
EDITORIA
nº 184 • Janeiro de 2021 • ano XVI

PARCERIA DE PESO
Duas das mais respeitadas 
instituições mineiras se unem 
para fortalecer a arte e a
cultura no estado. Páginas 8 e 9
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

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

>>Feliz 2021 para todos! RICARDO VIEIRA SANTIAGO
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O melhor do Minas é você

Caros associados

A chegada de 2021 nos enche de esperança e renova nossas expectativas em 

tempos melhores.  O momento ainda é delicado, pois a pandemia não acabou e 

devemos continuar cumprindo as três regras de ouro: usar máscara, higienizar as 

mãos constantemente e manter o distanciamento social.  E, com otimismo, vamos 

seguindo em frente, com foco na nossa missão de assegurar alegria de viver aos 

associados, por meio do esporte, da cultura, da educação e do lazer. Em nome da 

Diretoria e do Conselho Deliberativo, agradeço à família minastenista pela paciência 

e compreensão, quanto às adaptações que fomos obrigados a fazer para adaptar 

os clubes às medidas sanitárias de prevenção à disseminação do novo coronaví-

rus. Nosso objetivo sempre foi e será manter a qualidade dos serviços e a excelên-

cia no atendimento aos associados. 

Em meio aos desafios enfrentados, fortalecemos nossos laços com a sociedade, 

contribuindo para levar, além de bens materiais, calor humano aos mais carentes, 

por meio do Programa Minas Tênis Solidário, com a participação ativa dos voluntários, gestores e associados. Ao longo do ano, 

realizamos várias campanhas beneficentes, visando amenizar as necessidades das pessoas atendidas pelas instituições parceiras. 

Em dezembro, foi possível proporcionarmos a alegria do Natal às crianças dos projetos sociais Adotar e Avança Judô, entregando 

centenas de  livros e brinquedos, doados pelos minastenistas. Além disso, por meio da parceria com o Conselho Regional de Odon-

tologia, conseguimos a doação de mil kits de higiene bucal, que serão entregues este mês para crianças em tratamento oncológico. 

Que neste ano continuemos a contar com a solidariedade da grande e maravilhosa família minastenista para ajudar a quem precisa. 

Concretizamos, em dezembro, uma ampla parceria com a Unimed-BH e o Instituto Unimed, que viabilizará a expansão do nosso 

complexo de arte e cultura, agora denominado Centro Cultural Unimed-BH Minas. O acordo prevê a montagem de uma biblioteca com 

acervo de aproximadamente seis mil títulos, e duas salas de cinema; além da realização, na Galeria de Arte, de mais três exposições 

de artistas consagrados, na sequência da mostra do mestre Amilcar de Castro, que pode ser visitada até o dia 24 deste mês.. Assim, 

o Centro Cultural estará completo, ampliando a oferta aos sócios e ao público em geral, inclusive o infantil, de programação de quali-

dade e   contribuindo para o desenvolvimento e a democratização das diversas manifestações artísticas e culturais do nosso estado.

Desde o início da nossa gestão, temos trabalhado para ampliar a presença do Minas no universo tecnológico, disseminando conteú-

dos de qualidade dos quatro pilares de atuação do Minas – esporte, cultura, educação e lazer. Queremos estar cada vez mais perto 

dos associados e fãs. Nesta edição, preparamos um guia completo sobre as mídias digitais do Minas, com informações detalhadas 

sobre as funcionalidades de cada uma.

Nos esportes, comemoramos nosso décimo título no Troféu Brasil de Natação, conquistado em dezembro, e aproveitamos para 

convidar a família minastenista para torcer, pela internet e pela TV, por nossos times de vôlei feminino e masculino e de basquete, que 

seguem firmes na luta pelos títulos nacionais da temporada 2020/2021

Citando Patch Adams:  “Se você se concentra no problema, não pode ver a solução.”   

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE
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EXPEDIENTE

MINAS I

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

MINAS II

Central de Atendimento ................................3 5 1 6 . 2 0 0 0
Gerência de Unidade  ....................................3 5 1 6 . 2 1 0 1
Academia do Minas  ......................................3 5 1 6 . 2 0 5 2
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Salão de Beleza  ............................................3 5 1 6 . 2 0 9 6
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Sauna Masculina  ..........................................3 5 1 6 . 2 0 7 7
Setor de Tênis  ...............................................3 5 1 6 . 2 1 4 9

MINAS NÁUTICO 
.......................................................................3 5 1 7 . 3 0 0 0
Enfermaria  ....................................................3 5 1 7 . 3 0 3 0

MINAS COUNTRY 
.......................................................................3 5 1 7 . 3 0 5 0
Enfermaria  ....................................................3 5 1 7 . 3 0 9 0
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Os presidentes do Minas e da Unimed-BH,  Ricardo Vieira 
Santiago e Samuel Flam, comemoram a parceria 

MTC e Unimed-BH firmam parceria que amplia o espaço de arte e cultura do Clube
Centro Cultural Unimed-BH Minas

A Unimed-BH patrocinou a equipe de judô do Clube, entre 
2001 e 2006, e apoia, atualmente, a equipe recreativa de cor-
redores de rua Unimed/Minas, que conta com cerca de 500 
associados, na faixa etária de 15 a 80 anos. 

O diretor-presidente da Unimed-BH, Samuel Flam, ressaltou a 
contribuição do Minas e da Unimed-BH para a cultura da capi-
tal. “Iniciamos um novo capítulo dessa importante e promis-
sora parceria e também celebramos mais um marco no cená-
rio cultural de Belo Horizonte e região metropolitana. Unidos 
pelo propósito comum de promover a saúde física, mental, e 
social, somamos esforços para abraçar esse já tradicional es-
paço de cultura e entretenimento da capital. Acreditamos que 
a arte pode ser uma ferramenta em prol do bem-estar, contri-
buindo para a qualidade de vida das pessoas. Com base nes-
se entendimento, fica ainda mais evidente a importância da 
parceria que firmamos hoje e que se estenderá, pelo menos, 
até 2023. Que este novo marco na história da Unimed-BH e do 
Minas Tênis Clube seja mais uma tradução do compromisso 
que temos com a nossa sociedade”, afirmou.

A parceria entre Minas Tênis, Unimed-BH e Instituto Unime-
d-BH foi anunciada em 10 de dezembro último, durante ceri-
mônia restrita, em que o presidente do Clube, Ricardo Vieira 
Santiago, e o presidente da Unimed-BH, Samuel Flam, fizeram 
o descerramento da placa com a denominação Centro Cul-
tural Unimed-BH Minas, no foyer do teatro. O acordo prevê a 
montagem da biblioteca do complexo, com cerca de seis mil 
títulos, e a realização de mais três exposições na Galeria, com 
recursos obtidos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultu-
ra. Também serão destinados recursos diretos da operadora 
de plano de saúde para a abertura de duas salas de cinema, 
cada uma com 60 lugares. O evento, em que foram cumpridos 
todos os protocolos de bioproteção, foi transmitido pelos ca-
nais digitais das duas instituições. 

“Essa nova parceria vem fortalecer a história de 19 anos que 
o Minas tem com a Unimed-BH. Agora, para além do esporte, 
que é o DNA do Clube, a Unimed-BH se une a nós no entendi-
mento de que uma cidade que não cultiva a história e a cultura 
não tem futuro. Sendo assim, estamos alinhados, a partir de 
agora, no viés cultural, oferecendo aos associados e ao públi-
co em geral o acesso a um espaço que já é conhecido pela 
excelência de seus equipamentos e ainda proporcionaremos 
mais oportunidades de contato com a arte, por meio da biblio-
teca e das salas de cinema que serão viabilizadas nessa par-
ceria”, discursou o presidente minastenista, Ricardo Santiago. 
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A exposição de obras de  
Amilcar de Castro é  
a primeira ação da parceria 

Wilson Sideral, em show com transmissão on-line, no teatro 
do Centro Cultural

Papel transformador
Para o diretor de Cultura do Clube, André Rubião, que partici-
pou do evento on-line, a parceria proporcionará um salto de 
qualidade na programação do Centro Cultural, que foi inaugu-
rado em 2013 e já é uma referência na capital. “A parceria com 
a Unimed-BH e o Instituto Unimed representa uma virada para 
o Centro Cultural Minas Tênis Clube. Trata-se não somente de 
viabilizar as duas salas de cinema e a biblioteca, sonho antigo 
de expansão do nosso espaço, mas de perpetuar a qualidade 
dos eventos, muitos deles gratuitos,” enfatizou o diretor. 
A parceria Minas Tênis e Unimed-BH já começou em alto nível, 
com a realização conjunta da exposição de um dos maiores 
artistas do Brasil e do mundo. “Mesmo em um momento de 
crise como este que estamos vivendo, Minas e Unimed-BH so-
mam esforços para continuar acreditando no papel da cultura 
de transformar a sociedade. Vida longa à parceria, da qual já 
podemos apreciar seus frutos, a exposição ‘Amilcar de Castro 
– Matéria e Luz’, que está na nossa Galeria de Arte”, exalta o 
diretor André Rubião.

Até o dia 24 de janeiro, o público pode conferir a mostra, que 
reúne mais de 50 obras de Amilcar de Castro, incluindo escul-
turas, pinturas e desenho, ocupando os 412m² da Galeria de 
Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A exposição tem 
curadoria de Rodrigo de Castro e marca as comemorações 
pelos 100 anos de nascimento de Amilcar de Castro, comple-
tados em 8 de junho último. 

Cumprindo as medidas sanitárias recomendadas pelas auto-
ridades públicas, a capacidade de ocupação da Galeria está 
limitada a 30 visitantes, simultaneamente. É obrigatório usar 
máscara e manter o distanciamento mínimo de 2 metros de 
outra pessoa.

Para marcar o início da parceria, contando com a participa-
ção do público, foi realizado, no Teatro do Centro Cultural  

INSTITUCIONAL

Unimed-BH Minas, o show do cantor e compositor mineiro 
Wilson Sideral, transmitido pelas mídias digitais do Clube e da 
Unimed-BH. “É uma grande honra estar aqui, celebrando essa 
a união”, comemorou o artista.
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Samuel Flam, médico, diretor-presidente da Unimed-BH

Um presente para a cultura de Minas Gerais

Há 19 anos, a Unimed-BH é parceira do Minas, por meio da 

operação do plano de saúde de associados e funcionários e 

do marketing esportivo. Atualmente, a cooperativa apoia a 

equipe Unimed/Minas de Corredores de Rua, que soma mais 

de 500 minastenistas, entre 15 e 80 anos. E desde o dia 10 

de dezembro último, a Unimed-BH e o Instituto Unimed-BH 

(responsável pelo Programa de Responsabilidade Social Co-

operativista da operadora) patrocinam o complexo de cultura 

do Minas, que passou a ser denominado Centro Cultural Uni-

med-BH Minas (leia mais na página 8). Criada há 49 anos, a 

Unimed-BH é a principal operadora de saúde suplementar da 

capital mineira e região metropolitana, com 54% do mercado. 

Conta, atualmente, com mais de 1,3 milhão de clientes, 5,5 

mil médicos cooperados, mais de 4 mil profissionais na área 

assistencial, cerca de mil colaboradores na área administrati-

va e 340 prestadores de serviços em saúde, entre hospitais, 

clínicas e laboratórios próprios e credenciados. 

Na presidência da Unimed-BH está o cardiologista e clínico 

médico Samuel Flam, eleito em 2014 e reeleito em 2018. Gra-

duado pela Faculdade de Medicina da UFMG, em 1978, ele 

atende em consultório desde 1980 e integra o corpo clínico 

do Hospital João XXIII. Desde 1996, atua na gestão de coo-

perativas. Faz parte do Conselho de Administração da Ocemg 

(Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais) e 

da Unimed Participações. Na entrevista a seguir, Samuel Flam 

fala sobre a importância das cooperativas médica e a profícua 

parceria com Minas Tênis Clube.

N
IT

R
O

 IM
A

G
EN

S



   REVISTA DO MINAS • Janeiro de 2021• 11   REVISTA DO MINAS • Janeiro de 2021• 11

Como nasceu a Unimed-BH?

A Unimed-BH nasceu em um contexto 

de transformações na saúde pública 

e privada no Brasil. No início da déca-

da de 1970, começavam a proliferar 

no mercado as “medicinas de grupo”, 

sistema que tornava o médico um pro-

fissional assalariado. Essa nova reali-

dade não agradava a uma parcela con-

siderável dos médicos, acostumados 

a exercer a medicina como profissão 

liberal. O que fazer para garantir que o 

médico continuasse atuando em seu 

consultório, com remuneração digna e 

criar uma cooperativa de trabalho mé-

dico. Em 1967, já havia surgido, em 

Santos, uma iniciativa semelhante, 

com a fundação da primeira coope-

rativa Unimed. Após muito estudo e 

debate entre os médicos na AMMG, 

em 1º de abril de 1971 foi fundada a 

Mediminas, com 152 médicos que se 

tornaram os primeiros cooperados. A 

partir daí, a criação de cooperativas 

médicas foi disse minada pelo Brasil, 

cada uma com pe culiaridades regio-

nais. Em 1975, essas cooperativas se 

reuniram em torno da marca Unimed, 

promovendo a troca de ex periências 

e operacionalizando os planos de 

saúde das cooperativas em escala 

nacional. Então, quatro anos após 

sua criação, a Mediminas tornou-se a 

nossa Unimed-BH.

