
CINEMAS DO MINAS
Salas do Centro Cultural Unimed-BH Minas são 
inauguradas com festival de filmes em comemoração 
aos 50 anos do Clube da Esquina. Páginas 20 e 21.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Prezada família minastenista

É com muita satisfação que, neste mês, abrimos as portas das duas 
salas de cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas, com um festival 
comemorativo aos 50 anos do Clube da Esquina. Além de homenagear 
os protagonistas do movimento que projetou a música mineira para o 
Brasil e o mundo, a inauguração dos cinemas marca a última etapa da 
construção do complexo cultural do Clube. Formado por teatro, gale-
rias de arte, salão de festas, salas multimeios, biblioteca, cinemas e 
cafeteria, o Centro Cultural foi idealizado 1996 e fez parte do Plano 
Diretor que triplicou a área construída do Minas I, atendendo às deman-
das dos associados por mais espaços de cultura, lazer e esporte. As-
sim, entendemos que a entrega das salas de cinema aos minastenistas 
e à cidade é mais uma vitória do nosso grande Clube, que merece ser 
comemorada por todos nós. 

Começamos 2022 com muita energia também no esporte, reestruturando e reforçando as equipes da ponta das oito 
modalidades mantidas no Clube, a fim de mantermos nossa posição de liderança no cenário nacional, honrando 
nosso DNA. Afinal, o esporte foi o motivo que levou pioneiros praticantes do tênis em Belo Horizonte a se unirem à 
Prefeitura da capital e ao governo estadual, em 1935, para fundar o nosso Minas Tênis Clube. Nossas equipes de vôlei 
feminino e masculino e de basquete seguem firmes nos campeonatos brasileiros – Superligas e NBB – e têm se des-
tacado como fortes candidatas aos títulos da temporada. A nova safra de talentos do vôlei minastenista também está 
brilhando na disputa da Superliga B, a competição de acesso à elite nacional, e esperamos ver a fiel torcida lotando as 
arquibancadas da Arena Urbano Brochado Santiago, dando aquela força aos nossos jovens atletas. 

E sempre contando com o apoio dos associados, o Programa Minas Tênis Solidário segue em sua missão de ajudar 
a quem precisa. Por isso, é cada vez mais importante que novos voluntários se juntem a nós, para ampliar o alcance 
dos projetos desenvolvidos pelo Programa. Um desses projetos é o Acompanhamento Escolar, que visa o incentivo 
aos estudos e ajuda filhos de funcionários e funcionários do Clube a fazer as tarefas escolares, se prepararem para 
provas e concursos. Outra iniciativa bem-sucedida do Minas Tênis Solidário é a exposição de fotografias “Um olhar 
mais que especial”, que terá sua segunda edição em março e já está recebendo as fotos feitas por associados com 
síndrome de Down. Esperamos que a mostra tenha a repercussão positiva que alcançou em 2021, fortalecendo o 
engajamento do Clube na defesa dos direitos das pessoas com a síndrome de Down. 

Finalizando, queremos agradecer às empresas e pessoas físicas que atenderam ao nosso chamado, mais uma vez, 
destinando parte do imposto de renda aos projetos do Minas aprovados nas leis estadual e federal de incentivo ao 
esporte e à cultura. Acreditamos que é assim, unidos em ações que valorizam e disseminam a educação, o esporte 
e a cultura e promovem a inclusão social, que construiremos, no presente, um futuro melhor para todos. 

Citando Santo Agostinho: “Mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a fazer”.

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Forte abraço! RICARDO VIEIRA SANTIAGO

O melhor do Minas é você
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SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
Yuri Costa Dolabella

EXPEDIENTE

MINAS I

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

MINAS II

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

MINAS COUNTRY 

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

MINAS NÁUTICO 

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

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

TELEFONES ÚTEIS

OUVIDORIA
Rua da Bahia, 2.244 – 11º andar
ouvidoria@minastc.com.br
CNPJ do Minas Tênis Clube
17.217.951 / 0001 - 10
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Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional

A família minastenista votou e aprovou, em assembleia 
geral realizada no dia 20 de dezembro último, no salão 
do Centro de Facilidades, na Unidade I, a alteração do 
artigo 9º do Estatuto do Clube, que trata dos dependen-
tes de titulares de cotas. Assim, desde o dia 1º de janei-
ro deste ano está em vigor a nova regra, que unifica o 
limite de 35 anos de idade para dependência de filhas, 
enteadas, filhos e enteados, solteiros e sem união es-
tável. Destaca-se que para as filhas dependentes que 
tinham 30 anos ou mais, em 31 de dezembro de 2021, 
continua em vigor a regra anterior, que prevê a depen-
dência até que se casem ou tenham união estável.

A proposta foi elaborada pela Comissão de Reforma 
do Estatuto, formada por juristas e especialistas do 
segmento clubístico, e validada em reunião do Conse-
lho Deliberativo antes de ser levada para a assembleia 
geral dos sócios. 

“A participação dos associados nas decisões mais im-
portantes do Clube reflete a gestão transparente e o 
moderno modelo de governança corporativa da atual 
administração, que fazem do Minas uma referência na-
cional no segmento clubístico. Buscamos sempre atuar 
em sintonia com os anseios dos sócios e focados no 

Em assembleia geral, associados votam e aprovam mudanças no Estatuto do Clube
Transparência e governança 

desenvolvimento e na sustentabilidade do Clube, que 
será nosso legado para as futuras gerações”, destaca o 
presidente Ricardo Vieira Santiago.

O Estatuto é o conjunto de regras de organização e 
funcionamento que rege o Minas, e foi estabeleci-
do no ato de sua fundação, em 15 de novembro de 
1935. As alterações no estatuto somente podem ser 
efetivadas após a aprovação da Assembleia Geral de 
Sócios. A reforma anterior do Estatuto do Clube foi 
realizada em 2015.

Entenda a nova regra estatutária
Os filhos e enteados que já são dependentes 
podem continuar na cota até os 35 anos de 
idade, desde que se mantenham solteiros e 
sem união estável. 

Os filhos e enteados solteiros e sem união 
estável, com mais de 30 anos e menos de 35 
anos de idade, que já foram excluídos do qua-
dro social do Clube podem retornar, se quise-
rem, como dependentes dos pais.

As filhas e enteadas que tinham idade igual ou 
superior a 30 anos, no dia 31 de dezembro de 

A assembleia geral de sócios aprovou alterações no Estatuto do Minas
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INSTITUCIONAL

2021, e são economicamente dependentes do 
titular da cota continuam como dependentes no 
Clube até que se casem ou tenham união está-
vel, conforme a regra estatutária anterior.

As filhas e enteadas solteiras e sem união 
estável que tinham 29 anos de idade ou me-
nos, no dia 31 de dezembro de 2021, deixam 
de ser dependentes quando completarem 35 
anos de idade.

As inclusões e exclusões de dependentes de-
vem ser solicitadas pelos titulares da cota na 
Central de Atendimento das Unidades do Clu-
be ou na Área do Associado do site do Minas: 
minastenisclube.com.br

O Estatuto do Minas e a Resolução do Conse-
lho que trata das condições de dependência 
estão disponíveis na Central de Atendimento 
e no link minastenisclube.com.br/institucio-
nal/governança.

Outras alterações aprovadas
Também na assembleia geral, os associados apro-
varam outras duas alterações no Estatuto, que 
consolidam situações vivenciadas no dia a dia da 
administração do Clube, mas não afetam as regras 
estatutárias. A nova redação do artigo 5º estabelece 
que a cota é unipessoal, além de nominal e indivisí-
vel, afastando, assim, a possibilidade de divisão do 
título em processos de divórcios e inventários. 

Foi aprovada, ainda, uma alteração no artigo 40, com a 
inclusão do parágrafo 2º no item II, esclarecendo que 
“as decisões do Conselho serão tomadas pela maioria 
simples dos presentes, salvo nos casos de concessões 
de títulos de Sócio Benemérito e de Sócio Atleta Emé-
rito, quando será exigida a aprovação por, no mínimo, 
dois terços dos presentes em reunião da qual partici-
pem, ao menos, um terço de seus membros”. A regra 
constava somente no Regimento Interno do Conselho, 
e a alteração no Estatuto foi feita a fim de atender à 
exigência dos cartórios para o registro das atas.
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O balão intragástrico é um balão de silicone que é colo ca do 
no estômago por endoscopia com a fi nalidade de causar a 
sensação de saciedade.

É um procedimento feito sem cortes e sem internação. O balão 
ocupa o lugar da comida, com isso o paciente in gere menor 
quantidade de alimentos e emagrece. A mé dia de perda de peso 
em estudos é de 15% a 25% do  seu peso corporal.

É um produto de uso temporário que tem por fi nalidade a ree-
ducação alimentar, para isso é necessário acom pan hamento 
multi dis ci pli nar para que após a retirada do balão o peso 
perdido seja mantido.

Conheça também a Endosutura Gástrica
A Endosutura Gástrica é um novo procedimento que auxilia na perda de peso. Também conhecida como Gastroplastia 
Endoscópica, o procedimento é totalmente realizado por endoscopia reduzindo a capacidade gástrica e a fome.

Balão Intragástrico
O BALÃO INTRAGÁSTRICO É UMA ALTERNATIVA NÃO CIRÚR GICA 
PARA AJUDAR NO TRATAMENTO PARA A PERDA DE PESO.

SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

O balão intragástrico é um balão de silicone 
que é colocado no estômago por endoscopia  
com a fi nalidade de causar a sensação de 
saciedade.

É um procedimento feito sem cortes e sem 
internação. O balão ocupa o lugar da comida, 
com isso o paciente ingere menor quantidade 
de alimentos e emagrece. A média de perda 
de peso em estudos é de 15% a 25% do  seu 
peso corporal.

É um produto de uso temporário que tem por 
fi nalidade a reeducação alimentar, para isso 
é necessário acompanhamento multi dis ci pli-
nar para que após a retirada do balão o peso 
perdido seja mantido.

Conheça também a Endosutura Gástrica
A Endosutura Gástrica é um novo procedimento que auxilia na perda de peso. Também 
conhecida como Gastroplastia Endoscópica, o procedimento é totalmente realizado por 
endoscopia reduzindo a capacidade gástrica e a fome.

Dr. Mauro JácomeEmagrecimento
e Saúde

Médico formado pela UFMG há 25 anos, vêm se 
dedicando ao tratamento da obesidade com balão 
intragástrico desde 2007.

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

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

www.cronosendoscopia.com.br

UNIDADE SAVASSI
Rua Fernandes Tourinho, 164 - 4º Andar
Savassi - BH - MG

UNIDADE LOURDES
Rua Paracatu, 1154 sl. 312
Lourdes - BH - MG

31.3384.3771       31.98957.4000

Balão Intragástrico
O BALÃO INTRAGÁSTRICO É UMA ALTERNATIVA NÃO CIRÚR GICA 
PARA AJUDAR NO TRATAMENTO PARA A PERDA DE PESO. BENEFÍCIOS

• Sem necessidade de internação;
• Sem afastar-se de suas atividades nor-

mais do dia-a-dia;
• Com bons resultados para a perda de 

peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

EQUIPE QUALIFICADA
Unimos tecnologia, conforto e a melhor 
qua    li fi cação profi ssional dentro de um 
am biente humanizado. Temos uma equi-
pe ex  pe  riente e comprometida com o tra-
ta mento e bem estar do paciente em todo 
o período de trata mento.

INFORMAÇÕES
Conte com atendimento especializado em 
vários en de re ços na Grande BH. Pergunte 
ao médico tudo que você quer saber sobre 
o tratamento.

TEMPO DE TRATAMENTO
O Balão intragástrico foi projetado para per-
manecer entre 6 meses a 1 ano no interior 
do estômago, tam bém podendo ser usado 
como adjuvante na perda de peso após 
um regime severo no momento em que o 
paciente para de perder peso.

drmaurojacome

dr.maurojacome

Emagrecimento e Saúde

BENEFÍCIOS
• Sem necessidade de internação;
• Sem afastar-se de suas atividades nor mais do dia-a-dia;
• Com bons resultados para a perda de peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

EQUIPE QUALIFICADA
Unimos tecnologia, conforto e a melhor qua    li fi cação 
profi ssional dentro de um am biente humanizado. Temos 
uma equipe ex  pe  riente e comprometida com o tra ta mento 
e bem estar do paciente em todo o período de trata mento.

INFORMAÇÕES
Conte com atendimento especializado em vários en de re-
ços na Grande BH. Pergunte ao médico tudo que você quer 
saber sobre o tratamento.

TEMPO DE TRATAMENTO
O Balão intragástrico foi projetado para per manecer entre 6 
meses a 1 ano no interior do estômago, tam bém podendo 
ser usado como adjuvante na perda de peso após um regime 
severo no momento em que o paciente para de perder peso.

Dr. Mauro Jácome

Médico formado pela UFMG há 25 anos, vêm se 
dedicando ao tratamento da obesidade com balão 
intragástrico desde 2007.

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

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

UNIDADE SAVASSI
Rua Fernandes Tourinho, 164 - 4º Andar
Savassi - BH - MG

UNIDADE LOURDES
Rua Paracatu, 1154 sl. 312
Lourdes - BH - MG

31.3384.3771       31.98957.4000
www.cronosendoscopia.com.br

drmaurojacome dr.maurojacome

SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

Conheça também a Endosutura Gástrica
A Endosutura Gástrica é um novo procedimento que auxilia na perda de peso. Também 
conhecida como Gastroplastia Endoscópica, o procedimento é totalmente realizado por 
endoscopia reduzindo a capacidade gástrica e a fome.

Dr. Mauro JácomeEmagrecimento
e Saúde

Médico formado pela UFMG há 25 anos, vêm se 
dedicando ao tratamento da obesidade com balão 
intragástrico desde 2007.

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

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

www.cronosendoscopia.com.br

UNIDADE SAVASSI
Rua Fernandes Tourinho, 164 - 4º Andar
Savassi - BH - MG

UNIDADE BARREIRO 
Rua Joaquim de Figueiredo, 157 
Barreiro - BH - MG

31.3384.3771       31.98957.4000

Balão Intragástrico
O BALÃO INTRAGÁSTRICO É UMA ALTERNATIVA NÃO CIRÚR GICA
PARA AJUDAR NO TRATAMENTO PARA A PERDA DE PESO. BENEFÍCIOS

• Sem necessidade de internação;
• Sem afastar-se de suas atividades

nor mais do dia-a-dia;
• Com bons resultados para a perda

de peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

EQUIPE QUALIFICADA
Unimos tecnologia, conforto e a melhor 
qua    li fi cação profi ssional dentro de um 
am biente humanizado. Temos uma equi-
pe ex  pe  riente e comprometida com o tra-
ta mento e bem estar do paciente em todo 
o período de trata mento.

INFORMAÇÕES
Conte com atendimento especializado em 
vários en de re ços na Grande BH. Pergunte 
ao médico tudo que você quer saber sobre 
o tratamento.

TEMPO DE TRATAMENTO
O Balão intragástrico foi projetado para per-
manecer entre 6 meses a 1 ano no interior 
do estômago, tam bém podendo ser usado 
como adjuvante na perda de peso após 
um regime severo no momento em que o 
paciente para de perder peso.

drmaurojacome

dr.maurojacome

O balão intragástrico é um balão de sili co ne 
que é colocado no estômago por endos copia  
com a fi nalidade de causar a sen sa ção de 
saciedade.

É um procedimento feito sem cortes e sem 
internação. O balão ocupa o lugar da comida, 
com isso o paciente ingere menor quantidade 
de alimentos e emagrece. A média de perda 
de peso em estudos é de 15% a 25% do  seu 
peso corporal.

É um produto de uso temporário que tem por 
fi nalidade a reeducação alimentar, para isso 
é necessário acompanhamento multi dis ci pli-
nar para que após a retirada do balão o peso 
perdido seja mantido.



SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

O balão intragástrico é um balão de silicone que é colo ca do 
no estômago por endoscopia com a fi nalidade de causar a 
sensação de saciedade.

É um procedimento feito sem cortes e sem internação. O balão 
ocupa o lugar da comida, com isso o paciente in gere menor 
quantidade de alimentos e emagrece. A mé dia de perda de peso 
em estudos é de 15% a 25% do  seu peso corporal.

É um produto de uso temporário que tem por fi nalidade a ree-
ducação alimentar, para isso é necessário acom pan hamento 
multi dis ci pli nar para que após a retirada do balão o peso 
perdido seja mantido.

Conheça também a Endosutura Gástrica
A Endosutura Gástrica é um novo procedimento que auxilia na perda de peso. Também conhecida como Gastroplastia 
Endoscópica, o procedimento é totalmente realizado por endoscopia reduzindo a capacidade gástrica e a fome.

