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É fácil e rápido contribuir!

Em 2022, não se esqueça de lançar essa doação 
na sua Declaração de Imposto de Renda!

Escolha para onde vai o seu
Imposto de Renda!

Pesquise, na sua última Declaração de Imposto de Renda, o valor de Imposto Devido. 
Não tendo grandes variações na renda, nas deduções de despesas e nos critérios 
da Receita Federal, o valor do imposto deve ser o mesmo, ok? E lembre-se: a doação 
deve ser feita até o dia 30/12/2021.

Na hora de fazer a sua declaração, já com o recibo em mãos, lembre-se de lançar 
o valor doado na pasta “Doações Efetuadas”, Código 41 para Cultura ou 43 para o 
Esporte, digitando o nome “Minas Tênis Clube”, o CNPJ: 17.217.951/0001-10 e o 
valor pago como doação!

As doações podem ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas por meio de 
incentivo fi scal. O valor vai direto para as contas dos projetos abertos pela 
Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, e pela Secretaria 
Especial de Cultura, do Ministério do Turismo.

Por meio das Leis de Incentivo ao Esporte e à Cultura, temos 
projetos esportivos que benefi ciam a formação dos nossos atletas 
das categorias de base e projetos culturais que trazem grandes 
atrações para o Centro Cultural Unimed-BH Minas.

por exemplo, se o seu valor 
devido na última declaração 
for de R$ 521, para facilitar 
seu cálculo, arredonde para 
R$ 500.

arredondar
valor devido

NÃO SÃO VÁLIDAS as 
transferências via PIX.

E o banco vai solicitar 2 
códigos para a transação:
Código 1:
digitar o CPF / CNPJ do apoiador
Código 2:
digitar o número 2
(refere-se à doação)

valor máximo 6%

exemplo:
6% de R$500 = R$30 

(juntando Esporte e Cultura)R$ 521 R$ 500=

calcule o valor máximo que 
pode ser doado, lembrando 
que não pode passar de 6% 
(juntando Esporte e Cultura). 
Seguindo o exemplo, o valor 
máximo é de R$ 30.

chegou a hora de doar, e o 
melhor, sem sair de casa! 
Você pode fazer o depósito 
pelo aplicativo do seu banco.

para fi nalizar, envie o 
comprovante para o e-mail: 
leideincentivo@minastc.com.br, 
e pronto!

PASSO 1: PASSO 2: PASSO 3: PASSO 4: 

SAIBA TUDO
AQUI:

Mais informações: 3516-1329
ou leideincentivo@minastc.com.br

ESPORTE
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 3392 DV: 8
Conta Corrente: 7385-7

Contas para doação: 

CULTURA
Dados Bancários
Banco do Brasil
Agência: 1585-7
Conta Corrente: 30374-7
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LAZER
Está confirmada a Colônia de Férias em janeiro de 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Prezada família minastenista

Chegamos em dezembro, momento de contabilizar as vitórias, traçar 
planos para corrigir rotas e estabelecer novos objetivos, buscando sem-
pre um futuro melhor. No Minas, o balanço de 2021 é muito positivo! Em 
todas as suas áreas de atuação, que se respaldam nos pilares esporte, 
cultura, educação e lazer, o Clube fortaleceu sua posição como referência 
nacional e, mais uma vez, teve o reconhecimento do setor. No congres-
so anual da Confederação Nacional de Clubes e do Comitê Brasileiro de 
Clubes, em novembro, o Minas foi homenageado por seu trabalho na for-
mação de atletas, pelo desempenho de suas equipes em competições na-
cionais e internacionais e como instituição socialmente responsável, que 
contribui para a transformação das comunidades de seu entorno. Foram 
quatro prêmios recebidos, honrando nosso DNA do esporte e nossa vo-
cação para fazer o bem, concretizada no Programa Minas Tênis Solidário. 

Dezembro também é tempo de se imbuir do espírito natalino que torna 
mais forte a necessidade de união e solidariedade. Nesse sentido, convidamos a família minastenista para se juntar ao 
Programa Minas Tênis Solidário, levando um pouco da magia do Natal a crianças e comunidades em situação de vulne-
rabilidade social. Participem! Uma forma de ajudar é adquirir os produtos da Feira de Natal, que será realizada nos dias 
8, 9 e 10, no salão do Centro de Facilidades da Unidade I, com renda destinada ao incremento das ações do programa. 

