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Equipes feminina e masculina do Minas agora também
contam com o patrocínio da Gerdau, maior empresa
brasileira produtora de aço. Páginas 8 e 9
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O melhor do Minas é você

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Cara família minastenista
Felizmente, a pandemia de Covid-19 está sendo controlada, graças à
vacinação em massa, permitindo a retomada gradual das atividades em
todos os setores da economia. No Minas, com muita cautela e responsabilidade, temos ampliado nossas programações sociais e de entretenimento, mas comprometidos com o cumprimento de todas as medidas
de bioproteção preconizadas pelas autoridades públicas de saúde. Neste
mês de setembro, realizaremos a segunda edição do BBQ Festival, uma
tarde com música de qualidade e churrascos dos mais variados tipos, no
Minas Country, além da tradicional Tarde Dançante do Cabeça de Prata.
Esperamos que, brevemente, possamos voltar a oferecer para os minastenistas as grandes festas que se tornaram marca registrada do Clube.
No Centro Cultural Unimed-BH Minas, a maioria das atrações ainda é no
formato on-line, que, se por um lado, impede a experiência única de estar

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

no mesmo ambiente com o artista, por outro, amplia o acesso de diferentes públicos, em todas as partes do mundo.
E um dos principais eventos deste mês é o Letra em Cena on-line, que terá como convidado o escritor e jornalista
gaúcho Carpinejar, autor de mais de 40 livros, que se mudou para Belo Horizonte há alguns anos, e faz sucesso nas
redes sociais e em jornais de vários estados com suas crônicas e poemas inspirados na mineiridade, no cotidiano e
nas relações interpessoais. As galerias de arte dos Minas I e II já estão abertas ao público em geral, com excelentes
exposições de fotografias e pinturas.
Nos esportes, é com orgulho que comemoramos mais um título nacional, desta vez conquistado pela natação, campeã do Troféu José Finkel, numa campanha impecável, liderando todas as etapas da competição. E mais um motivo
de celebração para nós é a parceria firmada com a Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço, que se uniu
à Itambé e à Fiat para fortalecer, ainda mais, nossas equipes de vôlei feminino e masculino. Temos outra boa notícia:
mais uma vez o Minas sai na frente, lançando o Programa Traine Técnico-Gerencial, que é pioneiro no Brasil e visa
possibilitar aos atletas de alto rendimento a transição para a carreira de gestores ou treinadores. E a primeira atleta a
participar do programa é a bicampeã olímpica Sheilla, que foi formada na base do Minas. Estamos começando com
o vôlei feminino, mas o programa se estenderá a atletas vitoriosos de outras modalidades.
Setembro também é mês de comemorarmos mais um ano do Programa Minas Tênis Solidário (PMTS), que foi reestruturado em 2017, a fim de tornar mais efetivo o cumprimento, pelo Minas, de seu compromisso socioambiental, como
instituição responsável que se desenvolve com governança, transparência e liderança comprometidos com o futuro
das novas gerações e do planeta. Estamos aguardando a confirmação da inscrição do PMTS no Pacto Global da ONU,
iniciativa que conta, atualmente, com mais de 16 mil membros, entre empresas e organizações, distribuídos em 69
redes locais, abrangendo 160 países. Confira, nesta edição, um balanço dos quatro anos de atividades do Programa
Minas Tênis Solidário. Seja também um voluntário, participe e apoie as ações e projetos!
Citando o escritor russo Liev Tolstoi: “A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira”.

Forte abraço, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

>> Envie sugestões e críticas sobre a Revista:
revista@minastc.com.br
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A MELHOR ESCOLA DE INGLÊS
NO AMBIENTE VIRTUAL!
Neste aniversário de 80 anos, a Cultura Inglesa
BH presenteia os Belorizontinos com 50% de
desconto* nos cursos ao vivo pela internet.

Cultura Inglesa, 80 anos de história
e amor por BH.
culturainglesamg.com.br
L m (31) 3264 2500
*Consulte condições

#CulturaBH80anos

Mais força para o vôlei

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, patrocina as equipes feminina e masculina
e os presidentes assinaram o contrato de parceria.
Encerrando a coletiva, foram apresentadas as novas
camisas dos times.
Todos os protocolos de bioproteção contra o novo
coronavírus foram cumpridos, durante o evento. O
público reduzido no auditório do MM Gerdau incluiu
o vice-presidente do Minas, Carlos Henrique Martins
Teixeira, o diretor de vôlei masculino, Elói Lacerda de
Oliveira Neto; a diretora de vôlei feminino, Keyla Monadjemi; e o presidente do Conselho Deliberativo do
Clube, Kouros Monadjemi.

Sucesso e tradição

Os presidentes do Minas e da Gerdau assinam o contrato de
patrocínio da empresa às equipes de vôlei do clube

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço,
fundada há 120 anos, agora também patrocina as equipes feminina e masculina de vôlei do Minas. A parceria,
firmada no último mês, foi oficializada durante coletiva
de imprensa on-line, realizada no MM Gerdau - Museu
das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, e transmitida nos canais do Clube e da companhia no YouTube.
A empresa se tornou patrocinadora máster, ao lado da
Fiat, do time de vôlei masculino, que passou a ser denominado Fiat/Gerdau/Minas. Já em relação à equipe feminina, a marca da Gerdau está estampada nas laterais
e nas costas do uniforme da Itambé/Minas.
A live de divulgação da parceria, conduzida pela jornalista Maíra Lemos, começou com um bate-papo entre o presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago; o
presidente da Gerdau, Gustavo Werneck; o levantador
e campeão olímpico William e a ponteira Pri Daroit
sobre “O papel do esporte na formação do cidadão:
atleta, sociedade, profissional”. Na sequência, os
quatro responderam às perguntas dos jornalistas,
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Para o presidente da Gerdau, Gustavo Werneck, a parceria
marca a união de duas instituições tradicionais e bem-sucedidas em suas áreas de atuação. “Neste ano completamos 120 anos de trajetória e somos uma empresa mineira de coração, que valoriza o que Minas Gerais tem de
melhor. O Minas Tênis é o maior celeiro para a prática esportiva de qualidade no estado, e o vôlei é um esporte coletivo de destaque, que tem potencial para inspirar muitos
jovens a traçarem novos caminhos para o futuro”, ressalta
Gustavo Werneck.
“O Minas fica muito feliz em ter a Gerdau como patrocinadora das nossas equipes de vôlei. Ao Clube, que já é
tradicional no cenário esportivo, agora se soma a força da
maior empresa produtora de aço do país. Esperamos que o
resultado positivo dessa união possa ser visto nas quadras
e na busca por mais títulos”, afirma o presidente minastenista, Ricardo Vieira Santiago. Vale lembrar que a Itambé/Minas é bicampeã da Superliga Feminina 2018/2019
e 2020/2021 (o campeonato foi suspenso na temporada
2019/2020, por causa da pandemia do novo coronavírus),
além de tricampeã sul-americana 2018, 2019 e 2020) e
vice-campeã mundial (2019). A equipe masculina foi a vice-campeã da Superliga 2020/2021. O Minas também é
campeão brasileiro feminino das temporadas 1964, 1974,
1992/1993 e 2001/2002. No masculino conquistou o campeonato das temporadas 1962, 1963, 1984/85, 1985/86,
1986/87, 1999/2000, 2000/01, 2001/2002 e 2006/2007,
além do bicampeonato sul-americano (1984 e 1985). Ao
todo, o Clube detém 15 títulos nacionais no vôlei, sendo
nove no masculino e seis no feminino.

CAPA
Para a temporada 2021/2022, os dois times ganharam
novos reforços, que já estão integrados aos elencos e
treinando diariamente no CTJK. A Fiat/Gerdau/Minas
contratou o central Maurício Souza, os ponteiros Leozinho e Matheus Silva, o oposto Leandro Vissotto e o levantador Everaldo. Já no feminino, a Itambé/Minas está
reforçada com a ponteira turca Neriman Ozsoy, a oposta
Kisy, a ponteira Priscilla Souza e a líbero Júlia Moreira.

Esporte e cidadania

A parceria da Gerdau com o Minas também prevê a
promoção da inclusão social por meio do esporte.
Serão implantados núcleos esportivos com escolinhas de vôlei e futsal, para crianças e adolescentes, contando com a participação do poder público,
nas cidades mineiras em que a empresa atua. As
aulas serão ministradas por profissionais especializados que, além de descobrir talentos, levarão aos
jovens os valores do esporte, como cuidados com a
saúde, disciplina, concentração, espírito de equipe,
amizade e cooperação.

Os atletas Pri Dairot e William e os presidentes da Gerdau,
Gustavo Werneck, e do Minas, Ricardo Santiago, apresentam
as novas camisas das equipes de vôlei

Dirigentes do Minas e executivos da Gerdau, os atletas William e Pri Dairot, no evento de divulgação da parceria, realizado no MM
Gerdau – Museu das Minas e do Metal

A Gerdau

Aos 120 anos, completados em janeiro último, a Gerdau
é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma
das principais fornecedoras de aços longos, nas Américas, e de aços especiais, no mundo. No Brasil, a empresa também produz aços planos, e minério de ferro
para consumo próprio. A Gerdau construiu, ao longo de
12 décadas, uma história de solidez, contribuição para o
desenvolvimento e legado para uma sociedade em evolução constante. Com o propósito de empoderar pessoas

que constroem o futuro, a companhia está presente em
dez países e conta com cerca de 30 mil colaboradores
diretos e indiretos em todas as suas operações. Maior
recicladora da América Latina, a Gerdau tem na sucata
uma importante matéria-prima: 73% do aço que produz
é feito a partir desse material. Todo ano, 11 milhões de
toneladas de sucata são transformadas em diversos
produtos de aço. As ações da Gerdau estão listadas nas
bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE)
e Madri (Latibex).
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Às suas ordens!

Comissão de Ouvidoria é criada para aproximar mais os sócios da diretoria e da gestão do Clube

Posse da comissão: os diretores André Baeta (tênis) e Fernando Zefferino (Operações); o presidente do Conselho, Kouros Monadjemi; Raad, Flávia e Sergio; o diretor Frederico Mascarenhas (Educação), o vice-presidente Carlos Henrique M. Teixeira e o diretor de
obras José Cláudio Nogueira Vieira

A Diretoria do Minas aprovou, em reunião plenária, no último mês, a implantação da Comissão de Ouvidoria, que
substitui o diretor ouvidor único, com os objetivos de
estreitar o relacionamento com os associados e agilizar
a análise de suas manifestações encaminhadas para o
setor de Ouvidoria do Clube, também conhecido como
Minas Direto. A comissão é formada por três sócios com
atuação destacada em cada uma das Unidades: o conselheiro e ex-diretor Sergio Olinto Duarte Braga (Minas
Country), a conselheira Flávia do Valle Oliveira Andrea
(Minas I) e Roland Raad (Minas II). “Queremos estar

“Quero aproveitar minha experiência
para ouvir os sócios e levar suas ideias e
anseios para a diretoria, para que possamos ter um sentimento mais aprimorado
sobre o que a maioria dos sócios espera
do Clube.”
Sergio Olinto Duarte Braga,
conselheiro e diretor em quatro mandatos.

Canais abertos

ainda mais próximos dos associados, recebendo suas
demandas e entendendo suas necessidades, buscando
sempre assegurar a satisfação de todos os segmentos
que formam a grande comunidade minastenista”, afirma
o vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira.

Quem é quem

Conheça um pouco mais sobre cada membro da comissão e como eles esperam ajudar o Minas a cumprir sua
missão, que é: “Assegurar aos associados plena satisfação e alegria de viver, por meio do lazer, do esporte, da
cultura e da educação”.

“Desejo ser um canal efetivo de comunica
ção dos associados com o Minas, buscando
solução para as solicitações e contribuindo
com o esclarecimento a todos os questionamentos de forma eficiente.”

“A Comissão será o elo entre os associados
e os diretores, para mostrar aos sócios que
o Minas Tênis Clube é um só e que juntos
somos mais fortes para enfrentarmos as
adversidades.”

Flávia do Valle Oliveira Andrea,
conselheira, corredora da equipe
Unimed-Minas e aluna da musculação.

Roland Raad,
sócio há 26 anos, petequeiro e frequentador
assíduo do Minas II.