Balão Intragástrico
O BALÃO INTRAGÁSTRICO É UMA ALTERNATIVA NÃO CIRÚR GICA 
PARA AJUDAR NO TRATAMENTO PARA A PERDA DE PESO.

SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

O balão intragástrico é um balão de silicone 
que é colocado no estômago por endoscopia  
com a fi nalidade de causar a sensação de 
saciedade.

É um procedimento feito sem cortes e sem 
internação. O balão ocupa o lugar da comida, 
com isso o paciente ingere menor quantidade 
de alimentos e emagrece. A média de perda 
de peso em estudos é de 15% a 25% do  seu 
peso corporal.

É um produto de uso temporário que tem por 
fi nalidade a reeducação alimentar, para isso 
é necessário acompanhamento multi dis ci pli-
nar para que após a retirada do balão o peso 
perdido seja mantido.

Conheça também a Endosutura Gástrica
A Endosutura Gástrica é um novo procedimento que auxilia na perda de peso. Também 
conhecida como Gastroplastia Endoscópica, o procedimento é totalmente realizado por 
endoscopia reduzindo a capacidade gástrica e a fome.

Dr. Mauro JácomeEmagrecimento
e Saúde

Médico formado pela UFMG há 25 anos, vêm se 
dedicando ao tratamento da obesidade com balão 
intragástrico desde 2007.

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

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

www.cronosendoscopia.com.br
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Balão Intragástrico
O BALÃO INTRAGÁSTRICO É UMA ALTERNATIVA NÃO CIRÚR GICA 
PARA AJUDAR NO TRATAMENTO PARA A PERDA DE PESO. BENEFÍCIOS

• Sem necessidade de internação;
• Sem afastar-se de suas atividades nor-

mais do dia-a-dia;
• Com bons resultados para a perda de 

peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

EQUIPE QUALIFICADA
Unimos tecnologia, conforto e a melhor 
qua    li fi cação profi ssional dentro de um 
am biente humanizado. Temos uma equi-
pe ex  pe  riente e comprometida com o tra-
ta mento e bem estar do paciente em todo 
o período de trata mento.

INFORMAÇÕES
Conte com atendimento especializado em 
vários en de re ços na Grande BH. Pergunte 
ao médico tudo que você quer saber sobre 
o tratamento.

TEMPO DE TRATAMENTO
O Balão intragástrico foi projetado para per-
manecer entre 6 meses a 1 ano no interior 
do estômago, tam bém podendo ser usado 
como adjuvante na perda de peso após 
um regime severo no momento em que o 
paciente para de perder peso.

drmaurojacome

dr.maurojacome

Emagrecimento e Saúde

BENEFÍCIOS
• Sem necessidade de internação;
• Sem afastar-se de suas atividades nor mais do dia-a-dia;
• Com bons resultados para a perda de peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

EQUIPE QUALIFICADA
Unimos tecnologia, conforto e a melhor qua    li fi cação 
profi ssional dentro de um am biente humanizado. Temos 
uma equipe ex  pe  riente e comprometida com o tra ta mento 
e bem estar do paciente em todo o período de trata mento.

INFORMAÇÕES
Conte com atendimento especializado em vários en de re-
ços na Grande BH. Pergunte ao médico tudo que você quer 
saber sobre o tratamento.

TEMPO DE TRATAMENTO
O Balão intragástrico foi projetado para per manecer entre 6 
meses a 1 ano no interior do estômago, tam bém podendo 
ser usado como adjuvante na perda de peso após um regime 
severo no momento em que o paciente para de perder peso.

Dr. Mauro Jácome

Médico formado pela UFMG há 25 anos, vêm se 
dedicando ao tratamento da obesidade com balão 
intragástrico desde 2007.

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

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

UNIDADE SAVASSI
Rua Fernandes Tourinho, 164 - 4º Andar
Savassi - BH - MG

UNIDADE LOURDES
Rua Paracatu, 1154 sl. 312
Lourdes - BH - MG

31.3384.3771       31.98957.4000
www.cronosendoscopia.com.br
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Conheça também a Endosutura Gástrica
A Endosutura Gástrica é um novo procedimento que auxilia na perda de peso. Também 
conhecida como Gastroplastia Endoscópica, o procedimento é totalmente realizado por 
endoscopia reduzindo a capacidade gástrica e a fome.

Dr. Mauro JácomeEmagrecimento
e Saúde

Médico formado pela UFMG há 25 anos, vêm se 
dedicando ao tratamento da obesidade com balão 
intragástrico desde 2007.

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

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

www.cronosendoscopia.com.br
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Balão Intragástrico
O BALÃO INTRAGÁSTRICO É UMA ALTERNATIVA NÃO CIRÚR GICA
PARA AJUDAR NO TRATAMENTO PARA A PERDA DE PESO. BENEFÍCIOS

• Sem necessidade de internação;
• Sem afastar-se de suas atividades

nor mais do dia-a-dia;
• Com bons resultados para a perda

de peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

EQUIPE QUALIFICADA
Unimos tecnologia, conforto e a melhor 
qua    li fi cação profi ssional dentro de um 
am biente humanizado. Temos uma equi-
pe ex  pe  riente e comprometida com o tra-
ta mento e bem estar do paciente em todo 
o período de trata mento.

INFORMAÇÕES
Conte com atendimento especializado em 
vários en de re ços na Grande BH. Pergunte 
ao médico tudo que você quer saber sobre 
o tratamento.

TEMPO DE TRATAMENTO
O Balão intragástrico foi projetado para per-
manecer entre 6 meses a 1 ano no interior 
do estômago, tam bém podendo ser usado 
como adjuvante na perda de peso após 
um regime severo no momento em que o 
paciente para de perder peso.

drmaurojacome

dr.maurojacome

O balão intragástrico é um balão de sili co ne 
que é colocado no estômago por endos copia  
com a fi nalidade de causar a sen sa ção de 
saciedade.

É um procedimento feito sem cortes e sem 
internação. O balão ocupa o lugar da comida, 
com isso o paciente ingere menor quantidade 
de alimentos e emagrece. A média de perda 
de peso em estudos é de 15% a 25% do  seu 
peso corporal.

É um produto de uso temporário que tem por 
fi nalidade a reeducação alimentar, para isso 
é necessário acompanhamento multi dis ci pli-
nar para que após a retirada do balão o peso 
perdido seja mantido.
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Multinacional alemã presente em mais de 100 países, a 
Melitta uniu sua marca ao Minas em 2019, quando fir-
mou o contrato de patrocínio para a equipe de vôlei fe-
minino, que vigora até 2023. A empresa também apoia 
há três anos os eventos culturais e de lazer do Clube e 
está presente na cafeteria do Centro Cultural Unimed-
-BH Minas. Fundada em 1908, em Dresden, por Melit-
ta Bentz, criadora do primeiro filtro de papel para coar 
café, a Melitta tem no Brasil seu segundo maior mer-
cado. “Nossa parceria com o Minas Tênis Clube é uma 
oportunidade de valorizarmos aquilo que acreditamos 
e mostrarmos nossos valores mais relevantes, como 
lazer, saúde, bem-estar, a cultura brasileira e o trabalho 
em equipe”, afirma Jonatas Rocha, diretor de marketing 
da Melitta para a América do Sul. 

O executivo tem mais de 23 anos de experiência no mer-
cado e liderou projetos importantes na Melitta, como o re-
posicionamento da marca, que resultou em aumentos rele-
vantes de participação no mercado, e a implementação do 
e-commerce. Jonatas é formado em Administração pela 
Faculdade Cenesista de Varginha (FACECA), com especia-
lização em Administração de Negócios Globais pela nor-
te-americana Thunderbird School of Global Management.

Jonatas Rocha, diretor de marketing da Melitta para a América do Sul

“União de valores fortalece parceria ” 

Quais são os planos de crescimento da Melitta no Brasil, 
em 2022?

Em 2022, seguiremos trabalhando visando o crescimento 
da empresa e de nossas marcas dentro dos mercados de 
café, bebidas e produtos para o preparo de cafés, conso-
lidando ainda mais nossa posição de destaque em todas 
as categorias que atuamos. Para viabilizar este cresci-
mento temos previstos lançamentos de novos produtos, 
expansão e consolidação em novas regiões, investimen-
tos em nossas fábricas e marcas, além de nossa preocu-
pação com a sustentabilidade ganhando cada vez mais 
força em todas as áreas da companhia.

“O patrocínio 
é nossa forma de 

valorizar o esporte 
e a equipe de vôlei 
feminino do Minas”
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ENTREVISTA

O apoio e o patrocínio da Melitta ao 
Minas Tênis Clube é, sobretudo, nos-
sa forma de valorizar o esporte e a 
equipe de vôlei feminino do Minas, 
que traz raça, tradição e grandes 
conquistas que nos deixam orgulho-
sos. O time desempenha um ótimo 
trabalho, com reconhecimento inter-
nacional e destaque nos principais 
campeonatos da modalidade. Nos-
sa parceria com o Minas Tênis Clube 
também é uma oportunidade de va-
lorizarmos aquilo que acreditamos 
e mostrarmos nossos valores mais 
relevantes como lazer, saúde, bem-
-estar, a cultura brasileira e o trabalho 
em equipe. Com a parceria aliamos 
as características em comum entre 
a Melitta e o Minas: reconhecimento, 
tradição, qualidade e paixão pelo que 
fazemos. Esta também é uma opor-
tunidade de nos aproximarmos ainda 
mais dos consumidores mineiros.

O retorno da parceria tem sido sa-
tisfatório para a Melitta?

Estamos muito contentes com o 
retorno que a parceria com o Minas 
Tênis Clube tem nos proporcionado. 
Com ela, pudemos nos aproximar 
ainda mais do universo dos espor-
tes, algo que valorizamos e com o 
qual estamos sempre atentos. Outro 
ponto positivo foi o fato de nos apro-
ximarmos dos nossos consumidores 
mineiros. É uma oportunidade incrí-
vel, já que Minas Gerais sempre foi 
um dos principais produtores de café 
para a fabricação dos nossos produ-
tos. Estamos também aproveitando 
a parceria via Cafeteria Melitta no 
Centro Cultural do Minas para que as 
pessoas possam conhecer mais de 
nossa marca em seu dia a dia, apro-
veitando um café sempre fresquinho.

de material escolar. E próximo ao 
Dia das Crianças, elas também re-
cebem brinquedos e um livro como 
parte desse projeto. Temos também 
o projeto Café na Merenda, realizado 
em parceria com a ABIC, em esco-
las das regiões onde a Melitta está 
presente. Por meio da doação de 
café descafeinado, leite e açúcar, 
a merenda de aproximadamente 
4 mil crianças é complementada. 
Lançamos em 2020 a linha de Cafés 

especiais Melitta Amalie, cultivados 
exclusivamente por mulheres cafei-
cultoras. Esse projeto tem o objetivo 
de contribuir para o empoderamento 
feminino e a igualdade de gênero na 
cafeicultura brasileira. A cada saca 
de café adquirida, investimos um va-
lor para que as produtoras possam 
reverter para a cadeia de produção 
ou até mesmo no bem-estar de suas 
famílias. Em 2021, lançamos o novo 
café Melitta Sabor da Fazenda, em 
que parte do café é adquirido direta-
mente de produtores e cooperativas 
de produtores, valorizando o trabalho 
e a dedicação dos mesmos e a maior 
rastreabilidade do produto quanto à 
origem e à qualidade.

O que levou a Melitta a firmar a 
parceria com o Minas no esporte, 
no lazer e na cultura?

“Estamos muito 
contentes com 
o retorno que a 
parceria com o 
Minas tem nos 

proporcionado”

Como a Melitta contribui para a pre-
servação do meio ambiente? 

A sustentabilidade é um pilar impor-
tante do nosso negócio, faz parte 
de nossas estratégias e tomadas 
de decisão da empresa. Buscamos 
sempre levar aos consumidores pro-
dutos diferenciados, que ofereçam 
uma experiência sensorial única do 
preparo ao consumo do café, aliado 
ao compromisso com o meio am-
biente e com a sociedade. Para aten-
der à crescente necessidade dos 
clientes e consumidores por produ-
tos sustentáveis, 100% dos nossos 
cafés das linhas especiais têm cer-
tificação “Cafés Sustentáveis ABIC 
- Associação Brasileira da Indústria 
de Café” que assegura a prática de 
produção e rastreabilidade dos ca-
fés, desde a produção até a indus-
trialização, e certifica que os grãos 
são provenientes de fazendas que 
respeitam o meio ambiente e o pro-
dutor. Todas as nossas embalagens 
de papel cartão são certificadas pela 
FSC, ou seja, originadas do manejo 
responsável das florestas.

Quais são os principais projetos so-
ciais apoiados pela Melitta?

Incentivar e apoiar projetos ligados à 
responsabilidade socioambiental faz 
parte do nosso dia a dia e são vários 
os projetos apoiados pela Melitta, 
que incentivam a educação e o em-
poderamento feminino e valorizam 
os pequenos produtos e as coopera-
tivas. Por meio do projeto Fazendas 
Sustentáveis, desenvolvemos ativi-
dades que incentivam a educação 
das crianças nas fazendas onde 
compramos café cultivado de forma 
sustentável. Desde 2009, com foco 
de atuação na região do Sul de Mi-
nas, Mogiana e Cerrado, entregamos 
anualmente para 350 crianças kits 
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Engajamento maciço dos associados amplia alcance da campanha Natal Solidário
Família solidária

Na Vila Cemig, os moradores puderam escolher as roupas doadas nos varais solidários 

A família minastenista, mais uma vez, abriu o coração 
e fez a diferença no resultado da campanha Natal So-
lidário promovida pelo Programa Minas Tênis Solidário 
(PMTS), em dezembro último. O engajamento maciço 
garantiu doações para três comunidades, ao invés de 
uma, como estava previsto. Foram arrecadados cerca 
de 3 mil itens, entre roupas, calçados e brinquedos. 

O Instituto Cultural Macunaíma, que atende 200 famílias 
da Vila Cemig, na região do Barreiro, recebeu 1640 peças 
de vestuário, 260 pares de calçados e 750 máscaras des-
cartáveis, doados pelos associados, além de 99 kg de pó 
de café, doados pela Melitta, parceira do Minas.

A comunidade Irmã Dorothy, em Ibirité, e a Vila Marimbon-
do, em Contagem, receberam 293 peças de vestuário, 43 
pares de calçados, 485 brinquedos e 168 bonecos de ma-
terial reciclado, confeccionados com muito carinho pela 
associada Mirna Strambi de Almeida. Em três anos, a mi-
nastenista já produziu e doou para o Minas Tênis Solidário 
mais de 4 mil bonecos feitos com material reciclável.

Lindomar da Silva Santiago e Ana Beatriz de Oliveira, 
representantes das comunidades, e a voluntária minastenista 
Isabella Veloso Teixeira

Inclusão social
Três cidades do interior mineiro foram beneficiadas, 
no último mês, com 1654 itens esportivos, incluindo 
uniformes, bolas, petecas, pranchas e boias. As doa-
ções foram destinadas à Associação Comunitária de 
Calhauzinho Passagem Goiaba, em Araçuaí, à Câmara 
Municipal de Pirapora, ao Serro Tênis Clube e à Se-

cretaria Municipal de Esportes e Lazer de Serro, que 
desenvolvem projetos sociais baseados no esporte 
como instrumento de inclusão social, mas são caren-
tes de recursos. Os materiais doados eram usados 
pelas equipes competitivas do Clube e estão em bom 
estado de conservação. 



Saiba quem são os cinco ganhadores dos kits personalizados do Minas
Árvore dos Sonhos 

O Programa Minas Tênis Solidário entregou, no último 
mês, os prêmios aos autores das frases sorteadas na 
ação “Árvore dos Sonhos”. Os felizardos ganhadores do kit 
personalizado, composto por toalha e boné do Minas, são 
Isadora Yuki Nonaka Vieira, 7 anos, Júlia Jardim Machado 
Matoso, 8 anos, Marcele Franco, Samuel Gomes dos San-
tos e Márcio Ribeiro da Silva. Participaram do sorteio todas 
as pessoas que escreveram e colocaram seus desejos na 
árvore de origamis, instalada no hall do Centro de Facilida-
des (CF6), durante todo o mês de dezembro.