E temos a satisfação de anunciar a inauguração, este mês, da Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas, o novo 
universo literário de Belo Horizonte. São 167 m² de área, no Piso 5 do Centro de Facilidades do Minas I (CF5), ofere-
cendo aos associados e ao público em geral muito conforto, em espaços modernos e inclusivos, e acervo de mais de 
6 mil livros, com o melhor da produção editorial para todas as faixas etárias. 

As boas novas não param por aí! No Minas II está em construção mais uma quadra de beach tennis e duas novas 
quadras de minibasquete. No Minas Country, os associados já desfrutam do conforto da nova varanda e do salão, que 
foram revitalizados e estão mais bonitos e confortáveis. O Country foi incorporado pelo Minas em setembro de 2000 e, 
desde então, sua infraestrutura está sendo modernizada e ampliada, alcançando o alto padrão de qualidade das demais 
Unidades do Minas. 

Mais uma notícia positiva: a Arena Multiuso Urbano Brochado Santiago do Centro de Treinamento JK, no Minas I, foi 
reaberta ao público, no último mês, com autorização da Prefeitura de BH, que flexibilizou, mais uma vez, os protocolos 
sanitários contra o novo coronavírus. E esperamos voltar a ver as arquibancadas lotadas pela fiel torcida minastenis-
ta, nos jogos da Superliga, do NBB e da Basketball Champions League Americas (BCLA), este mês. 

Finalizando, desejamos que o Natal da família minastenista seja repleto de harmonia e alegria! Vamos renovar nossas 
esperanças e acreditar que, com união e solidariedade, poderemos fazer 2022 melhor, pleno de prosperidade, saúde 
e felicidade para todos. 

Citando Ayrton Senna: “Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes”.

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Boas festas! Abraço, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

O melhor do Minas é você
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SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
Yuri Costa Dolabella

EXPEDIENTE

MINAS I

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

MINAS II

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

MINAS COUNTRY 

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

MINAS NÁUTICO 

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

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

TELEFONES ÚTEIS

OUVIDORIA
Rua da Bahia, 2.244 – 11º andar
ouvidoria@minastc.com.br
CNPJ do Minas Tênis Clube
17.217.951 / 0001 - 10
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PROMOÇÃO DE MATRÍCULA:
Matricule-se até 29/12/2021 e garanta em 
todas as parcelas:

25% de desconto* 
na modalidade PRESENCIAL

35% de desconto** 
na modalidade AO VIVO PELA INTERNET

Estamos de portas abertas esperando por você!

Na Cultura Inglesa é você quem escolhe. 

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

AULAS PRESENCIAIS OU 

AO VIVO PELA INTERNET?
AULAS PRESENCIAIS OU 

AO VIVO PELA INTERNET?

culturainglesamg.com.br

L m (31) 3264 2500

@culturainglesamg

*Consulte condições.

*Promoção válida para matrículas até 29/12/2021 em todas as unidades da Cultura Inglesa Belo Horizonte. Não cumulativa com outras promoções e convênios.

**Promoção válida para matrículas até 29/12/2021 na modalidade Ao Vivo pela Internet da Cultura Inglesa Belo Horizonte. Não cumulativa com outras promoções e convênios.
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APTO DE 4 QUARTOS E 3 SUÍTES

CORRETORA DE IMÓVEIS

Preços e condições:
(31) 3291-9955 / (31) 99982-1730
Rua Rodrigues Caldas, 726 - lj 5
Santo Agostinho – BHLocalizado na Serra - Próximo ao Minas II

163 m2

      IMÓVEL SEMINOVO 

Sala com 3 ambientes         Lavabo
Varanda           4 vagas de garagem 

Ótima vista!

Localizado na Serra - Próximo ao Minas II

Prédio de Luxo com Salão de Festa, Academia,
Piscina, Quadra, Espaço Gourmet e Sauna.