Encaminhe sugestões, elogios e críticas ao Minas pelos canais: ouvidoria@minastc.com.br, WhatsApp 3516-1370,
site minastenisclube.com.br (aba Fale Conosco).
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INSTITUCIONAL

Justa homenagem

Desembargador Otávio de Abreu Portes recebe homenagem do Minas Tênis Clube

Carlos Henrique Martins Teixeira, Ricardo Vieira Santiago, desembargador Otávio Portes, desembargador Newton Teixeira Carvalho e
Kouros Monadjemi

Representando a Diretoria do Minas, o presidente Ricardo Vieira Santiago, o vice-presidente Carlos Henrique
Martins Teixeira, acompanhados do presidente do Conselho Deliberativo, Kouros Monadjemi, homenagearam
o presidente da Comissão de Disciplina Otávio de Abreu
Portes, que se aposentou em maio último do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais.
O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, elogiou
a carreira vitoriosa do magistrado, que também atuou
como advogado e defensor público. “O desembargador
Otávio Portes sempre representou a família minastenista,
por ser um grande exemplo de pessoa e um grande profissional”, destacou o presidente Ricardo Vieira Santiago.
Emocionado, Otávio Portes agradeceu à diretoria do

Clube. “É com grande honra que recebo esta homenagem de uma instituição que representa a extensão do
meu lar e que sempre foi motivo de orgulho dos mineiros por se destacar no cenário nacional em várias
modalidades esportivas”, afirmou.
O evento foi prestigiado por autoridades do judiciário
mineiro, como o 3º vice-presidente do TJMG, desembar
gador Newton Teixeira Carvalho, representando o presidente Gilson Soares Lemes, e o desembargador do
TJMG Marcos Henrique Caldeira Brant. Também compareceram o ex-presidente do Minas e do Conselho Deliberativo do Clube, Sergio Bruno Zech Coelho, a esposa
do desembargador Otávio Portes, Sônia Lúcia Portes, e
os filhos Cristiana e Otávio Portes Filho.

Obrigado, Pipoca!
Depois de 36 anos de trabalho no Minas, passando por vários setores, como telefonia e recepção das Gerências de
Educação e de Recursos Humanos, Ana Lúcia de Abreu, a
Pipoca, se aposentou e, no último mês, foi homenageada
pela diretoria. Pipoca ganhou presentes, muitos elogios e
agradecimentos, durante encontro com o vice-presidente
Carlos Henrique Martins Teixeira. “Agradecemos à Pipoca
por todos esses anos de dedicação ao Minas, com muito profissionalismo, sempre com um sorriso no rosto e
alegria contagiante. Todas essas qualidades a tornaram
uma referência de atendimento exemplar e de paixão por
servir”, falou o dirigente minastenista.

Pipoca, com o filho Tiago e o vice-presidente Carlos Henrique
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Desembargador Marcos Lincoln, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG)

Os desafios do TRE-MG na preparação
das eleições no estado
ções, respeitando o direito semelhante do outro”, afirma
o magistrado, que é sócio do Minas há mais de 20 anos.
Mineiro de Elói Mendes, onde nasceu em 25 de abril de
1956, e graduado pela Faculdade de Direito de Varginha,
Marcos Lincoln dos Santos ingressou na magistratura
como juiz auxiliar em 1989, na comarca de Patrocínio.
Atuou como juiz de direito e juiz eleitoral em comarcas
do interior e na capital. Promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)
em 2007, foi eleito presidente do TRE-MG em 16 de
abril último e empossado em 18 de junho, com mandato de um ano (até junho/2022). Na gestão anterior
(2020/2021), foi vice-presidente e corregedor.
Quais são os desafios para o TRE-MG na preparação
de 853 municípios para as eleições de 2022?
Minas Gerais é um estado muito grande, e cada município ou região tem características diferentes, vive situações diferentes. Por isso, nossa maior preocupação é
aproximar mais o TRE-MG dos juízes eleitorais, servidoras e servidores dos cartórios, com o objetivo de verificar as necessidades de todas as regiões, de cada zona
eleitoral. Assim, cumpriremos a nossa meta principal,
de preparar o pleito do próximo ano e assegurar a realização de um processo eleitoral íntegro e seguro.
Pode parecer distante para alguns, mas as eleições gerais no país, em 2022, já são tema recorrente no dia a dia
dos cidadãos que escolherão o presidente, os governadores, senadores, deputados federais e estaduais para mandato no quadriênio 2023/2026. O primeiro turno será no
dia 2 de outubro/2022, e o segundo turno, se necessário
para definir os ocupantes dos cargos majoritários, está
marcado para 30 de outubro/2022. Engajada nos temas
contemporâneos que impactam a sociedade, a Revista
do Minas traz uma entrevista exclusiva com o presidente
do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG),
desembargador Marcos Lincoln, que fala sobre os preparativos no estado para o próximo pleito, biometria e urna
eletrônica. Ele exalta, ainda, a importância da valorização
da democracia, das instituições e do exercício do voto.
“Temos o direito de ter nossos pensamentos e convic12 Setembro de 2021 • REVISTA DO MINAS

Em que estágio se encontra a implantação do sistema
de biometria no Estado de Minas Gerais? A biometria
será obrigatória nas eleições 2022?
É importante lembrar que, devido à pandemia de co-

“As eleitoras e os
eleitores podem solicitar
os serviços da Justiça
Eleitoral pelo sistema
Título Net, no site do TRE”

ENTREVISTA
vid-19, o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) suspendeu a coleta da
biometria em todo o país. No momento, o recadastramento biométrico não está sendo feito em nenhum município, mas as eleitoras e
os eleitores podem solicitar os serviços da Justiça Eleitoral pelo sistema Título Net, no site do TRE. O
atendimento com biometria já era
realidade em todos os municípios
mineiros. Em 259 cidades, a revisão
biométrica já foi concluída, ou seja,
todo o eleitorado foi recadastrado,
e aqueles que não compareceram
dentro do prazo estabelecido para
o seu município tiveram o título
cancelado e precisam solicitar a regularização para poderem votar no
ano que vem. Nesses municípios, a
biometria já é obrigatória, porém,
ainda não sabemos qual será o
cenário das próximas eleições em
relação à pandemia de covid-19 e
se será necessário adotar novamente medidas de segurança sanitária, como em 2020, quando não
foi feita a identificação biométrica
das eleitoras e eleitores nas seções
de votação. Nas outras cidades, incluindo Belo Horizonte, a biometria
ainda não é obrigatória.

auditoria em diferentes etapas do
processo eleitoral. Essas auditorias
podem ter a participação de entidades como Ministério Público, OAB,
Partidos Políticos, Forças Armadas e
departamentos de ciências da computação de universidades. E o próprio
eleitor pode exercer o seu papel de
fiscal. Em todas as seções eleitorais,
no encerramento da votação é emitido o boletim de urna, que mostra
quantos votos cada candidato teve
naquela seção. São, portanto, vários
elementos que conferem segurança
e transparência ao processo eleitoral.
A população pode ficar tranquila e ter
certeza de que as eleições brasileiras
são seguras.

A segurança das urnas eletrônicas
continua a ser tema de debates no
país. A urna eletrônica é confiável?
A urna eletrônica é confiável. Ela é
utilizada há 25 anos e, nesse período, nunca foi comprovada uma fraude. O sistema eletrônico de votação
conta com várias ferramentas que
garantem a sua inviolabilidade e segurança. Ele é aprimorado constantemente, inclusive a partir de sugestões de especialistas que participam
dos Testes Públicos de Segurança
no TSE. Também se faz necessário
ressaltar que há diversas formas de

Muito se fala, atualmente, em paridade de gêneros em todas as esferas do poder público do país. Como
o senhor avalia essa questão?
É uma matéria muito importante,
não podemos deixar de falar sobre
isso. O que considero fundamental é
que não importa se é um homem ou
uma mulher para ocupar um cargo.
Caso eles tenham condições iguais
e demonstrem as mesmas qualificações, as oportunidades devem
ser as mesmas. Aliás, é preceito
constitucional que todos são iguais
perante a lei.

“A população pode
ficar tranquila
e ter certeza de
que as eleições
brasileiras são
seguras”

Quais atividades o senhor e sua
família mais apreciam no Clube?
Eu tenho o hábito de nadar, o que
fazia quase que diariamente no
clube antes da pandemia. Estou
voltando a fazer isso com mais
frequência. A natação é uma forma de arejar a mente e, ao mesmo
tempo, fazer uma atividade física,
o que é muito saudável. Estar no
clube é muito agradável, encontrar
as pessoas, conversar. Minha família também aprecia muito.
O senhor gostaria de deixar uma
mensagem para os leitores da
Revista do Minas?
Em primeiro lugar, a primeira mensagem que gostaria de deixar aos
leitores da Revista do Minas, mormente aos competentes e diligentes diretores e gestores do Minas
Tênis Clube, é de amor, saúde
plena sempre, que todos tomem a
vacina que estiver disponível, muito exercício físico, prosperidade
e realizações. Minha palavra é de
fé e otimismo. Embora estejamos
enfrentando algumas dificuldades
em geral, no final, no tempo certo tudo se ajeitará, uma vez que
para todo mal há uma solução.
Vamos confiar no Minas Tênis
Clube, em Minas Gerais e no Brasil. E ainda destacar a importância de se valorizar a democracia,
as instituições e o exercício do
voto. Temos o direito de ter nossos pensamentos e convicções,
respeitando o direito semelhante
do outro. Vivendo assim, tenho fé
que podemos construir uma sociedade melhor para todos nós.
No mais, agradeço a oportunidade
de conceder essa entrevista para
um público tão seleto, qualificado
e esclarecido.
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Felicidade é fazer o bem

Minas Tênis Solidário completa 4 anos, multiplicando suas ações e transformando vidas
responsável do Clube. “Cuidar do meio ambiente, ter
responsabilidade social e adotar melhores práticas de
governança tornou-se estratégico para as empresas de
todos os setores. O Minas Tênis Solidário, responsável
por alavancar esse papel do Clube perante a sociedade, está devidamente estruturado para atuar nessas
frentes com excelência e dinamismo”, afirma Denise,
que destaca a participação do PMTS no Pacto Global
da ONU. “Estamos aguardando a nossa inscrição e seremos o primeiro Clube a ter este selo de compromisso socioambiental. Através desse pacto não somente
nos habilitaremos como compromissados com o futuro de nosso planeta, mas também teremos a oportunidade de compartilhar projetos e envolver esferas em
âmbitos e fóruns até então não alcançados”, conclui.

Reconhecimento
Comitê Gestor do Minas Tênis Solidário: Delson Tolentino,
Denise Lobão, Rosilene Miranda e Fábio Jardim

“Viabilizar a ação solidária de associados, atletas, colaboradores e sociedade, que desejam disponibilizar
seu tempo, recursos, habilidades e/ou serviços para
amparar a quem precisa”. Esta é a missão do Minas
Tênis Solidário, programa de responsabilidade socioambiental do Clube que está completando, neste
mês de setembro, quatro anos de atuação, desde sua
reformulação, em 2017. Ao longo desse período, o
número de voluntários vem crescendo e, consequentemente, os resultados das campanhas e ações têm
sido mais positivos e eficazes, impactando a vida da
população mais vulnerável da cidade. Atualmente, o
programa tem cerca de 200 voluntários inscritos e
65 instituições apoiadas, entre casas de acolhimento de crianças e adolescentes, lares de idosos, creches, escolas e hospitais, além de grupos de apoio a
pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.
“A proposta de ‘fazer o bem’ tem contagiado a todos,
independentemente da idade e da vocação de cada
um de nossos associados e colaboradores que estão
engajados em nossos projetos”, afirma Denise Lobão,
uma das gestoras voluntárias do programa.
Ela destaca, ainda, a importância do Minas Tênis Solidário no fortalecimento da atuação socioambiental
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O Programa Minas Tênis Solidário tem sido reconhecido pela sociedade, por meio de premiações promovidas por instituições de diversos segmentos. Em 2018,
ganhou o Troféu “Caso de Sucesso”, concedido pela
Federação Nacional dos Clubes (Fenaclubes), pela
realização da Exposição Fotográfica Super-Heróis de
Verdade, em parceria com o Hospital das Clínicas/
UFMG. Em 2020, o PMTS recebeu o selo de “Amigo do
Baleia”, em reconhecimento ao apoio às iniciativas do
Hospital da Baleia.

Troféu Caso de Sucesso: mostra fotográfica “Heróis de Verdade”

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Como funciona o PMTS
O Programa Minas Tênis Solidário é dirigido por um Comitê Gestor e está estruturado em seis grandes grupos
de trabalho. Todos os integrantes do comitê e dos grupos são voluntários e sócios do Clube. O Comitê Gestor
é o responsável pelo planejamento e pela aprovação
dos projetos, campanhas e ações apresentados ao
PMTS, que são organizados e executados pelos líderes
e vice-líderes de grupos, contando com a participação
de voluntários de todas as idades.

Estrutura do PMTS
Comitê Gestor: Denise Siqueira Lobão, Delson de
Miranda Tolentino, Fábio Lima Jardim, Rosilene
Miranda Barroso Cruz.
Grupo Meio Ambiente: líder, Elizabeth D’ Avila
Fonseca; vice-líder, Taciana Rocha Salerno Lisboa.

O vice-líder e a líder do Grupo Educação, respectivamente
Cláudio Manoel de Lima Santos e Ruth Doramar; e o líder do
Grupo Idosos, Antônio Eustáquio de Resende

Grupo Infantil: líder, Maria da Conceição Vasconcelos;
vice-líder, Rosely Lara.
Grupo Ações Pontuais: líder, Celia Maria de Oliveira;
vice-líder: Marília Gomes de Carvalho.
Grupo Idosos: líder, Antônio Eustáquio de Resende;
vice-líder, Juliana Telles Simões.
Grupo Educação: líder, Ruth Doramar C. Wanderley;
vice-líder, Cláudio Manoel de Lima Santos.
Grupo Jovens: líder, Karina Haua Barquete Braccini;
vice-líder, Isabela Amaral Pereira.
Apoio administrativo: Isabella Veloso Teixeira.