A “Árvore dos Sonhos” foi produzida pelo artista Fábio Au-
gusto Costa, que fez mil tsurus, usando a técnica do origa-
mi. O tsuru é considerado pássaro sagrado no Japão e sim-
boliza saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna. Os sorteados e os voluntários minastenistas

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Incentive a educação 
O Minas Tênis Solidário (PMTS) desenvolve há dois anos o Programa 
Acompanhamento Escolar, que já beneficiou 30 filhos de funcionários 
e funcionários do Minas. Para que mais estudantes sejam beneficia-
dos com o apoio na execução das tarefas escolares, o PMTS está em 
busca de mais voluntários. Não é necessário ser da área de educação, 
e os contatos com as pessoas atendidas pelo programa são feitos vir-
tualmente. Então, se você tem tempo disponível, gosta de ensinar e 
quer auxiliar na educação de crianças e adultos, ligue 3516-2090 ou 
envie uma mensagem para ana.sales@minastc.com.br. 

Um Olhar Mais que Especial 
Está programada para o próximo mês a realização da 2ª 
Mostra Fotográfica “Um olhar mais que especial”, que reu-
nirá fotografias feitas por sócios com síndrome de Down. 
Os temas deste ano são lazer, cultura, educação e esporte. 
Os responsáveis pelos interessados em participar devem 
enviar as fotos em alta resolução, até o dia 28 de fevereiro, 
para o e-mail ana.sales@minastc.com.br 

A iniciativa fortalece o engajamento do Minas na campa-
nha de combate ao preconceito e na defesa da inclusão 
das pessoas com a síndrome de Down. O Dia Internacional 
da Síndrome de Down é celebrado em 21 de março, e a 
data faz alusão à triplicação do cromossomo 21 (trisso-
mia), ocorrência genética que causa a síndrome.

Painel na fachada do Minas I reuniu, em 2021, as fotos feitas 
pelos sócios na primeira edição da exposição
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O mês de fevereiro é marcado por duas datas importan-
tes na área da saúde: o Dia Mundial do Câncer (4/2) e o 
Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil (15/2). 
Disseminar informações de qualidade é, segundo as en-
tidades de controle do câncer, uma das formas de cons-

Hábitos saudáveis e diagnóstico precoce são as armas de combate ao câncer
Conscientização é vital

cientizar a população para a importância do diagnóstico 
precoce e da adoção de hábitos saudáveis de vida. Por 
isso, a reportagem da Revista do Minas conversou com 
o casal de médicos Amândio Soares Fernandes Júnior e 
Rachel Ferreira que são sócios do Clube.

Com a palavra, o Dr. Amândio Soares Fernandes Júnior, 
especialista em oncologia clínica, membro efetivo da So-
ciedade Brasileira de Oncologia Clínica, membro da ASCO 
(American Society of Clinical Oncology).

Em termos leigos, o que é câncer?

O câncer é definido como uma doença dos genes, surgindo 
como consequência de alterações cumulativas no material 
genético de células normais, as quais sofrem transforma-
ções até se tornarem malignas. Quando afirmamos que o 
câncer é uma doença dos genes, estamos dizendo que se 
trata de uma doença genética, mas não significa que é uma 
doença hereditária, ou seja, transmitida de pais para filhos. 

A incidência de câncer está aumentando na popula-
ção adulta?

Nas últimas décadas, o aprimoramento da medicina e 
o maior acesso à saúde elevaram a expectativa de vida 
da população em todo o mundo e, paralelamente, obser-
vou-se um aumento na incidência do câncer. Isso porque, 
embora o câncer possa acometer indivíduos em qualquer 
faixa etária, é uma doença mais comum nas faixas etárias 
mais avançadas, ou seja, no idoso. No câncer de mama, 
por exemplo, a mediana de idade das pacientes ao diag-
nóstico é em torno de 65 anos. 

Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento 
da doença? 

Independentemente da idade do paciente, a maioria dos 
casos de câncer, em torno de 80%, está relacionada a 
fatores de risco ambientais que incluem o estilo e hábi-
tos de vida, especialmente, o tabagismo, o etilismo, a ali-
mentação inadequada, a exposição excessiva à luz solar, 
o sedentarismo e a obesidade. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, como fator de risco, o tabagismo está 
associado a 30% de todos os cânceres e a 80% dos ca-
sos de câncer de pulmão. Também de acordo com a OMS, 

aproximadamente 30% dos cânceres estão associados 
à dieta. Em estudo publicado recentemente na revista 
científica Lancet (2014), pesquisadores concluíram que a 
obesidade está relacionada a vários tipos de câncer, es-
pecialmente os cânceres de intestino grosso, mama na 
mulher na pós-menopausa, endométrio (camada fina do 
útero - responsável pela menstruação), rim, vesícula biliar, 
esôfago, ovário, fígado, tireoide e leucemia. 

Como os hábitos de vida saudáveis podem evitar câncer? 

Na literatura médica, está claro que aproximadamente 
30% a 50% dos cânceres podem ser evitados com há-
bitos saudáveis de vida. O combate ao tabagismo, ao 
etilismo e à obesidade, com a promoção à prática de 
atividade física e a hábitos alimentares saudáveis, evi-
tando sobretudo os alimentos processados, certamen-
te contribuirá para reduzir a incidência do câncer. Re-
centemente, vários pesquisadores apontaram a relação 
entre a diminuição da incidência do câncer e a prática 
de atividade física. É possível afirmar que em alguns ti-

FATORES DE RISCO AMBIENTAIS DEVEM SER EVITADOS
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PROMOÇÃO DA SAÚDE

pos específicos de câncer, como o câncer de mama, o 
câncer de intestino grosso e o câncer de endométrio, 
esse benefício já está comprovado com fortes evidên-

cias científicas. Sendo assim, a prevenção do câncer 
relacionado a fatores ambientais é possível por meio de 
hábitos saudáveis de vida.

Com a palavra, a professora doutora Rachel Ferreira Fer-
nandes, pediatra e hematologista, membro titular do Comi-
tê de Ética e Pesquisa da UFMG, professora da Faculdade 
de Medicina da UFMG, representante de Minas Gerais na 
Comissão de Tratamento de Doenças Raras do Ministério 
da Saúde - Doença de Gaucher.

Quais são as diferenças entre o câncer infantojuvenil e 
o câncer em adultos?

Enquanto o câncer no adulto está associado à ação de 
vários fatores de risco, como tabagismo, dieta, ocupação 
e exposição a outros agentes carcinogênicos, as associa-
ções causais para o câncer infantojuvenil ainda permane-
cem desconhecidas. Certas síndromes genéticas como, 
por exemplo, síndrome de Down, neurofibromatose tipo 
1, anemia de Fanconi, ataxia-telangiectasia estão associa-
das a um risco aumentado para desenvolvimento de neo-
plasias, sobretudos as leucemias. O ponto de intercessão 
entre os tumores infantojuvenis e os de adultos é, sem dú-
vida, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento 
individualizado, específico para a doença e de suporte ge-
ral, oferecido em centros terapêuticos de referência. 

Quais são os tipos mais comuns de câncer infantojuvenil?

O câncer infantojuvenil, definido como câncer em pacien-
tes com idade entre 0 e 19 anos, é considerado raro quando 

CONTROLE PEDIÁTRICO DE ROTINA É FUNDAMENTAL

comparado com o câncer em adultos, correspondendo a 
1 a 3% de todos os tumores malignos da população geral. 
No entanto, o conhecimento de suas características epide-
miológicas e clínicas pelos profissionais de saúde e a cons-
cientização da sociedade são extremamente importantes, 
tanto para favorecer o diagnóstico precoce e assegurar as 
chances de cura, elevadas com a instituição dos tratamen-
tos adequados, mas também pelo fato de constituírem atu-
almente a principal causa de morte por doença nesta faixa 
etária, no Brasil e em países desenvolvidos. Entre crianças 
e adolescentes (de 0 a 19 anos) os tipos mais comuns de 
câncer são as leucemias que acometem as células do sis-
tema sanguíneo, os tumores cerebrais e do sistema nervo-
so central (SNC) e os linfomas (sistema linfático). De um 
modo geral, os tumores malignos infantojuvenis crescem 
mais rapidamente do que os dos adultos e são mais agres-
sivos. Contudo, respondem melhor aos tratamentos, alcan-
çando índices de cura superiores a 80%. 

Como a doença é detectada precocemente, já que os 
fatores de risco não são claramente reconhecidos e ela 
não pode ser prevenida?

Costumo dizer que as doenças se “estampam” na criança, 
mesmo antes de apresentarem seus sinais e sintomas mais 
específicos. As doenças afetam as crianças como um todo, 
modificando o seu comportamento, sua disposição para 
as atividades próprias da idade, o apetite, a expressão no 
olhar. Isso acontece nos casos das neoplasias também. É 
muito comum ouvirmos os pais ou os cuidadores dizerem 
“esse(a) menino(a) não está bem”! Essa observação deve 
ser valorizada! O pediatra tem papel essencial na suspeita 
diagnóstica do câncer, sendo fundamental que os pais ou 
responsáveis cuidadores realizem as consultas pediátricas 
regulares com seus filhos/filhas. O pediatra pode detectar 
que “tem mesmo alguma coisa errada”, até mesmo antes 
que alterações clínicas mensuráveis apareçam, tais como 
emagrecimento, febre, palidez, anemia, sangramentos, nó-
dulos ou massas palpáveis. Se “tem alguma coisa errada”, a 
criança será rigorosamente acompanhada “de perto”, com 
exames clínicos seriados e, algumas vezes, com exames 
complementares (de sangue, de imagem, biópsias), de 
acordo com a avaliação clínica.



ANVISA
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
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A segurança dos associados nas 
dependências das três Unidades 
do Minas e do Náutico é levada 
muito a sério pela Assessoria de 
Segurança Corporativa do Clube, 
formada por profissionais espe-
cializados em inteligência e vi-
gilância. A equipe de segurança 
corporativa faz o acompanhamen-
to sistemático, em tempo real, da 
movimentação nos clubes, com 
objetivo 100% preventivo, sendo 
responsável pela guarda das infor-
mações sensíveis obtidas em fun-
ção da prestação do serviço. 

A Assessoria de Segurança Cor-
porativa do Minas elaborou e 
atua segundo as diretrizes do 
Plano Geral de Vigilância (PGV), 
aprovado pela Diretoria, que in-
clui a gestão de vigilantes pro-
fissionais e a administração de 
mais de 700 câmeras e equipa-
mentos periféricos, 24 horas por 
dia, todos os dias da semana, 
nas três Unidades e no Náutico. 
Esse parque tecnológico com-
põe o Circuito Fechado de TV 
(CFTV), uma das ferramentas 
de segurança mais conhecidas 
do grande público. Vale lembrar 
que o CFTV do Minas é planejado 
para documentar exclusivamente 
o trânsito nas áreas públicas de 
passagem, o que garante a inti-
midade das pessoas.

“As imagens são uma modalida-
de de busca de informações que 
subsidiam pesquisas sobre temas 
variados, quando necessárias. As 
teorias da oportunidade e da eco-
logia humana, oriundas da socio-
logia, são colocadas em prática 

para mapear o fluxo e a presença 
das pessoas, permitindo visuali-
zar como a vida acontece dentro 
das Unidades do Clube”, explica o 
assessor Arnaldo Conde.

As atividades da Assessoria de 
Segurança Corporativa incluem o 
controle de acesso nas portarias, 
com a identificação de terceiri-
zados e fornecedores; estudos 
das estatísticas dos fluxos para 
determinação de dias, locais e 
horários mais solicitados pelos 
associados; apoio no gerencia-
mento de crises internas; e plane-
jamento estratégico da segurança 
em grandes eventos. Em casos 
de crise, como queixas de furto, 
desavenças e outras ocorrências, 
os associados podem ter acesso 
às imagens, conforme a situação. 
“Nos casos graves, que podem 
evoluir para a esfera policial pú-
blica, as imagens são cedidas 

diretamente às autoridades como 
manda a Lei”, afirma Bade.

Também faz parte do trabalho da 
Assessoria de Segurança Corpora-
tiva manter o bom relacionamento 
com os órgãos de segurança pú-
blica estaduais e federais e com 
as agências federais especializa-
das. “Isso nos auxilia a monitorar 
também o entorno das Unidades, 
ampliando a segurança dos asso-
ciados”, conta Arnaldo Conde.

Em 2016, o Minas foi a sede da de-
legação do Reino Unido nos Jogos 
Olímpicos do Rio e, para garantir a 
segurança de centenas de atletas 
e profissionais das equipes britâni-
cas na Unidade I, a Assessoria de 
Segurança Corporativa do Minas 
trabalhou em parceria com os ser-
viços de segurança e inteligência 
do Reino Unido e com as agências 
de inteligência brasileiras.

Equipe profissional e moderno CFTV proporcionam segurança interna para os associados
Sempre alerta

SERVIÇOS

A segurança interna dos associados faz parte da rotina diária no Minas
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Festival de cinema, exposição na galeria de arte, cursos 
e debates compõem a programação do Centro Cultural 
Unimed-BH Minas, no período de 9 a 24 deste mês, cele-
brando os 50 anos do Clube da Esquina, movimento que 
nasceu no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, e pro-
jetou a música mineira para o Brasil e o mundo. Ao longo 
de 16 dias, na mostra “Mais fundo que o mar: o cinema, a 
música e as esquinas”, serão exibidos 21 filmes que mar-
caram a juventude dos integrantes do grupo ou para os 
quais fizeram a trilha sonora ou participaram do elenco. 

Os ingressos têm valor simbólico de R$ 2 (R$ 1 para 
sócios do Minas) e podem ser adquiridos na bilhete-
ria do teatro. Mais informações: 3516-1366 e no site 
minastenisclube.com.br (aba Cultura).

Além das sessões de cinema, o festival terá curso de 
trilha sonora, ministrado por Wagner Tiso, master class 
de Walter Lima Jr, debates com a participação dos mú-
sicos e integrantes do Clube da Esquina. Todos os even-
tos são gratuitos. 

“É uma honra para o nosso Centro Cultural celebrar os 
50 anos desse movimento musical, trazendo uma pro-
gramação que contempla o cinema, as artes visuais 
e a própria música. Ao mesmo tempo que o Clube da 
Esquina é tão presente na vida cultural do brasileiro, es-
pecialmente em Minas, ele ainda impressiona por sua 
capacidade de transitar em várias linguagens artísticas. 
O Centro Cultural Unimed-BH Minas, agora com a con-
clusão das obras, tem a honra de mostrar para o público 
o alcance e a transversalidade da “turma do Santa Tere-
za”, afirma o diretor de cultura do Minas, André Rubião. 

Cada sala de cinema do Centro Cultural Unimed-BH 
Minas tem capacidade para 41 lugares, mobiliário er-
gonômico, poltrona para pessoa obesa e espaço para 

Inaugurando os cinemas do Centro Cultural, festival celebra os 50 anos do histórico movimento 
Clube da Esquina no Minas

cadeirante. Os espaços são dotados da mais avança-
da tecnologia de iluminação, imagem e som, incluin-
do sistemas de exibição digital em alta definição e de 
áudio dolby digital

“Viagem de ventania”
Os 50 anos de história do Clube da Esquina também 
serão celebrados na exposição “Viagem de Ventania – 
Trilha Sonora dos Tempos”, que tem curadoria de Már-
cio Borges. A mostra fica na Galeria do Centro Cultural 
Unimed-BH Minas no período de 3 de fevereiro a 3 de 
março. A entrada é franca.

As salas de cinema do Minas têm mobiliário confortável e 
avançada tecnologia de imagem e som

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃO
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CAPA

PROGRAMAÇÃO
“Mais fundo que o mar: 
o cinema, a música e as esquinas” 
9 a 24 de fevereiro de 2022.
Centro Cultural Unimed-BH Minas
(rua da Bahia, 2244).

SALA 1 E SALA 2
ABERTURA
14h, 16 e 19h – Jules e Jim. Direção: 
François Truffaut, 1962, 107min.
CAFÉ
18h – Apresentação da mostra.
21h – Sessão comentada por Márcio 
Borges. Mediação: Samuel Marotta.

9/
QUARTA-FEIRA

SALA 1
16h – Tavinho Moura nos filmes de 
Carlos Alberto Prates Correia - Mi-
nas, Texas, 1989, 73 min.
18h – Milton Nascimento – Noites do 
Sertão, Carlos Alberto Prates, 1983, 
100min.
SALA 2
14h – Sessão Matinê - O menino 
malu quinho, Helvécio Ratton, 1995, 
91 min.
17h – Milton Nascimento - Fitzcarral-
do, Werner Herzog, 1982, 158 min.
20h – Milton Nascimento - Tostão, a 
fera de ouro, Ricardo Gomes Leite e 
Paulo Leander, 1970, 70 min.