Quais foram os principais fatores que 

impulsionaram o desenvolvimento da 

cooperativa?

Desde a fundação da Mediminas, tive-

mos a adesão de grandes nomes da 

Medicina mineira – de médicos com 

notório reconhecimento pela socieda-

de - o que ofereceu credibilidade para o 

novo modelo. Além disso, foi importan-

te o investimento financeiro por parte 

dos fundadores, o que garantiu que a 

cooperativa continuasse operando e 

se tornasse referência nas décadas se-

guintes. Outro fator que contribuiu para 

o ganho de sinergia foi a integração 

das cooperativas médicas ao Sistema 

Unimed, em 1975. Isso permitiu aten-

dimento a clientes em maior escala, 

além dos limites da área de cobertura, 

através do sistema de intercâmbio. Aos 

poucos, a marca Unimed ganhou força 

e reconhecimento em nível nacional.

Como a Unimed-BH está organizada 

atualmente? 

Nossa base constitutiva é a coopera-

ção, que é o nosso modelo de negócio. 

Somos uma cooperativa de trabalho 

médico, que tem na gestão coletiva 

dos recursos sua principal força. Tam-

bém somos uma operadora de planos 

de saúde, que busca oferecer qualida-

de e excelência aos clientes, cumprin-

do todas as normativas do setor de 

saúde suplementar. Também somos 

gestora de um complexo sistema de 

saúde, que tem rede própria e creden-

ciada, atuando de forma complemen-

tar. Pautada pela gestão coletiva dos 

recursos, a Unimed-BH conta com 

uma robusta estrutura de governança, 

cuja principal instância de decisão é 

a Assembleia Geral de Cooperados. A 

participação expressiva dos médicos 

cooperados nas decisões é o que ga-

rante as melhores escolhas e os resul-

tados alcançados. 

ENTREVISTA

“Essa parceria 
fortalece ainda 

mais a nossa 
presença como 

empresa que 
apoia a cultura 

no Estado de 
Minas Gerais.”

“A participação 
dos médicos 

cooperados nas 
decisões é o 

que garante as 
melhores escolhas 

e os resultados 
alcançados.”

com liberdade de escolha por parte do 

cliente? Não era uma solução simples. 

Era necessário criar um novo modelo 

dentro de uma lógica assistencial que 

até aquele momento comportava dois 

formatos: o atendimento particular e 

o gratuito oferecido a quem não pos-

suía recursos para arcar com as des-

pesas médicas. Nesse contexto, sur-

giu na Associação Médica de Minas 

Gerais (AMMG), o movimento para se 
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“Ao longo de 
sua história, o 

Instituto destinou 
R$120 milhões 

ao setor cultural, 
por meio da Lei 

Municipal de 
Incentivo 

à Cultura e da 
Lei Federal 

de Incentivo 
à Cultura”

Quando o Instituto Unimed-BH foi 

criado e como ele impacta a socieda-

de belo-horizontina? 

O Instituto Unimed-BH é uma associa-

ção sem fins lucrativos, que foi criada 

em 2003, e, desde então, desenvolve 

projetos visando ampliar o acesso à 

cultura, estimular o bem-estar e a qua-

lidade de vida das pessoas, valorizar 

espaços públicos e o meio ambiente. 

Ao longo de sua história, o Instituto 

destinou R$120 milhões ao setor cultu-

ral, por meio da Lei Municipal de Incen-

tivo à Cultura e da Lei Federal de Incen-

tivo à Cultura, gerando mais de 16 mil 

postos de trabalho – o que só é possí-

vel graças ao apoio de mais de 5.100 

médicos cooperados e colaboradores 

da Unimed-BH. No último ano, mais de 

850 mil pessoas foram alcançadas por 

meio de projetos do Instituto de cinco 

linhas de atuação: Comunidade, Vo-

luntariado, Meio Ambiente, Adoção de 

Espaços Públicos e Cultura, alinhados 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável da Agenda 2030.

O Instituto Unimed-BH desenvolveu 

alguma ação solidária durante os 

meses mais críticos da pandemia de 

Covid-19? 

O Instituto Unimed-BH também bus-

ca atuar diretamente em projetos que 

impactam positivamente a comuni-

dade onde a Unimed-BH está inseri-

da. Durante a pandemia, o Instituto 

Unimed-BH realizou uma campanha 

para a arrecadação de recursos junto 

aos médicos cooperados e colabora-

dores com vistas à doação de cestas 

básicas e itens de higiene. No total, 

foram entregues quase 30 toneladas 

de produtos para famílias das crian-

ças e adolescentes do projeto Escola 

de Artes Instituto Unimed-BH, além de 

famílias da Comunidade Santa Lúcia e 

ainda famílias de catadores de mate-

riais recicláveis que fazem parte da RE-

DESOL-MG (Cooperativa Central Rede 

Solidária dos Trabalhadores de Mate-

riais Recicláveis de Minas Gerais), en-

tre outras comunidades beneficiadas. 

Também realizamos a doação de mais 

de 40 mil máscaras para instituições 

de Belo Horizonte, Betim e Contagem, 

além de álcool em gel para Instituições 

de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI) de Betim. 

Qual é a relevância da parceria da 

Unimed-BH e do Instituto Unimed-BH 

(IUBH) com o Minas Tênis Clube?

“No último ano, 
mais de 850 mil 
pessoas foram 
alcançadas por 
meio de projetos 

do Instituto”

O Centro Cultural Unimed-BH Minas 

reforça o propósito da Unimed-BH, 

que, por meio do Instituto Unimed-BH, 

está há quase 20 anos apoiando a cul-

tura e a arte na região metropolitana 

de Belo Horizonte. Agora, unimos a 

tradição e confiança das duas empre-

sas para presentear a população com 

a expansão desse belo espaço cultu-

ral. E essa parceria fortalece ainda 

mais a nossa presença como empre-

sa que apoia a cultura no Estado de 

Minas Gerais. Esse novo acordo entre 

a Unimed-BH, Instituto Unimed-BH e o 

Minas Tênis Clube celebra também os 

50 anos da Cooperativa, que serão co-

memorados em abril de 2021, e é uma 

forma de presentear a população de 

Belo Horizonte, que sempre confiou 

em nosso trabalho. 

ENTREVISTA
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Entre 2 e 31 de janeiro de 2021, artistas plásticos poderão 
se inscrever, gratuitamente e somente on-line, para a seleção 
do Programa de Exposições Temporárias 2021 da Galeria do 
Minas II. O formulário de inscrição e o edital estão disponíveis 
no site mianstenisclube.com.br. Os trabalhos serão submeti-
dos a uma comissão de especialistas que selecionará os qua-
tro artistas que farão exposições, individuais ou coletivas, ao 
longo do ano. No caso de exposição coletiva, apenas o nome 
de um representante do grupo deve ser enviado no ato da ins-
crição. O resultado da seleção será divulgado em fevereiro de 
2021, nos canais de comunicação do Clube.  

A Galeria do Minas II foi inaugurada em 1987 e, ao longo de 33 
anos, se tornou uma referência na divulgação da produção de 
jovens talentos artísticos da capital. O espaço fica no hall da 
Sede Social do Clube, na avenida Bandeirantes, 2323. 

Estão abertas as inscrições para a seleção de artistas para programação 2021 
Galeria do Minas II

A  Galeria do Minas II funciona há 33 anos e é referência na capital

Força maior
Em 2020, por causa da pandemia de Covid-19, as exposições 
da Galeria do Minas II foram apresentadas por meio de vídeos, 
produzidos pelo Clube, e estão disponíveis no canal oficial do 
Minas no YouTube. A alteração do formato das exposições po-
derá ocorrer em 2021, caso sejam restringidas as atividades 
do clube, para cumprir medidas de bioproteção contra a pro-
pagação do novo coronavírus, determinadas pela Prefeitura de 
Belo Horizonte e pelas autoridades sanitárias.  

A medida está prevista no artigo 393 do Código Civil: “Consti-
tui motivo de força maior a ocorrência de pandemia de doen-
ças como Covid-19 e outras, que venha a afetar a localidade e 
impedir a realização dos serviços”. 
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O Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas será 
palco, em janeiro, de nove atrações, para adultos e 
crianças, que compõem a programação da 47ª Cam-
panha de Popularização do Teatro e da Dança. Os va-
lores dos ingressos variam entre R$ 18, nos postos do 
Sinparc, e R$ 40, na bilheteria do Teatro. 

Vale lembrar que a ocupação do espaço obedece ao 
Protocolo de Bioproteção que orienta que a capacida-
de máxima de ocupação do espaço deve ser limitada 
a 50% dos assentos, com escalonamento da saída 
por fileiras. O uso de máscara é obrigatório e a ven-
da de ingressos para assentos sem distanciamento 
pode ser feita somente para grupos de até quatro pes-
soas, desde que os ingressos sejam adquiridos por 
um mesmo indivíduo.

Confira a programação no Teatro do Centro Cultural 
Unimed-BH Minas, a seguir.

Teatro recebe espetáculos da 47ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança
Cultura no verão

CULTURA

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE APOIO:
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ESPETÁCULOS DATAS HORÁRIOS CLASSIFICAÇÃO

“Guara-pa-rir”, estrelado pela atriz e radialista Kayete  
14, 15 e 16 21h
17 20h

“Tá amarrado em nome do riso” –  Thiago Comédia Produções 22 21h

“Como se livrar das dívidas em 12 hilárias prestações”, adaptação do livro “Oh! 
Dívida Cruel”, de Daniel Funes e Sandra Mello 23 21h

“O nome dela é Valdemar” – Duart Produções
24 20h
28 21h

“A empregada quase perfeita” – Duart Produções 29 21h

Dança - “Balança Brasil”, com o Grupo Guararás  –  folclore nacional
30 20h30
31 20h

ESPETÁCULOS INFANTIS DATAS HORÁRIOS CLASSIFICAÇÃO

“Os Saltimbancos” - Cyntilante Produções 9, 10, 16 
e 17 16h

       Livre
As aventuras do bebê tubarão - Duart Produções 24 e 29 16h

Thiago Comédia ensina como se livrar das dívidas de um jeito bem 
engraçado

M
P
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EZ

Mais informações sobre os espetáculos no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, podem ser conferidas no site 
minastenisclube.com.br.

Livre

Livre

Livre

10 anos

12 anos

14 anos
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Site, aplicativo, mídias sociais, WhatsApp... o Minas está 
cada vez mais presente no universo on-line. E para que os 
associados saibam exatamente onde encontrar as infor-
mações que procuram e se conectar com o Clube de forma 
assertiva, veja, a seguir, o guia completo das plataformas 
digitais minastenistas e o objetivo de cada uma. Vamos nos 
encontrar na nuvem!

SITE
minastenisclube.com.br

O site é a plataforma digital mais completa do Minas! É a 
partir dele que as outras ferramentas foram criadas. E seu 
objetivo principal é informar a todos, sócios, parceiros, tor-
cedores, apreciadores da cultura e público em geral, sobre o 
que acontece no universo minastenista diariamente. Por isso, 
o destaque do site são as notícias, na home, e as informações 
institucionais, nas páginas internas. 

Em versões para desktop e mobile, a arquitetura do site é 
organizada de acordo com os quatros pilares de atuação do 
Minas – esporte, cultura, educação e lazer –, em que cada 
um é representado por sua cor, trazendo uma navegação mais 
intuitiva e de fácil identificação. Também são destacados o 
Programa Minas Tênis Solidário, braço de responsabilidade 
socioambiental do Clube, a área de Negócios, as informações 
institucionais, com páginas de cada Unidade e do Náutico e 
a agenda de eventos. Tudo o que você precisa saber sobre o 
Minas, sua história, seus projetos e programas e sua grandio-
sidade está no site. 

Conheça as plataformas digitais do Minas e como se conectar com cada uma
MTC on-line

O Clube extrapola os muros de suas dependências. Por isso, 
o site, que é uma área pública, tem como foco conversar com 
todos os públicos, sócios e não sócios. E também por isso, se 
dedica em reunir as informações exclusivas para os associa-
dos nas outras ferramentas, como a Área do Associado e os 
aplicativos do Clube e da Academia. 