Isabella Veloso (apoio administrativo); a vice-líder do Grupo
Ações Pontuais, Marília Gomes; a líder do Grupo Infantil,
Maria da Conceição Vasconcelos; e a líder do Grupo Ações
Pontuais, Celia Maria de Oliveira

As vice-líderes de grupos Isabela Amaral (Jovens), Juliana Telles (Idosos), Taciana Rocha (Meio Ambiente) e as líderes Elizabeth D’
Avila (Meio Ambiente) e Karina Braccini (Jovens)
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Transformando vidas
As ações desenvolvidas pelo Programa Minas Tênis Solidário, com
a participação de associados e parceiros, contribuem para a atuação
dos hospitais da Baleia, São Francisco/Unidade Santa Lúcia, Hospital das Clínicas, Hospital Mário
Penna, Hospital Sofia Feldman. O
PMTS se engajou nas Campanhas
Agosto Dourado, Outubro Rosa e
Novembro Azul; levou entretenimento às instituições, por meio
de eventos musicais e do Projeto
Tricô com Amor; arrecadou e doou
74 mil fraldas descartáveis infantis aos pacientes do Hospital Sofia
Feldman, atuando na Campanha
#juntospelosofia, promovida pelo
Centro Universitário Newton Paiva, em 2018 e 2019.
Os voluntários do PMTS abraçaram as causas dos grupos que
assistem pessoas em situação de

Incentivo à solidariedade: jovens atletas do Minas recebem certificado de participação em ações e do PMTS

rua, como a Macarronada Solidária, o Banho de Amor, a Pandemia
do Bem e o Grupo Esperança. “O
Minas Tênis Solidário tem impactado de forma muito positiva a
vida e a saúde das comunidades
atendidas. Além do atendimento de suas necessidades mais

urgentes e básicas, as pessoas
atendidas podem vivenciar ricas
experiências de contato com
pessoas dispostas a ouvi-las, a
compartilhar experiências”, comenta Rosilene Miranda Barroso Cruz, integrante do Comitê
Gestor do PMTS.

Ações pontuais
• Comemorações do Dia das Crianças, Dia do
Idoso, Dia dos Pais e Dia das Mães

• Campanha Papai Noel dos Bons Velhinhos,
realizando os desejos de 161 idosos

• Apresentações musicais em lares de idosos e
hospitais

• Eventos de Adoção de Pets: 25 cães e gatos
ganharam uma nova família

• Concursos de desenhos, de redação e de frases

• Construção da Horta no Abrigo Frei Otto

• Bailinho de Carnaval com oficina de colares

• Mostra “Um Olhar mais que Especial, com fotos
feitas por pessoas com síndrome de Down

• Bingo em lares de idosos
• Arraial São Solidarinho
• Oficina de bonecos com material reciclado
para sócios do Minas
• Trekking Ecológico para sócios do Minas
• Oficina de Páscoa para moradoras da Vila
Acaba Mundo
• Apoio a três edições da Campanha Papai
Noel dos Correios, totalizando 1.476 cartas
apadrinhadas
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• Confecção e doação de máscaras, toucas e
cachecóis para residentes em lares de idosos
• Incentivo à prática da solidariedade nos jovens
atletas, incluindo a entrega de certificado
àqueles que participaram das ações com o
PMTS
• Criação do Bosque das Cerejeiras no Minas
Country
• Plantio de ipês no Minas I

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Varal Solidário: ação no Dia do Voluntariado (28/8), em 2019,
nos jardins da Igreja da Boa Viagem

O PMTS construiu uma horta suspensa para as idosas
residentes no Abrigo Frei Otto

Campanhas

Várias campanhas têm sido realizadas pelo PMTS, com
destaque para a Campanha Lacre Solidário, que possibilitou a compra de nove cadeiras de rodas de passeio
e de banho e dois pares de muletas, doadas para instituições assistenciais. Campanhas de alimentos, agasalhos, material escolar e brinquedos também são promovidas, regularmente, beneficiando crianças, jovens,
idosos e comunidades socialmente vulneráveis.
A pandemia de Covid-19 parou o mundo em 2020 e seus
efeitos ainda são sentidos na economia. Mas, o Programa Minas Tênis Solidário acelerou suas ações para
ajudar centenas de famílias afetadas pelo desemprego,
além de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
A Campanha Corrente do Bem, lançada no início de 2021,
arrecadou 179 cestas básicas e 135 quilos de alimentos
não perecíveis, doados pelos sócios e pelo público em
geral que passou pelo hall do Centro de Facilidades para
tomar a vacina no salão de festas, emprestado pelo Clube para a Prefeitura de Belo Horizonte. As doações, inclusive de outras ações do PMTS, foram entregues, com
o apoio da Central Única das Favelas (CUFA), para os
moradores do Aglomerado da Serra (50 cestas), Morro
do Papagaio (79 cestas) e Associação de Moradores do
Taquaril (64 cestas). O Projeto Avança Judô, de Vespasiano, recebeu 50 cestas básicas. Foram doados, ainda,
135 quilos de alimentos para a Associação Beneficente

Com o apoio da CUFA, o Minas Tênis Solidário levou cestas
básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social

Cristã Casa de Maria e mais 600 quilos para a Associação Mineira de Reabilitação.A solidariedade de sócios,
comunidade e parceiros também fez a diferença na vida
de muita gente, com as doações à Campanha do Agasalho. Somente em 2021, foram arrecadados mais de
dois mil itens, entre roupas, calçados e cobertores, beneficiando as instituições cadastradas no programa de
responsabilidade socioambiental do Minas. “O Programa
é abrangente e bem estruturado, tem o apoio da alta
gestão do Minas e atua em diversas áreas, tem grande
número de instituições parceiras e atinge todas as faixas
etárias da população menos favorecida”, destaca Fábio
Jardim, integrante do Comitê Gestor.
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MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Projetos
• Parceria PMTS/Fundação Hemominas: com
o objetivo de contribuir para regular o estoque
nos bancos de sangue do estado, a parceria começou em maio de 2020, no auge da pandemia
de Covid-19. Já foram realizadas cinco edições
da coleta de sangue em posto montado no Minas I, com mais de 300 inscrições de candidatos a fazer a doação, sendo que 154 passaram
pela triagem, representando a possibilidade de
salvar 616 vidas. O objetivo é realizar a ação de
quatro em quatro meses, incentivando a solidariedade e o amor ao próximo.
• Conte com a gente: idealizada pela voluntária
Marília Gomes de Carvalho e realizada desde
outubro de 2020, a ação visa proporcionar momentos de entretenimento e encantamento
para as pessoas assistidas pelos lares de idosos cadastrados no programa. A voluntária faz
a gravação de leituras de histórias, duas vezes

por mês, despertando nos idosos a imaginação
e promovendo a reflexão.
• Acompanhamento escolar: atende atualmente
22 pessoas, entre filhos de colaboradores e colaboradores do Minas. Iniciativa do associado e
voluntário Nicolas Moreira, o projeto teve início
em setembro/2020 e conta com a participação
de voluntários de todos os grupos. O reforço
escolar é feito por meio de chamadas de vídeo
do WhatsApp, que é considerada a forma mais
acessível de contato, já que muitas crianças
não têm computador em casa.
• Circuito de Atividades Físicas para a 3ª idade:
inclui aulas de ioga, Pilates e dança, elaboradas
e gravadas por profissionais da Academia e da
Gerência de Lazer do Clube. O projeto começou
em outubro de 2020 em dois lares de idosos e,
atualmente, atende a oito instituições.

Parceria com a Fundação Hemominas: ajudando a abastecer os bancos de sangue de Minas Gerais

Seja um voluntário
Há várias formas de se engajar nas ações de assistência e de transformação promovidas pelo Minas Tênis Solidário
para amparar a quem precisa. O voluntário pode disponibilizar tempo para organizar e/ou fazer entrega de doações
nas instituições cadastradas; participar dos projetos, compartilhando suas habilidades profissionais e artísticas; aderir à campanha Sócio Doador, oferecendo valores a partir de um real, a serem debitados no boleto do boleto do condomínio do Clube. Para saber mais, ligue 3516-2090 ou envie um WhatsApp para 9821-1322.
Participe! Faça o bem a quem precisa e a você também.
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MINAS SMART CLUBE

Minas Smart Clube

Implantação das ações do projeto clube inteligente estão em andamento nas Unidades I e II

As soluções desenvolvidas em parceria com a Newton,
visando tornar o Minas o primeiro clube inteligente do
país, estão sendo implantadas e, para isso, é necessária a revisão e a modernização de equipamentos e sistemas. Neste mês, os serviços estão concentrados na
Arena Multiuso Urbano Brochado Santiago e nos elevadores das Unidades I e II.
Na Arena, que é o principal equipamento do Centro de
Treinamento Juscelino Kubistchek, no Minas I, será
instalado o sistema de automação para monitoramento e controle da ventilação e da climatização. Depois
de implantado, o sistema permitirá o controle preciso da temperatura ambiente, bem como da taxa de
renovação de ar, incluindo medições de nível de gás

carbônico (CO2). A automação resultará, ainda, em
mais sustentabilidade na operação da Arena com a
geração de economia de energia, uma vez que os sensores inseridos na central de água gelada possibilitam
o controle mais efetivo do acionamento dos chillers
(equipamentos resfriadores de água), aumentando ou
diminuindo a temperatura e a umidade relativa do ar,
conforme a necessidade no ambiente.
Já os elevadores passarão pela manutenção programada anual, que inclui ajustes e adequações de poços,
cabines e casas de máquinas às normas de segurança
preconizadas pelos órgãos competentes, além de substituição de cabos de tração e limitadores de velocidade,
trocas de óleo e verificação de freios.

Moderna e sustentável, a Arena do Minas terá sistema automatizado de ventilação e climatização
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Aumente seu faturamento em até 40%
com novos Canais de Venda
Conte com as soluções Teknisa para encantar seu cliente!
Ofereça novos canais de vendas como comandas, totem de
autoatendimento, delivery ou disponibilize um cardápio digital

www.teknisa.com

Tudo em ordem

Serviços de manutenção e obras preservam a infraestrutura e garantem o funcionamento do Clube

Os cuidados constantes dedicados pelas equipes de
obras e manutenção às edificações e equipamentos
são indispensáveis para preservar a infraestrutura e o
funcionamento ideal do Minas. Assim, os associados
podem contar sempre com os melhores serviços e ins-

talações impecáveis, em seus momentos de lazer, diversão e prática esportiva nas três Unidades. Confira o
que está sendo feito para tornar o Clube ainda melhor,
mais agradável e funcional, atendendo às expectativas
da família minastenista.

Minas I
Neste mês, parte da cobertura do prédio da sede social
será substituída. Sai o velho engradamento de madeira
e telhas de fibrocimento e entra o novo e moderno telhado estruturado e com telhas metálicas. A troca visa
a preservação da infraestrutura do prédio, além de solucionar vazamentos que ocorriam em dias de chuva.

Os dutos de renovação de ar já foram instalados e será
iniciada a interligação da tubulação de água gelada das
duas salas à rede existente. A previsão de conclusão de
todas as instalações dos cinemas é dezembro próximo.

Ainda no Minas I, as lajes de concreto que compõem parte do passeio da Rua da Bahia, na parte frontal do edifício do Centro de Facilidades, receberão uma camada
de impermeabilizante, aplicada pela empresa MMatos. O
objetivo desse serviço de manutenção é proteger contra
infiltrações tanto as instalações construídas abaixo do
passeio como a superfície das lajes, que ficam expostas
ao tempo e ao tráfego de pessoas e veículos.

Cinema do Centro Cultural
A construção das duas salas de cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas seguem conforme o cronograma aprovado pela Comissão de Obras. No último mês
foi concluída a instalação do piso flutuante de isolamento acústico dos dois cinemas e o reforço do isolamento acústico nas paredes das salas adjacentes.
Também foi iniciada a execução das primeiras camadas do forro acústico, composto por placas de gesso e
manta asfáltica.

O piso flutuante e o isolamento acústico dos cinemas foram
concluídos
PATROCÍNIO MASTER

CLUBE DA CULTURA MINAS

Minas II
Está prevista para terminar este mês a reforma das
escadas das áreas de circulação da praça de esportes da Unidade II. O serviço inclui a demolição dos
pisos existentes, já desgastados pelo tempo de uso,
a adequação dos níveis e dos desenhos dos degraus
e a aplicação de novo revestimento com piso cimentício resistente e antiderrapante. A troca garante
mais segurança aos associados, evitando riscos de
queda, além de revitalizar o visual do Clube.
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Também estão sendo reformados os 219 domos de
fibra de vidro da lanchonete central. O serviço faz
parte da manutenção programada das instalações
do Clube e é executado a cada cinco anos, quando
é aplicada nova camada de fibra de vidro, feitos reparos na estrutura de fixação dos domos, além de
pintura. Com isso, fica preservada a estrutura e a
estanqueidade do conjunto, ou seja, são evitadas
infiltrações e vazamentos.

SEU PATRIMÔNIO

Nova ETA

Até o final deste ano, o Minas II terá um nova Estação
de Tratamento de Água (ETA). A modernização da ETA
1 do Clube teve início no último mês, com previsão de
conclusão no final de novembro. A obra está sendo
executada pela QCM Instalações, vencedora da licitação feita pelo Minas.