12/
SÁBADO

SALA 1
WAGNER TISO NOS FILMES 
DE WALTER LIMA JR
16h – A lira do delírio, 1978, 135 min.
18h – A ostra e o vento, 1997, 112 min.
SALA 2
17h – Wagner Tiso nos filmes de Walter 
Lima Jr - Ele, o boto, 1987, 108 min.
19h – Carta branca a Márcio Borges 
- Rastros de ódio, John Ford, 1956, 
120 min.

11/
SEXTA-FEIRA

SALA 1
CARTA BRANCA A MÁRCIO BORGES
16h e 18h – Pierrot le fou, Jean Luc-
-Godard, 1965, 105 min.
20h – Viva Zapata, Elia Kazan, 1952,  
113 min
SALA 2
TAVINHO MOURA NOS FILMES DE 
CARLOS ALBERTO PRATES CORREIA
17h – Castelar e Nelson Dantas no 
país dos generais, 2007, 73 min. 
19h – Cabaret Mineiro, 1984, 75 min. 
CAFÉ
20h – Debate: Carta Branca a Márcio 
Borges. Com Márcio Borges. Media-
ção: Samuel Marotta.

10/
QUINTA-FEIRA

SALA 1
SESSÕES ESPECIAIS CEMICE 
(CENTRO MINEIRO DE CINEMA 
EXPERIMENTAL)
16h – Perdidos e malditos, Geraldo Ve-
loso, 1970, 90min.
18h – Sagrada Família, Sylvio Lanna, 
1970, 95min.
SALA 2
SESSÃO ESPECIAL CEMICE 
17h – O homem do corpo fechado 
 Schubert Magalhães, 1971, 91min.
SESSÃO ESPECIAL
19h – Contos da lua vaga, Kenji Mizo-
guchi, 1953, 97 min.

13/
DOMINGO

SALA MULTIMEIOS
14h às 16h – Curso de Trilha Sonora: 
o processo criativo de Wagner Tiso, 
aula 1. Inscrições gratuitas no site 
minastenisclube.com.br (aba Cultura).

14/
SEGUNDA-FEIRA
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SALA 1
MILTON NASCIMENTO
16h – Fitzcarraldo, Werner Herzog, 
1982, 158 min.
19h – Tostão, a fera de ouro, Ricardo 
Gomes Leite e Paulo Leander, 1970, 
70 min. 
SALA 2
SESSÕES ESPECIAIS CEMICE 
17h – Perdidos e malditos, Geraldo 
Veloso, 1970, 90min.
19h – Sagrada Família, Sylvio Lanna, 
1970, 95min.

17/
QUINTA-FEIRA

SALA 1
16h – Sessão Especial – Contos da 
lua vaga, Kenji Mizoguchi, 1953, 97 
min.
18h – Sessão Especial Cemice - O 
homem do corpo fechado, Schubert 
Magalhães, 1971, 86 min.
SALA 2
SESSÕES ESPECIAIS
17h – Os incompreendidos, François 
Truffaut, 1959, 99min.
19h – Jules e Jim, François Truffaut, 
1962, 107min.
CAFÉ
20h – Debate: O homem do corpo 
fechado. Com Duca Leal e Victor de 
Almeida. Mediação: Ewerton Belico.

18/
SEXTA-FEIRA

SALA 1
WAGNER TISO NOS FILMES DE 
WALTER LIMA JR
16h – A lira do delírio, 1978, 135 min. 
18h – A ostra e o vento, 1997, 112 min.

19/
SÁBADO

SALA MULTIMEIOS
14h às 16h – Curso de Trilha Sonora: 
o processo criativo de Wagner Tiso, 
aula 2. Inscrições gratuitas no site 
minastenisclube.com.br (aba Cultura).
SALA 1
17h – Wagner Tiso nos filmes de 
Walter Lima Jr - Ele, o Boto, 1987, 
108 mim. 
18h – Carta Branca a Márcio Borges 
- Rastros de ódio, John Ford, 1956, 
120 min.
SALA 2
CARTA BRANCA A MÁRCIO BORGES
17h – Pierrot le fou, Jean Luc-Godard, 
1965, 105 min.
19h – Viva Zapata, Elia Kazan, 1952, 
113 min.
16h30 – Master class de Walter Lima Jr

15/
TERÇA-FEIRA

SALA MULTIMEIOS
14h às 16h – Curso de Trilha Sonora: 
o processo criativo de Wagner Tiso, 
aula 3. Inscrições gratuitas no site 
minastenisclube.com.br (aba Cultura).
SALA 1
SESSÕES ESPECIAIS
16h – Os incompreendidos, François 
Truffaut, 1959, 99min.
18h – Jules e Jim, François Truffaut, 
1962, 107min.

16/
QUARTA-FEIRA

SALA 2
SESSÕES ESPECIAIS: CEMICE 
17h – O homem do corpo fechado, 
Schubert Magalhães, 1971, 86 min.
19h – Perdidos e malditos, Geraldo 
Veloso, 1970, 90min.
CAFÉ
20h – Debate: Milton Nascimento. 
Com Bernardo Oliveira e Juçara Mar-
çal. Mediação: Ewerton Belico.

16/
QUARTA-FEIRA

SALA 1
SESSÕES ESPECIAIS
16h – Os incompreendidos, François 
Truffaut, 1959, 99min.
18h – Jules e Jim, François Truffaut, 
1962, 107min.
SALA 2
WAGNER TISO NOS FILMES 
DE WALTER LIMA JR
17h – A lira do delírio, 1978, 135 min. 
19h – A ostra e o vento, 1997, 112 min.
CAFÉ
20h – Debate: Milton Nascimento. 
Com Bernardo Oliveira e Juçara Mar-
çal. Mediação: Ewerton Belico. 

14/
SEGUNDA-FEIRA
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CAPA
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SALA 2
14h – Sessão Matinê - O menino malu-
quinho, Helvécio Ratton, 1995, 91 min.
17h – Wagner Tiso nos filmes de 
Walter Lima Jr - Ele, o boto, Walter 
Lima Jr, 1987, 108 min. 
19h – Carta Branca a Márcio Borges 
- Rastros de ódio, John Ford, 1956, 
120 min.
CAFÉ
20h – Debate: Milton Nascimento – 
Tostão, a fera de ouro. Com Maurilio 
Martins. Mediação: Samuel Marotta.

19/
SÁBADO

SALA 1
CARTA BRANCA A MÁRCIO BORGES
16h – Pierrot le fou, Jean Luc-Godard, 
1965, 105 min.
18h – Viva Zapata, Elia Kazan, 1952, 
113 min.
Sala 2
TAVINHO MOURA NOS FILMES DE 
CARLOS ALBERTO PRATES CORREIA
17h – Castelar e Nelson Dantas no 
país dos generais, 2007, 73 min. 
19h – Cabaret Mineiro, 1984, 75 min. 

20/
DOMINGO

SALA 1
16h – Tavinho Moura nos filmes de 
Carlos Alberto Prates Correia. Minas, 
Texas, 1989, 73 min.
20h – Milton Nascimento – Tostão, a 
fera de ouro, Ricardo Gomes Leite e 
Paulo Leander, 1970, 70 min. 
SALA 2
MILTON NASCIMENTO
17h – Fizcarraldo, Werner Herzog, 
1982, 158 min.
20h – Noites do sertão, Carlos Alberto 
Prates Correia, 1983, 100min.

21/
SEGUNDA-FEIRA

CAFÉ
20h – Debate: Tavinho Moura nos fil-
mes de Carlos Alberto Prates Correia. 
Com Luís Felipe Flores. Mediação: 
Samuel Marotta.

21/
SEGUNDA-FEIRA

SALAS 1 E 2 
EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA
ENCERRAMENTO
19h – Dona Olímpia de Ouro Preto, 
Luiz Alberto Sartori, 1971, 10min.
19h – Salve o prazer, Lírio Ferreira e 
Natara Ney, 2020, 60min.

24/
QUINTA-FEIRA

SALA 1
TAVINHO MOURA NOS FILMES DE 
CARLOS ALBERTO PRATES CORREIA
16h – Castelar e Nelson Dantas no 
país dos generais, 2007, 73 min. 
18h – Cabaret Mineiro, 1984, 75 min. 
SALA 2
17h – Tavinho Moura nos filmes de 
Carlos Alberto Prates Correia -  Mi-
nas, Texas, 1989, 73 min.
19h – Milton Nascimento - Noites do 
sertão, Carlos Alberto Prates Correia, 
1983, 100min.

23/
QUARTA-FEIRA

SALA 1
SESSÕES ESPECIAIS CEMICE 
16h – O homem do corpo fechado, 
Schubert Magalhães, 1971, 91min.
18h – Sagrada Família, Sylvio Lanna, 
1970, 95min.
SALA 2
17h – Sessões Especiais Cemice - 
Perdidos e malditos, Geraldo Veloso, 
1970, 90min.
19h – Sessão Especial – Contos da 
lua vaga, Kenji Mizoguchi, 1953, 97 
min.  

22/
TERÇA-FEIRA
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No dia 17 deste mês, o poeta Daniel Cruz Fonseca lança 
seu mais novo livro, “Alma Riscada”, das 19h às 21h, no 
Café do Centro Cultural Unimed-BH Minas. O evento é 
aberto ao público. A lotação está restrita a 30 pessoas, 
sendo obrigatório o uso de máscara. A obra é uma cole-
tânea poética que, segundo o autor, utiliza conceitos de 
filosofia clássica, teologia e teoria das artes plásticas 
para descrever de forma individual as marcas que car-
rega em sua vida. No livro, Daniel também aborda dois 
momentos históricos em 2022: os 200 anos da Indepen-
dência do Brasil e o primeiro centenário da Semana de 
Arte Moderna. “São poemas que apresentam as cicatri-
zes da alma brasileira e a fragmentação da identidade 
nacional”, afirma o poeta, que é advogado e mestre em 
Direito nas Relacões Econômicas e Sociais.

Poeta Daniel Cruz Fonseca lança coletânea no Café do Centro Cultural Unimed-BH Minas
“Alma riscada” 
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APOIO REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO

Patrocinada pelo Instituto Unimed-BH, a Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas conta com mais de 6 mil 
livros, abrangendo os mais diversos gêneros da literatura nacional e estrangeira para contemplar todos os segmentos 
de públicos e faixas etárias. Cadastrando-se no balcão de atendimento, o leitor pode fazer empréstimos de livros. 
Mais informações: (31) 3516-1396 / biblioteca@minastc.com.br. Confira, a seguir, a dica de leitura deste mês.

Tem na biblioteca

Daniel Cruz lança coletânea poética
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OComo se fizesse um cavalo, de Marina Colasanti (Pulo do Gato, 2012), é com-

posto por dois textos escritos para Conferências de Leitura. Foram lançados em 
formato de livro pela Editora Pulo do Gato dentro do selo Gato Letrado “que apre-
senta títulos inéditos no Brasil sobre temas relacionados à cultura da escrita. 
São livros que questionam e promovem reflexões sobre a importância da leitura, 
particularmente a literária, e que incentivam a formação de leitores”.

No primeiro texto, “Como se fizesse um cavalo ou avaliando minha dívida com 
a leitura”, a autora faz uma reflexão sobre quem ela seria se retirasse de sua 
vida todas as vivências como leitora. Como seria se tivesse que apagar todos os 
livros da memória?

No segundo texto, chamado “O livro, entre Barbie e a longa noite”, Marina Cola-
santi faz reflexões corajosas sobre o livro como produto e o mercado editorial. 
Ela joga na roda a questão: de que livro estamos falando quando dizemos livro?
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O Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas recebe, 
neste mês de fevereiro, cinco espetáculos da 47ª edição 
da tradicional Campanha de Popularização do Teatro e 
da Dança de Minas Gerais, realizada pelo Sindicato dos 
Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc). A 
agenda eclética inclui o grupo de dança “Sarandeiros”, no 
dia 9, às 20h; o musical “Nas ondas do rádio”, no dia 11, 
às 21h; a peça infantil “As aventuras do bebê tubarão”, no 
dia 12, às 17h; a comédia “A empregada quase perfeita”, 
também no dia 12, mas às 21h; e a comédia “Desculpe, 
não estamos na TV, no dia 13, às 19h. Vale lembrar que é 
obrigatório o uso de máscara dentro do teatro. 

Teatro do Minas é palco, este mês, da 47ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança 
Não perca!

APOIOREALIZAÇÃOCLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE

PATROCÍNIO MASTER

JA
C

YR
A

 L
A

G
E

CULTURA

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente 
nos Postos Sinparc, pelo valor único de R$ 20. Na bilhete-
ria do teatro, os preços variam entre R$ 42 e R$ 50 para a 
entrada inteira. Mais informações: 3516-1360.
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AS AVENTURAS DO BEBÊ TUBARÃO
Ingressos: R$ 44 e R$ 22 (meia). 
Classificação: livre.
Duração: 60 minutos.

SÁBADO

17h
12
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A EMPREGADA QUASE PERFEITA
Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 
Classificação: livre.
Duração: 60 minutos.

SÁBADO

21h
12

NOS PASSOS DO GRUPO 
SARANDEIROS 
Ingressos: R$ 42 e R$ 21 (meia). 
Classificação: livre.
Duração: 60 minutos.

QUARTA-FEIRA

16h
9
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NAS ONDAS DO RÁDIO 
Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 
Classificação: livre.
Duração: 90 minutos.

SEXTA-FEIRA

21h
11
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DESCULPE, NÃO ESTAMOS NA TV
Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 
Classificação: livre.
Duração: 60 minutos.

DOMINGO

19h
13
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Novidades para delivery
próprio e para o 
autoatendimento.

A Teknisa oferece novas soluções para um
novo normal pós-pandemia!

Saiba mais

Os jovens artistas Luciana Hermont Correa, Ana Elisa Gon-
çalves e Juliana de Oliveira, Jean Belmont e Carol Peso 
mostrarão seus trabalhos na Galeria do Minas II, respec-
tivamente nos meses de março, maio, julho e setembro 
deste ano. Eles foram selecionados no concurso realizado 

Conheça os artistas selecionados para expor seus trabalhos no Clube este ano 
Galeria do Minas II

pelo Minas, por meio de edital, em dezembro último. Além 
da ocupação do espaço de arte da Unidade II do Clube, a 
iniciativa visa promover artistas jovens e/ou em fase de 
formação e consolidação da carreira. Os resultados foram 
divulgados nas mídias digitais do Minas em janeiro. 

Luciana Hermont Correa 
Formada em artes plásticas pela Escola Guignard e em 
arteterapia pela Faculdade Vicentina, Luciana também 
fez curso com a artista Narege, em Campinas (SP). Ela 
participou da Mostra Casa Cor Minas em 2019 e já fez 
exposições coletivas e individuais em vários espaços 
da capital mineira e em São Paulo. A exposição em 
março, na Galeria do Minas II, reunirá 17 obras, entre 
pinturas, desenhos, instalações, esculturas e objetos 
artísticos. Os trabalhos são frutos de um projeto da ar-
tista, que incluiu a coleta de registros feitos em cader-
nos de anotações, durante a pandemia, por pessoas de 
vários segmentos e idades.

vida fica mais leve. Vimos durante a pandemia músicos que foram para as 
varandas e janelas tocar música para os vizinhos. Estas 4 peças fechadas 
formando um quadrado são para representar o isolamento, pessoas fechadas 
em seu próprio espaço.  

             Título: AO SOM 
Material utilizado: Papelão, fotografias, linhas e adesivo. 
Imagem ilustrativa, trabalho em processo 
 

 
 

17) Mesas expositoras: 02 mesas expositoras de 250 x 50 cm cada, com tampo de 
vidro, para expor os cadernos dos participantes do projeto. Na parede em cima 
da mesa uma plotagem com o nome dos participantes do projeto e o seguinte 
texto: 
 
“fico com raiva que alguns homens reivindiquem a maior parte deste tempo 
para coisas supérfluas, tempo que, por mais cuidadoso que sejamos, não é 
suficiente até mesmo para as coisas necessárias.” (XLIX,5) SÊNECA 
 
“o bem na vida não depende do comprimento da vida, mas do uso que fazemos 
dela.” (XLIX,10) SÊNECA 
 
 
 
 

 

Reprodução - “Ao som”, 2021 - Luciana Hermont Correa

Ana Elisa Gonçalves e Juliana de Oliveira 
Graduandas do curso de artes visuais da Escola de 
Belas Artes da Universidade Federal de Minas (MG), 
as duas jovens artistas farão em maio, na Galeria do 
Minas II, a exposição “Dengos do Cotidiano” que reúne 
pinturas com tinta acrílica sobre tela de figuras huma-
nas, estabelecendo vínculos entre a capoeira e a per-

cussão, as heranças da cultura africana presente na 
capital mineira e na vida de cada uma. Na união de 
suas obras, Ana Elisa e Juliana perpetuam momentos 
de lazer e de acalento. Em 2021, Ana Elisa participou 
de mostras coletivas em Belo Horizonte e São Paulo, 
onde também fez uma exposição individual.