Para acompanhar o dia a dia das equipes esportivas, do Cen-
tro Cultural Unimed-BH Minas, dos Cursos Artísticos, de For-
mação Esportiva e da Academia e os projetos e eventos de 
lazer e entretenimento, entre sempre no site do Clube!

ÁREA DO ASSOCIADO
socio.minastenisclube.com.br

O primeiro espaço exclusivo para os sócios do Minas e do 
Náutico, com informações relevantes e que facilitam o aces-
so ao Clube. Para acessar a Área do Associado, o sócio (ti-
tular ou dependente) deve informar seu e-mail registrado na 
Central de Atendimento e a senha. Caso não tenha as infor-
mações de acesso, é possível registrar-se na página de login. 

A plataforma informa a previsão do tempo, em Belo Horizonte 
e em Nova Lima, e a ocupação, em tempo real, de pessoas nos 
quatro clubes, para que os minastenistas programem sua ida 
a uma das Unidades ou ao Náutico. Reúne, também, as prin-
cipais funcionalidades de serviços do Clube, como possibili-
dade de atualização cadastral; controle dos boletos e acesso 
à segunda via da fatura, pesquisas de satisfação; calendário 
letivo dos Cursos Artísticos e de Formação Esportiva; área de 
cursos, em que o sócio pode conferir os cursos em que ele e 
seus dependentes são matriculados, sua posição em filas de 
espera e fazer matrícula em novas aulas; agenda de eventos; 
sorteios de ingressos a eventos; e ranking do Squash. 
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MINAS 4.0

APP

O Clube na palma da sua mão! Além da Área do Associado, o 
aplicativo também é exclusivo para os sócios do Minas e do 
Náutico. A ferramenta reúne as principais notícias publica-
das no site oficial, a agenda de eventos, com possibilidade 
de compra de ingressos, além de funcionalidades criadas 
para facilitar a vida dos minastenistas, como acompanha-
mento, em tempo real, da ocupação de pessoas nos quatro 
clubes; a carteirinha digital, para acesso às catracas com 
mais segurança, higiene e rapidez; controle dos boletos e 
acesso à segunda via da fatura; contato com a Ouvidoria; e 
pesquisas de satisfação. 

Diferentemente da Área do Associado, para acessar o app, 
é preciso informar o CPF ou o NPF (número da carteirinha). 
Para isso, os associados devem ter seus dados cadastrais 
atualizados na Central de Atendimento.

No menu Serviços, encontram-se a aba Cursos e Academia, 
em que o sócio pode conferir os cursos em que ele e seus 
dependentes são matriculados, fazer matrícula em novas 
aulas, conferir o calendário letivo dos Cursos Artísticos e de 
Formação Esportiva, além de receber comunicados exclusivos 
da área de Educação do Clube; a Revista do Minas, em versão 
digital; acesso ao site da Estapar, concessionária do Estacio-
namento; acesso ao aplicativo da Academia; fazer agenda-
mentos de exames na Axial; acompanhar os treinos da equipe 
de corrida de rua Unimed/Minas e ver a lista completa dos 
telefones de contato das três Unidades e do Náutico.

E no menu Pedidos, um conteúdo exclusivo do app do Minas, é 
possível ver os cardápios dos restaurantes dos quatro clubes 
e ainda fazer o seu pedido. Baixe já o app do Minas: o foco é 
otimizar o atendimento!

Baixe aqui o app.
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APP ACADEMIA
Um aplicativo exclusivo para os alunos da Academia do Mi-
nas! Por ele, é possível conferir quadros de horários, agendar 
aulas e treinos e consumir conteúdos exclusivos do universo 
“wellness”.

MÍDIAS SOCIAIS
Segmentados de acordo com os pilares de atuação e as mo-
dalidades esportivas, os 21 canais do Minas nas mídias so-
ciais – nove no Instagram, nove no Facebook, um no Twitter, 
um no LinkedIn e um no YouTube, oferecem conteúdos infor-
mativos e descontraídos sobre o dia a dia no Clube, a fim de 
atrair os sócios, torcedores, apreciadores da cultura e mar-
cas parceiras, especialmente informações de interesse do 
público em geral. Pelos canais, também funciona o SAC 2.0, 
em que os seguidores e fãs podem tirar suas dúvidas e fazer 
comentários. Conecte-se com o Minas nas redes sociais:

WHATSAPP
A Ouvidoria do Minas recebe, pelo WhatsApp, sugestões, re-
clamações e elogios, encaminhados pelos públicos interno 
e externo. O prazo de resposta varia entre cinco e dez dias 
úteis. O número é: 3516-1370. Fale com o Minas!

               Facebook

Minas Tênis Clube = facebook.com/minastenisclube

Minas Tênis Clube – Educação = facebook.com/mtceducacao

Centro Cultural Unimed-BH Minas = facebook.com/mtccultura

Minas Tênis Clube – Esporte = facebook.com/mtcesporte

Minas Tênis Clube – Vôlei = facebook.com/mtcvolei

Minas Storm = facebook.com/mtcbasquete

Minas Tênis Clube – Natação = facebook.com/mtcnatacao

Minas Tênis Clube – Futsal = facebook.com/mtcfutsal

               Twitter = @minastenisclube

               LinkedIn = Minas Tênis Clube

               YouTube = youtube/minastcoficial

              Instagram

@minastenisclube 

@mtceducacao

@mtccultura

@mtcesporte

@mtcvolei 

@mtcbasquete

@mtcnatacao

@mtcfutsal

@cienciasdoesporte

Baixe aqui o app.
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Você já está sabendo da novidade? Sintonizado aos 
tempos modernos, em que a tecnologia está comple-
tamente integrada ao dia a dia das pessoas, e con-
tribuindo para a preservação do meio ambiente, o 
Minas eliminará totalmente a emissão impres-
sa de faturas condominiais, até março próximo. 

o Minas não enviará para os sócios os boletos impressos pagos por débito automático
Sem papel

Acesse seu boleto digital
Os boletos estarão disponíveis aos sócios por e-mail, 
no site e no aplicativo do Minas. Você pode escolher 
uma das três formas. É muito simples e rápido.

1) Envio dos boletos para seu e-mail.

Basta fazer a solicitação à Secretaria do 
Clube, enviando uma mensagem para 
centraldeatendimento1@minastc.com.
br ou centraldeatendimento2@minas-
tc.com.br ou solicitar presencialmente 
em uma das Centrais de Atendimento 
do Clube. Mantenha seu cadastro em 
dia para que seu boleto chegue correta-
mente ao seu e-mail.

3) Entre no site minastenisclube.com.br, 
acesse a Área do Associado, preencha 
seus dados e imprima seu boleto.

Para mais informações e esclarecimen-
to de dúvidas, basta ligar 3516.1000, 
3516.2000, 3517-3050 (Minas Tênis) e 
3517.3000 (Náutico).

2) Acesse o boleto pelo aplicativo 
Minas Tênis Clube.

Baixe o app, que está disponível para iOs 
e Android, entre no menu, no alto e à es-
querda na tela do seu celular, e escolha a 
opção Boletos.

JANEIRO

1) a partir deste mês de 
janeiro, será suspenso, defi ni-
ti vamente, o envio aos sócios 
dos boletos impressos pagos 
por débito automático.

MARÇO

2) Em 1º de março/2021, 
não serão mais 
enviados aos sócios 
quaisquer boletos 
bancários impressos.

Desde o início de dezembro, o Minas está divulgando 
as informações sobre o fim dos boletos impressos, 
publicando matéria na Revista do Minas e no site, 
além de posts nas redes sociais do Clube. 

Mas, calma! A mudança será feita gradualmente. 
São duas as etapas do plano:
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INSTITUCIONAL

Taxa de dependência para cônjuge e companheiro(a) é de R$ 8,81
Mesmo valor

A partir deste mês de janeiro, será cobrada a taxa de dependên-
cia de cônjuge, que terá o mesmo valor que a taxa para compa-
nheiro(a): R$ 8,81. A nova taxa foi instituída com o objetivo de 
atualizar os procedimentos do Minas em relação aos compor-
tamentos da sociedade contemporânea, conforme decisão do 
Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o tratamento equi-
valente para cônjuges e companheiros/companheiras.

A adoção da nova taxa propicia o rateio isonômico das despe-
sas com dependentes, sejam cônjuges ou companheiros(as), 
não sendo cobrada de cotistas solteiros, viúvos e divorciados. 
Destacamos que o valor da nova taxa (R$ 8,81) foi definido em 
criterioso estudo, tendo como base a recomendação da Dire-
toria de gerar o menor impacto possível no orçamento dos só-
cios. A taxa referente exclusivamente a dependentes da catego-
ria companheiro (a), que era de R$ 88,20, foi extinta.

Minas Náutico
Também no Minas Tênis Náutico Clube foi adotada a nova taxa 
para cônjuges e companheiros(as), que é de R$ 7,94 e será co-
brada a partir deste mês (boleto com vencimento em 15 de ja-
neiro).  Os mesmos critérios utilizados nos estudos realizados 
para o Minas nortearam a definição do valor da taxa no Náutico, 
ou seja, cálculos detalhados e mínimo impacto nas despesas 
mensais dos associados. 

Adiamento
Ciente dos efeitos econômicos generalizados da pandemia de 
Covid-19, as Diretorias do Minas Tênis e do Minas Náutico adia-
ram a cobrança da nova taxa, que teria início em maio/2020, 
até que as atividades em todos os segmentos da sociedade 
fossem retomadas.

A nova data de início da cobrança (1º de janeiro/2021) para 
ambas as instituições foi estabelecida em reuniões das res-
pectivas diretorias e aprovada pelos Conselhos Deliberativos, 
juntamente com o orçamento de 2021. 

Destaca-se que a fixação de taxas de dependentes pelas Dire-
torias do Minas Tênis e do Minas Náutico está normatizada no 
artigo 8º da Resolução do Conselho 0801, disponível no site 
minastenisclube.com.br/institucional/governança/

Família unida
Vale lembrar que, no Minas Tênis e no Minas Náutico, além de 
cônjuge/companheiro(a), podem ser dependentes na cota os 
filhos até 30 anos, as filhas enquanto solteiras, os ascenden-
tes (pai/mãe e sogro/sogra), os enteados e filhos de compa-
nheiro(a), dentre outras categorias.

Assim, ao possibilitar o acesso às suas instalações, como 
dependentes, de parentes de diversos graus, o Minas con-
tribui para o fortalecimento dos laços familiares de seus 
associados, promovendo a integração e o convívio saudá-
vel das várias gerações, nas inúmeras atividades sociais, 
recreativas, culturais e esportivas, realizadas nas suas 
três Unidades.

Os valores das taxas condominiais do Minas podem ser con-
sultados no site do Minas (minastenisclube.com.br), em Ins-
titucional > Governança > Valores > Valores de Secretaria, e 
estão também especificados abaixo.

No mesmo site estão disponíveis os valores das taxas do Mi-
nas Náutico. O link é minastenisclube.com.br/institucional/
unidades/minas-nautico/
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Náutico oferece aos sócios cursos de remo, vela e canoagem com instrutores especializados

Esporte na água

Luciana Lott, durante a aula, recebe orientação do pelo professor Augustus Ligório

Nos cursos náuticos para a criançada, os instrutores acompanham a aula de perto

A prática de esportes náuticos está na 
vocação do Minas Náutico, que ofere-
ce aos associados a oportunidade de 
aprender as modalidades remo, vela e 
canoagem, com o professor Augustus 
Ligório.  Os três esportes são olímpi-
cos, sendo a vela o que mais medalhas 
(18) conquistou na história do Brasil 
em Olimpíadas. A canoagem tem três 
medalhas olímpicas.  

Podem se matricular no curso de remo 
associados a partir de 12 anos; e nos 
cursos de canoagem e vela, a partir de 
6 anos.  Não é necessário ter experi-
ência, e os equipamentos são disponi-
bilizados pelo curso. “É preciso estar 
com boa saúde, sem nenhuma restri-
ção médica para prática dos esportes”, 
destaca Augustus, acrescentando que 
os instrutores são capacitados e estão 
sempre ao lado dos alunos.   

E os sócios que frequentam os cursos 
aprovam e recomendam a prática. “A 
gente mora aqui no paraíso e fazer um 
esporte relaxante é uma delícia. O remo 
é completo, bom para o corpo e para a 
cabeça”, destaca a aluna Luciana Lott.
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CURSOS MINAS NÁUTICO

Matricule-se!
Confira os valores das mensalidades dos cursos de remo, vela 
e canoagem, oferecidos no Minas Náutico, pela escola do Clu-

be de Regatas Afonso Ligório (CRAL MG). Mais informações e 
matrículas: 98326-8927, cralmg@gmail.com, instagram: cralmg

MODALIDADE FAIXA ETÁRIA NÚMERO DE AULAS MENSALIDADE

Remo a partir 12 anos

1 x semana R$ 280

2 x por semana R$ 340

3 x por semana R$ 380

Aula avulsa R$ 85

Vela infantil 6 a 15 anos 2 x semana R$ 360

Vela adulto a partir de 15 anos 3 x por semana
carga horária: 10 horas

R$ 1.300
(em duas vezes)

R$ 1.180 (à vista)
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Juliana Franqueira, instrutora de Ioga do Minas Náutico

Prática regular do Ioga garante benefícios para a saúde física e mental  
Namastê

Dancei por mais de 20 anos e sempre fui muito flexível e 
adepta das atividades físicas. Achava que a atividade para 
fazer efeito, a gente tinha que “suar a camisa”. Este ano, a 
pandemia fez com que eu desacelerasse e desse uma chan-
ce para o Ioga. E que surpresa boa! Saio das aulas suando. 
Vi vários benefícios, como redução do estresse, alívio da 
ansiedade e melhora da concentração.  