Na lanchonete central, os domos estão em manutenção para
preservar a estrutura

No escopo do serviço contratado está a substituição
de equipamentos e válvulas por outros novos e modernos, que permitem o funcionamento em sistema de automação. Conforme o cronograma da obra, neste mês
de setembro, será feita a demolição da atual sala de
química, abrindo passagem para a entrada dos novos
equipamentos, e a instalação de sistema de filtragem
provisório para substituição dos filtros das piscinas
cobertas. Durante todas as etapas o tratamento químico será mantido e não haverá interdição das piscinas
para uso pelos associados.

No Minas Country, as estruturas de lazer são integradas à natureza

Minas Country
No Minas Country, os cuidados com a infraestrutura
visam garantir a integração equilibrada das atividades dos sócios com a natureza exuberante, que faz
do clube um verdadeiro paraíso verde em plena cidade, com 233 mil m², dos quais 130 mil m² são de mata
nativa, reconhecida pelo governo estadual como Reserva Particular de Preservação Natural (RPPN).

Este mês, os principais serviços em execução no Country são: manutenção dos canteiros e jardins, tornando o
clube ainda mais aprazível; manutenção do calçamento
para evitar riscos de quedas; revitalização das placas
de comunicação visual, que orientam as pessoas para
o deslocamento fácil nos vários níveis do clube; manutenção preventiva nas subestações de energia; limpeza
das caixas d’água e dos reservatórios de água potável,
garantindo o pleno funcionamento do clube.
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PDMN

Plano Diretor

Responsáveis pela elaboração dos projetos das próximas obras preveem conclusão este mês

Perspectiva das novas quadras de areia com arquibancada integrada à paisagem

A equipe responsável pelo desenvolvimento dos projetos executivos do Plano Diretor do Minas Tênis Náutico Clube (PDMTNC) foi ampliada. Além da empresa
S. Rabelo, que assina os projetos de arquitetura, foram contratadas a EA Projetos & Construções para
fazer os projetos de estrutura; a Lumatec Projetos e
Consultoria, que elabora os projetos de instalações;
e a HVAC, especialista em projetos de exaustão. As
quatro empresas foram vencedoras das licitações realizadas pelo Clube. A contratação por meio de licitação
é procedimento padrão adotado no Náutico e garante
transparência na execução das obras.
Ainda nesta etapa do PDMTNC seguem em desenvolvimento os projetos do porte-cochère do Pavilhão de
Esportes e Eventos, que será coberto, a fim de proporcionar segurança no desembarque e embarque de
crianças e idosos, principalmente em períodos de chuva. Também prossegue o detalhamento dos projetos da
lanchonete/choperia com vista para a lagoa, que tem

tudo para se tornar um ponto de encontro de amigos
e da família; e da lanchonete junto ao parque infantil,
uma comodidade para pais e responsáveis pela garotada que se diverte no local. Outro projeto em desenvolvimento é o das arquibancadas das quadras de areia, que
são integradas à paisagem, preservando a harmonia
entre a natureza e a arquitetura do Clube.

Perspectiva da lanchonete junto ao parque infantil

Novos vestiários

Instalações estão em fase de acabamento e serão entregues aos sócios no final deste mês

Os dois vestiários da área das piscinas do Pavilhão de
Esportes e Eventos estão em fase final de construção, e
a previsão é que sejam liberados para utilização no final
deste mês. As novas instalações atendem às demandas
dos sócios e proporcionarão mais comodidade aos usuários das piscinas cobertas.
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Com 27 m², o vestiário feminino será dotado de quatro chuveiros, três lavatórios, um banco de apoio
para as sócias trocarem de roupa e dois sanitários.
Já o vestiário masculino, que tem 23 m², terá três
chuveiros, banco de apoio, três lavatórios, vaso sanitário e mictório.

PDMTCC

Completo, inclusivo e verde

Obras garantem acessibilidade e mantêm as características campestres da Unidade

A sede social está interditada para obras de revitalização na fachada e nas instalações internas

O Plano Diretor está transformando o Minas Country,
tornando-o mais moderno, funcional e agradável, sem
interferir nas características campestres que são o diferencial do clube. Iniciadas em 2018, depois de várias
etapas de aprovação dos projetos, inclusive pelos associados em reunião com a diretoria, a implantação das
etapas do plano estão seguindo o cronograma aprovado pela Comissão de Obras, priorizando as demandas
da família minastenista. Todas as intervenções são
norteadas pelo projeto de acessibilidade universal do
Clube. Em 2020, foi entregue o novo parque aquático do
primeiro nível, com piscinas, área infantil, deck, lanchonete, vestiários, e os elevadores que ligam esse setor de
lazer à sede social, proporcionando mais comodidade
e conforto e mais opções de atividades para os sócios.

existentes e da enfermaria, a substituição do toldo e
a reforma completa da varanda e da fachada da edificação. Já no ginásio coberto, foi iniciada a construção
dos novos sanitários e da ducha, que proporcionarão
mais comodidade aos associados. A conclusão desses serviços está prevista para outubro. A Construtora
Nápoli, vencedora da licitação, é a responsável pelas
obras civis desta etapa do PDMC.

A etapa atual do PDMC contempla obras de revitalização da sede social e de melhorias no ginásio coberto.
Na sede, está prevista para terminar este mês, no 3º
subsolo, a construção de dois vestiários para pessoas
com deficiência. No primeiro pavimento, prosseguem
os serviços de construção de mais um sanitário para
pessoas com deficiência, a reforma dos banheiros
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MINAS NÁUTICO

Sem desculpas

Para ficar em forma e saudáveis, sócios podem fazer Pilates no Náutico em dias e horários flexíveis

O curso de Pilates da Academia do Minas Náutico tem
vagas para associados a partir de 16 anos. Há opções
de turmas em 12 horários, de segunda a sexta-feira,
entre 7h e 20h. Cada aula tem duração de 50 minutos.
Segundo especialistas, a prática do Pilates ajuda a
ampliar a consciência corporal, fortalece músculos e
aumenta a flexibilidade e a capacidade respiratória.
O método foi criado pelo médico Joseph Pilates, na
década de 1920, baseado em seis princípios: concentração, centralização, fluidez, respiração, precisão e controle.

A prática do Pilates na Academia do Náutico tem me
todologia de ensino exclusiva, desenvolvida pelos profissionais especializados do Clube. Outros diferenciais
oferecidos aos alunos do curso são a sala ampla e arejada, com vista para a Lagoa dos Ingleses, os aparelhos novos e modernos e os horários flexíveis. O aluno
tem liberdade para agendar suas aulas diretamente no
aplicativo do Minas.
A matrícula pode ser feita também pelo aplicativo do Minas ou na Central de Atendimento. É indispensável o atestado médico. Valor da matrícula e da mensalidade: R$ 390.

Ficha personalizada

Avaliação física subsidia prescrição de exercícios e proporciona treinos mais efetivos

O Minas Náutico disponibiliza mais um serviço diferenciado, reforçando a excelência da qualidade do
atendimento aos associados. É a avaliação física fisioterápica, que deve ser feita antes do início da prática das atividades na academia ou em outras modalidades de cursos esportivos.
O objetivo da avaliação é subsidiar o professor na prescrição dos exercícios físicos mais adequados para o
aluno, estabelecendo critérios e prioridades para a
obtenção de mais efetividade e qualidade nos treinos,
menos riscos de lesões e resultados mais eficientes.
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A renovação anual da avaliação física é indicada, para
nortear a atualização da prescrição pelo professor, mantendo os benefícios das atividades físicas para o aluno.
A avaliação física é feita por fisioterapeutas capacitados e está disponível para associados a partir de 13
anos. Também podem utilizar o serviço sócios que irão
praticar atividade física em outras academias.
O agendamento da avaliação física deve ser feito na Central de Atendimento do Náutico ou diretamente com os professores de musculação da Academia. O valor é R$ 75,34.

ACADEMIA

Combo 4 em 1

Custo-benefício, flexibilidade e novas experiências para os sócios são os diferenciais do novo plano

Atividades Coletivas, Musculação, Acqua Fit e Ioga. Estes cursos formam o Combo 4 em 1 da Academia do
Minas, uma novidade que está ganhando cada vez mais
adeptos. A matrícula é exclusiva para sócios do Minas
Tênis, maiores de 13 anos, que podem fazer aulas nos
quatro cursos, de segunda a sexta-feira, das 11h às
16h59. Os alunos ainda têm acesso livre à Musculação
aos sábados e domingos, de acordo com a disponibilidade de vagas. Na Academia do Minas são cumpridos
todos os protocolos de prevenção à disseminação do

novo coronavírus, estabelecidos pelas autoridades sanitárias e pela Prefeitura de Belo Horizonte.
Com o Combo 4 em 1, os minastenistas ganham flexibilidade de horários e diferentes treinos, aumentando o
interesse pelas atividades físicas, que ficam mais dinâmicas e até divertidas. As matrículas (R$ 125,05) podem ser
feitas no APP do Minas Tênis Clube, disponível em iOS e
Android, na Área do Associado do site minastenisclube.
com.br, ou presencialmente, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II. O valor das mensalidades é R$ 178,65.

No Combo 4 em 1, as irmãs Letícia e Carolina estão descobrindo – e gostando – novas atividades físicas que nunca imaginavam praticar

Descobrindo novas paixões

Alunas satisfeitas do Combo 4 em 1, as irmãs Carolina
de Aguilar Garcia, 27 anos, formada em Biblioteconomia e estudante de Letras, e Letícia de Aguilar Garcia,
24 anos, designer e estudante de Química, contam, a
seguir, por que optaram pelo plano e como está sendo a
experiência de praticar atividades físicas diferentes. “É
a oportunidade de testar novas atividades e descobrir
uma verdadeira paixão por elas”, afirma Letícia. “O custo-benefício é muito bom”, destaca Carolina.
Por que você escolheu o plano Combo 4 em 1?
Letícia: Eu escolhi pelo custo-benefício mesmo. Fazer quatro modalidades diferentes, e dentro das atividades coletivas tem várias outras atividades, é o
grande diferencial.

Carolina: O custo-benefício é muito bom e também tem
o curso de Ioga, que eu amo. Além disso, tenho a oportunidade de fazer atividades como o spinning, que eu não
conhecia e nunca faria, mas agora estou amando.
Quais são, para você, as vantagens do Combo 4 em 1?
Letícia: Principalmente, poder participar de aulas em
diferentes horários, com diferentes pessoas, diferentes idades, professores diferentes, e cada um estimulando uma parte do nosso corpo, é muito interessante.
É a oportunidade também de testar diferentes atividades que a gente não faria, e acabar descobrindo uma
verdadeira paixão pela atividade.
Carolina: Poder fazer uma atividade no Minas já é
bom, e poder fazer quatro atividades é excelente! E os
horários são compatíveis com a minha rotina.
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viver

UM NOVO JEITO
DE OLHAR,

P E R S P E C T I VA I L U ST R AT I VA DA TO R R E R E S I D E N C I A L

E CO N ECTA R A C I DA D E

2E3

SUÍTES
LAZER
COMPLETO

2

V A G A S

LANÇAMENTO
EM FRENTE À
IGREJA DA BOA VIAGEM.

Um Residencial
exclusivo para viver
o melhor da cidade.

Amplo terreno de

7.400 m2.
Mais exclusividade
e liberdade.

diversão

A VIDA É MAIS LEVE QUANDO
OS DIAS RESPIRAM

E a Praça Memorial,
um espaço verde de
convivência com mais de
2.700m2: uma gentileza
urbana para BH.

Espaços pensados para criar experiências
marcantes, com a qualidade e o conforto que
você precisa. Tudo com uma infraestrutura e
equipamentos de alto padrão.

Perspectiva artística da piscina coberta e climatizada

Perspectiva artística da churrasqueira

ÁREAS COMUNS ENTREGUES E DECORADAS POR CAROL MILUZZI

Salão de Festas com
Terraço

Quadra
Poliesportiva

Espaço Fitness

Playground

Piscina adulto com deck
molhado e piscina infantil

Espaço
Gourmet

Churrasqueira

Sauna

Piscina coberta e climatizada,
com raia de 20 metros

Praça do Mirante

Veja as imagens
no seu celular.