PJ 3220 (CRECI)
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O vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira e o 
presidente do Conselho Deliberativo Kouros Monadjemi 
De acordo com o protocolo do evento, foi dispensado 
o uso de máscara no palco

Mais uma vez, o Minas foi destaque no Congresso 
Brasileiro de Clubes, conquistando quatro troféus: o 
Prêmio Fenaclubes - Categoria Clube Esportivo, o Prê-
mio Clube Formador – Ciclo 2017/2020, o Prêmio Top 
100 Ouro e o Troféu Inspiração (Clube Filantrópico). 
O vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira e 
o presidente do Conselho Deliberativo Kouros Monad-
jemi representaram o Minas no evento, realizado pela 
Confederação Brasileira de Clubes (Fenaclubes), em 
parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). A 
edição 2021 do Congresso reuniu, em Campinas, nos 
dias 30 e 31 de outubro e 1º e 2 de novembro, cer-
ca de mil dirigentes de clubes sociodesportivos de 
25 estados e do Distrito Federal, de confederações 
e ligas esportivas. O presidente do Comitê Olímpico 
Brasileiro, Paulo Wanderley, foi agraciado com o Prê-
mio Personalidade do Esporte Nacional. Realizado 
anualmente, o Congresso Brasileiro de Clubes é con-
siderado como um dos maiores eventos do segmento 
na América Latina.

“Essas homenagens e prêmios nos deixam muito satis-
feitos e são uma forma de incentivo. Acreditamos que 
o reconhecimento da entidade nacional dos clubes con-
firma que estamos no caminho certo. Vamos seguir tra-
balhando com afinco, atendendo aos anseios da grande 
família minastenista, transformando as comunidades 
do nosso entorno e contribuindo efetivamente para o 
desenvolvimento do esporte brasileiro e para a promo-
ção da cultura em nossa cidade”, comenta o vice-presi-
dente minastenista. 

Troféu Clube Esportivo 

O Prêmio Fenaclubes é considerado o “Oscar” dos 
clubes sociodesportivos brasileiros, sendo entregue 
anualmente às agremiações que apresentam “cases” 
de sucesso comprovado. Nessa edição do evento, o 
Minas foi contemplado com o troféu na categoria Clu-
be Esportivo, em reconhecimento aos resultados posi-
tivos alcançados pelos representantes minastenistas 
(12 atletas e três treinadores) nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, apesar das dificuldades enfrentadas pelas res-
trições impostas pela pandemia de Covid-19, durante 
a preparação para a competição.

Minas é premiado por atuação no esporte e responsabilidade socioambiental
Oscar dos Clubes

Troféu Clube Formador 

Durante o Congresso Brasileiro, em Campinas, o Minas 
também foi agraciado com o Prêmio Clube Formador – 
Ciclo 2017/2020, nas modalidades voleibol, natação e 
ginástica de trampolim. O prêmio é uma homenagem do 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) às 13 agremiações 
que mais se destacaram no ciclo olímpico 2017/2020, 
formando o Ranking de Clubes por Esporte, elaborado 
pelo CBC e abrangendo 20 modalidades esportivas.

“É uma grande honra e uma felicidade para o CBC poder 
reconhecer estes que são pilares para o esporte brasi-
leiro, os Clubes! O Prêmio Clube Formador nada mais é 
do que o resultado de todo o trabalho e esforço dos Clu-
bes Formadores, que se refletiram na atuação esportiva 
durante o ciclo olímpico de 2017/2020”, destacou Paulo 
Maciel, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), 
na cerimônia de entrega dos prêmios.



   REVISTA DO MINAS • Dezembro de 2021 • 9

APTO DE 4 QUARTOS E 3 SUÍTES

CORRETORA DE IMÓVEIS

Preços e condições:
(31) 3291-9955 / (31) 99982-1730
Rua Rodrigues Caldas, 726 - lj 5
Santo Agostinho – BHLocalizado na Serra - Próximo ao Minas II

163 m2

      IMÓVEL SEMINOVO 

Sala com 3 ambientes         Lavabo
Varanda           4 vagas de garagem 

Ótima vista!

Localizado na Serra - Próximo ao Minas II

Prédio de Luxo com Salão de Festa, Academia,
Piscina, Quadra, Espaço Gourmet e Sauna.

PJ 3220 (CRECI)

INSTITUCIONAL

O Minas recebeu o Troféu Inspiração pelas ações de 
responsabilidade social desenvolvidas por meio do Programa 
Minas Tênis Solidário

Clube Top 100 / Ouro 

A cerimônia de entrega do Prêmio Clube Top 100 / Ouro 
foi uma das mais concorridas da programação do Con-
gresso Brasileiro de Clubes 2020/2021. Apenas dez 
agremiações no país, sendo o Minas uma delas, rece-
beram o título Clube Top 100 em caráter definitivo, por 
terem sido homenageadas cinco vezes consecutivas. 
No texto gravado na placa, a Fenaclubes destaca a im-
portância do Clube para seus associados, a cidade e o 
esporte nacional, conforme o trecho a seguir:

“É um reconhecimento mais que merecido a 
este clube que se destaca entre os milhares de 
clubes brasileiros, contribuindo de forma signifi-
cativa para o desenvolvimento da comunidade e 
da sociedade na qual está inserido, por meio de 
ações esportivas, sociais, culturais e de lazer”.