Raquel Souza de Andrade. 

Elas recomendam 
A equipe de reportagem da Revista do Minas conversou com 
algumas alunas do Ioga, para saber qual é o principal efeito 
na vida de cada uma e quais foram os benefícios que perce-
beram em suas vidas, com a prática da modalidade. Confira!

Em momentos de crise como os que estamos vivendo, em 
função da pandemia do novo coronavírus, todas as alternati-
vas para tentar amenizar as preocupações e tensões do coti-
diano são válidas. O Ioga é apontado, por muitos estudiosos, 
como uma modalidade que consegue aliviar dores no corpo, 
tensões, otimizar a respiração e gerir a ansiedade Além dos 
benefícios para a mente, a atividade fortalece músculos e au-
xilia na melhoria da mobilidade corporal. 

De acordo com Juliana Franqueira, o maior benefício da prá-
tica do Ioga é aprender a respirar e conseguir controlar e ser 
dono do seu próprio corpo. “Nas expirações prolongadas, mo-
vimentos associados com respiração ou ao respirar de for-
ma consciente, o sistema nervoso parassimpático, que está 
associado aos processos de relaxamento e restauração do 
organismo, é ativado. Isso nos tira do piloto automático e do 
estresse de “luta ou fuga”, frequentes no cotidiano atribulado”, 
explica a instrutora de Ioga do Minas Náutico, formada em 
Integral Yoga Hatha, com certificação internacional pela Inte-
gral Yoga Academy, no Jai Vida. 

E se engana quem pensa que o Ioga é uma atividade apenas de 
relaxamento. De acordo com a instrutora, quem pratica a mo-
dalidade regularmente consegue sentir a diferença, também, no 
corpo e na consciência corporal. “Praticamos posturas que ati-
vam a musculatura profunda do centro do corpo. Dessa forma, 
conseguimos amenizar a ação da gravidade e minimizar a per-
da de força e função da musculatura abdominal que acontece 

com o passar dos anos.”, afirma a especialista.



Tenho uma sensação de bem-estar muito grande. Tanto que, 
no fim da aula, me sinto extremamente relaxada e sinto que 
meu corpo está trabalhando. Estamos vibrando informa-
ções muito negativas ultimamente, então, acho que o Ioga 
nos ajuda a sentir essa ampliação de consciência, para ter-
mos mais energia positiva. 

Patrícia Maria Lodi Conde. 

 “O Ioga foi um marco na minha vida! Trabalho com hotel 
para cachorro, que é uma atividade pesada e com a prática 
da atividade física eu consegui relaxar, alongar e fortalecer. 
No início, eu considerava que seria apenas uma atividade 
para relaxar a mente e hoje eu percebo a diferença que fez 
em minha vida. Na melhoria que eu tive de postura, de equi-
líbrio e durante a pandemia está sendo fundamental.

Daniela de Castro Assis. 

CURSOS MINAS NÁUTICO
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Janeiro será diferente este ano, no Minas, já que não haverá 
férias nos Cursos Esportivos e Artísticos, conforme consta 
no calendário letivo disponível no site minastenisclube.com.
br. As aulas de todas as modalidades, que foram suspensas 
no período de isolamento social, foram retomadas, gradati-
vamente, desde outubro de 2020, seguindo rigorosamente 
as medidas sanitárias estabelecidas pela Prefeitura de Belo 
Horizonte. O Curso de Artes e Horta também foi autorizado a 
ser reiniciado, a partir do dia 4 deste mês. Dessa forma, todos 
os alunos dos cursos, em  todas as faixas etárias, voltaram à 
ativa, nas Unidades do Minas. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a prática 
de atividades físicas, desde a infância, oferece uma série de 
benefícios, desde a melhoria da postura corporal, o aumen-
to da flexibilidade e a prevenção de doenças até o estímulo 
do crescimento, desenvolvimento e socialização com outras 
crianças. Além disso, as atividades proporcionam oportunida-
des de lazer, de aprimoramento da aptidão física, levando à 
melhoria da autoestima. 

Quem já retornou às aulas dos Cursos Esportivos e Artísti-
cos está muito satisfeito de poder voltar ao convívio com os 
colegas de turma e instrutores. Pais, alunos e colaboradores 
têm cumprido todas as regras do Protocolo de Bioproteção do 
Minas, que é norteado nas regras preconizadas pelas autori-
dades de saúde pública. 

A minha principal motivação para voltar 
para o curso é o meu desejo de ser joga-
dor profissional de futebol. Voltar a con-
viver com meus colegas de curso e com 
o instrutor também me motivou bastante. 
Tenho certeza que, da mesma forma que 
eu estou me sentindo bem de ter voltado, 
os meus colegas do futebol e dos outros 
cursos também estão. Em janeiro vamos 
ter aula, ainda bem! Porque já ficamos 
muito tempo sem aulas.

Eu estou achando bem legal esse retorno das aulas do meu 
curso. Quando alguém está atrapalhando a aula ou não está 
respeitando as regras, o professor interfere. Estou gostando 
bastante de como está sendo feito. Eu acho  que o esporte é 
muito importante na nossa vida e encontrar com nossos ami-
gos, mesmo com a máscara, é muito importante para nós. 
Sem isso, as pessoas ficam sedentárias e não é legal.

A última etapa do retorno gradativo às aulas dos Cursos Esportivos e Artísticos ocorre este mês
Todos de volta

Isaac Arthur Reis Silva, 15 anos, aluno do 
Curso de Futebol Soçaite, no Minas II

Pedro Henrique Starling Cardoso, 11 anos, 
aluno do Basquete, no Minas I



CURSOS

Meu marido e eu somos pediatras e temos visto 
que as crianças sofreram muito durante a pande-
mia. Foi muito positiva a volta às aulas dos cursos 
e nós confiamos muito na metodologia do Curso 
Básico do Minas. O contato com as pessoas e a 
possibilidade de fazer atividades físicas é muito 
benéfica e contribui até para o aumento da imu-
nidade. A Lara ficou muito feliz de voltar, porque, 
na cabeça dela, é uma sensação de que as coisas 
estão voltando ao normal. Alguns pais me ligaram, 
com dúvidas, e eu tenho orientado que permitam 
o retorno dos filhos às atividades e cursos, desde 
que sigam os protocolos de segurança. Eu acho 
que é muito importante para a saúde física e men-
tal das crianças, até para trabalhar o lado emocio-
nal durante a pandemia. 

Vanessa Miranda, o marido Márcio e a filha Lara, 
aluna do Curso Básico/Minas I
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Weslley Santos, mestre em Ciências do Esporte

Você sabia que a prática de exercícios físicos regulares pode 
ser parte da solução no combate ao coronavírus? Essa é uma 
das afirmações da Associação Brasileira de Academias, a 
ACAD Brasil. A instituição reforça que a nova forma de trei-
nar nas academias, seguindo todos os protocolos sanitários, 
é segura, e pode trazer aos alunos, além dos benefícios físi-
cos, mais sensação de bem-estar e relaxamento.  Confira, na 
entrevista a seguir, esclarecimentos e orientações do mestre 
em Ciências do Esporte e instrutor da Academia do Minas,  
Weslley Henrique de Moura Santos. Ele também é doutorando 
em Ciências do Esporte e membro do Laboratório de Fisiolo-
gia do Exercício da UFMG desde 2012. “A prática de exercícios 
físicos está diretamente associada à saúde do cérebro, con-
tribuindo para redução do estresse, ansiedade e depressão, 
demonstrando também um importante papel no reestabeleci-
mento e manutenção da função cognitiva e do controle meta-
bólico”, afirma o especialista. 

Quais são os principais benefícios da prática de exercícios 
regulares?

Além dos mais conhecidos como aumento da massa magra, 
redução do percentual de gordura, melhora da postura, quali-
dade do sono e estado de humor, a prática constante de exer-
cícios tem a capacidade de aumentar o fluxo sanguíneo para 
o cérebro, permitindo que fatores produzidos pelo músculo 
em contração, atuem no sistema nervoso estimulando o au-
mento do número de neurônios, a memória e o aprendizado. 
Portanto, o exercício físico pode estimular regiões importan-
tes do cérebro como o hipocampo e o córtex pré-frontal, auxi-
liando, por exemplo, na melhora do desempenho acadêmico 
de crianças e adolescentes. 

Qual é a importância do profissional de educação física para 
a obtenção de resultados? 

A prática orientada de exercícios físicos é fundamental para 
atingir os objetivos preestabelecidos. Eu vejo o exercício fí-
sico como uma intervenção não farmacológica, semelhante 
a um remédio. Sendo assim, a posologia (dose do exercício) 
deve ser adequada para cada pessoa, de forma que o treina-
mento provoque adaptações positivas em nosso organismo. 
Por exemplo, uma carga de treinamento elevada, fornecida de 
forma constante, pode gerar prejuízos para a saúde física e 
mental. O treinamento deve ser prescrito através de um pla-
nejamento, de forma que é preciso entender o histórico de 
treinamento do aluno e onde o aluno deseja chegar.

A prática de atividades físicas nas academias é segura, 
mesmo para os alunos do grupo de risco?

Sim! Desde que sejam respeitados os protocolos sanitários, 
como o uso correto da máscara e o distanciamento entre os 
alunos. Além disso, a prática deve ser orientada por um profis-
sional de Educação Física. Existem evidências científicas de-
monstrando que o nosso sistema imunológico é bastante res-
ponsivo ao treinamento, sendo que o exercício crônico pode 
apresentar um papel de proteção ao nosso organismo. Por-
tanto, o treinamento físico bem orientado, pode ser de suma 
importância para prevenção/tratamento de diversas doenças, 
inclusive para as pessoas classificadas como grupo de risco.

REGRAS DE OURO
Nas três Unidades da Academia do Minas foram implanta-
das rigorosas medidas sanitárias, seguindo as orientações 
do Protocolo de Bioproteção do Clube, que é baseado nas 
decisões das autoridades públicas de saúde, e visam ga-
rantir que o sócio faça  suas atividades físicas com a maior 
segurança e tranquilidade. Vale lembrar que é vital praticar 
as três regras de ouro: usar máscara, higienizar as mãos 
constantemente com álcool 70% e manter distância míni-
ma de 2 metros de outras pessoas. 

Atividades físicas protegem o organismo, estimulam o cérebro, previnem e controlam doenças
Remédio bom

ACADEMIA
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Em janeiro, tem novidades na programação do Espaço Teen Newton 
High tech

Cura:  
https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura

A inscrição é gratuita, pelo link: bit.ly/espacoteen3d.  
Participe!

O link do Zoom, aplicativo onde será feita a webinar, será en-
viado ao e-mail do participante uma hora antes do evento. 
Mais informações: fablab@newtonpaiva.br ou pelo telefone 
3516-1303, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados e 
domingos das 10h às 16h. 

DIY – DO IT YOURSELF
Atividades semanais presenciais

Lançamento das atividades todo sábado – desdobramentos 
de domingo a sexta-feira:

• Faça seus óculos Google VR/AR

Lançamento: 2 de janeiro, das 10h às 16h.

Montagem: domingo, das 10h às 16h, e de segunda a sexta, 
das 10h às 19h.

Neste segundo mês de programação, o Espaço Teen prome-
te mais novidades, com a realização de um webinar gratuito, 
além dos projetos semanais do programa “DIY – Do It Your-
self”, no estilo “faça você mesmo”, e das atividades diárias. 
Confira a seguir.

Webinar “modelagem 3D para iniciantes”
O webinar é totalmente mão na massa! Serão ensinados os 
primeiros passos para a Modelagem 3D, com a utilização 
do FUSION360, da Autodesk, e o Cura, da Ultimaker, dois 
softwares open source e gratuitos, projetados para não es-
pecialistas, ou seja, com interfaces bem fáceis, permitindo a 
criação de projetos simples e/ou profissionais. O webinar terá 
duraçãot de duas horas, mas o participante poderá finalizar a 
modelagem de acordo com seu ritmo, além de contar com o 
apoio da equipe do Espaço Teen. A impressão do molde será 
feita no próprio espaço.