VISITE OS 2 DECORADOS MAIS LINDOS DE BH.
S H O W R O O M : R u a A l a g o a s , 1 2 3 , e s q u i n a c o m R u a T i m b i ra s , F u n c i o n á r i o s .
3 1
VENDAS:

h i sto r y f u n c i o n a r i os.c o m . b r

2 1 2 7 - 1 7 2 0
I N C O R P O R A Ç Ã O, C O N S T R U Ç Ã O E V E N D A S :

construtoracanopus

c a n o p u s.c o m . b r

BOA VIAGEM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. CNPJ: 34.757.085/0001-79. Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Sala 2301- B - Santa Lúcia - Belo Horizonte - MG - CEP: 30360-740. Arquiteto responsável: Dávila Arquitetura e Engenharia CAU 9063-8. Registro do Memorial de
Incorporação sob o número 84.271 em 12/08/2021 no Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Todas as imagens e perspectivas deste material são meramente ilustrativas. As tonalidades de cores e texturas podem sofrer alteração. Materiais, acabamentos,
revestimentos e infraestrutura para automação e ar condicionado serão entregues conforme memorial descritivo. Os móveis e utensílios, bem como a automação, não integram o imóvel. Medidas dos apartamentos são de eixo a eixo das paredes. Áreas comuns entregues equipadas
e decoradas conforme memorial descritivo. A vegetação exposta é meramente ilustrativa, apresenta o porte adulto de referência e será entregue de acordo com o projeto paisagístico. Demais informações estão disponíveis no plantão de vendas. Vendas: Canopus Vendas - Rua
Maria Luiza Santiago, 200 - Sala 2301- B - Santa Lúcia - Belo Horizonte - MG - CEP: 30360-740 - CRECI: PJ0639; Casa Mineira Imóveis: Razão social: Moderna Corretora de Imóveis LTDA. CNPJ: 18.207.935/0001-09. Rua Conde de Linhares, 264 - Cidade Jardim - Belo Horizonte
- MG - CEP: 30380-030 - CRECI: 4698 e Pitchon Imóveis: Razão social: Pitchon Imóveis Ltda. CNPJ: 23.594.408/0001-34. Rua Antônio de Albuquerque, 330 - 10° andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30112-010 - CRECI: 5171. Material sujeito a alteração sem aviso prévio.

Cultura & Arte

Programação do Centro Cultural Unimed-BH Minas tem eventos para todas as idades

O setor cultural foi um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19, mas, com criatividade e tendo a
internet como uma forte aliada, as programações têm
sido ampliadas, gradualmente, cumprindo os protocolos de bioproteção preconizados pelas autoridades
sanitárias. Neste mês, a programação on-line do Minas inclui mais uma edição do Letra em Cena, desta
vez com Fabrício Carpinejar falando sobre a obra de

Manoel de Barros; três espetáculos teatrais infantis do
programa Diversão em Cena Arcelor Mittal; e transmissão de evento do Mês da Cozinha Mineira, do Circuito
Liberdade. Nas galerias de arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas e do Minas II o público pode apreciar as
exposições fotográficas de de Eugênio Sávio e Bruno
Roberto e as pinturas de Bárbara Novais. Confira, a seguir, mais informações sobre a programação.

Exposição “Instante
Invisível” + palestra
O fotógrafo Eugênio Sávio e os curadores da mostra
“Instante Invisível” João Castilho e Pedro David fazem
palestra no dia 23, às 19h, no canal do Minas no YouTube. Eugênio é o autor das 138 fotografias que, até o
dia 26, estarão expostas na Galeria do Centro Cultural
Unimed-BH Minas. O horário de visitação é de terça a
sexta-feira, das 10h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 11h às 18h. A entrada é gratuita para o público
em geral e limitada a 30 visitantes por vez. O uso de
máscara é obrigatório.

PATROCÍNIO MASTER

Eugênio Sávio, na galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE
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Mês da Cozinha Mineira
Como integrante do Circuito Liberdade, o Centro Cultural
Unimed-BH Minas participa do Mês da Cozinha Mineira,
série de eventos realizados pela Secretaria de Cultura e
Turismo de Minas Gerais, para destacar a importância
da culinária para a cultura e o turismo do estado. Nesse sentido, no dia 12 deste mês, às 10h, no canal do
Minas no YouTube/minastcoficial, será transmitido um
bate-papo entre Bernardo Cançado e Renata Urbano,
administradores do perfil “Oncevai” e colunistas da Rádio Band News, e o chef Leandro, do Restaurante Monet
(Minas II), que dará dicas e contará segredos sobre o
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preparo do “frango com ora-pro-nobis”. A programação
completa do Mês da Cozinha Mineira está disponível no
site do Circuito Liberdade.

CULTURA

O escritor gaúcho Fabrício Carpinejar é o convidado da
sessão on-line do Letra em Cena, no dia 14 de setembro,
para falar sobre a obra do poeta cuiabano Manoel de
Barros (1916-2014). O jornalista José Eduardo Gonçalves, curador do programa literário do Minas, conduzirá
a entrevista que será transmitida pelo canal oficial do
Minas no YouTube/minastcoficial, a partir das 20h.

BEATRIZ REYS

Letra em Cena: Manoel de Barros por Carpinejar

Manoel de Barros é autor de mais de 30 livros, vencedor de prêmios nacionais e internacionais e membro
da Academia Sul-Matogrossense de Letras. Entre suas
obras mais famosas, estão “Poemas Concebidos sem
Pecado” e “O Livro Sobre Nada”. Seus livros foram traduzidos e publicados na França, nos Estados Unidos,
na Espanha e em Portugal. Em 2008, teve sua vida e
obra como tema do documentário “Só dez por cento é
mentira”, de Pedro Cezar.
A obra de Manoel de Barros foi tema da dissertação
de mestrado em literatura de Fabrício Carpinejar, que
também é jornalista. Autor de mais de 40 livros, entre
poesia, crônica, infantojuvenil e reportagens, Carpinejar ficou conhecido nacionalmente em 2003, quando
lançou sua antologia poética “Caixa de Sapatos”. O
escritor assina coluna em jornais de vários estados e
tem milhares de seguidores nas redes sociais.

O escritor Carpinejar é o convidado do Letra em Cena

Exposição Imagens Descobertas
Já no Espaço Expositivo do Centro Cultural Unimed-BH Minas
um pouco da história da cidade e do Clube está registrado
na mostra fotográfica “Imagens Descobertas”. As fotos foram feitas por Bruno Roberto Martins da Costa, no período
de 1943 a 1975. A visitação é aberta ao público em geral, de
segunda a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos e feriados,
das 8h às 19h. A entrada é franca. O uso de máscara e o distanciamento físico são obrigatórios. Visitas mediadas podem
ser agendadas pelo e-mail educativogaleria@minastc.com.br.
PATROCÍNIO MASTER

APOIO

Um pouco da história do Minas está na mostra
fotográfica no Espaço Expositivo
CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE

REALIZAÇÃO
APOIO

REALIZAÇÃO
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CULTURA

Galeria do Minas II
A artista plástica Bárbara Novais expõe seus trabalhos na Galeria do Minas II, entre os dias 6 a 30 de
setembro. A mostra “Cidades vazias, e mais” reúne
pinturas em acrílica sobre telas (foto), inspiradas
no isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19. No dia 6 de setembro, acontece a visita virtual
à exposição pelo canal oficial do Minas no YouTube
(@minastcoficial).
Arquiteta e urbanista e filha de artistas, Bárbara Novais cresceu em um universo criativo e tem como
marca registrada de seus trabalhos os jogos de luz e
sombra. “O processo criativo começa com meu lado
arquiteta: uso softwares para iniciar a criação digitalmente em formas de ambientes 3D, fazendo esboços
de cores, sombras, combinações de cores, para depois reproduzir nas pinturas”, afirma a artista, que é
sócia do Minas.

A artista Bárbara Novais expõe na Galeria do Minas II

A Galeria do Minas II fica no hall da sede social do
clube, na avenida Bandeirantes, 2323. É obrigatório o
uso de máscara.
CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE
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LOJA DO MINAS TENIS CLUBE I

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
SEG A SEX:
08:00 as 20:00

SÁBADO:
08:00 as 17:00

DOMINGO:
09:00 as 14:00

CABEÇA DE PRATA

Anote na agenda

Tarde Dançante e visita à Casa Cor são os eventos programados para este mês

Aos poucos, os eventos do Programa Cabeça de Prata do Minas estão sendo retomados, uma vez que o
público-alvo já completou o esquema de vacinação
contra a Covid-19, conforme o calendário definido pelo
governo. Neste mês, dois eventos serão realizados,
proporcionando entretenimento de qualidade aos minastenistas. Vale lembrar que os protocolos de bioproteção estabelecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte
continuam a ser seguidos rigorosamente pelo Clube.

Gerais reúne 62 profissionais, consagrados e jovens
talentos, e 42 projetos concebidos com base no tema
central da mostra, que é “A Casa Original”.

Visita à Casa Cor

A partir de 13 de setembro estão abertas, nas Centrais de
Atendimento dos Minas I e II, as inscrições para a visita
dos integrantes do Programa Cabeça de Prata à Casa Cor
Minas 2021, no Palácio das Mangabeiras. A visitação será
no dia 22, e o ônibus especial sairá às 14h da portaria da
rua Antônio de Albuquerque, no Minas I. Os lugares são limitados, e o valor é R$ 45 por pessoa, incluindo transporte e ingresso no palácio. Mais informações: 3516-2084.
Principal mostra de arquitetura, design de interiores e
paisagismo do estado, a 26ª edição da Casa Cor Minas

Palácio das Mangabeiras

Tarde Dançante – Comemoração dos Aniversários de Setembro

E no dia 29, os minastenistas maiores de 60 anos estão convidados para participar da Tarde Dançante e comemorar o aniversário em setembro dos integrantes do programa. O evento será realizado das 16h às 18h30, no salão
de festas da Unidade I, com música ao vivo, serviço de bar e sorteio de brindes entre os aniversariantes. Não
faltarão o tradicional bolo com velinhas e o “Parabéns pra você”.

No próximo mês
Os “cabeças de prata” do Minas terão uma manhã especial, no dia 13 de outubro, em comemoração ao Dia
do Idoso. No gramado central da Unidade II, das 8h30
às 12h, serão realizadas atividades de lazer, com mú-

sica e muita animação, além de sorteios de brindes.
O evento é uma homenagem do Clube a esses sócios
tão queridos, que, com disposição, bom humor e alegria, são exemplos de amor à vida.
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Festa do churrasco

Segunda edição do BBQ Festival movimenta o Country, no dia 11; ingressos já estão à venda

A retomada dos eventos sociais no Minas será em grande estilo, no dia 11 deste mês, com o Minas BBQ Festival – 2ª Edição. Nas quadras de peteca superiores do
Country, das 12h às 17h, estarão montadas oito estações de carnes e uma de pães, além de open bar de cerveja, refrigerante de água. Enquanto apreciam variados
tipos de churrascos da melhor qualidade, os associados
curtem o melhor do rock and roll nos shows do cantor
Gabriel Laender e da Banda Velotrol.

Ingressos

As estações do BBQ Minas – 2ª edição

9. Pães de alho, pão de chocolate e pão de damasco.

O Clube cumpre rigorosamente todos os protocolos de bioproteção estabelecidas pelas autoridades
públicas sanitárias, desde o início da pandemia de
Covid-19. E não será diferente durante a segunda
edição do BBQ Minas. Além das medidas fundamentais, como distanciamento, disponibilização de álcool 70% e uso obrigatório de máscara, será exigida a
apresentação do comprovante de vacinação contra
o novo coronavírus (as duas doses para os imunizantes que requeiram esse esquema); ou do teste
RT-PCR negativo, feito até 3 dias antes do evento; ou
do teste “pesquisa de antígenos” negativo, feito até
2 dias antes do evento.

No repertório da banda Velotrol, o melhor do rock mundial

A world music de Gabriel Laender agita o BBQ Festival - 2ª edição

1. Parrilla: picanha bovina, ancho, chorizo, short ribs e picanha suína.
2. Varal de aves, linguiças artesanais, porcheta e vegetais.
3. Fogo de chão: costela bovina e porco no crucifixo.
4. Hamburguer artesanal e pulled pork.
5. Pit smoker: pork ribs.
6. Pit smoker: lollypops.
7. Paella mineira.
8. Peixes.
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Os ingressos são individuais e estão à venda nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II. No primeiro lote,
o valor é R$ 120. Já no segundo lote, cada ingresso
custa R$ 150. As cadeiras são numeradas e estarão
em mesas pré-definidas, conforme o mapa de organização do espaço do evento. A capacidade máxima é
para 300 pessoas.

Protocolo de bioproteção

LAZER

Sorte grande

Associada recebe a guitarra que ganhou na promoção Dia do Rock, no Instagram do Minas

A minastenista Alexia Maria Souto Maior Filizzola foi
a felizarda ganhadora da guitarra sorteada no Instagram do Minas, na promoção em comemoração
ao Dia do Rock, realizada em julho. A Serenata, loja
especializada em instrumentos musicais e uma das
maiores do país, ofereceu a guitarra, que foi assinada
pelos integrantes das bandas Skank e Jota Quest. O
prêmio foi entregue a Alexia pela sócia proprietária
da empresa, Daniela Chierici Garcia Bousas, ao lado
do diretor social do Minas, Lito Mascarenhas.
As promoções nas redes sociais do Minas têm sido
realizadas em datas comemorativas, exclusivamente para associados. Os valiosos prêmios são oferecidos por parceiros de marketing e de negócios do
Clube. Fique ligado e participe!

Daniela Bousas, Alexia Filizzola e Lito Mascarenhas
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“O pet dos meus sonhos”

Termina dia 15 o prazo para fazer o desenho no Espaço da Criança e participar do concurso

A garotada de 4 a 12 anos tem até o dia 15 deste
mês para ir ao Espaço da Criança do Minas I ou do
Minas II e fazer o desenho, no papel próprio, para o
concurso “O pet dos meus sonhos”. Uma comissão
escolherá os três melhores trabalhos das categorias

4 a 6 anos, 7 a 9 anos e 10 a 12 anos. No dia 16 de
outubro, às 10h30, acontecerá a premiação dos nove
selecionados, que ganharão kits de artes. E tem mais:
os desenhos vencedores serão transformados em pelúcias fofinhas.