Reprodução - “A brincadeira é um estado de liberdade”, 2021
Juliana de OliveiraReprodução - “Espelho”, 2021 - Ana Elisa Gonçalves
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Novidades para delivery
próprio e para o 
autoatendimento.

A Teknisa oferece novas soluções para um
novo normal pós-pandemia!

Saiba mais

CULTURA

Carol Peso 
“Colóquio sobre as coisas anônimas” é o titulo da ex-
posição da artista, em setembro, na Galeria do Minas 
II, que terá 12 pinturas em tinta acrílica sobre tela. 
Segundo Carol Peso, as obras compõem os resulta-
dos da pesquisa sobre visibilidade urbana que ela 
desenvolve desde 2018. “Nesses trabalhos recorro a 
imagens que, por sua aparente banalidade, tornam-
-se quase invisíveis na paisagem de nossas cidades”, 
afirma a artista, que tem mestrado em arquitetura e 
urbanismo pela UFMG, fez curso de artes plásticas na 
Escola Guignard e já participou de mostras individuais 
e coletivas em Belo Horizonte. Reprodução - “É logo ali”, 2020 - Carol Peso

Jean Belmonte 
Cerca de 50 obras, entre pinturas, esculturas e cola-
gens, em dimensões diversas, compõem a exposição 
“O objeto efêmero e a geometria como expressões do 
tempo”, que o artista Jean Belmonte fará em julho, na 
Galeria do Minas II. Os trabalhos são parte da pesqui-
sa de mestrado do artista, finalizado em novembro de 
2021 (UEMG). “A proposta de exposição aborda ques-
tões sobre como materiais não usuais são manipula-
dos e reordenados a ponto de tornarem-se uma obra 
de arte, e, ainda, como a geometria influi e se conecta 
com tais objetos”, explica Jean. Reprodução - “Signos”, 2021 - Jean Belmonte

Espaço democrático
Esta será a terceira temporada em que a Galeria do 
Minas II será ocupada por meio de edital, que é uma 
forma de democratizar o acesso a todos os segmen-
tos de artistas. A galeria foi inaugurada em 1987, 

com a proposta de contribuir para a divulgação dos 
trabalhos de jovens talentos mineiros, e se consoli-
dou como relevante espaço cultural da cidade. A en-
trada é franca ao público em geral.
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Nova Loja Track&Field
Local: Minas 2 / Antiga loja da CVC
Inauguração: 30/11/2021

Mais de 200 associados participaram do Torneio Interno 
de Tênis 2021, realizado nas quadras da Unidade I, entre 
os meses de junho e dezembro. Foram disputadas oito ca-

Conheça os vencedores da edição 2021 do concorrido Torneio Interno de Tênis 
No saibro

Torneio Interno de Tênis 2021
Categoria Campeão Vice-campeão
2ª Classe Simples Masc. Rodrigo Coutinho Leonardo Varella
3ª Classe Simples Masc. Vinicius Campos Antônio Celso de Azevedo
4ª Classe Simples Masc. Sérgio Pimenta Vinicius Eulalio Menezes
5ª Classe Simples Masc. Fernando Campos Rodrigo Villaça
Iniciantes simples Masc. Joel Araújo Silva Sérgio Eduardo Santos
Acima de 60 anos Masc. Antônio Luciano de Marco Bruno Godoy
5ª Classe Simples Fem. Isabella Veloso Danielle Lazzarotto
Iniciante Simples Fem. Luisa Dequech de Miranda Stefania Villela Moreira

tegorias, sendo seis masculinas e duas femininas, todas 
simples. Os campeões e vice-campeões foram premiados 
com troféus e medalhas. Confira os pódios de cada classe.

Antônio Luciano de Marco e Bruno Godoy, campeão 
e vice-campeão da classe acima de 60 anos

Fernando Campos e Rodrigo Villaça, campeão 
e vice-campeão da 5ª classe masculina

Joel Araújo e Sérgio Eduardo Santos, 
campeão e vice-campeão da classe 
iniciantes

Leonardo Varella, vice-campeão, 
e Rodrigo Coutinho, campeão 
da 2ª classe

Vinicius Eulalio Menezes, 
vice-campeão, e Sérgio Pimenta, 
campeão da 4ª classe 
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Nova Loja Track&Field
Local: Minas 2 / Antiga loja da CVC
Inauguração: 30/11/2021

ESPORTE RECREATIVO

Vinicius Campos, campeão da 3ª 
classe masculina

Isabella Veloso e Danielle Lazarotto, 
cam peã e vice-campeã da 5ª classe 
femi nina

Luisa Dequech e Stefania Villela, campeã 
e vice-campeã da classe iniciantes

Edição 2022
O Torneio Interno de Tênis é uma das competições mais tradicionais do calendário de eventos recreativos 
do Clube. E as inscrições para a edição 2022 já estão abertas e podem ser feitas na sala do Departamento 
de Recreação, que fica no piso 4 do Centro de Treinamento JK (CT4). Mais informações pelo telefone 3516-1301.
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A família minastenista tem inúmeros motivos para ir ao Clube, durante a semana inteira. Além do lazer livre, usufruin-
do da moderna infraestrutura das Unidades, os sócios têm à disposição atividades recreativas e esportivas monitora-
das por profissionais especializados e oferecidas gratuitamente. Aproveite! 

Agenda de eventos recreativos oferece atividades para sócios de todas as idades
Diversão em família

Integração psicomotora monitorada

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

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

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

Minas I - 10h - CF 3

Minas II - 9h30 - Gramado 

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

2ª feira Ginástica Dance
3ª feira Coordenação e Equilíbrio
4ª feira Ginástica Dance
5ª feira Respiração e Relaxamento
6ª feira Ginástica Dance

Saúde & boa forma
Os especialistas recomendam a prática de exercícios para manter a saúde 
do corpo e da mente. Pensando nisso, o Minas ajuda os associados a se 
cuidarem, oferecendo, gratuitamente, atividades de integração psicomotora 
monitorada, de segunda a sexta-feira, nas Unidades I e II. Orientados por 
educadores físicos, os exercícios têm foco em equilíbrio, orientação espaço-
-temporal, memória, ritmo, coordenação motora, esquema corporal, laterali-
dade, alongamento e treinamento funcional. Não é necessário fazer inscri-
ção. Escolha o local e o horário e mexa-se!

Projeto Verão
Até o dia 6 deste mês de fevereiro, sócios de todas as idades se divertem na 
hidroginástica do Projeto Verão 2022. No Minas I, as atividades são realiza-
das na piscina de caminhada, próxima ao Espaço da Criança, aos sábados 
e domingos, das 11h às 12h. Já no Minas II, a diversão está garantida aos 
domingos, das 11h às 12h, na piscina de aprendizagem.
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LAZER

Corrida de rua
A equipe de corrida de rua Unimed-Minas, que tem caráter recreativo e é formada por cerca de 500 associados, tem 
dois compromissos, este mês. No dia 5, os minastenistas participam da Park Run, no Parque Municipal; e no dia 20, 
disputam a Boníssima Run, no Belvedere. Ambas as provas têm largada às 7h. Os treinos dos associados corredores 
são orientados por profissionais especializados do Clube. Confira a agenda abaixo.

Para mais informações sobre as competições e sobre como fazer parte do grupo, ligue 3516-1300 /3516-1301 / 3516-
1302 / 3516-1303 ou compareça ao Departamento de Recreação, no piso 2 do Centro de Treinamento JK, no Minas I. 

Equipe Unimed-BH Minas - Fevereiro 2022

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO
1 (terça) meet point Minas I 7h às 9h
2 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h
3 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h
5 (sábado) meet point Minas I 7h às 10h
5 (sábado) Park Run Parque Municipal 7h às 10h
7 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h
8 (terça) meet point Minas I 7h às 9h
9 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h
10 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h
12 (sábado) meet point Belvedere 7h às 10h
14 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h
15 (terça) meet point Minas I 7h às 9h
16 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h
17 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h
19 (sábado) meet point Minas I 7h às 9h
20 (domingo) Boníssima Run Belvedere 7h às 10h
21 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h
22 (terça) meet point Minas I 7h às 9h
23 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h
24 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h

Os corredores minastenistas Fernando Augusto Caetano, Mariana de Oliveira Lagares e Bruno Ornellas
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Natação máster
Para os associados maiores de 25 anos, ex-nadadores ou que praticam a natação e têm desejo de competir em cará-
ter recreativo, o Minas oferece a oportunidade de participar da equipe máster, que treina com profissional especializa-
do, de segunda a sexta-feira, na piscina olímpica da Unidade II. 

Mais informações podem ser obtidas diretamente com o instrutor Welbert Miranda, nos horários dos treinamentos, ou 
no Departamento de Recreação, que funciona no piso 2 do Centro de Treinamento JK ou pelos telefones 3516-1300 / 
3516-1301/ 3516-1302 / 3516-1303.

Triathlon
O Minas também oferece treinos de natação e corrida para associados que participam de provas de triathlon, biathlon 
ou águas abertas. 

Todas as informações sobre como fazer parte do grupo podem ser obtidas diretamente com o instrutor Eduardo 
Teixeira, nos horários dos treinamentos, ou no Departamento de Recreação, que funciona no piso 2 do Centro de 
Treinamento JK, ou pelos telefones 3516-1300 / 3516-1301/ 3516-1302 / 3516-1303.

Treinos

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

Natação

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

Corrida
Os treinos são em conjunto com a equipe de corrida de rua Unimed-BH Minas (veja a agenda na página 31).

Atividade Data Horário
Oficina de string art 1º a 15/2 Segunda-feira a sábado,14h às 16h.
Oficina de máscaras de carnaval 16 a 28/2 Segunda a sexta-feira, das 13h às 19h; 

sábado e domingo, das 10h às 16h.Videogames e jogos de tabuleiro Permanentes

Espaço Teen
Oficinas de string art e de máscaras de carnaval são as atrações exclu-
sivas para os minastenistas de 13 a 17 anos, neste mês de fevereiro, no 
Espaço Teen Newton, que fica na Unidade I. Na oficina de string art será 
usado o programa tinkerCard e, por isso, os participantes deverão levar 
laptop. Mais informações na Sala de Recreação, que funciona no piso 4 
do Centro de Treinamento JK, ou pelos telefones 3516-1300 / 3516-1301/ 
3516-1302 / 3516-1303. 

Para quem gosta de videogames e jogos de tabuleiro, são muitas as opções 
disponíveis permanentemente. Tem Sherlock Express, The Mind, Bandido, 
Coup - 2ª edição, Cortex: Desafios!, Dobble, Saboteur, Quartz, Exploding Kit-
tens, Ticket to Ride e Jungle Speed: Bertone. É só chegar, escolher o jogo ou 
o game e se divertir!
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Curso de Beach Tennis - Minas II 
Regular

Dias da semana Horários Faixa etária
segunda e quarta- feira 12h 15 a 75 anos
segunda e quarta- feira 13h 15 a 75 anos
terça e quinta-feira 11h 15 a 75 anos
terça e quinta-feira 12h 15 a 75 anos
terça e quinta-feira 13h 15 a 75 anos
terça e quinta-feira 15h 11 a 14 anos
terça e quinta-feira 16h 11 a 14 anos

Matrícula: R$ 231 | Mensalidade: R$ 300

O beach tennis é uma das modalidades esportivas 
que mais cresce no Brasil, já que pode ser praticada 
por pessoas de diversas idades e níveis de habili-
dades. O Minas entrou na onda desse esporte de-
mocrático e, para que os associados possam apren-
der ou se aprimorar, abrirá, em meados deste mês, 
o curso de beach tennis, no Minas II, nos formatos 
regular e temporário (10 aulas), para sócios de 11 a 
75 anos.

No curso regular, as aulas serão às segundas e quar-
tas-feiras, em turmas às 12h e 13h; e às terças e quin-
tas-feiras, em turmas às 11h, 12h, 13h, 15h e 16h. Já no 
curso temporário, as aulas acontecerão às segundas, 
quartas e sextas-feiras, em turmas às 11h, 15h e 16h. 
Nos dois formatos, cada aula terá duração de 55 minu-
tos. O Minas fornecerá as bolinhas, e cada aluno deverá 
levar sua raquete. 

As matrículas poderão ser feitas pelo aplicativo 
Minas Tênis Clube, na Área do Associado do site 
minastenisclube.com.br ou presencialmente na 
Central de Atendimento de qualquer Unidade. Para o 
curso regular, o valor da matrícula é R$ 231, e as men-
salidades, R$ 300. Já para o curso temporário, o valor 
único é R$ 381.

Curso será aberto este mês, no Minas II, para sócios de 11 a 75 anos
Beach tennis

CURSOS

Curso de Beach Tennis - Minas II 
Temporário (10 aulas)

Dias da semana Horários Faixa etária
segunda, quarta 
e sexta-feira

11h 15 a 75 anos

segunda, quarta 
e sexta-feira

15h 11 a 14 anos

segunda, quarta 
e sexta-feira

16h 15 a 75 anos

Valor único: R$ 381

Minas II terá cursos de beach tennis para sócios de 11 a 75 anos 
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Equipe 123 Minas conquista título inédito de campeã da Copa Super 8 
O troféu é nosso!

A equipe 123 Minas é a campeã da Copa Super 8, título 
inédito do basquete minastenista, garantindo sua vaga 
na Basketball Champions League Americas (BCLA) 
2023. A Copa Super 8 é organizado pela Liga Nacional 

de Basquete, reunindo os oito melhores times do pri-
meiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB). Na primei-
ra rodada, o 123 Minas pegou a Unifacisa, vencendo a 
partida por 88 a 84. Na semifinal, a equipe minastenis-
ta derrotou o Flamengo, algoz da temporada passada, 
por 71 a 63, no Rio de Janeiro. A decisão do título foi 
contra o São Paulo, na Arena Urbano Brochado Santia-
go. A final foi emocionante do início ao fim, e o grito 
de campeão tomou conta da rua da Bahia, depois da 
vitória do 123 Minas por 78 a 77.

O ala Gui Santos, formado na base do Minas, comemo-
rou muito e dedicou o título à família. “Foi uma sensa-
ção indescritível! Eu posso falar que já passei por mui-
tas coisas em minha carreira, mas passar pela emoção 
dessa final, eu nunca passei. Eu dedico esse momento, 
esse título, aos meus pais e ao meu irmão, que sempre 
estiveram ao meu lado e sempre me apoiam”, diz Gui 
Santos, um dos nomes importantes da conquista his-
tórica do 123 Minas.

Bola em jogo
Depois de conquistar o campeonato da Copa Super 
8, a equipe 123 Minas volta o foco para os sete de-
safios que terá em fevereiro. Liderando o grupo C da 

A equipe 123 Minas conquistou, no último mês, o título inédito de campeã da Copa Super 8

O presidente Ricardo Vieira Santiago, o ala-pivô Renan Lenz e 
o presidente do Conselho Deliberativo Kouros Monadjemi
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BASQUETE

BCLA - Jogos em fevereiro

* No fechamento desta edição, os horários dos jogos ainda estavam indefinidos.

Data Horário Confronto Local
1/2 - Obras Sanitárias x 123 Minas Montevidéu*
2/2 - 123 Minas x Bigua Montevidéu*

NBB – Jogos em fevereiro

* No fechamento desta edição, os horários dos jogos ainda estavam indefinidos.

Data Horário Confronto Local
6/2 18h Pato Basquete x 123 Minas Pato Branco (PR)
8/2 20h Mogi x 123 Minas Mogi das Cruzes (SP)

12/2 16h10 123 Minas x Corinthians Arena MTC
15/2 19h 123 Minas x Paulistano Arena MTC
20/2 11h 123 Minas x Flamengo Arena MTC

BCLA, o time minastenista inicia o mês em Montevi-
déu, no Uruguai, onde fará dois jogos seguidos pela 
terceira fase da competição continental. No dia 1º, 
enfrenta o Obras Sanitárias e, no dia 2, encara o Bi-
gua, da Argentina.

De volta ao Brasil, os comandados do técnico Leo Costa 
farão cinco jogos pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Os 
dois primeiros duelos serão fora de casa, nos dias 6 e 8, 
respectivamente contra o Pato Basquete, em Pato Bran-
co (PR), e o Mogi, em Mogi das Cruzes (SP). Na sequên-
cia, o 123 Minas faz três jogos em casa: dia 12, contra o 
Corinthinas; dia 15, contra o Paulistano; e dia 20, contra 

o Flamengo. O time minastenista espera contar, nova-
mente, com o incentivo da fiel torcida, nas arquibanca-
das da Arena Urbano Brochado Santiago. 