Primeira turma: 14 de janeiro, das 14h às 16h.

Segunda turma: 21 de janeiro, das 14h às 16h. 

Para participar, é preciso ter os dois softwares já instalados 
no computador:

Fusion360: 
http://autodesk.com/products/fusion-360/free-trial
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Um local exclusivo para que os associados de 13 a 17 
anos explorem sua criatividade em projetos de robótica, 
impressões 3D e games, em experiências de cocriação, 
inovação e lazer. Esse é o Espaço Teen Newton, cuja 
programação, lançada em dezembro último, agradou os 
adolescentes minastenistas.

É o caso de Isabela Pereira Rodrigues Campos, 16 anos, 
que participou do programa “DIY – Do It Yourself”, em 
que aprendeu a construir a parte eletrônica de um Braço 
Robótico, útil para segurar o celular, iluminar a mesa de 
estudo e trabalho e até entreter as pessoas. “Eu gostei 
muito dessa experiência de poder construir, eu mesma, 
uma parte do braço robótico. Uma iniciativa muito legal 
do Minas e da Newton de trazer esses projetos pra gen-
te, aqui, no Minas. Com certeza, participarei de próximos 
projetos!”, afirma a jovem associada.

A moçada  
está curtindo!

A sócia Isabela Pereira Rodrigues Campos, 16 anos, 
aprende a montar seu próprio braço robótico

LAZER

• Faça um mimo de leds para o seu pet!

Lançamento: 9 de janeiro, das 10h às 16h.

Montagem: domingo, das 10h às 16h, e de segunda a sexta, 
das 10h às 19h.

• Crazy Race – updates da pista e novos carrinhos

Lançamento: dia 16 de janeiro, das 10h às 16h.

Desdobramento: domingo, das 10h às 16h, e de segunda a 
sexta, das 10h às 19h.

• Solte o som, DJ! Faça uma caixa de som para celular

Lançamento: dia 23 de janeiro, das 10h às 16h

Montagem: domingo, das 10h às 16h, e de segunda a sexta, 
das 10h às 19h.

Atividades permanentes
De segunda a sexta, das 10h às 19h: Pokemon gigante, Escada musical, Lego Mindstorms, Labirinto de Arduino, Cubo de leds, 
Impressão 3D, Games e Daytona.
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O Programa Minas 
Tênis Solidário 

também foi 
destacado no filme

Os associados e o público em geral foram presenteados pelo 
Minas, nas noites de dezembro último, com um vídeo especial 
de fim de ano, projetado na fachada da Sede Social da Uni-
dade I, a fim de dar as boas-vindas ao ano de 2021 de forma 
positiva  e repleta de emoção. Idealizado pelos diretores Lito 
Mascarenhas  (Social)  e Gustavo Zech Coelho (Lazer) e de-
senvolvido pelo VJ Rafael Cançado, do Dark Light Studio, o 
filme, de cinco minutos, mostrou a todos o melhor do Clube, 
destacando seus quatro pilares de atuação – esporte, cultu-
ra, educação e lazer – e o Minas Tênis Solidário, programa 
minastenista de responsabilidade socioambiental. “Com a 
pandemia e a impossibilidade de promovermos nosso tradi-
cional réveillon, tentamos reunir, no vídeo, o que o Minas é, 
para presentear nossos sócios e para que toda a população 
conhecesse um pouco do Clube e sua história. Eu sou suspei-
to para falar, mas, para mim, essa é a fachada mais linda do 
Brasil. E ficou mais bonita ainda com a projeção!”, destaca o 
diretor minastenista Lito Mascarenhas.

A projeção foi feita diretamente na fachada da Sede Social, 
por meio de um projetor de última geração conectado a um 
computador operado por um técnico. A estrutura de projeção 
foi licenciada pela prefeitura de Belo Horizonte. “Para a cria-
ção do vídeo, fizemos um estudo arquitetônico da fachada 
da Sede Social e, a partir dela, criamos um conjunto de ani-
mações 3D que apresentam o Minas Tênis de forma lúdica 
e cheia de efeitos”, explica o VJ Rafael Cançado. E foi nesse 
clima de esperança de um futuro melhor que o Minas entrou 
em 2021.

Projeção visual na fachada da Sede Social do Minas dá boas-vindas ao novo ano
Feliz 2021!

LAZER

Imagem de otimismo: desejo do Minas de um 
2021 melhor para todos

Os quatro pilares do Clube 
foram mostrados em imagens 
emocionantes e bonitas
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O Minas Tênis Solidário,  programa de responsabilidade 
socioambiental do Clube, levou a alegria do Natal, em 
dezembro, às crianças do Projeto Adotar – Adotando Vidas 
e da Associação Educacional de Judô – Avança Judô. A 
entrega das doações às instituições foi feita pela líder do 
Grupo Infantil do programa, Maria da Conceição Dutra. 

 As idealizadoras do Projeto Adotar, Mônica Rodrigues Corrêa 
e Fernanda Greco, receberam 339 bonecos feitos de material 
reciclado e 800 livros de literatura infantil. Os bonecos foram 
confeccionados pelos associados Mirna Strambi de Almeida 
e Erasto Durval de Almeida. “Nós chegamos à comunidade 
para fazer a entrega com dois sacos grandes, cheios de brin-
quedos, e as crianças foram chegando perto, chamando os 
irmãos, os vizinhos, com aquela alegria. Foi muito bonito ver 
como cada uma delas recebeu, com amor, os brinquedos. As 
pessoas que fazem esses brinquedos são muito iluminadas e 
eu até me emociono de falar”, conta Mônica.  

Na Associação Educacional de Judô – Avança Judô, locali-
zada em Vespasiano, recebeu 116 brinquedos, arrecadados 
em campanhas feitas pelo Minas Tênis Solidário, ao longo 
de 2020. “Nós procuramos entregar os presentes às famílias 

mais carentes da cidade, que estão cadastradas conosco. O 
Minas Solidário é o parceiro mais atuante que temos. Nosso 
sentimento é de gratidão ao Minas”,  destaca Maria Apareci-
da Oliveira Martins, representante do projeto Avança Judô.

Minas Solidário doa brinquedos e livros de literatura infantil às crianças de dois projetos sociais
Entregando alegria

A minastenista Maria da Conceição Dutra (ao centro) e as idealizadoras do Projeto Adotar,  Mônica Corrêa e Fernanda Greco

Maria Aparecida Oliveira Martins, do  projeto Avança Judô, e 
Maria da Conceição Dutra
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O Instituto Mário Penna, parceiro do 
Programa Minas Tênis Solidário, ini-
ciou, em dezembro, a venda da agenda 
de 2021. Toda a renda arrecadada será 
destinada ao tratamento dos pacientes 
atendidos pelo Hospital, reforçando a 
missão firmada com a sociedade. Para 
adquirir a sua basta entrar em contato 

pelo telefone 0800-039-1441. Quem já 

contribui mensalmente com o Instituto 

Mário Penna deve autorizar a doação 

de um valor acima de R$ 30, para re-

ceber a agenda. Faça parte da corrente 

do bem e participe! Mais informações 

no site www.mariopenna.org.br 

O Conselho Regional de Odontologia 
(CRO), por meio de seu presidente 
Raphael Castro Mota, doou ao Programa 
Minas Tênis Solidário mil kits de higiene 
bucal, com  escova de dentes, creme 
dental e fio dental, que serão destinados, 
neste mês, às crianças que fazem 
tratamento oncológico nos hospitais 
de Belo Horizonte. A ação fez parte da 
comemoração ao Dia do Dentista, em 
outubro último, quando o CRO promoveu 
uma live no Teatro do Centro Cultural 
Minas Tênis Clube. Na foto, Raphael 
Castro Mota, presidente do CRO, Ricardo 
Santiago, presidente do Minas, Carlos 
Antonio da Rocha Azevedo, diretor de 
esportes e Carlos Henrique Martins 
Teixeira, vice-presidente do Minas, 
durante reunião no Minas I. 

O Programa Minas Tênis Solidário está engajado na Campanha 
Nacional de Reciclagem de Esponjas, realizada pela empresa Scotch-
Brite. Assim, ao invés de descartar as esponjas usadas em casa 
no lixo comum, os associados podem depositá-las nos coletores 
próprios, instalados perto da Portaria da Rua Espírito Santo, no Minas 
I; da Portaria Mangabeiras, no Minas II; e das entradas dos Minas 
Country e Náutico. Depois do processo de reciclagem na indústria, 
que envolve várias etapas, o material obtido com as esponjas usadas 
se transforma em pás de lixo, baldes, lixeiras, vasos de plantas e 
outros objetos plásticos.  Participe da campanha e contribua para a 
preservação do meio ambiente. 

Agenda do Mário Penna

Motivo para sorrir

Reciclagem de esponjas 

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Reciclagem de Esponjas Scotch-BritePrograma Nacional de
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PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:

Itambé/Minas faz seis jogos pelo returno da Superliga e busca título da Copa Brasil 
Janeiro movimentado

Equipe Itambé/Minas estreia no returno da Superliga e busca 
vaga na fase final da Copa Brasil

VÔLEI FEMININO

Ano novo, turno novo, ideias novas... Mas o foco é o mesmo: 
brigar por títulos. A Itambé/Minas começará 2021 com a estreia 
no segundo turno da fase de classificação da Superliga Feminina 
Banco do Brasil 2020/21. Atual campeão da competição 
nacional, já que a edição de 2019/20 foi cancelada, a equipe 
do técnico Nicola Negro acelera na reta final da competição 
em busca das primeiras posições para ter vantagens de decidir 
os play-offs em Belo Horizonte. Neste primeiro mês do ano, a 
equipe mineira fará seis jogos pela Superliga e, pelo menos, 
mais um pelas quartas de final da Copa Brasil, competição 
que reúne os oito melhores colocados do primeiro turno 
da Superliga. Por ter terminado entre os quatro primeiros 
colocados, o time minastenista mandará o jogo em BH. No 
fechamento desta edição, a data, o horário e o adversário ainda 
estavam indefinidos (saiba mais em minastenisclube.com.br).

Para o técnico Nicola Negro, o time minastenista fez um bom 
primeiro turno e o objetivo é manter o crescimento ao longo 
da competição para chegar aos play-offs com mais chances 
de brigar pelo título nacional. “Fizemos um primeiro turno bom. 
Tivemos um ou outro jogo um pouco abaixo, mas apresentamos 
bom crescimento técnico. O importante é manter o nosso ritmo, 
evoluir a cada rodada e corrigir os erros antes dos play-offs. 
Esperamos fazer bons jogos neste mês pela Superliga. Outro 
objetivo nosso é chegar à fase final da Copa Brasil para buscar 
o título nacional”, projeta o treinador minastenista.

A estreia nas quadras em 2021 será no dia 5/1, quando as 
meninas da Itambé/Minas receberão o São Caetano, na Arena 
MTC, em jogo que abre o segundo turno da fase de classificação 
da competição nacional. Depois, o time encara o Pinheiros, no 
dia 12, em São Paulo, e volta à capital mineira para enfrentar 
o Curitiba Vôlei, no dia 15. Já nos dias 19, 26 e 29 de janeiro, 
respectivamente, a Itambé/Minas enfrenta o Fluminense, no 
Rio de Janeiro (RJ), o São Paulo FC/Barueri, na Arena MTC, e o 
Osasco São Cristóvão Saúde, em Osasco (SP).

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei - Superliga 
Feminina Banco do Brasil faz parte do rol de Campeonatos 
Brasileiros Interclubes em que parte dos atletas dos clubes 
integrados ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) tem as 
despesas de hospedagem e transporte aéreo custeadas com 
recursos públicos geridos pelo Comitê.

Tabela de jogos – Superliga Banco do Brasil 2020/21

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO

5/1 19h Itambé/Minas x São Caetano Arena MTC Canal Vôlei Brasil
12/1 20h Pinheiros x Itambé/Minas São Paulo (SP) Canal Vôlei Brasil
15/1 19h Itambé/Minas x Curitiba Vôlei Arena MTC Canal Vôlei Brasil
19/1 19h Fluminense x Itambé/Minas Rio de Janeiro (RJ) Canal Vôlei Brasil
26/1 19h Itambé/Minas x São Paulo FC Barueri Arena MTC Sportv
29/1 19h Osasco São Cristóvão Saúde x Itambé/Minas Osasco (SP) Sportv

* As datas e horários dos jogos podem ser alterados pelos organizadores da competição.
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A equipe Fiat/Minas começa 2021 com foco total nas duas 
principais competições do calendário nacional. Neste mês, 
o time minastenista segue na disputa da Superliga Banco do 
Brasil 2020/21, com quatro jogos pelo início do returno, to-
dos com transmissão ao vivo pelo canal SporTV, e também 
participa da Copa Brasil, que tem a partida da fase classifi-
catória prevista para o dia 13. Se avançar de fase, a equipe 
volta a jogar nos dias 22 e 23. Até o fechamento desta edi-
ção, seria definido o adversário do Fiat/Minas e o local das 
partidas da Copa Brasil. 