Oficina da Primavera
E no dia 18 de setembro, acontece a Oficina da Primavera, que ensinará as crianças a fazer um terrário (minijardim). A atividade acontecerá das 10h às 13h30, na área
da recreação, próxima à lanchonete, no piso 3 do Centro
de Facilidades do Minas I (CF3). As inscrições devem
ser feitas no dia e no local, a partir das 9h.

Protocolos de bioproteção
Vale lembrar que em todos os eventos e atividades do
Minas, a preparação dos ambientes segue as medidas
de prevenção contra o novo coronavírus, que incluem
o distanciamento físico e a disponibilização de álcool
70%. O uso adequado da máscara é obrigatório.
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ENTRETENIMENTO

Mão na massa

Programação de setembro tem oficinas de prótese de mão, avião e circuito eletrônico

A cultura maker propõe aos jovens a fazer e consertar diversos objetos com as próprias mãos

Já pensou em construir uma prótese de mão a partir de materiais em 3D? E um avião com materiais recicláveis? Pois
os associados do Minas, na faixa etária de 13 a 17 anos, poderão soltar a criatividade nas oficinas “mão na massa”,
que serão realizadas no Espaço Teen Newton, neste mês de setembro. Também haverá um bate-papo com especialista sobre a cultura maker, que se baseia na ideia de que as pessoas podem produzir, construir e reparar objetos dos
mais diversos tipos, usando materiais descartáveis e de fácil acesso. A seguir, a programação completa.

Bate-papo: o que é cultura maker?
Dias 8, 15 e 22 de setembro. Horário: 17h

Oficina Airplane (avião)

A proposta é utilizar materiais descartáveis, como
uma garrafinha de refrigerante e componentes eletrônicos para fazer um aviãozinho. O objetivo da oficina é incentivar a construção do conhecimento com
experiências criativas.
De 1º a 5 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 13h
às 19h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

Oficina Simple Circuito (circuito simples)
A partir de materiais encontrados em casa, os jovens
minastenistas criarão um circuito eletrônico simples,
passando a entender conceitos de eletrônica.

De 6 a 12 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 13h
às 19h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

Oficina Prótese de Mão

Os associados construirão uma prótese de mão com
materiais 3D previamente impressos.
De 13 a 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, das
13h às 19h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

Vamos jogar?

Para a turma que gosta de um jogo de tabuleiro e de
videogame, há diversas opções disponíveis permanentemente no Espaço Teen Newton. É só chegar e jogar!
Segundas e terça-feiras, das 13h às 19h; de quarta a sexta-feira, das 10h às 19h; e aos sábados e domingos, das
10h às 16h.
Jogos de tabuleiro: Sherlock Express, The Mind, Bandido, Coup - 2ª edição, Córtex: Desafios, Dobble, Saboteur, Quartz, Exploding Kittens, Ticket to Ride, Jungle
Speed: Bertone
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Orgulho nacional

Minas confirma sua posição de potência olímpica, com 11 representantes nos Jogos de Tóquio

Desde 1952, quando Fernando Pavan integrou a seleção
brasileira de natação, o Minas está presente nos Jogos
Olímpicos, o maior evento esportivo do mundo. Na 32ª
edição da competição, realizada em Tóquio, no período
de 24 de julho a 8 de agosto, o Minas Tênis Clube cedeu
11 atletas e dois treinadores para a delegação brasileira.
Na seleção de vôlei feminino, vice-campeã olímpica, brilharam duas jogadoras da Itambé/Minas, a central Carol
Gattaz e a levantadora Macrís. O time brasileiro de vôlei masculino contou com o talento e a garra do central
Maurício Souza, da equipe Fiat/Gerdau/Minas.

Fratus conquistaram as medalhas de bronze nos 200m
livre (1m44s66 - recorde sul-americano) e nos 50 m livre (21s57), respectivamente. Scheffer também nadou
os 4x200m livre (7m08s22 - 8º lugar). Agora, a natação
minastenista tem três medalhas olímpicas, incluindo o
bronze conquistado por Marcos Mattioli, nos 4x200m
livre, nos Jogos de Moscou/1980.

Sete atletas da Teknisa/Minas vivenciaram a emoção
de cair na piscina do Centro Olímpico de Tóquio, e dois
deles subiram ao pódio. Fernando Scheffer e Bruno

Os outros representantes minastenistas na competição
olímpica de natação foram Aline Rodrigues (4x200m livre - 7m59s50 – 10º lugar), Beatriz Dizotti (1.500m livre
- 16m29s37 - 24º lugar), Guilherme Costa (400m livre
- 3m45s99 - 11º lugar / 800m livre - 7m53s31 - 8º lugar
/ 1.500m livre - 15m01s18 - 13º lugar), Vinicius Lanza
(200m medley - 1m58s92 - 25º lugar / 100m borboleta
- 52s08 - 26º lugar). A seleção da Argentina contou com
a também minastenista Julia Sebastian (100m peito 1m09s35 - 31º lugar / 200m peito - 2m29s55 - 29º lugar). O treinador da Teknisa/Minas Sérgio Marques fez
parte da comissão técnica do Brasil.

As vice-campeãs olímpicas Macrís e Carol com suas medalhas

Fernando Scheffer, no Parque Aquático Teknisa

Na ginástica, o minastenista Caio Souza ficou em 8º
lugar no salto e em 17º lugar no ranking individual geral. O treinador Ricardo Yokoyama integrou a comissão
técnica brasileira.
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O MINAS EM TÓQUIO

Homenagens
De volta ao Brasil, os atletas e treinadores olímpicos do Minas receberam diversas homenagens e compartilharam um
pouco da experiência com os jovens das equipes da base do Clube.

Em encontro na Prefeitura de BH, o prefeito Alexandre Kalil (ao centro), o vice-prefeito Fuad Norman (à esquerda) e o secretário
municipal de Esporte, Elberto Furtado (à direita), cumprimentaram os atletas e técnicos olímpicos minastenistas, o presidente
Ricardo Santiago e o vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira

Fernando Scheffer foi recebido pela Diretoria do Clube

Caio Souza e o treinador Ricardo Yokoyama com ginastas e
comissão técnica

Sheffer e atletas da base: exemplo para a garotada

O presidente do Conselho Deliberativo do Minas, Kouros
Monadjemi, Carol Gattaz, Macrís e a diretora de vôlei feminino
Keyla Monadjemi
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VÔLEI FEMININO

Embaixadora Sheilla

Atleta está de volta ao Minas em programa pioneiro no Brasil de transição de carreira

O presidente Ricardo Santiago, Sheilla e o vice-presidente Carlos Henrique, no lançamento do Programa Trainee Técnico-Gerencial

A bicampeã olímpica Sheilla Castro está de volta ao Minas.
Desta vez, porém, ela não será a oposta da equipe Itambé/Minas. A jogadora terá um importante papel à beira da
quadra, ao assumir um cargo na comissão técnica do time,
dando início ao projeto de transição de carreira. Sheilla é
embaixadora do Programa Trainee Técnico-Gerencial Minas Tênis Clube, uma iniciativa pioneira que tem como
objetivo capacitar ex-atletas para continuarem atuando
no esporte de alto rendimento, tanto como membros das
comissões técnicas quanto na área de gestão esportiva.
“Estou muito feliz de ser a pioneira desse programa incrível. Quero trazer a minha experiência como atleta de uma
vida inteira jogando no mundo todo para ajudar o Minas
em um programa que só tem a somar para o esporte brasileiro. A gente quer que o esporte cresça e o Minas é
pioneiro nisso. Estou amando ser a embaixadora”, afirma
Sheilla, que deve encerrar a carreira como atleta em 2022,
após a disputa da liga norte-americana.
O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, ressalta a importância de o Clube continuar investindo na
formação de atletas e de ser pioneiro na capacitação
de técnicos. “Trouxemos a Sheilla para esse programa,
que vai começar com o vôlei, mas se estenderá aos demais esportes do Minas. Vamos trazer atletas que são
referências nas modalidades em que atuam e, a partir daí, oferecer todo o suporte visando a capacitação
desses profissionais. Vamos aproveitar a experiência

desses atletas para desenvolver ainda mais as nossas
categorias da base e as equipes da ponta”, destaca o
presidente minastenista.
Depois de ser revelada pelo Minas e ter conquistado a primeira Superliga de sua carreira, na temporada 2001/02,
Sheilla conquistou títulos nas quadras ao redor do mundo, até retornar ao Clube na temporada 2019/20, quando
foi um dos destaques da Itambé/Minas na conquista do
Campeonato Sul-Americano de Clubes. Com a seleção
brasileira, a jogadora foi bicampeã olímpica (Pequim/2008
e Londres/2012), além de ter ganhado três medalhas em
mundiais (duas pratas e um bronze), sete ouros em Grand
Prix e duas taças da Copa dos Campeões.

Temporada 2021/22

A equipe Itambé/Minas entra em quadra neste mês, na
disputa dos títulos do Campeonato Mineiro, da Supercopa e do Sul-americano de Clubes. A partir de outubro, as meninas começam a caminhada em busca do
tricampeonato da Superliga.

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).
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Leo Burnett TM

N O V O F I A T 5 0 0
E L É T R I C O.
SEGURANÇA COM TECNOLOGIAS DE
CONDUÇÃO SEMIAUTÔNOMA.

IL FUTURO
È BELLISSIMO.

NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS.

SAIBA MAIS EM

500e.fiat.com.br

VÔLEI MASCULINO

Liderança experiente

William e Leandro Vissoto são referências para a rapaziada da equipe Fiat/Gerdau/Minas

Os experientes William e Leandro Vissoto são referências na jovem equipe Fiat/Gerdau/Minas

O esporte está no DNA do Minas, que se tornou,
ao longo dos anos, uma referência nacional na revelação de talentos, principalmente no vôlei. São
incontáveis os atletas formados no Clube, que
passaram por seleções da base e chegaram às seleções principais. E um novo projeto tem gerado
bons resultados para a equipe Fiat/Gerdau/Minas,
nas quadras, como o vice-campeonato da Superliga 2020/2021. É a mescla de atletas jovens e experientes, que vem contribuindo para manter a tradição minastenista como uma das mais importantes
forças do vôlei brasileiro.
Nesta temporada 2021/2022, os responsáveis por
liderar a rapaziada em quadra serão o levantador e
campeão olímpico William, 42 anos, 1,85m; e o oposto e vice-campeão olímpico Leandro Vissotto, 38
anos, 2,12m. “A experiência ajuda, porque é um time
muito novo. Eu e o William temos muito para contribuir e compartilhar com essa garotada que tem um
talento muito grande. Eu vejo um time muito bem
formado, com escolhas assertivas. Eu estou bem
animado e confiante para esta temporada”, afirma
Leandro Vissoto, que está de volta ao Minas, onde
jogou na temporada 2005/2006.

Também satisfeito com a formação da atual equipe,
o levantador William, vice-campeão da última Superliga, está animado e espera bons resultados. “O
Minas contratou muito bem, as peças de reposição
foram pontuais, o que é importante para a continuidade do trabalho. As expectativas são muito boas
até pelo fato da manutenção da base, por mais que
o campeonato seja muito equilibrado. Eu acho que o
time demonstra uma qualidade ainda superior à do
ano passado”, ressalta o campeão olímpico.
O primeiro compromisso do Fiat/Gerdau/Minas nesta
temporada será o Campeonato Mineiro, previsto para
começar em 23 de setembro.

Apoio

Os atletas do vôlei masculino são beneficiados por projetos
aprovados pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O técnico
Nery Tambeiro, o fisioterapeuta Filipe Augusto e o preparador
físico Davidson 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).
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FUTSAL

É campeão!

Minas mantém hegemonia estadual e vence o Quadrangular da Capital

A equipe Sub-20 do Minas, campeã do Quadrandular da Capital

As equipes sub-17 e sub-20 do Minas protagonizaram
a disputa pelo título do Quadrangular da Capital. Na
decisão, realizada na Arena Urbano Brochado Santiago, em agosto, a experiência falou mais alto e o time
sub-20 mostrou superioridade e venceu o duelo contra
os minastenistas mais jovens por 6 a 2, garantindo o
troféu regional. Também competiram o time adulto do
América Mineiro e o Olympico Club sub-17.
No fechamento desta edição, os campeões estavam
disputando a 2ª Copa Mundo do Futsal, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Confira os resultados em
www.minastenisclube.com.br.