Os outros nove clubes distinguidos com o Prêmio Top 
100 / Ouro são: Pic (MG), Pinheiros (SP), Sociedade 
Hípica de Campinas (SP), Tijuca Tênis Clube (RJ), Iate 
Clube de Brasília (DF), Santa Mônica Clube de Campo 
(PR), Clube Curitibano (PR), Grêmio Náutico União (RS) 
e Assembleia Paraense (PA).

Troféu Inspiração 

Este ano, a Fenaclubes lançou o Troféu Inspiração, a fim 
de valorizar as ações de apoio às populações vulneráveis, 
realizadas pelos clubes durante o período crítico da pan-
demia de Covid-19. O Minas, por meio do Programa Mi-
nas Tênis Solidário, foi um dos agraciados com o prêmio, 
que também foi concedido à Assembleia Paraense (PA), 
ao Círculo Militar de Campinas (SP), Clube de Campo de 
Piracicaba (SP), Clube Diamantinos (RS), Itamirim Clube 
de Campo (SC), Santa Mônica Clube de Campo (PR).



Nesta sequência da matéria em comemoração aos 86 
anos do Minas, que teve sua primeira parte publicada na 
edição de novembro, mostramos outras personalidades 
que emprestam o nome a espaços esportivos e admi-
nistrativos nas Unidades I e II. Essa é uma das formas 
pela qual o Minas preserva sua memória, além de ho-

Conheça outros personagens históricos que emprestam o nome a espaços nas edificações do Minas
Memória nas paredes
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menagear aqueles que participam de sua trajetória vi-
toriosa. Para saber mais e fazer uma verdadeira viagem 
no tempo, visite a exposição de longa duração “Minas 
Tênis Clube: várias histórias”, que fica no Centro de Me-
mória, no piso 5 do Centro de Facilidades, na Unidade I. 
A entrada é franca para o público em geral.

Edwaldo Lucas (1926/1990), conhe-
cido como Luquinhas, era filho de 
José Lucas, primeiro maitre do Res-
taurante do Minas. Chegou ao Clube 
em 1961, ocupando da função de 
gerente do Restaurante, onde traba-
lhou até seu falecimento, em 1990. 

Restaurante da Sede Social do Minas I 

Salão Edwaldo Lucas

Hélcio Loyola Corrêa (1929 / 1988) 
foi diretor de vôlei feminino, na dé-
cada de 1970, e assumiu a superin-
tendência administrativa do Clube, 
no início dos anos 1980, função que 
exerceu até seu trágico e prematuro 
falecimento em um acidente de car-
ro. Hélcio Correa teve atuação desta-
cada na viabilização da construção 
do Minas II, inaugurado em 1984. 

Piso 7 da Torre Administrativa/ Centro de Facilidades

Secretaria do Minas Hélcio Loyola Corrêa
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O retrato de Edwaldo Lucas, 
no Restaurante do Minas

Luquinhas, ao telefone, durante 
expediente, no restaurante
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Helcio Correa, durante evento no Clube, no 
início dos anos 1980

O retrato de Helcio Corrêa, 
na Secretaria do Minas, foi 
inaugurado em março de 1989



INSTITUCIONAL
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Abraham da Silva Passos (1924-
2014) foi funcionário do Minas du-
rante 55 anos (1943 a 2008), exerceu 
diversas funções, se aposentando 
como encarregado de conservação 
e limpeza da praça de esportes. Ele 
empresta seu nome à área de des-
canso dos funcionários, no Minas I. 

Piso 4 do Centro de Lazer 

Espaço Abraham da Silva Passos 

Roberto Quintino dos Santos (1922-1997) foi des-
taque nas primeiras equipes de natação do Minas, 
sendo homenageado com o título de Atleta Lau-
reado, em 1958. Dirigiu o setor de tênis do Clube, 
modalidade que também praticou, e frequentou o 
Clube ao longo de toda sua vida.