O técnico Nery Tambeiro destaca que o time está bem prepa-
rado para a sequência da temporada. “Estamos muito focados 
nas disputas que teremos em janeiro. Treinamos para estar o 
mais bem preparados possível para as partidas que vêm a 
seguir, tanto pela continuidade da Superliga quanto pela Copa 
Brasil. A gente trabalha todo dia para isso, para estar no lugar 

Fiat/Minas tem quatro jogos pelo returno da Superliga e disputa a Copa Brasil
Mês quente

VÔLEI MASCULINO

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL

9/1 19h Vôlei Um/Itapetininga x Fiat/Minas Itapetininga – SporTV
16/1 21h30 Sada Cruzeiro  x Fiat/Minas Contagem (MG) – SporTV
28/1 21h30 Fiat/Minas x EMS Taubaté Funvic Arena MTC – SporTV
30/1 21h30 Fiat/Minas x Vôlei Renata Arena MTC – SporTV

Tabela de jogos – Superliga Banco do Brasil 2020/21

*As datas e horários dos jogos podem ser alterados pela organização do campeonato.

A equipe Fiat/Minas tem mostrado crescimento nas viradas de bola

mais alto do pódio. Sabemos que temos grandes adversários 
pela frente, mas o Minas também se credencia dessa forma”, 
afirma o treinador, acrescentando que o Fiat/Minas já apre-
senta grande evolução desde o início da temporada, ainda em 
agosto do ano passado, até o momento. 

“Nossa equipe já melhorou em todos os fundamentos, 
principalmente no nosso sistema ofensivo. Os números já 
cresceram consideravelmente, tanto dos ponteiros quanto do 
oposto Escobar. Estamos muito focados em ter uma virada de 
bola mais forte e isso vem acontecendo jogo a jogo, acredito 
que esse foi o grande diferencial do time desde o Mineiro até 
agora. O nosso saque também evoluiu, estamos trabalhando 
muito nesse fundamento para podermos quebrar a recepção do 
adversário e termos mais chances de contra atacar”, avalia Nery. 

Acompanhe os resultados dos jogos do Fiat/Minas nas duas 
competições pelo site minastenisclube.com.br. 

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei – Superliga 
Banco do Brasil Masculina faz parte do rol de Campeonatos 
Brasileiros Interclubes em que parte dos atletas dos Clubes 
integrados ao Comitê Brasileiro de Clubes – CBC tem as des-
pesas de hospedagem e transporte aéreo custeadas com re-
cursos públicos geridos por esta fonte.
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Minas lidera de ponta a ponta e conquista o seu décimo título do Troféu Brasil
É CAMPEÃO!

Comissão técnica recebe o troféu de campeão

Julia Sebastian, que já está classificada para os Jogos de 
Tóquio pela Argentina, fez o melhor índice técnico
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2021, rumo à seletiva olímpica. Seguimos com muita esperan-
ça para conseguirmos chegar até os Jogos Olímpicos e fazer 
uma campanha histórica para a natação brasileira. Estou mui-
to feliz que o Minas Tênis Clube é o campeão do Troféu Brasil 
após sete anos e gostaria de agradecer a todos os profissio-
nais do Clube”, enfatizou o treinador.

O Minas soltou o grito de “É campeão!” na piscina do Parque 
Aquático do Club de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Ja-
neiro (RJ), em dezembro último. A equipe minastenista liderou 
o Troféu Brasil de Natação desde o primeiro dia de provas e 
conquistou o título de campeão geral de clubes, com 2.788,50 
pontos. O Corinthians foi o segundo colocado, com 1.075 
pontos, e o Curitibano ficou em terceiro, com 583 pontos. Ao 
todo, os atletas do Minas faturaram 47 medalhas, sendo 25 
de ouro, 17 de prata e cinco de bronze. Este foi o décimo título 
do Clube no torneio (1987/89/91/93/94/96/97, 2011, 2013 e 
2020), que é um dos mais tradicionais do País.

O Minas ainda terminou em primeiro lugar no masculino, com 
1.454 pontos, e no feminino, com 914,50 pontos. Os desta-
ques do campeonato também foram minastenistas. Julia Se-
bastian e Guilherme Costa levaram o troféu de melhor índice 
técnico e o prêmio de R$ 3 mil. Guilherme ainda conquistou o 
troféu de Atleta mais Eficiente, após ser campeão dos 400m, 
800m e 1.500m livre e somar 131 pontos. Aline Rodrigues “so-
brou” na piscina, conquistando sete medalhas, sendo quatro 
de ouro e três de prata, e ficou com o prêmio de Atleta mais 
Eficiente, com 157 pontos.

O técnico Sérgio Marques comemorou o resultado da equi-
pe. “Foi um ano muito difícil para todos, de superação, e eu 
tenho certeza que, com essa competição, junto com a CBDA 
e a natação brasileira por completo, nós abrimos a porta para 
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Além das provas tradicionais, a Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos (CBDA) apresentou duas novidades na 
competição com premiação em dinheiro para os vencedores: 
o desafio skins na prova de 50m livre e o revezamento 4x50m 
medley misto por sorteio. 

No desafio skins, os quatro melhores colocados da final dos 
50m livre avançaram para uma disputa entre si e, na sequên-
cia, os dois melhores fizeram mais uma disputa. Quatro na-
dadores do Minas disputaram o desafio, e Lucas Peixoto foi o 
grande campeão, levando o prêmio de R$ 4 mil. Marco Anto-
nio Junior foi o segundo colocado e faturou R$ 1.500; Bruno 
Fratus foi o terceiro colocado, com R$ 1 mil de premiação; e 
Victor Baganha ficou na quarta posição, recebendo o cheque 
no valor de R$ 500. 

Já o revezamento 4x50m medley misto contou com oito equi-
pes, formadas por atletas de clubes diferentes. As equipes 
foram definidas por sorteio, com os melhores nadadores de 
cada estilo. A equipe vencedora contou com os minastenis-
tas Felipe França e Kauê Carvalho, além de Erika Gonçalves 
(Corinthians) e Priscila Souza (Flamengo), fez a marca de 
1m45s42, e levou o prêmio de R$ 10 mil.

Lucas Peixoto, 20 anos, foi o vencedor do desafio skins, le-
vou três medalhas de ouro e duas de prata, e melhorou o seu 

Novidades na competição

NATAÇÃO

Lucas Peixoto encerrou o Troféu Brasil com cinco medalhas e prêmio em dinheiro 

tempo em algumas provas. O minastenista agradeceu o apoio 
de todos do time e comemorou as suas conquistas. “Estava 
difícil até para sabermos se teríamos a competição ou não, 
mas deu tudo certo e foi uma felicidade enorme poder dispu-
tar o Troféu Brasil. É mais fácil treinar e competir ao lado de 
toda essa galera do Minas, muito obrigado a todos por todo 
suporte no dia a dia”, afirmou o atleta, que chegou ao Minas 
em setembro de 2019.

O Troféu Brasil 2020 também foi seletiva para o Campeonato 
Sul-americano de Desportos Aquáticos, em Buenos Aires, na 
Argentina, no próximo ano, ainda sem data definida. A compe-
tição internacional é absoluta, mas a delegação brasileira será 
formada apenas por atletas com idade entre 17 e 21 anos. O 
critério de convocação é por índice técnico, e a lista de classi-
ficados será divulgada posteriormente pela CBDA.

Os atletas fazem parte do projeto 2018.02.0034 Formação e 
Desenvolvimento de Atletas da Natação por meio do mecanis-
mo fiscal do governo de Minas Gerais: Minas Esportiva Incen-
tivo ao Esporte.
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O Minas disputou a XII Taça Brasil de Clubes Sub-17, em 
dezembro, e fez boa participação na primeira competição 
nacional após o período de isolamento social imposto pela 
pandemia de Covid-19. O time minastenista participou da fase 
classificatória, venceu as partidas contra Esporte Clube Vivaz 
(RR) e Esmac (PA), ambas por 4 a 1; empatou com a Associa-
ção Limoeirense de Esportes (CE) em 4 a 4; e sofreu derrotas 
para Associação Desportiva 2 de Julho (MA), por 4 a 3, e Sport 
Club (PE), por 4 a 1. Com os resultados, a equipe não avan-
çou para a fase final. A Taça Brasil foi realizada no ginásio de 
esportes Santos Dumont, em Recife (PE), e teve o Madureira 
(RJ) como campeão e a Associação de Futsal Vividense (PR) 
como vice-campeã. 

Após a competição, o técnico Diogo Barros avaliou o desem-
penho do time. “Infelizmente, não chegamos até as semifi-
nais. Tivemos dois jogos importantes, que seriam decisivos e 
que poderíamos ter vencido, que foram contra o 2 de Julho e a 
Limoeirense. Fizemos uma competição com muita oscilação, 
mas podemos destacar positivamente alguns atletas que nos 
surpreenderam e cresceram durante a temporada, mesmo 
após um período de isolamento de seis meses, com treinos 
on-line”, comenta.

O treinador também falou sobre a evolução do grupo e as 
expectativas para a temporada 2021. “Disputar a Taça Brasil 
é sensacional para o crescimento dos atletas, pois eles pas-
sam uma semana em contato com os principais atletas do 

País, com jogos de alto nível e tendo que se adaptar rápido ao 
estilo de jogo de cada equipe, que varia bastante de acordo 
com a região. Acredito que saímos mais fortes, com os atle-
tas em evolução, e ainda mais preparados para a temporada  
2021”, afirmou. 

A delegação minastenista que participou da Taça Brasil con-
tou com os atletas Arthur Lasmar, Bernardo Fonseca, Erik da 
Silveira, Guilherme Duarte, Italo Viriato, João Victor Dunda, 
Lucas Ribeiro, Pedro Lacerda, Pedro Castro, Rafael Esteves, 
Rafael Bitterbrun, Rafael Amaral, Victor Silva, Vitor Almeida 
e William dos Santos. A comissão técnica foi formada por 
Diogo Barros, Daniel Lobato, Rodrigo Guimarães (Perdigão)  
e Samuel Alves.

Até o fechamento desta edição, os times do Minas e do Minas 
Náutico disputariam a fase final do Campeonato Metropoli-
tano Sub-17. A equipe Adulta também disputaria o primeiro 
turno do Metropolitano da categoria. Ambas as competições 
seriam na Arena MTC. A fase de returno do campeonato adul-
to está prevista para fevereiro deste ano. Acompanhe as notí-
cias no site minastenisclube.com.br.

Os atletas são beneficiados pelo “projeto Formação e De-
senvolvimento de Atletas do Basquete e Futsal” - nº 
2018.02.0045

Minas Sub-17 faz bons jogos na Taça Brasil, confirmando o desenvolvimento do grupo
Em evolução

Equipe Sub-17 na disputa da Taça Brasil, em Recife

Metropolitano

FUTSAL
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Experiências internacionais dão ao Minas Storm cacife para brigar pelo título do NBB
Mistura boa

David Nesbitt, Luciano Parodi, David Jackson, Shaquille Johnson e JP Batista.

BASQUETE

Israel, Uruguai e faz parte da seleção das Bahamas. Estreante 
no NBB, o ala Shaquille Johnson traz experiências do Uruguai 
e da Argentina e da liga universitária dos Estados Unidos.

Outra mistura interessante de experiências internacionais 
vem com o experiente pivô brasileiro JP Batista. Aos 38 anos, 
o atleta é um líder em quadra e, além de atuar no NBB, sendo, 
inclusive, MVP (Most Valuable Player) da edição 2018/19, ele 
brilhou no basquete da Lituânia, da Letônia e da França, onde 
é ídolo do Le Mans, time da cidade com o mesmo nome, de-
fendido por ele entre 2008 e 2014 e de 2019 ao início de 2020. 
JP também se destacou com a camisa da seleção brasileira, 
sendo bicampeão Pan-americano em 2007, no Rio de Janeiro, 
e em 2015, em Toronto, no Canadá.

“A experiência de ligas internacionais valoriza muito o nosso 
elenco. Disputar competições de alto nível e que agregam 
experiência aos atletas se traduz em maior maturidade em 
quadra. O segredo é fazer com que todos coloquem suas ex-
periências individuais a favor da equipe, em um jogo coletivo 
e qualificado. Isso nos deixa mais fortes e em condições de 
enfrentar os nossos adversários”, explica Léo Costa.

Devido à pandemia de Covid-19, o NBB 2020/21 está sendo 
disputado em sedes regionais, com vários jogos realizados 
no mesmo ginásio. No fechamento desta edição, as sedes e 
datas dos jogos do segundo turno ainda não estavam confir-
madas. Existe a expectativa de a Arena MTC ser uma sede de 
jogos. Acesse o site minastenisclube.com.br e acompanhe a 
programação do NBB.