Taça Brasil

A equipe principal do Minas ficou entre as quatro melhores da Taça Brasil de Futsal, disputada no último mês,
em Dourados (MS). Na semifinal, a equipe comandada
pelo técnico Peri Fuentes perdeu para o forte Joinville,
por 5 a 1. Nas rodadas anterior, os minastenistas venceram a APAE-FS Futsal (MS) , por 6 a 0; a Portuguesa
(RJ), por 3 a 0; e o Passo Fundo Futsal (RS), por 4 a 3.
Para o treinador minastenista, a Taça Brasil foi bem aproveitada pelo jovem elenco do Minas. “Chegamos como
atuais campeões e, apesar de, nesta edição, não termos
chegado à decisão, o nosso elenco mostrou muita maturidade durante o campeonato. Fizemos jogos duros,

contra grandes equipes e, mesmo com o nosso elenco
jovem, conseguimos ficar entre os primeiros colocados
do país”, afirma o Peri Fuentes. O Minas é o campeão
das edições 2002, 2012 e 2020 da Taça Brasil.

Liga Nacional

Por causa da Copa do Mundo de Futsal, que acontecerá este mês, na Lituânia, as datas dos jogos da última
rodada da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal (LNF) foram alteradas.
No caso do Minas, a partida contra o Campo Mourão
será no dia 10 de outubro, às 11h, na Arena MTC. O
time minastenista está em 5º lugar no grupo C e precisa apenas de um empate para seguir para a próxima
etapa da competição.

Apoio

Os atletas do futsal do Minas 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
(Coletivos), processo no 71000.040473/2020-40, e Projeto
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Basquete e do
Futsal, no 2018.02.0045, Decreto no 46.308/2013.

REVISTA DO MINAS • Setembro de 2021• 43

NATAÇÃO

A taça é nossa

Teknisa/Minas fatura o bicampeonato no Troféu José Finkel, 13º título do clube na competição

Atletas e comissão técnica da Teknisa/Minas comemoram vitória no Campeonato Brasileiro Interclubes/Troféu José Finkel

A equipe Teknisa/Minas faturou o título de bicampeã
do Campeonato Brasileiro Interclubes de Natação de
Inverno/Troféu José Finkel, realizado na piscina da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA),
em Bauru (SP), reunindo atletas de 54 clubes do país.
No ranking geral, a equipe minastenista somou 2.562,50
pontos, 326 a mais que o segundo colocado, o Pinheiros
(2.235,50). Na terceira posição do ranking geral ficou o
Flamengo (1.203). A Teknisa/Minas também garantiu o
primeiro lugar nos ranking feminino e masculino, com
934,50 e 1568 pontos, respectivamente. Ao todo, os minastenistas conquistaram 44 medalhas, sendo nove de
ouro, 18 de prata e 17 de bronze. Com dois ouros, uma
prata e o recorde sul-americano dos 800m livre, Guilherme Costa foi o atleta mais eficiente da competição, no
masculino, totalizando 164 pontos.
O Minas também foi o campeão do Troféu José Finkel
em 2019 e, agora, contabiliza 13 títulos da competição: 1988, 1991, 1993, 1994, 1996, 1998, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2019 e 2021. Na temporada 2020,
a disputa não aconteceu, por causa da pandemia do
novo coronovírus.
“Essa vitória no Troféu José Finkel de 2021 representa o resumo de um trabalho de cinco anos junto com
toda comissão técnica e staff, coroando um ano histórico, pós-Jogos Olímpicos. Agradeço todo apoio que
o Minas Tênis Clube tem nos dado, nesses cinco anos,
e que venham mais títulos e ciclos olímpicos”, afirma
o técnico Sérgio Marques.
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Índices para o Mundial

O Campeonato Brasileiro Interclubes/Troféu José
Finkel também foi seletivo para o Mundial de Piscina
Curta, marcado para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes
Unidos, em dezembro. Os minastenistas Fernando
Scheffer, medalhista olímpico em Tóquio, Gabriel Fantoni, Vinicius Lanza e Guilherme Costa alcançaram
índices, garantindo suas vagas na seleção brasileira.

As medalhas do Minas
Ouro
Fernando Scheffer – 400m livre – 3m40s63 – Recorde de
Campeonato
Vinicius Lanza – 100m borboleta – 50s42
Gabriel Fantoni – 200m costas – 1m51s73
Guilherme Costa – 1.500m livre – 14m42s77
Gabriel Fantoni – 50m costas – 22s93
Luana Ribeiro – 50m borboleta – 26s13
Fernando Scheffer – 200m livre – 1m42s41 – Recorde de
Campeonato
Guilherme Costa – 800m livre – 7m41s95 – Recorde
Sul-americano
Fernanda Celidônio – 100m medley – 1m00s78 – Recorde Brasileiro Junior 2

Especialista no nado borboleta, Luana Ribeiro faturou o ouro
nos 50m e a prata nos 100 m

Guilherme Costa recebe o Troféu Eficiência, ao lado do técnico
Rogério Karfunkelstein

Prata
Guilherme Costa – 400m livre – 3m42s16
Luana Ribeiro – 100m borboleta – 58s96
Fernanda Celidônio, Aline Rodrigues, Luana Ribeiro e
Maria Paula Heitmann – 4x100m livre – 3m38s18
Marco Antônio Junior, Fernando Scheffer, Vinicius Lanza e Victor Baganha – 4x100m livre – 3m09s35
Pablo Vieira, Fernando Scheffer, Lucas Peixoto e Giuliano Rocco – 4x200m livre – 6m59s34
Vinicius Lanza – 200m borboleta – 1m52s53
Fernanda Celidônio – 50m costas – 27s71
Gabriel Fantoni, Felipe França, Luana Ribeiro e Fernanda Celidônio – 4x100m medley misto – 3m41s77
Nichelly Lysy – 400m medley – 4m46s12
Victor Baganha – 50m borboleta – 22s88 – Recorde
Brasileiro Junior 2
Fernanda Celidônio – 100m costas – 1m00s34
Gabriel Fantoni – 100m costas – 50s05
Andreas Mickosz – 200m peito – 2m06s52
Julia Sebastian – 200m peito – 2m23s79
Luana Ribeiro – 50m livre – 24s93
Eduardo Moraes – 800m livre – 7m49s15
Beatriz Dizotti – 1.500m livre – 16m22s94
Gabriel Fantoni, Felipe França, Vinicius Lanza e Marco
Antonio Junior – 4x100m medley – 3m25s69

Fernanda Celidônio, Maria Paula Heitmann, Aline Rodrigues e Beatriz Dizotti – 4x200m livre – 7m56s96
Luana Ribeiro – 100m livre – 54s12
Kauê Carvalho – 200m borboleta – 1m54s18
Julia Sebastian – 50m peito – 30s93
Diego Prado – 50m peito – 26s43
Vinicius Lanza – 50m borboleta – 22s94
Maria Paula Heitmann – 200m livre – 1m57s32
Miguel Valente – 800m livre – 7m49s58
Diego Prado – 100m medley – 52s92
Fernanda Celidônio, Julia Sebastian, Luana Ribeiro e
Maria Paula Heitmann – 4x100m medley – 4m03s09

Bronze
Maria Paula Heitmann – 400m livre – 4m07s50
Victor Baganha – 100m borboleta – 50s87
Julia Sebastian – 100m peito – 1m07s09
Felipe França – 100m peito – 58s04
Fernanda Celidônio – 200m medley – 2m11s13 – Recorde Brasileiro Junior 2
Beatriz Dizotti – 800m livre – 8m36s89
Diogo Villarinho – 1.500m livre – 14m54s29

Apoios

Os atletas da natação do Minas contam com recursos dos
projetos aprovados pelo Comitê Brasileiro de Clubes e pelas
Leis Federal e Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto Olímpico de Natação - Minas Tênis Clube, processo nº
58000.011284/2018-87”, e Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas da Natação - ano II”, nº 2019.01.0048, Decreto nº 46308/2013.
O técnico Sérgio Marques, os preparadores físicos Jarbas
Filho e Adriano Dias e a fisioterapeuta Tatiana Moreira participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo
de Execução nº25/2020, parceria Minas e CBC. Já os técnicos Felipe Umezawa e Marcelo Vaccari fazem parte do Projeto Olímpico de Natação - Minas Tênis Clube, processo nº
58000.011284/2018-87”.
O Campeonato Brasileiro Interclubes de Natação/Troféu José
Finkel faz parte do calendário de campeonatos 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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Legado de campeão

Neneco deixa o comando do tênis e recebe o reconhecimento do Minas por sua trajetória vencedora

“Neneco é um exemplo de determinação e grande paixão pelo esporte. Dirigindo a equipe do Minas ao longo
de mais de 30 anos, ele se destacou pela humildade,
somente superada por sua enorme capacidade profissional e conhecimento do tênis. Com ele, o Minas
dominou o tênis em Minas Gerais e alcançou grandes
conquistas, revelando atletas que alcançaram êxito em
torneios regionais, estaduais e internacionais. Neneco
foi um funcionário exemplar, sério, rigoroso, amigo de
todos, pontualíssimo, cordial, atento às determinações
da diretoria, digno de confiança dos pais dos atletas.
46 Setembro de 2021 • REVISTA DO MINAS

Momentos marcantes

CENTRO DE MEMÓRIA MTC

O legado de Neneco à frente do tênis do Minas inclui
mais de 30 atletas minastenistas convocados para
Campeonatos Mundiais, Sul-americanos, Circuito Europeu e Copa América, além de inúmeros títulos nacionais e a hegemonia estadual. Ele também contribuiu
na organização e realização, na Arena do CTJK, de
uma Copa Davis e duas edições do Troféu Brasil Interclubes. Nesta competição, foram conquistados um
título de campeão e dois de vice-campeão. A equipe
minastenista ainda se sagrou campeã sul-americana
adulta de clubes. A formação integral dos jovens atletas, filosofia que norteia o esporte minastenista, foi
plenamente incorporada ao trabalho realizado por Neneco, possibilitando a 64 tenistas do Clube a obtenção
de bolsa de estudos em universidades dos Estados
Unidos. Sem falar na formação profissional de quatro
atletas, que se tornaram treinadores do Minas.

Depois de tantos anos de convivência, Neneco deixa o
Minas, mas não o coração dos atletas”, destaca o conselheiro nato Álvaro Afonso de Moraes Filho, o Massinha, que foi diretor de tênis do Clube por mais de 20
anos, período em que ele e Neneco construíram uma
sólida amizade.

1991 – Neneco, Daniel Melo, André Sá e Henrique Quintino

CENTRO DE MEMÓRIA MTC

“Agradeço ao Minas todas as oportunidades que me
proporcionou, como ser técnico em sete campeonatos mundiais e sete sul-americanos. Acho que nosso
trabalho, junto aos profissionais da equipe e do curso
de tênis do Clube, ajudou a alavancar o tênis mineiro. O tênis é minha paixão e minha vocação”. Assim,
Roberto Carvalhais, o Neneco, se despediu de suas
atividades como funcionário do Minas, onde trabalhou
durante 33 anos, como treinador e gerente do Departamento de Tênis. Reconhecido em todo o Brasil como
uma referência na formação de atletas da modalidade, ele revelou alguns dos maiores campeões do tênis
nacional, como Marcelo Melo e Bruno Soares, e deixa
para o Minas um legado de conquistas e o respeito de
todo o país pelo trabalho desenvolvido no Clube.

1998 - Minastenistas convocados para a equipe sul-americana
na disputa do Circuito Europeu Infantojuvenil: os técnicos
Neneco e Henrique Quintino e os atletas Bruno Soares,
Fernanda Luiz e Marianna Junqueira

CENTRO DE MEMÓRIA MTC

TÊNIS

2001 - Equipe minastenista que conquistou 36 títulos no
Circuito Nordeste da temporada 2001. À esquerda, de terno, o então diretor Álvaro Afonso de Moraes Filho; na última fila, Neneco,
Fernando Blaser, Henrique Quintino e Marcelo Melo (ao centro, o
mais alto); à direita, Paulo Ernane Davi de Melo (pai de Marcelo)

2020 - Neneco, Henrique Quintino e tenistas da equipe infantojuvenil do Minas são recebidos pela diretoria, comemorando
títulos conquistados
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VACINE SEU
CÃO OU GATO
CONTRA
A RAIVA.
CONSULTE O CALENDÁRIO
E OS LOCAIS DE VACINAÇÃO
DA SUA CIDADE.

É gratuito e é proteção
para ele e para sua família.

BASQUETE

É cesta!

Atual campeã estadual, Minas Storm começa a temporada com o desafio de manter o título

O ala Gui Deodato é um dos reforços contratados para a equipe Minas Storm

A tempestade vai começar! Depois de fechar a temporada passada como a terceira melhor equipe do basquete nacional e das Américas, o Minas Storm pede
passagem e está pronto para iniciar a temporada
2021/2022. O time minastenista está na expectativa
da confirmação, pela Federação Mineira de Basketball
(FMB), da realização do Campeonato Mineiro, que
está previsto para acontecer no período de 15 a 20 de
setembro. A competição foi disputada pela última vez
em 2018, com o Minas garantindo o título estadual.
O Campeonato Mineiro servirá como preparação final
da equipe para as competições da temporada e para
o técnico Leo Costa avaliar a qualidade técnica dos
jovens talentos da base, que poderão ser integrados
à equipe principal. “Iniciamos os treinamentos de pré-temporada em agosto e, desde então, estamos trabalhando forte. A equipe deste ano tem características
diferentes da equipe do ano passado. Conseguimos
manter um time de qualidade técnica, mas ainda mais
atlético, o que nos permite fazer uma defesa mais forte e construir um jogo rápido de transição ofensiva”,
analisa o treinador.
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No elenco da temporada 2021/2022 estão o pivô Maique,
que disputou o último NBB pelo Paulistano, e a dupla Gui
Deodato (ala) e Alexey (armador), que estavam no Bauru Basket. Também chegaram para reforçar o time o armador argentino Facundo Corvalán, que tem passagens
pela seleção de seu país; Renan Lenz, ex-São Paulo; e o
pivô bahamense Tavario Miller, ex-Boca Juniors.
Permaneceram no Minas Storm, o ala norte-americano
Shaquille Johnson e ala/armador Gui Santos, formado
na base do Clube. Também segue no time o ala/pivô
Felipe Queirós.