1º andar da Sede Social do Minas II 

Área de Lazer Roberto Quintino dos Santos 

C
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Abraham cuidava com 
carinho dos pássaros e das 
áreas verdes do Minas I 

O Espaço Abraham da Silva Passos 
fica perto do refeitório, no Minas I

Nelson Antônio Quadros Vieira 
(1925-1995) foi atleta minaste-
nista de basquete, na década de 
1940. Deixou as quadras para 
estudar medicina e trabalhou 
durante quase 40 anos, até seu 
falecimento, no setor médico do 
Clube. Era assíduo frequentador 
da ‘’Mesa do Onças”, grupo de di-
retores e sócios que até hoje se 
reúne semanalmente no Restau-
rante do Minas I.

Piso 6 do Centro de Treinamento JK 

Centro de Medicina Esportiva Dr. Nelson Quadros
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O Centro de Medicina Nelson 
Antônio Quadros Vieira é hoje 
um dos mais completes do país

Nelson Quadros, camisa nº 40, foi atleta 
do basquete e médico do Minas
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O então presidente do Minas, 
Sergio Bruno Zech Coelho 
(à esquerda), com familiares 
de Roberto Quintino, 
na inauguração da área 
de lazer, em 1998

Roberto Quintino dos 
Santos, atleta laureado da 
natação minastenista
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O Programa Minas Tênis Solidário convida os associa-
dos a participar do Natal Solidário, doando roupas, cal-
çados e brinquedos novos ou em bom estado de con-
servação, além de alimentos, que serão destinados aos 
moradores de uma comunidade em situação de vulnera-
bilidade social, no dia 18 deste mês. As doações podem 
ser deixadas nas portarias das Unidades do Clube. 

Os minastenistas também estão convidados a participar 
da manhã natalina, quando as doações serão entregues 
às crianças e famílias, vivenciando um momento especial 
de alegria e verdadeiro espírito natalino. Mais informa-
ções: 3516-2090 ou e-mail ana.sales@minastc.com.br.

Sócios podem fazer doações e participar da entrega na manhã natalina 
Natal Solidário

Com a redução dos índices de contaminação pelo novo 
coronavírus, as pessoas já estão se sentindo mais segu-
ras para sonhar, desejar e planejar o ano de 2022 com 
alegria e confiança em tempos melhores! É com esse 
sentimento positivo que o Programa Minas Tênis Solidá-
rio realiza, pela segunda vez, a Árvore dos Desejos, que 
estará instalada no hall do Centro de Facilidades (CF6) 
a partir do dia 10 deste mês. 

Para participar da ação, os associados devem escrever 
uma frase que expresse suas expectativas e sonhos para 
o próximo ano. Os cartões específicos estão disponíveis 
na portaria e, depois de preenchidos, devem ser colocados 
na árvore. No dia 22 de dezembro, haverá o sorteio de três 
frases, que serão publicadas na edição de janeiro da Revis-
ta do Minas. Por isso, é indispensável que os participantes 
informem corretamente nome e telefone de contato. 

Faça seu desejo e participe do sorteio das três frases que serão publicadas na Revista do Minas
Árvore dos Desejos

Campanha Pet Solidário
O Programa Minas Tênis Solidário está apoiando a Corrente pelo Bem dos Animais 
(CBA), grupo de protetores independentes de Belo Horizonte, realizando a Campanha 
Pet Solidário, arrecadando coleiras, camas, roupas, guias, vasilhas de água e comida, 
além de produtos de higiene e alimentícios dentro do prazo de validade. As doações 
podem ser entregues em qualquer portaria das Unidades do Clube. Os pets carentes 
contam com sua solidariedade. 

A expectativa é que a Árvore dos Desejos/2021 também 
mobilize a família minastenista, como em 2019
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Boas compras
Feira de Natal está de volta com opções de presentes para todos os gostos e idades

Nos dias 8, 9 e 10 deste mês, das 9h às 19h, o Progra-
ma Minas Tênis Solidário realiza sua tradicional Feira de 
Natal, uma ótima oportunidade para sócios e não só-
cios comprarem os presentes e lembrancinhas para os 
familiares, amigos, colegas de trabalho, prestadores de 
serviços, em um mesmo lugar, com segurança e tran-
quilidade. Nos estandes instalados no amplo salão do 
Centro de Facilidades da Unidade I (CF6), os visitantes 
encontrarão grande variedade de produtos de alta qua-
lidade, como peças em artesanato, utensílios e artigos 
de cama, mesa e banho, moda praia, produtos alimentí-
cios, semijoias e bijuterias. 