Para o técnico Leo Costa, o mês de fevereiro será de 
grande importância para o futuro da equipe 123 Mi-
nas, na BCLA e no NBB. “Temos jogos dificílimos pela 
frente. Precisamos fazer bons jogos e conquistar vi-
tórias para seguirmos na briga pelas primeiras posi-
ções. Fevereiro pode definir vaga na próxima fase da 
BCLA e também encaminhar a nossa classificação 
para os play-offs do NBB. Vamos à luta e esperamos 
fazer bons jogos”, afirma o treinador. 

Unidos pelo esporte 
O contrato entre o Minas e a 123Milhas foi firmado no 
último mês, prevendo o patrocínio máster da empresa mi-
neira de turismo online ao time minastenista na tempora-
da 2022/2023. O vice-presidente de governança e gestão 
da 123Milhas, Marcos Brandão, destaca a importância da 
parceria. “Todo o trabalho realizado pelo Minas na pro-
moção do esporte é exemplar. Acreditamos no clube e 
no potencial da equipe de basquete. Como bons mineiros 
que somos, estamos muito felizes por contribuir para que 
o esporte e as Minas Gerais sejam representados com 
tanta excelência para todo o Brasil”, comenta o executivo.

O presidente do Minas Tênis Clube, Ricardo Vieira San-
tiago, também comemora a união das duas marcas. 
“Para nós é motivo de muito orgulho ter como aliada 

uma potência como a 123Milhas. Assim como o Minas, 
é uma empresa que nasceu em Belo Horizonte e alcan-
çou destinos ao redor do mundo. Tenho certeza de que 
será uma parceria duradoura e que vamos alcançar re-
sultados incríveis juntos”, afirma o dirigente.

Apoio
Os atletas do basquete do Minas são beneficiados com recursos do 
Comitê Brasileiro de Clubes. O técnico Leonardo Costa, o fisiotera-
peuta Silvânio Signoretti e o preparador físico Pablo Rebouças parti-
cipam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em 
Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 
25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O Novo 
Basquete Brasil (NBB) 2021/2022 faz parte do calendário de cam-
peonatos brasileiros interclubes / CBC 2021, e os atletas do Minas 
participam conforme o Termo de Compromisso nº 01 - Ciclo Olímpico 
2021/2024, parceria Minas e CBC.
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Na equipe Itambé/Minas está assim: se as experientes 
centrais Carol Gattaz ou Thaisa não podem entrar em 
quadra, a jovem Júlia Kudiess, 19 anos, está pronta para 
substituí-las. Nas vezes que precisou substituir as me-
dalhistas olímpicas, o técnico Nicola Negro olhou para 
o banco de reservas e não hesitou em chamar a atleta 
formada na base do Minas. A brasiliense não deixou as 
oportunidades passar e, hoje, é uma peça de reposição 
de confiança do treinador italiano, que destaca cresci-
mento, amadurecimento e muito talento da jogadora.

Júlia chegou à equipe adulta Itambé/Minas na tempora-
da passada. Aos poucos começou a chamar a atenção 
do treinador que, sempre que possível, usava a atleta 
em inversões de jogo. Nesta temporada, Júlia ganhou 
mais espaço e, em dezembro, substituiu a experiente e 
capitã da equipe, Carol Gattaz, que teve uma pequena 
lesão muscular e foi poupada em alguns jogos da Su-
perliga, antes da disputa do Mundial de Clubes, na Tur-
quia. Júlia substituiu também a central Thaísa, que, na 
semifinal do torneio, sentiu dores e, no retorno ao Brasil, 
teve constatada uma lesão na fíbula direita.

O técnico Nicola Negro lamenta a ausência temporária 
de Thaisa, mas confia no talento de Júlia. “Thaisa é uma 
jogadora importante para qualquer elenco, sem dúvida. 
Ela está em fase final de reabilitação e trabalhamos para 
que ela possa voltar logo, pois é uma falta importante, 
sobretudo pela experiência que ela passa à equipe. Júlia 
jogou três partidas no lugar de Gattaz, antes do Mun-
dial, e mostrou muito qualidade técnica. É um jovem 
talento e gradualmente está encontrando os passos. No 
ano passado começou a estrear na Superliga e mostrou 
que tem nível para jogar. Já nesta temporada, sempre 
que foi chamada, substituiu muito bem, tanto Gattaz 
quanto Thaisa. Isso é uma responsabilidade muito gran-
de. Estamos confiantes que, até a volta da Thaisa, ela 
responderá em quadra”, destaca Nicola.

Júlia Kudiess comenta que substituir as duas meda-
lhistas olímpicas dá um friozinho na barriga, mas ela 
garante que treina forte para ganhar a confiança do trei-
nador. “Tenho me preparado e me dedicado muito nos 
treinos e, sempre que tenho oportunidade, me entrego 
por completo. Sei que a responsabilidade em substituir 

Formada na base, a central Júlia Kudiess substitui Thaisa, que se recupera de lesão
Elenco de qualidade

a Thaisa é muito grande, mas estou muito confiante e 
vou dar o meu melhor. Disputar o Mundial de Clubes foi 
uma experiência ímpar, foi muito importante para o meu 
amadurecimento e crescimento. Tive a oportunidade de 
estar perto de jogadoras que são referências para mim. 
Hoje, vejo que tenho que me empenhar mais e mais nos 
treinos, pois tenho muitos objetivos grandes pela frente” 
comenta a jovem minastenista. 

Agenda
O Itambé/Minas segue firme na busca pelo quarto título 
da Superliga (2001/02, 2018/19 e 2021/22). Neste mês, 
a equipe fará três jogos em Belo Horizonte e outros três 
longe de casa. Nos dias 3, 11 e 21, o time minastenista re-
cebe o Sesc-RJ/Flamengo, o Curitiba Vôlei e o Pinheiros, 

A jovem central Júlia Kudiess tem a confiança de Nicola Negro
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respectivamente, na Arena Urbano Brochado Santiago. 
No dia 7, a equipe faz o clássico mineiro contra o Dentil/
Praia Clube, em Uberlândia (MG). Já nos dias 14 e 17, a 
Itambé/Minas enfrenta o Country Club Valinhos e o Ba-
rueri Volleyball Club, ambos no interior de São Paulo.

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

Data Horário Confronto Local Transmissão
3/2 19h Itambé/Minas x Sesc-RJ/Flamengo Arena MTC Sportv2
7/2 19h Dentil/Praia Clube x Itambé/Minas Uberlândia (MG) Sportv2
11/2 17h Itambé/Minas x Curitiba Vôlei Arena MTC Canal Vôlei Brasil
14/2 19h Country Club Valinhos x Itambé/Minas Valinhos (SP) Canal Vôlei Brasil
17/2 19h30 Barueri Volleyball Club x Itambé/Minas Barueri (SP) Sportv2
21/2 21h30 Itambé/Minas x Pinheiros Arena MTC Sportv2

Jogos em fevereiro/22 - Superliga Feminina

VÔLEI FEMININO

No fechamento desta edição, a equipe minastenista 
disputaria a Copa Brasil, competição nacional que 
reúne os oito primeiros colocados do 1º turno da 
Superliga. Acesse minastenisclube.com.br e veja os 
resultados.

Apoio
As atletas do voleibol feminino do Minas são beneficiadas por projetos vinculados ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). A fisioterapeuta Bruna 
Melato e o preparador físico Alexandre Marinho participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte 
- Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O Campeonato Brasileiro de Voleibol - 
Superliga Feminina 2021-2022 faz parte do calendário de campeonatos interclubes - CBC 2021, e atletas e comissão técnica do Minas participam 
conforme o Termo de Compromisso nº 01 - Ciclo Olímpico 2021/2024, parceria Minas e CBC.

O técnico Nicola Negro confia na qualidade do seu elenco
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As datas e horários dos jogos podem ser alteradas de acordo com os organizadores da Superliga.

Data Horário Confronto Local Transmissão
5/2 19h30 América Montes Claros Vôlei x Fiat/Gerdau/Minas Montes Claros (MG) Sportv2
9/2 19h Fiat/Gerdau/Minas x Vôlei Funvic Natal Arena MTC Sportv2
13/2 14h Brasília Vôlei x Fiat/Gerdau/Minas Brasília (DF) Sportv2
16/2 19h Fiat/Gerdau/Minas x Vedacit Vôlei Guarulhos Arena MTC Sportv2
19/2 19h Fiat/Gerdau/Minas x Sesi-SP Arena MTC Sportv2
24/2 19h Sada Cruzeiro x Fiat/Gerdau/Minas Contagem (MG) Sportv2

Jogos em fevereiro/22 - Superliga Masculina

Apoio
Os atletas do vôlei masculino são beneficiados por projetos apro-
vados pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O técnico Nery 
Tambeiro, o fisioterapeuta Filipe Augusto e o preparador físico Da-
vidson Alves participam do Projeto Formação de Atletas por meio 
do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, 

Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro 
de Clubes (CBC). O Campeonato Brasileiro de Voleibol - Superliga 
Masculina 2021/2022 - faz parte do calendário de campeonatos 
interclubes CBC 2021, e os atletas e comissão técnica do Minas 
participam conforme o Termo de Compromisso nº 01 - Ciclo Olím-
pico 2021/2024, parceria Minas e CBC.

As emoções ficam mais fortes, à medida que avança a 
Superliga Masculina 2021/22, prevista para terminar em 
abril próximo. Alguns clubes já têm a classificação para 
os play-offs bem encaminhada, como é o caso do Fiat/
Gerdau/Minas, líder do 1º turno, com 11 vitórias e 33 pon-
tos possíveis, perdendo apenas oito dos 41 sets disputa-
dos. O objetivo, agora, é manter o ritmo e chegar na fase 
eliminatória com força total para tentar conquistar mais 
um título nacional. Na temporada passada, o time chegou 
à final e é o atual vice-campeão da Superliga Masculina.

O técnico Nery Tambeiro destaca que a boa campanha 
confirma o empenho do time na briga pelo título nacio-
nal. “Não terminamos o turno apenas de forma invic-
ta, mas ganhamos a pontuação máxima. Isso mostra 
o nosso potencial e que o trabalho está sendo feito de 
forma positiva”, ressalta o treinador minastenista.

No fechamento desta edição, a Fiat/Gerdau/Minas dispu-
tava a Copa Brasil, competição nacional que reúne os oito 
melhores colocados do 1º turno da Superliga. Acesse o 
site minastenisclube.com.br e confira mais informações.

Pela frente
Neste mês, a equipe Fiat/Gerdau/Minas fará seis jogos 
pela Superliga Masculina, sendo a metade na Arena Ur-
bano Santiago Brochado, no Minas I, e dois clássicos 
mineiros fora da capital. O primeiro desafio será contra 

o América Montes Claros Vôlei, no dia 6, no norte de Mi-
nas. O segundo compromisso longe de BH será no dia 
13, na Capital Federal, contra o Brasília Vôlei. O terceiro 
jogo do time minastenista de seus domínios será o clás-
sico contra o Sada Cruzeiro, em Contagem (MG), no dia 
24. Em casa, a equipe Fiat/Gerdau/Minas espera contar 
com o apoio do torcedor nos jogos dias dia 9, 16 e 19, 
respectivamente contra o Vôlei Funvic Natal, o Vedacit 
Vôlei Guarulhos e o Sesi-SP. 

Fiat/Gerdau/Minas liderou o 1º turno da Superliga

Líder do 1º turno, Fiat/Gerdau/Minas segue firme na luta pelo título nacional
100% de aproveitamento

VÔLEI MASCULINO



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

20% de desconto* 
na modalidade PRESENCIAL

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

Estamos de portas abertas esperando por você!

Na Cultura Inglesa é você quem escolhe. 

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

culturainglesamg.com.br

L m (31) 3264 2500

@culturainglesamg

*Consulte condições.

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

**Promoção válida para matrículas na modalidade Ao Vivo pela Internet da Cultura Inglesa Belo Horizonte. Não cumulativa com outras promoções e convênios.
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Equipes feminina e masculina Minas Náutico disputam a Superliga B
Em ação

A equipe Minas Náutico disputa a Superliga B pelo segundo ano consecutivo

Além de ser o único clube do Brasil a participar de todos 
os campeonatos nacionais de vôlei feminino e masculino, 
desde os anos 1940, nesta temporada, o Minas também 
terá representantes na recém-criada Superliga B, organiza-
da pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), que ga-
rante ao campeão e ao vice-campeão vagas na Superliga 
A na temporada 2022/2023. Neste mês, a Arena Urbano 
Brochado Santiago (Arena do Minas) receberá três jogos 
da Superliga B, sendo um feminino e dois masculinos, e a 
fiel torcida minastenista terá a oportunidade de conhecer 
e incentivar a nova safra de atletas formados no Clube. 

Forma de disputa
A Superliga B é disputada em turno único, tanto no mas-
culino quanto no feminino. As dez equipes jogam entre si 
e as quatro melhores avançam para a semifinal, que será 
disputada em série melhor de três jogos. A decisão será 
em jogo único e a previsão é que no dia 8 de abril seja 
conhecida a equipe campeã no feminino, e no dia 9 de 
abril, a equipe campeão no masculino.

A equipe feminina
A equipe feminina do Minas Náutico disputa a Superliga 
B pelo segundo ano seguido e tem quatro jogos, em feve-

reiro: dia 4, contra o Bradesco Esportes, em Osasco (SP), 
em casa; dia 8, contra o Energis 8/São Caetano, em São 
Caetano do Sul (SP); dia 11, contra o Flamengo, também 
na Arena do Minas; e dia 21, contra o Blumenau Vôlei, em 
Blumenau, no dia 21. 

Também participam da competição as equipes FEAC/
AFV/Franca (SP), Abel/Moda/Brusque (SC), Sada/
Tambasa/Argos (MG), AGEE Atacadão São Carlos (SP) 
e Sesi-SP.

Na disputa da Superliga B, a equipe feminina Minas 
Náutico, comandada pelo técnico Josimar Reis, terá 
no elenco:

Ponteiras: Larissa Brandão - Sabrina Vitoriano - Victoria 
David - Eduarda Dutra - Ana Giulia - Maria Clara Galvão

Opostas: Liandra Costa - Jaqueline Schmitz

Centrais: Maria Júlia Freitas - Ana Vitória Moraes - Ga-
briela Dutra

Levantadoras: Ana Luiza Veríssimo - Fernanda Depiné - 
Eduarda Costa

Líberos: Isa Bento - Larissa Fortes
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VÔLEI BASE

A tabela de jogos pode ser alterada pela organização da competição.

Superliga B Feminina – Jogos de Fevereiro
Data Horário Confronto Local
4/2 19h Bradesco Esportes x Minas Náutico Osasco (SP)
8/2 19h30 Energis 8/São Caetano x Minas Náutico São Caetano do Sul (SP)
11/2 20h30 Minas Náutico x Flamengo Arena MTC
21/2 20h30 Blumenau Vôlei x Minas Náutico Blumenau (SC)

A equipe sub-21 do Minas, campeã metropolitana e da Superliga C, estreia na série B do campeonato nacional

A tabela de jogos pode ser alterada pela organização da competição.

Superliga B Masculina – Jogos de Fevereiro
Data Horário Confronto Local
5/2 18h Suzano Vôlei x Minas Náutico Suzano (SP)
13/2 13h Minas Náutico x Instituto Cuca Arena MTC
19/2 19h Aprov Chapecó x Minas Náutico Chapecó (SC)
24/2 17h Minas Náutico x Niterói Vôlei Arena MTC

A equipe masculina
O time masculino Minas Náutico disputa pela primei-
ra vez a Superliga B, e garantiu sua vaga depois de 
conquistar o título de campeão da Superliga C, na 
temporada 2021Neste mês, a equipe minastenista 
faz quatro jogos, sendo dois na Arena Urbano Bro-
chado Santiago: dia 13, contra o Instituto Cuca; e dia 
24, contra o Niterói Vôlei. Nas duas partidas fora de 
casa, em fevereiro, os minastenistas pegam o Suzano 
Vôlei, em Suzano (SP), dia 5; e será o Aprov Chapecó, 
em Chapecó (SC), dia 19. 

A Superliga B masculina também conta com os times 
JF Vôlei (MG), Smel/Aspma/Berneck (PR), Vila Nova/

AEGB (GO), Vôlei Futuro/Araçatuba (SP) e Uberlândia 
Vôlei/Praia Clube/Sada (MG).

Dirigido pelo técnico Rodrigo Regattieri, o Minas Náuti-
co masculino será formado por atletas das categorias 
sub-19 e sub-21.