Apoio

Os atletas do basquete do Minas são beneficiados com recursos do Comitê Brasileiro de Clubes. O técnico Leonardo Costa
e o preparador físico Paulo Alberto 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)

GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

O Retorno

Equipes Infantil e adulta do Minas se preparam para a
volta do Campeonato Brasileiro

O mês de setembro será memorável para os atletas da equipe de ginástica
artística do Clube. Depois de mais de um ano e meio, os minastenistas
disputarão uma competição oficial nacional. Entre os dias 29 deste mês
e 3 de outubro, em Aracaju (SE), será realizado o Campeonato Brasileiro
Infantil e Adulto.
O ginasta Caio Souza, finalista no salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio,
comemora o fato de voltar a competir no Brasil e espera que a equipe
traga para o Minas o título nacional. “A nossa equipe está treinando muito
forte e da melhor maneira possível para a gente brigar por esse título. Podem ter certeza que vamos dar 110% daquilo que sabemos, pois, a vontade é grande. Eu estou muito feliz de poder disputar o Brasileiro, depois de
quase dois anos. E poder representar o Minas vai ser uma grande honra”,
afirma Caio Souza.
Também representarão o Minas na categoria adulta Gustavo Pereira, Mateus Camilo, Rankiel Neves, Bernardo Actos, Gabriel Faria e Lucas Bitencourt, Ana Carolina Jamil, Camila Siqueira e Mirella Santos. Os treinadores
da equipe são Antonio Lameira e Ricardo Yokoyama.
Na categoria infantil estão Caio Pereira, Diogo Silva, Ivan Botelho Oliveira,
Yago Lima, Felipe Silva, Gabriel Barbosa e João Pedro Coelho. Os mais jovens são treinados pelos técnicos Rodrigo Thurler e Guilherme Pessoa. A
fisioterapeuta Mariana Weschenfelder acompanhará a delegação do Minas.

Ginástica de Trampolim

Os atletas da equipe de ginástica de trampolim do Minas entram em
ação em outubro, entre os dias 6 e 10, quando disputam o Campeonato
Brasileiro, também em Aracaju (SE).

Apoio

Os atletas da Ginástica Artística e Trampolim contam com o apoio do Comitê Brasileiro 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 Emily Andrade, Guilherme Moschen e Rodrigo Thurler, o preparador
físico Pedro Augusto e a fisioterapeuta Mariana Weschenfelder 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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JUDÔ

Promessa de ouro

O minastenista Kayo Santos conquista a medalha de ouro no Campeonato Pan-americano sub-21

Vencendo todos os seus concorrentes, o minastenista
Kayo Santos deu um show no Campeonato Pan-americano Sub-21, realizado em agosto, em Cali, na Colômbia. O jovem judoca, uma das promessas do esporte
nacional, conquistou a medalha de ouro na categoria
até 100kg. Vale destacar que, antes do Pan, o atleta participou e ajudou a equipe olímpica do Brasil na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. “Foi o primeiro
de muitos títulos que espero conquistar durante este
novo ciclo olímpico, que está apenas começando. Quero
agradecer ao Minas por todo suporte e aos treinadores
do Clube pelo apoio necessário”, comenta o judoca.
Ao todo, o Brasil conquistou 14 medalhas no Pan-americano, sendo nove de ouro, duas de prata e três
de bronze, mantendo, assim, a hegemonia continental na classe sub-21. Em termos de comparação, o
quadro geral de medalhas teve os Estados Unidos em
segundo lugar, com apenas cinco medalhas (dois ouros e três bronzes).

Competições na Arena
A Arena MTC será a sede, no dia 4 deste mês, do
Campeonato Mineiro - classes sub-21 e veteranos,
e da Seletiva Estadual para os Jogos Universitários
Brasileiros (JUBs). O Minas será representado por
cerca de 30 judocas. As disputas serão transmitidas
pelo canal no YouTube da Federação Mineira de Judô
(FMJ). Não é permitida a presença de público e um
rigoroso protocolo de bioproteção deverá ser cumprido por atletas, comissões técnicas e outros profissionais que trabalharão nos eventos.

Apoio

Os atletas do judô do Minas contam com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos
do Projeto Olímpico de Judô - Minas Tênis Clube, aprovado na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, processo nº
58000.009434/2018-92.
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O minastenista Kayo Santos é o campeão pan-americano sub-21
desta temporada

Os técnicos Adriano Rodrigues e Floriano Paulo de Almeida, o pre
parador físico André Ferreira e o fisioterapeuta Vitor Reis 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).

PARCERIA

Pertinho dos associados

Instalada nos Minas I e II, Acquazero oferece ampla linha de cuidados para os carros dos sócios

A Acquazero, rede de franquias especializada em limpeza ecológica e estética automotiva, comemora cinco
anos de parceria com o Minas. Ao longo desse período,
foram atendidos aproximadamente 5.000 clientes, totalizando mais de 20 mil limpezas em veículos. Instalada nos estacionamentos do Minas I (entrada pela rua
Espírito Santo) e Minas II e contando com profissionais
treinados e experientes no segmento de estética automotiva, a Acquazero funciona de segunda a sexta-feira,
das 8 às 18h; e aos sábados, das 8h às 14h30. O sócios
do Minas contam com a comodidade de agendar os serviços pelos telefones 99938-9059 e 3516-1163.
Nas duas Unidades do Clube, são oferecidos a clássica
limpeza interna e externa, enceramento, higienização,
hidratação de couro, oxi-sanitização, limpeza técnica

de motor, remoção de chuva ácida e outros. Ampliando
a linha de serviços oferecidos aos minastenistas, este
ano, os sócios Ricardo Lucio Costa e Marcos Vinicius
de Almeida Costa implantaram várias novidades, como
o estúdio de vitrificação e cristalização; a troca de óleo
para carros de todas as marcas e modelos, oferecendo
20% de desconto na primeira troca; e o atendimento residencial para limpeza de sofás, poltronas, colchões etc.
“A Acquazero trabalha com produtos ecologicamente corretos, que não agridem o veículo e muito menos o meio
ambiente. Atuamos com soluções para limpeza, conservação e restauração, com qualidade, responsabilidade
social e respeito ao meio ambiente. Preocupada com a
natureza, a rede adota uma postura ecologicamente correta, profissional e distinta no mercado”, afirma Marcos.

Nos estacionamentos das Unidades I e II, a Acquazero cuida do carro do sócio, enquanto ele aproveita o clube
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Benefícios para a vida

Projetos incentivados fazem a diferença no desenvolvimento de atletas e na formação de cidadãos

O mundo do esporte está voltando à ativa, mesmo que
a passos lentos, depois de um ano e meio de paralisação, em função da pandemia de covid-19. E, durante os
meses críticos, em que os clubes tiveram que ser fechados e todas as competições foram suspensas, não
faltou o apoio das empresas que, demonstrando responsabilidade social e compromisso com a formação
de jovens e crianças, continuaram destinando recursos para os projetos do Clube aprovados nas leis federal e estadual de incentivo ao esporte. Dessa forma, foi
possível garantir a permanência de profissionais capacitados que, mesmo diante das limitações impostas
pela pandemia, conseguiram desenvolver trabalhos
on-line diferenciados, inclusive atendimento psicológico, incentivando e mantendo nos jovens minastenistas
a vontade de treinar e de melhorar sempre. No retorno
das atividades esportivas, o Minas sai na frente, já que
equipes da base estão prontas e preparadas para os
desafios previstos a partir deste mês.

Os projetos incentivados do Clube beneficiam os atletas da base de seis modalidades esportivas: basquete, futsal, tênis, ginástica (artística e de trampolim),
natação e vôlei (masculino e feminino). O apoio recebido, especialmente por meio da Lei Estadual de
Incentivo ao Esporte nº 20.824/2013 (Minas Esportiva), além de proporcionar treinamentos de qualidade,
com estrutura e profissionais de primeira linha, garante a participação dos atletas em competições oficiais, que visam à preparação para o alto rendimento.
E o Clube também conta com aportes financeiros
para aquisição de equipamentos de última geração,
para utilização em treinos técnicos e na preparação
física dos atletas.

Formando atletas e cidadãos

“Os projetos incentivados são uma forma magnífica
de apoio ao esporte. É uma maneira legal de investir
e ter benefícios por esta ação. Além dos benefícios

Treinador da base, Samuel Alves está incluído em projeto incentivado
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LEI DE INCENTIVO
fiscais, o apoiador tem a semente plantada no caminho de diversos atletas que conseguem alcançar
o topo por meio desse benefício. Quando falo topo,
não me refiro apenas ao pódio esportivo, pois nossa
maior conquista é formar os cidadãos de bem, por
meio do esporte, para contribuir com a sociedade.
Formando pessoas melhores, teremos filhos, pais,
amigos e atletas melhores na completude humana.
Sem os incentivos vindos dos projetos, com certeza, nosso impacto social e esportivo não seria tão
grande. Do diploma à medalha olímpica toda vida
impactada é uma conquista apoiada pelos nossos
parceiros”, afirma Samuel Alves Oliveira, treinador da
equipe sub-15 de futsal.

Apoio

Os atletas e profissionais do Minas são beneficiados com recursos da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte nº 20.824/2013
(mecanismo Minas Esportiva, Decreto n° 46.308/2013), por
meio dos projetos:
- Formação e Desenvolvimento de Atletas do Basquete e doFutsal - nº 2018.02.0045;
- Formação e Desenvolvimento de Atletas do Tênis e da Ginástica - nº 2018.02.0048;
- Formação e Desenvolvimento de Atletas da Natação - Ano
II - nº 2019.01.0048
- Formação e Desenvolvimento de Atletas do Vôlei feminino
sub-14 a sub-21 - nº 2019.01.0156
- Formação e Desenvolvimento de Atletas do Vôlei masculino
sub-15 a sub-21, - nº 2019.01.0077
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Obrigado! O seu apoio

transforma vidas por meio do esporte.

MEMÓRIA

Aos mestres, com carinho

Treinadores pioneiros construíram os alicerces que tornaram o Minas uma potência do esporte olímpico

Ser um líder, disseminar o espírito
de equipe, saber motivar, identificar qualidades e estimular potencialidades de cada atleta, além de
transmitir o conhecimento tático
que conduz à vitória. Essas são
características que descrevem os
pioneiros técnicos do Minas, que
são referências para os profissionais de hoje. No basquete masculino, Gerson Sabino, Antenor
Francisco de Vasconcelos Horta,
Rubem Mendes; na natação, Carlos Campos Sobrinho; no vôlei
masculino e feminino, Silvio José
Raso, Adolfo Guilherme, Hebert
Almeida Dutra e Leôncio Nogueira
de Abreu Chagas; no judô, Albano
Augusto Pinto Corrêa Filho; no tênis, Augusto Gagetti; e na ginástica, Antônio Mendes Macedo. Eles
chegaram ao Clube nas décadas
de 1930 e 1940, organizaram os
departamentos esportivos, ensinaram às crianças e aos jovens

1940 - Da esquerda para a direita, em pé, Lauro Wutke, Antônio Mendes Macedo,
Luiza Macedo, Natália Lessa, Sylvio José Raso e Carlos Wutke; sentados, Augusto
Gagetti, Gerson Sabino, Carlos Campos Sobrinho, Oswaldo Serra e Manoel Serra

minastenistas as técnicas do esporte, disseminaram valores de
vida, como respeito e ética. Com
eles, o Minas conquistou seus pri
meiros títulos e iniciou, com firme-

1966 – Equipe principal de vôlei masculino do Minas.
Da esquerda para a direita, em pé, Helcio Corrêa (diretor do
Clube), os atletas Marco Antônio Ferreira (Tão), Roque Marion, Sergio Bruno Zech Coelho, José Marcos de Lima Belfort
e o técnico Adolfo Guilherme; agachados, Luiz Eymard Zech
Coelho, Mario Marcos Procópio, Fernando Marcos Sampaio
Blaser, Luiz Vieira Marques e Evandro Procópio (Zoiudo)
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za, a trajetória vitoriosa que hoje é
destaque nos cenários esportivos
brasileiro e internacional.
Fonte: livro Minas Tênis Clube – 80
anos de Tradição e Glórias. 2015.

1980 - O professor Albano Correa, ladeado pelos
professores Murilo Eustáquio Santos Figueiredo (atual
vice-presidente do Conselho Deliberativo do Minas) e o
saudoso Wilson Paulo de Oliveira; em pé, os atletas Mário
Pires de Albuquerque, Eduardo Mota de Almeida, José Ely
Rasuck e Carlos José Martins