Uma mistura de sotaques e idiomas, mas que vem sendo a 
receita ideal para o torcedor minastenista sonhar com o título 
inédito do Novo Basquete Brasil (NBB). E quem comanda tudo 
isso é o treinador e ex-atleta Léo Costa. Com um elenco qua-
lificado, formado por atletas brasileiros e estrangeiros com 
experiências em diversas ligas do mundo, o time minastenis-
ta é considerado forte candidato a brigar pelo título nacional. 
Com aproveitamento positivo nas quadras pelo Brasil, o time 
mineiro vem quente para o segundo turno do NBB e promete 
fazer tempestade por onde passar.

O técnico minastenista tem à disposição quatro estrangeiros: 
os norte-americanos David Jackson e Shaquille Johnson, o 
bahamense David Nesbitt e o uruguaio Luciano Parodi. Cada 
um com suas particularidades técnicas, mas todos com algo 
muito em comum: experiências vivenciadas em diversas ligas 
internacionais.

O ala/armador David Jackson, por exemplo, é um dos prin-
cipais estrangeiros do NBB, que ele disputa pela oitava vez. 
Além disso, jogou nos Estados Unidos, Uruguai, Argentina, 
Porto Rico e foi destaque do Fuerza Regia, campeão da Liga 
Mexicana, em novembro. O armador Luciano Parodi é outro 
bem rodado no basquete internacional. O uruguaio foi três 
vezes campeão nacional em seu país, disputa o seu terceiro 
NBB, passou pelas ligas israelense e argentina, além de inte-
grar a seleção uruguaia.

O ala/pivô bahamense David Nesbitt também tem boa expe-
riência no Brasil e já passou pelo basquete do Cazaquistão, 
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Caio Souza é o novo integrante da equipe minastenista de ginástica artística 

Um dos nomes mais promissores da ginástica artística 
brasileira da atualidade está vestindo, além do verde e amarelo 
da seleção do Brasil, o azul e branco do Minas Tênis Clube. O 
ginasta Caio Souza, de 27 anos, é o novo integrante da equipe 
Adulta do Minas. O Clube também acertou a contratação do 
treinador Ricardo Kimura Yokoyama, que será assistente 
técnico de Antonio Lameira, na equipe principal. Os dois 
estavam em São Bernardo do Campo (SP). Caio chega ao Minas 
com o discurso discreto de ajudar a equipe minastenista a 
conquistar o Campeonato Brasileiro por equipes em 2021, caso 
a competição seja realizada, mas ele também tem a ambição 
e é um dos candidatos a representar o Minas e o Brasil nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para serem disputados 
no segundo semestre deste ano.

Caio é natural de Volta Redonda (RJ) e começou bem cedo no 
esporte. Antes de se tornar ginasta, foi influenciado pelo irmão 
mais velho a lutar caratê. Pela pouca estatura e para a sorte do 
Brasil, não deu certo. Aos 3 anos, aconselhado a buscar outro 
esporte, foi matriculado, pelos pais, na escolinha de ginástica 
artística da cidade, onde treinou até os 7 anos, antes de se 
transferir para o Flamengo. Em 2013, se mudou para São Ber-
nardo do Campo (SP), onde treinou até o ano passado.

O atleta de 1,64m coleciona vários títulos nacionais e 
internacionais, como o ouro na barra fixa na etapa de Varna 
da Copa do Mundo de 2017 e os títulos por equipe e na barra 
fixa no Sul-americano de Cochabamba, em 2018. Nos Jogos 
Pan-americanos de Toronto, em 2015, Caio foi medalhista de 
prata por equipes e bronze no individual geral. No Campeonato 
Mundial do mesmo ano, disputado na China, esteve presente 
na equipe que conseguiu a inédita classificação do Brasil para 
os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No mundial de 2017, 
o ginasta conseguiu a sua primeira final individual e terminou 
como 15º melhor ginasta do planeta. Na edição seguinte, em 
Doha, no Catar, Caio avançou para três finais: por equipes, 
terminando em 7º lugar; no salto, em que foi o 8° colocado; e no 
individual geral, que foi o 13º do mundo. Em 2019, conquistou 
resultados mais expressivos. No Pan-americano de Lima, no 
Peru, Caio foi campeão com a equipe e medalhista de prata nas 
barras paralelas. Além disso, foi medalhista de ouro no individual 
geral, tornando-se o ginasta mais completo do continente e o 
primeiro brasileiro a chegar a esse posto. O atleta participou 
do Mundial de 2019, ajudando a equipe brasileira a garantir a 
vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Naquela competição, os 
minastenistas Leonardo de Souza e Lucas Bitencourt também 
integraram a equipe do Brasil.

Novo atleta da equipe minastenista, Caio Souza busca vaga nos Jogos de Tóquio
Reforço olímpico
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Ginástica
de Trampolim
Em meio ao calendário de competições ainda indefinido pela 
Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e pela Federação 
Internacional de Ginástica (FIG), os atletas Rayan Castro e Alice 
Hellen, ambos da equipe de ginástica de trampolim do Minas, 
seguem em ritmo forte de preparação para a Copa do Mundo 
de Baku, no Azerbaijão, com possibilidade de ser disputada em 
fevereiro. Os dois minastenistas da seleção brasileira sonham 
com a vaga olímpica, e a Copa do Mundo é de grande impor-
tância para eles, já que a competição soma pontos no ranking 
classificatório. Entre novembro e dezembro, eles estiveram em 
Portugal, na chamada Missão Europa, com o Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB), que levou diversos atletas para treinamento vi-
sando aos Jogos Olímpicos de Tóquio. “Passamos um período 
de treinos intensos em Portugal e seguimos trabalhando duro. 
Enquanto não recebemos a confirmação da convocação da se-
leção e da competição, vamos manter o foco nos treinamentos 
para lutar pela vaga olímpica”, comenta Alice Hellen.

 GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

“Essa estrutura fantástica do Minas e essa vontade do Clube 
de querer levar os seus atletas ao topo é muito motivante. Eu 
estou muito feliz em poder representar o Minas e de poder levar 
o nome do Clube em vários campeonatos nacionais, em mun-
diais e, se Deus quiser, levar o nome do Minas para a Olimpíada. 
E, quem sabe, por que não, aparecer em uma manchete que um 
atleta do Minas é campeão olímpico de ginástica? Este é o meu 
sonho e vou lutar por ele. Espero ser muito feliz aqui no Minas”, 
afirma Caio Souza.

O treinador Ricardo Kimura, novo membro da comissão técni-
ca, está confiante no desempenho dos atletas minastenistas 
nesta temporada. “Eu sempre vi a equipe de ginástica artísti-
ca do Minas muito forte e candidata ao título nacional, com 
vários atletas de muita qualidade e que integram a seleção 
brasileira, além de outros jovens que têm muito potencial para 
se juntar ao grupo. Então, eu acredito e vamos trabalhar para 
que a gente consiga grandes resultados. Eu quero contribuir, 
somar forçar com os meus conhecimentos e experiências e 
ajudar nos trabalhos do técnico Antonio Lameira. Trabalhando 
bastante e acertando detalhes, acredito que vem coisa boa 
por aí”, ressalta Ricardo.
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CENTRO DE MEMÓRIA MINAS TÊNIS CLUBE - Circuito Internacional de Tênis Ford, no Minas, em 1984

A história do tênis se mistura com a própria história do Mi-
nas. É um dos esportes pioneiros no Clube, praticado desde 
a sua inauguração, em 1935. A trajetória de sucesso da mo-
dalidade passa por Augusto Gagetti, responsável por implan-
tar o Departamento de Tênis e primeiro treinador do Minas, 
onde ficou até a década de 1970. A evolução constante da 
infraestrutura e os profissionais especializados fazem do 
Minas uma usina de talentos do esporte no Brasil, revelando 
campeões, como Marcelo Melo, Bruno Soares e André Sá.

Um dos mais importantes personagens da história do tê-
nis no Minas é Roberto Carvalhais, o Neneco, que foi atleta 
do Clube na juventude e é gerente do departamento desde 

1995. “Um dos campeonatos marcantes que disputei no  
Minas foi o Brasileiro da Juventude, em 1971. Eu estava ten-
tando o tricampeonato e era meu último ano até 21 anos. In-
felizmente não ganhei aquela final, que fiz diante do Givaldo  
Barbosa, atleta que figurou entre os 100 melhores do mun-
do”, comenta Neneco.

Outra competição inesquecível disputada por Neneco, no Mi-
nas, é o Circuito Copa Itaú, em 1977, que reuniu os maiores 
atletas do tênis brasileiro. “Era um dos principais torneios 
profissionais do Brasil, um dos primeiros com carpetes 
próprios para o tênis e foi disputado no antigo ginásio do  
Minas. Contou com o Thomaz Koch, melhor jogador do  

Tênis é modalidade de destaque na vitoriosa trajetória esportiva do Minas
Histórias e conquistas



Equipe minastenista campeã do Troféu Brasil, em 2008

Brasil, Carlos Kirmayr, Fernando Gentil, Cássio Motta, Júlio 
Góes e vários outros da elite do tênis brasileiro. Poder fazer 
um bom jogo contra o Kirmayr foi muito bacana”, afirma.

Nos anos 2007/08/09, foram realizadas três edições do Tro-
féu Brasil, em que o Minas foi campeão da fase classificatória 
em todas e o campeão geral em 2008. “Conseguimos montar a 
equipe do Minas com ex-atletas do Clube, como Marcelo Melo,  
André Sá, Bruno Soares e Pedro Braga, e vencemos o Pinhei-
ros na final, por 4 a 1, de virada, na nova Arena”, destaca. 

O Minas também sediou a Copa Davis, em julho de 2016, 
que foi disputada entre Brasil e Equador, com Marcelo Melo 
e Bruno Soares, novamente, competindo “em casa”. 

TÊNIS
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“Para mim, voltar ao Minas é como voltar para casa”. Foi 
assim que o sensei Floriano de Almeida definiu o seu retorno 
ao judô minastenista. Treinador da equipe de ponta do Clube 
por quase duas décadas, ele está de volta, depois de dois 
anos, agora como técnico principal da base do judô e com a 
missão de revelar e desenvolver novos talentos para a equi-
pe de ponta do Minas. Floriano formou destaques interna-
cionais, como os ex-minastenistas Luciano Corrêa, campeão 
do mundo em 2007, e Ketleyn Quadros, primeira brasileira a 
conquistar uma medalha olímpica em esportes individuais 
(Pequim/2008). 

A história de Floriano de Almeida no judô começou bem 
cedo, aos 7 anos de idade. Como atleta, ele esteve perto 
de disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, 
quando ficou em segundo lugar na seletiva nacional. Depois 
disso, resolveu estudar e se tornou um dos mais respeitados 
treinadores do judô mundial. Floriano participou dos Jogos 
Olímpicos de Atlanta (1996) e de Atenas (2004), como mem-
bro da comissão técnica do Brasil. Sua primeira passagem 
pelo Minas foi de 1999 a 2018. Atuou em São Paulo, desen-
volvendo projeto para qualificação de professores, na Fede-
ração Paulista de Judô, e, neste ano, estava no Flamengo. 

Ao longo dos quase 20 anos no Minas, descobriu e trabalhou 
com grandes nomes do judô mundial, fez muitos amigos e 
está empolgado com o recomeço no Clube. “Eu amo este 
clube, praticamente criei dois dos meus quatro filhos aqui 
dentro. Tenho amigos aqui, me sinto bem com este retorno. 
Voltar ao Minas é como voltar para casa”, enfatiza Floriano.

Em meio a tantas incertezas de calendários e competições, 
devido à pandemia de Covid-19, Floriano espera iniciar o 
quanto antes os trabalhos com os jovens atletas. “Realmen-
te é uma incógnita e fica difícil criar expectativas pontuais. 
Mas, como o nosso trabalho será de formação e isso deve 
ser feito por meio de processos de desenvolvimento técnico 
e sem pressa, fica mais fácil de conduzir o grupo de maneira 
mais acertada. Em minha primeira passagem pelo Minas, eu 
contribuí com a formação de nomes importantes do nosso 
judô. Volto com a mesma intenção e quero tentar ajudar ao 
máximo a nossa base. O Minas é e sempre foi referência no 
judô. Volto para cá com o mesmo objetivo que me trouxe em 
1999: quero ajudar a formar campeões”, finaliza Floriano.

A equipe de judô do Minas subiu ao pódio na primeira 
edição da Copa Brasil Interclubes de Judô, realizada em 
novembro, em Santana de Parnaíba (SP). O Minas fez uma 
final dura contra o Pinheiros, que foi o campeão, ao ven-
cer a disputa nos detalhes e no confronto de desempate, 
por 4 a 3. O Minas foi o vice-campeão, e o Clube Paineiras 
do Morumby ficou com a medalha de bronze. Organizada 
pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), a competi-
ção por equipes mistas foi a principal competição nacio-
nal da temporada 2020. A minastenista Maria Taba (52kg) 
foi eleita a melhor atleta do torneio e levou o prêmio de 
“Ippon de Ouro”.