A entrada é franca, mas haverá rigoroso controle de lo-
tação, a fim de manter o distanciamento físico. Serão 
seguidos todos os protocolos de combate ao novo co-
ronavírus estabelecidos pelas autoridades sanitárias. 

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Em 2020, a Feira de Natal foi suspensa, por causa das 
restrições impostas pela pandemia.



SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

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

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

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

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

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

SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

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

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

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

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

Dr. Mauro JácomeEmagrecimento
e Saúde

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

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

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

www.cronosendoscopia.com.br

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

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

31.3384.3771       31.98957.4000

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

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

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

peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

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

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

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

drmaurojacome

dr.maurojacome

Emagrecimento e Saúde
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saber sobre o tratamento.

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

Dr. Mauro Jácome

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

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

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

UNIDADE SAVASSI
Rua Fernandes Tourinho, 164 - 4º Andar
Savassi - BH - MG
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www.cronosendoscopia.com.br

drmaurojacome dr.maurojacome

SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO
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Balão Intragástrico
O BALÃO INTRAGÁSTRICO É UMA ALTERNATIVA NÃO CIRÚR GICA
PARA AJUDAR NO TRATAMENTO PARA A PERDA DE PESO. BENEFÍCIOS
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• Sem restrição para atividades físicas;
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INFORMAÇÕES
Conte com atendimento especializado em 
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paciente para de perder peso.

drmaurojacome

dr.maurojacome

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

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

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

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

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

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

drmaurojacome

dr.maurojacome

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

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

É um produto de uso temporário que tem por 
fi nalidade a reeducação alimentar, para isso 
é necessário acompanhamento multi dis ci pli-
nar para que após a retirada do balão o peso 
perdido seja mantido.
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Sempre preocupado em proporcio-
nar à família minastenista os melho-
res serviços, o Clube disponibiliza, a 
partir deste mês, mais uma comodi-
dade para os associados adultos. É 
a marcação de massagem pelo apli-
cativo Minas Tênis Clube, no qual 
toda a agenda estará disponível. O 
cancelamento com menos de três 
horas antes o horário marcado ou 
o não comparecimento implicarão 
na cobrança de multas. A depilação 
continua a ser marcada presencial-
mente ou por telefone. Os serviços 
de massagem e depilação deverão 
ser pagos com cartão de crédito 
ou de débito ou no boleto do Clube. 
Confira os detalhes a seguir.

Agendamento
• Pelo aplicativo, poderão ser agen-

dadas massagens para os pró-
ximos sete dias, mas apenas uma 
por dia.

• Todos os horários de massagem 
estarão disponíveis no aplicativo.

• Quem preferir pode continuar 
fazendo o agendamento presen-
cialmente ou por telefone. Nes-
ses casos, a marcação é feita 
somente para o mesmo dia. 

• Os/as sócios/as devem levar seus 
objetos de higiene pessoal, como 
toalha, chinelos e roupão. O uso 
da máscara é obrigatório durante 
toda a sessão.

A partir deste mês, minastenistas têm a comodidade de marcar massagens pelo aplicativo
Na palma da mão

Passo a passo para 
o agendamento
1. Acessar o aplicativo com o CPF ou 

o número da carteira de sócia/o. 
Se a/o associada/o ainda não ti-
ver se cadastrado no aplicativo 
Minas Tênis Clube, será redirecio-
nada/o para a tela de cadastro. Os 
dados para cadastro devem ser 
os mesmos que constam na Se-
cretaria do Clube.

2. Na tela inicial, clicar em Serviços, 
no menu inferior. 

3. Clicar em Sauna.

4. Escolher a Unidade 
(Minas I ou Minas II)

5. Escolher  feminino ou masculino.

6. Escolher o serviço disponível.  
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SERVIÇOS

Cancelamento
• A massagem pode ser cancelada até 3 horas, no míni-

mo, antes do horário agendado, sem cobrança de multa. 

• Caso o cancelamento seja feito com menos de três 
horas do horário marcado, será lançada no boleto 
da/o sócia/o a cobrança de multa no valor de 50% do 
preço da massagem.

• Se a/o sócia/o não desmarcou o horário e não com-
pareceu, será lançada no boleto a cobrança de multa 
no valor de 100% do preço da massagem.