Ponteiros: Paulo Silva - Felipe Varela - Henrique Meirelles 
- Vinicius Silva - Samuel Vilaça
Opostos: João Adriano - Samuel Neufeld
Centrais: Gabriel Vilaça - Murillo Silva - Jadher Pereira - 
João Victor Cornelsen
Levantadores: Gustavo Orlando - Pedro Meijon
Líberos: Filipe Baioco - Lucas Oishi
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Ney Lima Filho, Bárbara Gonzaga, Luiz Gustavo Borges, Sofia Rondel, Samuel Guedes e Letícia Romão reforçam a equipe nesta temporada

Teknisa/Minas anuncia 13 reforços para brigar por títulos na temporada 2022
Mais forte

A equipe de natação do Minas é referência nas piscinas 
do Brasil e do mundo e, depois da histórica temporada de 
2021, que incluiu a conquista de duas medalhas olímpi-
cas, a equipe Teknisa/Minas inicia 2022 com mais 13 re-
forços: Luiz Gustavo Borges, Sofia Rondel, Letícia Romão, 
Luiza Lima, Samuel Guedes, Alexandre Finco, Delfina Dini 
e Leonardo Alcântara. Além dos novos contratados, os 
“pratas da casa” Ney Lima Filho, Bárbara Gonzaga, João 
Eduardo Nogueira, Ana Cecília Carvalho e Helena Lopes 
foram promovidos da base do Minas e passam a inte-
grar a equipe principal, comandada pelo treinador Sérgio 
Marques. Todos já estão em treinamento com os demais 
atletas no Parque Aquático Teknisa, na Unidade I.

Sofia Rondel tem 19 anos e, na temporada 2021, con-
quistou duas medalhas no Campeonato Sul-americano 
Absoluto – prata nos 200m livre e bronze no revezamen-
to 4x100m livre – e disputou, ainda, o Mundial Júnior em 
2019. Animada, ela fala dos motivos que a levaram a vir 
para o Minas. “É o Clube com uma das melhores estru-
turas do Brasil, e o trabalho que está sendo feito pelos 
atletas e treinadores é incrível e tem dado resultado. As 

minhas expectativas são as melhores possíveis, quero 
conseguir melhorar os meus tempos e ajudar o Clube e 
meus colegas nas competições”, afirma Sofia que nada 
as provas de 400m, 800m e 1.500m livre.

Sofia Rondel, 19 anos, é campeã sul-americana
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NATAÇÃO

Samuel Guedes também reforça a Teknisa/Minas nesta temporada

Luiz Gustavo Borges: novo membro da família

O agora minastenista Luiz Gustavo Borges, 22 anos, 
campeão brasileiro absoluto nos 50m livre em piscina 
curta, é filho de um dos principais nomes da natação 
brasileira, Gustavo Borges, dono de quatro medalhas 
olímpicas (duas pratas e dois bronzes). Luiz está entu-
siasmado com sua nova equipe e quer contribuir para 
manter a tradição de sucesso do Clube. “O Minas é re-
ferência na natação mundial e eu queria fazer parte 
disso. Quero ajudar o time como for possível. Na pisci-
na, fora da piscina, como atleta e como pessoa, quero 
ser uma influência positiva para o Clube. Estou muito 
animado por fazer parte desta família. Todo mundo é 
muito acolhedor e a equipe está determinada a con-
tinuar em ascensão”, ressalta Luiz Gustavo, que tam-
bém é especialista nas provas de 100m e 200m livre.

Minas é o clube com mais convocações para seleções nacionais em 2021
No topo do Brasil

O Minas foi a base da natação brasileira em competições 
internacionais na temporada 2021. O Clube teve 34 convo-
cações para as seleções nacionais que disputaram cinco 
competições internacionais. Foram sete atletas nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, três no Campeonato Mundial de Pis-
cina Curta (Abu Dhabi/Emirados Árabes), nove no Campe-
onato Sul-Americano Absoluto (Buenos Aires/Argentina), 
sete no Campeonato Sul-Americano Juvenil (Lima/Peru) e 
nove nos Jogos Pan Americanos Juniores (Cali/Colômbia). 

O Pinheiros foi o segundo clube com mais convocações 
(29), e o Corinthians foi o terceiro colocado (18). No total, 
147 nadadores de 22 clubes e de nove estados representa-
ram o País nas disputas internacionais. O ranking foi divul-
gado pelo site especializado em natação (bestswimming.
swimchannel.net).

“Esses números demonstram, mais uma vez, a força e a 
tradição da natação minastenista nos cenários nacional e 
internacional”, comenta o diretor Hélio Lipiani. 

Apoio 
Os atletas da natação do Minas contam com o apoio do Comitê 
Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos de proje-
tos aprovados na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de Incen-
tivo ao Esporte: Projeto Formação e Desenvolvimento de Atle-
tas da Natação, ano II, nº 2019.01.0048, Decreto 46.308/2013; 
e Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas por meio da 
Integração das Ciências do Esporte (Individuais), processo nº 
71000.040496/2020-54. Os técnicos Bruno Neves, Clarisse Vas-
concelos, Lídia Mello, Lívia Caroline, Mariana Pires, Mauro Dinis 
e Sérgio Marques, os preparadores físicos Adriano Dias e Jarbas 
Filho e a fisioterapeuta Tatiana Moreira participam do Projeto For-
mação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do 
Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parce-
ria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). 
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Minas faz contratações de peso para continuar brilhando no futsal brasileiro
Mantendo a força

FUTSAL

João Lucas, Calixto e Ribeirão: três dos seis reforços que o Minas apresenta para a temporada 2022

A temporada 2021 foi um sucesso para o futsal minas-
tenista, com a conquista de vários títulos pelas equipes 
da base e adulta, como a Taça Brasil e os campeonatos 
metropolitanos. Para se manter no topo no cenário na-
cional, o Clube reestruturou os times, depois da saída de 
alguns atletas, o que é natural nos finais de temporada, 
e contratou seis reforços para garantir um elenco com-
petitivo. Chegaram para o time minastenista os fixos 
Calixto, que estava no Magnus Futsal, e Lucão, que veio 
de Criciúma (SC); os alas João Lucas e Ribeirão, ambos 
ex-Pato Futsal; e os pivôs Lucão e Sassá, dois golea-
dores que têm passagens por várias equipes do futsal 
brasileiro e do exterior.

“Certamente teremos um time competitivo e forte. 
Buscaremos sempre a vitória e vamos encarar os ad-
versários de frente. Estamos trabalhando bastante 
para a nossa equipe estar pronta para os torneios que 
disputaremos. Os desafios serão enormes. A gente 
vem de títulos de Taça Brasil, nas categorias adul-
ta e sub-20, com muitos atletas sendo aproveitados 
na equipe da ponta. Então, estamos reformulando a 

nossa equipe, mantendo o DNA formador do Minas. 
Esperamos continuar com essa sequência de bons 
resultados, de evolução e de crescimento tanto indi-
vidual quanto coletivo dos jogadores, aliados às boas 
participações nas competições”, comenta o treinador 
minastenista Peri Fuentes.

No fechamento desta edição, a tabela da Liga Nacional 
de Futsal (LNF) ainda não estava definida. A previsão é 
que a mais importante do calendário brasileiro da moda-
lidade comece no fim de abril ou início de maio. Até lá, 
devem ser disputados torneios regionais e o Campeonato 
Estadual. Acompanhe a programação da equipe de futsal 
do Minas no site: www.minastenisclube.com.br.

O elenco minastenista para a temporada 2022 é forma-
do pelos goleiros Anderson, Lucas Bernardo e João Pe-
dro; pelos fixos Luís, Calixto e Lucão; pelos alas destros 
Maia, João Lucas, Guegue e Alex; pelos alas canhotos 
Ribeirão, Higo, João Victor e Léo Brandão; e pelos pivôs 
Sassá, Lucão, Rafael e Vitão. O treinador minastenista 
ainda observa o time sub-20 do Minas e pode aproveitar 
algum atleta do elenco mais jovem.
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Viagem com a equipe em janeiro proporciona aos atletas aprendizado para a vida toda
Férias diferentes

Sem os pais, os jovens tenistas do Minas viajaram durante 25 dias em janeiro

Mala numa mão e raquete na outra. O ano de 2022 co-
meçou de maneira diferente e especial para 27 atletas 
da equipe infantojuvenil do Minas, que trocaram as 
tradicionais férias escolares, com viagens e passeios 
com amigos ou familiares, por uma excursão de 25 dias 
longe dos pais, disputando competições e vivenciando 
experiências que valerão para a vida toda. 

Na primeira semana de janeiro, o destino foi Varginha, 
no sul de Minas, onde os minastenistas participaram 
de duas etapas do Circuito Sudeste. Os torneios regio-
nais são realizados em várias cidades do país e contam 
pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira 
de Tênis. Na sequência da viagem, os minastenistas 
participaram da 30ª Copa São Paulo - Troféu Marilia Sil-
berberg, na capital paulista, e das 3ª e 4ª etapas do Cir-
cuito Centro-oeste, nas cidades de Anápolis e Goiânia, 
em Goiás. Os resultados serão publicados na próxima 
edição da Revista do Minas.

Planejamento e expertise
Diferentemente de outras modalidades que folgam em ja-
neiro, no tênis o começo do ano é repleto intenso de com-
petições e aprendizado para os jovens atletas. “O espírito 
de equipe é fortalecido na interação diária entre veteranos 
e iniciantes, que precisam encarar pequenos desafios do 
dia a dia sem a presença dos pais. Certamente, é um perí-
odo marcante para os jovens atletas, que precisam ainda 

seguir uma rígida programação diária, com uma série de 
regras, disciplina e até mesmo o desapego noturno dos 
celulares”, comenta o diretor de tênis, André Baeta.

O dirigente destaca também a organização e a preocu-
pação do Minas com os jovens atletas. “O período de 
viagens para os torneios mostra a responsabilidade e o 
intenso planejamento do Minas que envolve uma série 
de profissionais antes das viagens, além de mostrar a 
competência e a expertise que os treinadores possuem 
para enfrentar qualquer tipo de adversidade e proble-
mas de última hora, como a desclassificação de um 
jovem que disputa um torneio pela primeira vez, na pri-
meira rodada, por exemplo”, destaca o diretor.

Compromisso e diversão
Viajando pela primeira vez com a equipe, Pedro Nas-
trini, 10 anos, garante que aproveitou cada momento 
e que levará os aprendizados para a vida. “Para mim, 
foi uma ótima experiência, porque tive que fazer coi-
sas que não estava acostumado a fazer no dia a dia, 
como, por exemplo, lavar as minhas roupas, cuidar do 
meu dinheiro, ficar horas e horas viajando de ônibus, 
ficar praticamente um mês inteiro longe dos meus 
pais. O bom é que pude contar com a ajuda da minha 
irmã nos primeiros dias. Depois, me acostumei e fi-
cou tudo tranquilo. Valeu muito a pena. Quero voltar 
no ano que vem”, planeja o tenista, que é irmão da 
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atleta Laura Nastrini, de 15 anos, que também esteve 
em Varginha com a delegação.

Quem já está acostumada a embarcar com a equipe nos 
meses de janeiro é a tenista Sofia Silva, 16 anos. Para 
ela, o período de viagens com a equipe do Minas vai mui-
to além de um evento esportivo. “Eu tenho essa rotina de 
todo janeiro passar viajando para competições desde os 
meus 10 para 11 anos. Sinceramente, nunca vou me can-
sar! É uma mistura de comprometimento, responsabili-
dades, independência, concentração e, sobretudo, muita 
diversão. Viajamos em equipe grande e isso é ótimo, 
pois aprendemos a pensar como grupo, ajudar e torcer 
por todos, compartilhando acertos e erros. Hoje, sou a 
mais velha da equipe e tive o prazer de ajudar os mais 
novinhos que viajaram pela primeira vez. Parece que foi 
ontem que era eu viajando pela primeira vez e recebendo 
dicas valiosas dos mais velhos”, relembra Sofia.

Sofia Silva, 16 anos, em sua sétima viagem com a equipe, e o 
estreante Pedro Nastrini, 10 anos

O casal Symone e Carlos Eduardo Silva destacam a confiança 
nos profissionais do Minas 

Confiança
Symone Lopes Silva e Carlos Eduardo Silva são os pais 
de Sofia. Eles contam que apoiam a decisão da filha de 
viajar todo mês de janeiro com a equipe, porque con-
fiam nos profissionais do Minas e acreditam na impor-
tância da experiência para o desenvolvimento de Sofia. 
“Agradecemos a equipe técnica do Minas! Além de exce-
lentes treinadores, são excelentes pessoas. Sempre nos 
transmitiram muita confiança e segurança. A tempora-
da de janeiro é a mais esperada pela Sofia, que nunca 
cogitou fazer outra coisa, a não ser viajar com a equipe. 
O quarto dela é cheio de medalhas e troféus. Mas, mui-
to além dos prêmios recebidos, valem os aprendizados 
dessas experiências que ela tem desde os 10 anos. 
Agradecemos muito ao Minas por todo suporte e apoio 
dado a nossa filha”, afirma Symone.

A atleta destaca que as experiências vividas são 
aprendizados para a vida toda. “Nessas viagens sem 
os pais, nos tornamos mais independentes e respon-
sáveis. Aprendemos desde os 10 ou 11 anos a cuidar 
das nossas coisas, ter os uniformes certos e limpos 
todos os dias, administrar o dinheiro, guardar os do-
cumentos. Também é muito importante entender que 
entregar o celular na hora de dormir é essencial para 
um bom desempenho no torneio, para dormir bem e 
ficar mais leve de preocupações, principalmente com 
as redes sociais”, enfatiza Sofia.

Apoio
Os atletas do tênis do Minas contam com o apoio do Comitê Brasilei-
ro de Clubes e são beneficiados com recursos de projetos aprovados 
na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas por Meio da Integração das 
Ciências do Esporte (Individuais), processo nº 71000.040496/2020-
54, e Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas do Tênis e da 
Ginástica, nº 2018.02.0048, Decreto nº 46.308/2013. Os técnicos Da-
niel Klaion, Maurício Davis e Fernanda Barbosa, a fisioterapeuta Ellen 
Exmalte e o preparador físico Renato Barbosa participam do Projeto 
Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do 
Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria 
Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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Considerada uma das mais fortes do Brasil, a equipe de 
judô do Minas começa 2022 com seis atletas integrando 
a seleção brasileira em três torneios internacionais, este 
mês. Além de medalhas, as competições valem pontos 
no ranking mundial da Federação Internacional de Judô. 
Nos dias 5 e 6, Júlio Koda Filho (73 kg), Guilherme Schi-
midt (81 kg), Juscelino Nascimento Júnior (+100 kg) e 
Amanda Lima (48 kg) disputam o Grand Slam de Paris. 
Já Maria Taba (52 kg) e William Souza Júnior (100 kg), 
novo reforço da equipe, participam do Grand Prix de 
Portugal, nos dias 12 e 13, e do Grand Slam de Tel Aviv, 
em Israel, nos dias 17, 18 e 19.

A jovem Amanda Lima, 22 anos, disputará a primeira 
competição com a seleção brasileira principal. Ela ga-
rantiu a vaga em dezembro último, depois de vencer a 
seletiva olímpica. “É uma disputa de nível internacional 
extremamente difícil, mas estou bem confiante em fazer 
o meu melhor dentro do tatame. A minha expectativa é 
de fazer boas lutas para andar na chave e somar pontos 
no ranking mundial”, comenta a judoca.

O peso-pesado Juscelino Nascimento Júnior, 29 anos, 
está de volta à seleção brasileira. A última competi-
ção internacional do minastenista foi o Grand Slam de 
Brasília, em 2019. Um dos mais experientes da equipe, 
Juscelino quer iniciar o novo ciclo olímpico somando 
pontos no ranking. “Eu tive bom desempenho em minha 
última participação internacional e, agora, oficialmente, 
atleta da seleção brasileira eu quero aproveitar a boa 
fase e retornar ao circuito internacional, desempenhan-
do um ótimo trabalho, mostrando que eu estou na briga 
pela vaga olímpica”, planeja o judoca.

Reforços
Para se manter entre as principais forças do judô 
nacional, o Minas contratou três reforços: William 
Souza Júnior, 24 anos, classe 100 kg; Matheus Akio 
Paes, 19 anos, 66kg; e Marco Antônio Paulo Barros, 
15 anos, 81kg. Os três já estão integrados à equipe 
minastenista, comandada pelo técnico Fúlvio Miyata, 
que fala das qualidades dos atletas recém-chegados 
a Belo Horizonte.