Floriano de Almeida é o novo técnico principal da base do judô minastenista
Ele voltou

Medalha no peito

O sensei Floriano de Almeida está de volta ao Minas com a 
missão de formar e revelar campeões 

JUDÔ

C O R P O R A T E
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Projetos incentivados do Minas 
em execução

O técnico Silton Santos: todos estão cumprindo rigorosamente 
os protocolos de bioproteção

Com recursos e suporte dos projetos incentivados que estão 
em andamento, os atletas minastenistas têm retomado, de 
forma gradativa, as atividades presenciais nas Unidades do 
Minas. Para que os treinos sejam realizados, todas as mo-
dalidades esportivas estão seguindo normas específicas de 
bioproteção, adequadas às características do esporte e, prin-
cipalmente, as regras principais de prevenção à propagação 
do coronavírus: o uso de máscara durante os treinos, distan-
ciamento mínimo de 2m e higienização das mãos com álcool 
70%. Atletas e membros de comissões técnicas também têm 
a temperatura corporal aferida, sempre que passam pelas 
portarias de acesso ao Clube.

No período de suspensão das atividades do Clube, março a 
setembro, os atletas tiveram treinos on-line, com diversos 
programas de exercícios e palestras, a fim de se aprimorarem 
física, técnica e táticamente. Agora, o desafio é se adaptar às 
novas normas para seguir com os treinamentos em alto nível. 

“Os treinos seguem firmes em meio a esse momento turbu-
lento em que vivemos. Os atletas precisaram se adaptar aos 
protocolos de bioproteção, o que tem sido um desafio não só 
nosso, mas também de toda a sociedade. Todos entenderam 
a necessidade de protegerem a si e aos outros e estão cum-
prindo rigorosamente os protocolos”, afirma o técnico da gi-
nástica de trampolim, Silton Santos.

O treinador também falou sobre as expectativas para 2021, 
confiante no apoio dos patrocinadores por meio da destina-
ção dos recursos aos projetos incentivados que estão em an-
damento. “Os objetivos foram reestruturados já pensando em 
2021. Os atletas da ponta já estão em um grau de excelência 
nos treinos, e os da base têm como objetivo recuperar o pre-
paro físico específico e as técnicas básicas. A possibilidade 
de retorno aos treinos e de buscar objetivos maiores para este 
ano se tornaram algo real, devido à estrutura que temos por 
meio dos recursos dos projetos incentivados que nos apoiam. 
Tenho plena certeza de que a aquisição de novos materiais 
e a estrutura que temos, em prol do desenvolvimento do es-
porte, nos impulsionam para outro patamar de treinamento e 
possibilitam novas conquistas”, destaca Silton. 

Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Feminino 
– Sub 14 a 18 – Ano III  nº 2017.01.0050.

Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Feminino 
– do Sub 14 até Sub 21 – Ano III nº 2017.01.0034.

Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Masculi-
no – do Sub 15 até Sub 19 – Ano III nº 2017.01.0030.

Formação e Desenvolvimento de Atletas da Natação 
nº 2018.02.0034.

Formação e Desenvolvimento de Atletas do Basquete e Fut-
sal – nº 2018.02.0045.

Formação e Desenvolvimento de Atletas do Tênis e da Ginás-
tica – nº 2018.02.0048.

Olímpico de Judô-Minas Tênis Clube, processo  
nº 58000.009434/2018-92.

Projeto Formação de Atletas por Meio do Investimento em 
Profissionais do Esporte – Termo de Colaboração nº 64/2016.

Projeto Equipamentos e Materiais Esportivos – Edital nº 7  
do CBC – Termo de Execução nº 23/2019.

Projetos incentivados garantem atividades aos jovens atletas minastenistas
Apoio vital

LEI DE INCENTIVO



Fique em dia com o seu Minas  

Colônia cancelada 

Beach Tennis na Lagoa 

No Espírito Santo

NOTAS

Pague seus boletos na data de vencimento (dia 15 de cada 
mês) e evite juros de mora de 1% ao mês, proporcionais 
aos dias de atraso, acrescidos de multa de 2% sobre o valor 
corrigido. Vale lembrar que acesso ao Clube é bloqueado, se 
o sócio tiver débitos até o último dia de cada mês. Faça seus 
pagamentos na data certa e aproveite tudo de bom que o 
Minas oferece a você e sua família!

Para evitar a disseminação da Covid-19 entre os pequenos 
minastenistas e seus familiares, a Colônia de Férias do Mi-
nas não será realizada, neste mês de janeiro. Mas, a garota-
da pode brincar, com segurança, respeitando as medidas do 
Protocolo de Bioproteção, nos Espaços da Criança dos Minas 
I e II e nas piscinas infantis. A expectativa é que, em julho 
próximo, os sócios de 4 a 12 anos possam voltar a se divertir 
com as atividades exclusivas da Colônia de Férias, nos Minas 
I, Country e Náutico.

O Minas Náutico oferece aos seus associados duas quadras 
de tênis de areia, bem às margens da Lagoa dos Ingleses. 
Os espaços são democráticos e sócios de todas as idades 
podem praticar a modalidade, seguindo o regulamento dispo-
nível na entrada das quadras. Para controlar a utilização, há 
um quadro de horários, no qual os praticantes anotam seus 
nomes, por ordem de chegada. Cada partida de simples tem 
duração de 20 minutos, e a de duplas, 40 minutos. O Náutico 
empresa raquetes e bolinhas (usadas), que podem ser retira-
das pelos sócios na Sala de Recreação, mediante a apresenta-
ção da carteira social. A carteirinha fica retida até a devolução 
do material pelo associado. Assim como no tênis tradicional, 
quem quiser pode levar sua própria raquete e as bolinhas no-
vas.  Divirta-se!

Nove associados da equipe de triathlon do Clube participaram, 
em dezembro último, da quinta edição do Desafio Realcafé 
Capixaba de Ferro, a maior prova da modalidade no Espírito 
Santo, nas categorias de distância Standard (Olímpica), 
Half e Full. A prova estava marcada para março de 2020, 
mas foi remarcada para dezembro, devido à pandemia de 
Covid-19. Dos nove triatletas, o Minas garantiu cinco pódios: 
na distância Standard, Mário Sérgio Pedersoli Gomes foi 
campeão na categoria 60-64 e Rodrigo Vieira Teixeira, vice-
campeão na categoria 40-44; na distância Half, Marcelo 
Guerra Machado ficou em segundo lugar na categoria 25-29 e 
Carlos Eduardo Ferreira conquistou o quarto lugar geral; e na 
distância Full, Felipe Dayrell Silvestre atingiu o quarto lugar 
geral. Vale destacar que Rodrigo Vieira e Carlos Eduardo 
Ferreira estrearam nas distâncias em que disputaram e 
atingiram o pódio de primeira. Também participaram do 
desafio André Bahia de Paula Gonzaga, Cristiano Carvalho 
Glória, Lafayette Bonifácio Amaral de Andrada e Luiz Felipe 
Innecco Garcia. A equipe de Triathlon do Minas tem caráter 
recrativo. Parabéns, minastenistas!
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Aos poucos, o Minas está retomando suas atividades de lazer 
para os associados. E o Cabeça de Prata promoveu, em dezem-
bro, seu primeiro evento após a reabertura do Clube. A Oficina 
de Natal, realizada no CF3 da Unidade I, foi ministrada por Tere-
sa Vilela, do ateliê “Ai, que lindo! – presentes”, para a confecção 
de um painel de madeira decorativo de Natal. A oficina aconte-

ce no Clube há oito anos e tem como objetivo entreter os sócios 
acima de 60 anos, trabalhar a coordenação motora e apresentar 
ideias, materiais e técnicas diferenciadas. Nesse evento, houve 
pintura e acordoamento com barbante. O encontro foi realizado 
com limite de participantes e respeitando todas as medidas de 
bioproteção para evitar a propagação da Covid-19.

Decoração natalina

As amigas Maria Elisabeth Ribeiro de Castro 
e Maria José Galvão Dias aproveitaram o 
evento para se encontrar

Solange Corrêa, no momento da cordinha: 
“Muito criativa a oficina! E que felicidade 
reencontrar algumas amigas”

Enice Mirian Pereira Santiago: “Com cer-
teza, vai fazer parte da minha decoração 
de Natal”

A professora Teresa Vilela auxiliando a sócia 
Neusa Luzia Perdigão

Nice Braga finaliza sua arte com o 
barbante verde: “Eu me senti muito bem
na oficina”

Luzia Ordalia Braga, com seu trabalho pron-
to: “Vai direto para a minha parede. Adorei ter 
vindo!”

Elza de Maria não perde uma Oficina de Artes do Cabeça de Prata Vera Flor (à frente) e Sarah Abrantes Soares estavam entretidas na aula
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Concentrada, Maria Luiza Siqueira conseguiu agachar de primeira: 
“muito legal!”

Na corda bamba
O Minas realizou o primeiro evento de lazer para os associados, após a retomada das atividades, no dia 29 de novembro. O 
Gramado da Unidade I foi tomado pela energia do Cirque du Soleil, com a presença de Gabriel Amaral, 33 anos, acrobata 
no show “Michael Jackson One”, em Las Vegas, desde 2012. O artista ministrou a Oficina de Slackline para 15 minastenistas 
de 10 a 15 anos, com circuito prático de técnicas iniciais de slackline, momento de perguntas e respostas, além de 
apresentação, aplaudida com entusiasmo pelos minastenistas que estavam no local. O evento contou com a presença do 
diretor Social Lito Mascarenhas. “Agradeço muito ao Minas por essa oportunidade de mostrar o slackline para os sócios. Foi 
uma honra!”, disse o acrobata.

CENAS

Para começar, Gabriel Amaral e os minastenistas se conheceram, 
em uma roda de bate-papo

Gabriel Amaral mostrou para Leonardo 
Soares Ferreira o ponto de equilíbrio: “deu um 
frio na barriga, mas eu consegui”

Bernardo Teixeira Dias Azevedo era um dos 
mais animados: “a oficina superou o que eu 
estava esperando!”

Mateus Fantini achou difícil no início, mas 
gostou bastante: “não conhecia slackline e 
quero tentar mais. Adorei a oficina”

Clara Sales de Ávila Pimenta estava 
muito feliz: “me senti muito segura 
com ele”

A Oficina de Slackline terminou com 
uma apresentação de tirar o fôlego do 
acrobata Gabriel Amaral
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Treinando uma coreografia, a professora  
Eva Tiomno, rodeada pela alunas Maristela, 
Mirian Quintino dos Santos, Marina César, 
Hilda Margarida Ferreira, Cleusa Carvalho, Léia 
Rodrigues, Celma Meinberg, Naná Horta, Marise 

Da direita para a esquerda, a professora 
Eva Tiomno, Naná Horta, Ilma 
Meimberg, Ana Lúcia Passos, Sigrid 
Hemany, Maristela César, Lourdinha, 
Sônia Barreto, Sônia Vera Santos, Celma 
Carvalho. As duas últimas não foram 
identificadas.

Foi por volta dos anos 1950 que o 
balé aquático, hoje conhecido como 
nado sincronizado, chegou ao Minas 
Tênis Clube por meio da professora 
Eva Tiomno, natural do Rio de Janei-
ro. Ela foi contratada para lecionar 
na Escola de Educação Física de Mi-
nas Gerais, e as aulas eram feitas na 
piscina do Minas I. As  jovens nada-
doras do Clube ficaram encantadas 
com o balé aquático que, naquela 
época, era muito famoso, graças 
aos filmes protagonizados pela 
atriz e nadadora norte-americana 
Ester Williams (1921- 2013), conhe-
cida como a “Sereia de Hollywood”, 
como os clássicos “A bela ditadora” 
e a “Filha de Netuno”, de 1949, e “A 
rainha do mar”, de 1952. Os asso-
ciados acompanhavam as aulas e 
a prática do nado sincronizado com 
curiosidade, e se admiravam com 
a novidade. Em novembro de 1954 
foi realizada a primeira apresenta-
ção de balé aquático no Minas. A 
indumentária usada pelas alunas 
chamava atenção: os maiôs eram 
bordados; as toucas cheias de flo-
res, com a opção de se usar luvas 
bicolores - brancas e pretas - que 
variavam conforme o movimento 
das mãos, ou alternadas, uma preta 
e outra vermelha. Confira, nas fotos 
desta página, a beleza das minaste-
nistas da equipe de balé aquático do 
Clube, em 1953.

O balé aquático, atual nado sincronizado, já  foi modalidade de sucesso no Minas
Dançando na água
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