Depilação
• A marcação de depilação continua sendo feita somen-

te presencialmente ou por telefone e para o mesmo dia.

• As sócias devem levar seus objetos de higiene pesso-
al, como toalha, chinelos e roupão. O uso da máscara 
é obrigatório durante toda a sessão.

Pagamento
• Os pagamentos de massagem e de depilação devem ser 

feitos com cartão de crédito, débito ou lançamento no 
boleto do condomínio, no balcão, logo após a sessão.

Horários
Confira, a seguir, os horários de atendimento dos ser-
viços de massagem e depilação, atualmente em vigor 
nos Minas I e II. Destaca-se que alguns horários serão 
alterados, quando for autorizado, pela Prefeitura de Belo 
Horizonte, o funcionamento das saunas a vapor e seca. 

Minas I
Massagem Masculina (3516-1307)

segunda a sexta-feira......................................15h às 21h 
sábado..............................................................8h às 20h 
domingo e feriado.............................................9h às 15h

Massagem Feminina e Depilação (3516-1353)

segunda-feira..................................................14h às 20h 
terça-feira a sábado..........................................8h às 20h 
domingo e feriado.............................................8h às 18h

Minas II
Massagem Masculina (3516-2077)

segunda a sexta-feira......................................15h às 21h 
sábado.............................................................14h às 20h 
domingo e feriado...........................................13h às 19h

Massagem Feminina e Depilação (3516-1353)

segunda, quarta e sexta-feira...........................14h às 20h 
terça, quinta, sábado, domingo e feriado..........8h às 14h

7.Selecionar dia, horário e profissional (ou usar o filtro, na barra superior). 

Clicar em Agendar Serviço.

8. Escolher a forma de pagamento, 
aceitar o termo de cancelamento.

Clicar em confirmar agendamento. 



18 • Dezembro de 2021 • REVISTA DO MINAS   

O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas 
Soares Júnior, tem 31 anos de carreira no Ministério 
Público estadual e, pela terceira vez, com mandato no 
biênio dezembro de 2020 a dezembro de 2022, foi elei-
to para o cargo, que já ocupou no período de 2000 a 
2004. Na entrevista a seguir, ele fala sobre os desafios 
e as realizações do MP mineiro e destaca as mudanças 
na Justiça, impulsionadas pela tecnologia e pela auto-
composição. “Nós estamos na transformação de um 
processo cultural”, afirma o chefe do MP mineiro, que 
nasceu em São Francisco, no norte do estado, e é torce-
dor apaixonado pelo Atlético.

Jarbas Soares Júnior, procurador-geral de Justiça de Minas Gerais

“A morosidade da Justiça, aos poucos, será 
substituída pela autocomposição rápida”

Como a atuação do MPMG impacta positivamente o coti-
diano dos cidadãos mineiros?

A atuação do Ministério Público impacta na sociedade de 
múltiplas formas: no combate ao crime organizado, atuan-
do junto com as polícias; na área ambiental; na defesa do 
consumidor, com o Procon Estadual atuando junto com as 
Promotorias e os órgãos de proteção; na promoção dos 
direitos humanos e dos direitos fundamentais; na proteção 
das famílias, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, 
das pessoas com deficiência, do patrimônio cultural bra-
sileiro. Nós temos índices de medição da nossa atuação 
e do reconhecimento social, tanto que, nas pesquisas de 
opinião, o Ministério Público está entre as instituições de 
maior credibilidade perante o povo brasileiro.

E quais são os desafios enfrentados pelo MPMG para 
cumprir sua missão como defensor dos direitos dos 
cidadãos e da sociedade? 

O Ministério Público não é um órgão administrativo por ex-
celência, quer dizer, tem que, sempre, se socorrer do Poder 
Judiciário. E o Poder Judiciário tem dado respostas cada 
dia melhores para a ação do Ministério Público. Nós en-
frentamos os desafios de conseguir fazer a comprovação 
do que o Ministério Público alega; outro ponto é vencer 
essa cultura da litigiosidade que ainda impera nos profis-
sionais do Direito e, muitas vezes, em boa parte das empre-
sas. Por fim, me parece que o desafio do momento é evitar 
que haja retrocesso na legislação utilizada pelo Ministério 
Público para defender esses interesses difusos e coletivos 
da sociedade. Agora mesmo, houve uma reforma da Lei de 
Improbidade, não me pareceu a melhor reforma, que tirou 