“Temos três novos atletas de classes diferentes e 
muito promissores. William chegou com a vaga na se-

Minas tem seis judocas em três competições internacionais 
De olho no ranking

leção garantida. Ele é mais um atleta com potencial 
olímpico, com real chance e vamos trabalhar para isso. 
Marco Antônio e Matheus são bem jovens e chegam 
ao Minas com muita vontade. São jovens atletas e, 
certamente, vão completar muito bem o nosso time”, 
ressalta o treinador.

Apoio
Os judocas do Minas são beneficiados com recursos do Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC). O preparador físico André Ferreira e o 
fisioterapeuta Vitor Reis participam do Projeto Formação de Atle-
tas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 
2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comi-
tê Brasileiro de Clubes (CBC).

O experiente Juscelino pretende brigar pela vaga olímpica

JUDÔ
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O calendário oficial de competições nacionais e interna-
cionais de ginástica artística e de trampolim ainda não foi 
confirmado pelas confederações nacional e internacional. 
Mesmo assim, os atletas do Minas iniciaram, em janeiro, 
uma intensa preparação para as competições deste ano, 
já que, em função do adiamento dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio de 2020 para 2021, o ciclo para os Jogos de Paris 
foi reduzido de quatro para três anos. 

Mesmo ainda do cenário de incertezas, em função da 
pandemia do novo coronavírus, os atletas das equipes 
minastenistas estão empenhados nos treinamentos para 
entrar em ação a qualquer momento. A temporada 2021 
também começou com muitas indefinições e a prepara-
ção intensa deu certo. A equipe de ginástica artística, por 
exemplo, foi a campeã brasileira por equipes. E este ano, o 
objetivo se manter no alto pódio. “Esse resultado de 2021 
foi muito importante para nós. Esperamos também que, 
no individual geral, o atleta Caio Souza se mantenha como 
o melhor ginasta brasileiro. No feminino, estamos traba-
lhando, desde o ano passado, para que a jovem Camila 
Siqueira represente o Brasil nos Jogos Sul-americanos 
adultos, no Campeonato Mundial e em etapas de Copa do 
Mundo. Planeja o técnico da equipe adulta de ginástica 
artística, o cubano Antonio Lameira.

O assistente técnico da equipe adulta Ricardo Yokoyama 
explica que a ideia é fazer com que os atletas estejam 
prontos para qualquer desafio, e o foco é colocar o maior 
número de ginastas do Minas na seleção brasileira. “Temos 
previstos vários torneios importantes, como Campeonato 
Pan-americano e Jogos Sul-americanos. Esses torneios 
continentais serão classificatórios para o Campeonato 
Mundial, previsto para o fim do ano. Teremos também al-
guns torneios interclubes e queremos nos manter entre os 
primeiros”, comenta Ricardo.

O mês de fevereiro começa com um compromisso impor-
tante para os minastenistas Caio Souza, Lucas Bitencourt, 
Rankiel Neves, Gustavo Miguel e Gabriel Faria, todos da 
equipe adulta. Eles foram convocados para o primeiro trei-
namento de campo da seleção brasileira em 2022, que será 
a partir do dia 15, no Rio de Janeiro. Depois do período de 
treinos, a Confederação Brasileira de Ginástica convocará 

Ginastas treinam forte, enquanto aguardam o calendário da temporada
Foco no topo

GINÁSTICA ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

os atletas que representarão o Brasil na Copa do Mundo 
da Alemanha, prevista para o primeiro semestre deste ano.

Trampolim
Na ginástica de trampolim, não é diferente. A incerteza 
das competições ainda faz parte do dia a dia de treina-
mentos, mas os atletas estão empenhados para repre-
sentar o Minas, como destaca o técnico Alexandro Run-
gue. “Espero que este ano não haja cancelamento de 
competições. Por ser um início de ciclo olímpico, os re-
gulamentos são novos. Assim, já iniciamos 2022 visando 
melhorar e preparar forte para disputar uma vaga olímpi-
ca em Paris 2024”, comenta Alexandro.

Apoio
Os atletas da Ginástica Artística e de Trampolim contam com o apoio do 
Comitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos do Projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Tênis e da Ginástica, apro-
vado na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte, nº 2018.02.0048, 
Decreto nº 46.308/2013. Esse projeto é gratuito aos beneficiários. Os téc-
nicos Alexandro Rungue, Silton Furiati, Fernanda Finco, Rodrigo Thurler e 
Guilherme Muschen, o preparador físico Pedro Augusto e a fisioterapeuta 
Mariana Chaves participam do Projeto Formação de Atletas por meio do 
Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de 
Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Caio Souza: melhor ginasta do país em 2021
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A gestão responsável dos recursos, a moderna infraes-
trutura e a tradição do Minas como formador de atletas e 
protagonista do esporte olímpico nacional são algumas 
das razões que levam pessoas físicas e jurídicas a apoiar 
os projetos do Clube aprovados nas leis federal e estadual 
de incentivo ao esporte. Para quatro projetos iniciados em 
2021 e um iniciado em 2020, que estão sendo encerrados 

Confiantes na gestão do Minas, empresas destinam recursos aos projetos incentivados
Prestação de contas

LEI DE INCENTIVO

Projeto Olímpico de Judô-Minas Tênis Clube  
Processo nº: 58000.009434/2018-92 
Data de início: 25/03/2020 
Data de término: 31/12/2021 
Valor repassado: R$ 611.939,71

Vale lembrar que, na temporada 2021, as equipes minastenistas conquistaram troféus e medalhas nas competições 
regionais, nacionais e internacionais das oito modalidades mantidas no Clube (basquete, futsal, ginástica artística, 
ginástica de trampolim, judô, natação, tênis, vôlei feminino e masculino). Todas os resultados são divulgados nas 
edições mensais da Revista do Minas, que, além da versão impressa, que tem tiragem de 25.300 exemplares, está 
disponível no link: https://www.minastenisclube.com.br/institucional/acervo-de-revistas/

Projeto Olímpico de Natação-Minas Tênis Clube  
Processo nº: 58000.011284/2018-87 
Data de início: 04/05/2021 
Data de término: 04/02/2022 
Valor repassado: R$ 317.506,32

Lei Federal de Incentivo ao Esporte
Projeto Formação e Desenvolvimento 
de Atletas por Meio da Integração 
das Ciências do Esporte (Individuais)  
Processo nº: 71000.040496/2020-54 
Data de início: 25/02/2021 
Data de término: 28/02/2022 
Valor repassado: R$ 1.041.968,07 Lei Estadual de Incentivo ao Esporte

Projeto Formação e Desenvolvimento 
de Atletas do Basquete e Futsal  
CA nº:  2018.02.0045 
Data de início: 14/01/2020 
Data de término: 14/01/2022 
Valor repassado: R$ 299.983,38

neste início de 2022, foram captados e repassados, no total, 
R$ 2.271.397,48. Com os recursos foi possível garantir trei-
namento integral para o alto rendimento, com orientação 
de profissionais especializados (técnicos, preparadores físi-
cos, fisioterapeutas e outros), preparação para os Jogos de 
Tóquio e participação em competições oficiais aos atletas 
minastenistas (passagens aéreas e hospedagem).
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Os cuidados individuais e 
coletivos são fundamentais 
para a prevenção à covid-19.

Use a máscara, higienize as 
mãos, evite aglomerações e 
vacine-se.

Lembre-se: Quando cada 
um faz a sua parte, todos 
ficam seguros.

A pandemia 
não acabou.

Cedro Mineração está apoiando, este ano, projeto de formação que beneficia atletas da base
Nova parceria

P
ED

R
O

 V
IL

EL
A Por que a Cedro decidiu apoiar, este ano, o Projeto 

Formação de Atletas por meio das Ciências do Espor-
te, desenvolvido pelo Minas Tênis Clube?

Em primeiro lugar quero destacar que apoiar um projeto 
do Minas Tênis Clube é, para nós, motivo de orgulho e 
garantia de sucesso. E dizer que estamos muito felizes 
e animados com a parceria. A Cedro Mineração man-
tém suas atividades na Mina do Gama, em Nova Lima, 
é uma empresa muito jovem, mas que já nasceu com 
a visão de apoiar projetos socioculturais que repercu-
tem na nossa sociedade e fazem a diferença. É parte 
do nosso negócio. Então, isso está no nosso DNA como 
empresa. E as práticas ESG (Environmental, Social and 
Governance), que em português significa ambiental, so-
cial e governança, tão em destaque nos dias atuais, já 
estavam presentes na empresa desde o início de nos-
sas operações. São muitos os projetos hoje apoiados 
pela Cedro. Por outro lado, o Minas Tênis Clube é um 
símbolo da cidade e de Minas Gerais, e é a nossa grande 
referência na formação de atletas olímpicos nacionais. 
Daí a certeza de que nossa parceria será sucesso.

Qual é a expectativa da Cedro Mineração em relação 
ao projeto desenvolvido pelo Minas Tênis Clube?

Em primeiro lugar, esperamos que esses recursos aju-
dem a reforçar o compromisso do Minas com a formação 
de atletas. Todos sabemos que é um belíssimo trabalho. 
O clube levou atletas a todas as edições dos Jogos Olím-
picos desde 1960, o que é um orgulho enorme para Mi-
nas Gerais. Além disso, o esporte é uma das ferramentas 
mais eficazes de transformação social. Eu que, quando 
adolescente fui atleta do Minas nas modalidades de fut-
sal e natação, sei bem disso. O esporte forma não só atle-
tas, mas principalmente cidadãos. É um orgulho muito 
grande para nosso estado. Esperamos que este trabalho 
fantástico continue por muitos anos.

Quais são as ações de sustentabilidade da Cedro Mi-
neração, em relação ao meio ambiente?

A Cedro Mineração é um braço do grupo Cedro Participa-
ções. Todas as vertentes do grupo têm inúmeras iniciati-
vas de sustentabilidade. Na mineração não seria diferen-
te. Temos orgulho de ser uma empresa inovadora quando 
o assunto é mineração sustentável. Hoje dispomos de 

Lucas Kallas, presidente do Conselho de Administração do 
Grupo Cedro

O Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas por 
meio das Ciências do Esporte, aprovado pelo Minas na 
Lei Federal de Incentivo ao Esporte, ganhou um reforço 
de peso, este ano. A Cedro Mineração se tornou parceira 
do Clube, contribuindo para o desenvolvimento de cerca 
de 900 jovens das equipes minastenistas da base. “Es-
peramos que esses recursos ajudem a reforçar o com-
promisso do Minas com a formação de atletas. O clube 
levou atletas a todas as edições dos Jogos Olímpicos 
desde 1960, o que é um orgulho enorme para Minas 
Gerais”, destaca Lucas Kallas, presidente do Conselho 
de Administração do Grupo Cedro, controlador da mi-
neradora que opera a Mina do Gama, em Nova Lima. Na 
entrevista a seguir, o executivo fala sobre a importância 
da parceria com o Minas e sobre a política de sustenta-
bilidade da companhia.
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um sistema de filtragem de 100% dos rejeitos de minera-
ção. Esse processo elimina a necessidade de barragens 
de rejeito, porque ele é empilhado a seco, e permite o 
reaproveitamento de 85% da água utilizada, tornando-o 
muito mais eficiente e sustentável. A Cedro Mineração 
é uma das primeiras a utilizar essa tecnologia no Brasil. 
Mas também nos esforçamos no controle da qualidade 
do ar, na aplicação de biomantas e na proteção da fauna.

E como a Cedro Mineração atua nas comunidades em 
que está inserida?

Além da operação sustentável em si, estamos constante-
mente realizando melhorias nas comunidades do entor-
no de nossas operações. Asfaltamentos, recuperação da 
principal rotatória de acesso ao bairro Vale do Sol, inves-
timentos em segurança e obras de drenagem são alguns 
exemplos. Já os projetos socioculturais são mais de 40, 
grande parte concentrada nas comunidades de Nova 
Lima e Mariana. Mas buscamos sempre apoiar projetos 
de interesse do Estado de Minas Gerais como um todo. 

São os casos dos Hospitais da Baleia, Mario Penna e San-
ta Casa. E agora, esta parceria com o Minas vem reforçar 
nosso compromisso social com Minas Gerais. 

Sobre a Cedro
A Cedro Mineração vem chamando a atenção por seu mo-
delo de crescimento. A companhia investiu cerca de R$ 
30 milhões em equipamentos para filtragem de rejeito e 
se tornou a única da região a ter seu material de descar-
te 100% filtrado. Além disso, aportou mais de R$ 200 mi-
lhões em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento para se 
consolidar na vanguarda do setor extrativista brasileiro ao 
tornar sua unidade totalmente sustentável. Essas e outras 
iniciativas a consolidam com uma empresa cidadã, uma 
vez que proporciona as melhores condições de trabalho 
para sua equipe, atua na solução de problemas da comu-
nidade em que está inserida, cuida do meio ambiente e 
promove e apoia mais de 40 projetos culturais, sociais e 
esportivos, por meio de leis de incentivo, entre os quais 
está o realizado em parceria com o Minas Tênis Clube.
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PERFORMANCE
COM O MOTOR 

TURBO 200 FLEX.

JUNTOS SALVAMOS VIDAS.

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

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

MONTE O SEU.

FCFI0009PRG026-FIAT-PULSE-ANU MINAS TENIS CLUBE-225x320.indd   1FCFI0009PRG026-FIAT-PULSE-ANU MINAS TENIS CLUBE-225x320.indd   1 14/01/22   11:1814/01/22   11:18



   REVISTA DO MINAS • Fevereiro de 2022 • 55

CENAS

Turma Azul-claro: 5 anos

Colônia de Férias “Aventura na Selva”
O mês de janeiro foi pura diversão para a garotada minastenista que participou da Colônia de Férias “Aventura 
na Selva”, com atividades aquáticas, gincanas, tirolesa, oficinas de artes, passeios e acampamento com boa-
te, além de almoço e lanche deliciosos no Clube. Realizada entre os dias 10 e 28 de janeiro, nas três Unidades 
e no Náutico, de segunda a sexta-feira, em período integral, a Colônia de Férias do Minas reuniu cerca de 
150 associados, distribuídos em sete turmas, na faixa etária de 4 a 13 anos. Todas as medidas para evitar a 
disseminação do novo coronavírus foram adotadas durante as atividades.

A linda Luna Vieira de Araújo almoçando na 
Colônia de FériasConcentradas, as pequenas Olívia Aroeira e Heloísa Miranda desenham

Turma Amarelo: 4 anos
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CENAS

Turma Laranja: 7 anos

Turma Azul-escuro: 8 anos

Turma Roxo: 6 anos

Caio Lara, Mateus Máximo, Carlos Henrique Miranda e Stella 
Mendonça mostram o gatinho que montaram na oficina de artes Eduardo Teodósio e Luiza Vidal, na tirolesa
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CENAS

As amigas Manuela Panucci e Cecília Paiva são muito 
rápidas no “jokenpô” 

As amigas Paula Baeta e Maria Tereza Paixão se divertem 
na piscina

Amigas inseparáveis: Olívia Rodrigues, Lis Saldanha, 
Beatriz Novely e Isabela Fantauzzi Os irmãos Lucas, 9 anos, e Carolina Prado Siqueira, 4 anos

Turma Vermelho: 9 e 10 anos

Turma Verde: 11 a 13 anos
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A festa mais popular do Brasil, o carnaval, faz 
parte da programação social do Minas desde 
a década de 1940. O salão da Unidade I e o 
antigo ginásio da rua da Bahia já foram palcos 
dos bailes, matinês e concursos de fantasia, 
que, a partir do final dos anos 1990, passa-
ram a ser realizados no salão do Minas II. Em 
2000, a “Feijoada no Country” estreou na agen-
da carnavalesca, abrindo a festa de Momo no 

Clube, com shows de sambistas consagrados 
e apresentações de baterias de escolas de 
samba do Rio de Janeiro. Em 2018 e 2019, o 
Bloco do Minas foi a sensação da folia, com 
direito a trio elétrico e desfile pelas avenidas 
próximas à Unidade II. Confira, a seguir, duas 
fotos do acervo do Centro de Memória do Mi-
nas, que registram flashes de uma matinê de 
carnaval em 1965.

Realizado há mais de 80 anos, carnaval do Minas é um dos mais animados da cidade 
Palco da folia 

Crianças e adultos fazem uma pausa 
na arquibancada do antigo ginásio na rua da Bahia, 
durante matinê de carnaval, em 1965
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A quadra do antigo ginásio da rua da 
Bahia, lotada de associados, na mesma 
matinê, em 1965 

MEMÓRIA OBRIGADO!

Agradecemos a confi ança e a contribuição das empresas apoi-
adoras em nossa missão de formar atletas, fomentar  a cultura 
e transformar vidas!

Lei de Incentivo ao esporte e à cultura:  aqui no Minas, isto é lei!
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