“A atuação do Ministério 
Público impacta 
na sociedade de 

múltiplas formas”
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ENTREVISTA

Por outro lado, o que me parece um 
caminho sem volta é a nova justiça, 
a justiça negocial, em que as partes 
compõem. No Ministério Público, nós 
temos hoje o Compor, um órgão de 
autocomposição, por meio do qual fa-
zemos os Termos de Ajustamento de 
Condutas. Temos, também, o Acordo 
de Não Persecução Cível e o Acordo 
de Não Persecução Penal. As partes, 
hoje, têm o sistema de autocomposi-
ção, como Arbitragem, Conciliação e 
Mediação. Nós estamos na transfor-
mação de um processo cultural.

Qual é a opinião do senhor sobre a 
atuação do Minas Tênis Clube no 
desenvolvimento do esporte e da 
cultura no estado?

O Minas Tênis Clube é um patrimô-
nio de Minas Gerais, é um clube tra-
dicional, com visão do presente e 
do futuro, que tem sido responsável 
pela formação de grandes atletas, 
que também serve de alavanca para 
debates e discussões, promove a 
saúde de boa parte dos belo-horizon-
tinos e mineiros e serve de referên-
cia. O mais importante é que o Minas 
está no coração do povo mineiro.

O senhor pratica alguma atividade 
física para relaxar e/ou ajudar na 
promoção da saúde?

Olha, meu principal lazer é assistir 
aos jogos do Galo. Obviamente que 
isso não é atividade de saúde, ao 
contrário, o Atlético acaba mexendo 
com as emoções da gente. Como 
atividade física, eu faço algumas que 
me ajudam muito a manter o espíri-
to elevado mesmo nas dificuldades. 
Eu caminho, corro, ando de bicicleta, 
faço academia durante a semana e, 
além do mais, tento cuidar da saú-
de dentro do possível, até porque o 
tempo vai passando e os problemas 
tendem a aumentar. 

E quais são os planos para 2022?

Nós já realizamos cerca de 80% das 
nossas promessas de campanha. O 
que nós precisamos fazer melhor e 
mais é na área da tecnologia, porque 
sem o avanço tecnológico, tudo que 
nós fizermos será pouco. Em 2022, 
vamos executar o nosso plano de co-
municação, pois o Ministério Público 
precisa falar melhor com a socieda-
de, apresentar os resultados, ouvir 
também a sociedade. Neste ano, nós 
desapropriamos o prédio do Banco de 
Minas Gerais, o BMG, na avenida Álva-
res Cabral, e lá será criada a primeira 
unidade do Mistério Público Brasileiro 
de combate ao crime e à corrupção. 
Depois, faremos a segunda unidade, 
na região do Sul de Minas, em Vargi-
nha, e aprofundaremos. E nós tere-
mos a Procuradoria de Competência 
Originária para as autoridades com 
foro no Tribunal de Justiça.

Na opinião do senhor, como é pos-
sível solucionar a morosidade da 
Justiça brasileira?

Não existe na sociedade brasileira 
a cultura ainda formada da necessi-
dade de conciliar ao invés de litigar. 
A mudança que está acontecendo 
é na tecnologia, que vai permitir que 
o Judiciário atue mais rapidamente, 
sem aqueles processos antigos de 
instrução com muita formalidade. 

“O que me parece 
um caminho sem 

volta é a  nova 
Justiça, em que as 
partes compõem”

instrumentos que o Ministério Públi-
co tinha de proteção do patrimônio 
público. A meu ver, tanto o Poder Ju-
diciário quanto o Ministério Público 
precisam de paz para trabalhar, e as 
reformas que estão sendo pensadas 
ou propostas não trarão os benefí-
cios, e o Ministério Público acabará 
voltando para área penal, o que seria 
totalmente lamentável.

Quais realizações o senhor des-
tacaria, neste primeiro ano de seu 
atual mandato à frente do MPMG? 

No campo das realizações, tivemos 
algumas significativas, como a ins-
talação do escritório em Brasília 
para fazer acompanhamento das 
questões importantes que estão na 
capital federal; a criação da política 
de conciliação e mediação dentro da 
Instituição, com o Compor, o nosso 
órgão de autocomposição. Não po-
demos perder também de vista o 
avanço que houve nessa política de 
autocomposição, ao firmarmos o 
acordo de Brumadinho, no valor de 
37,7 bilhões de reais, cujo incremen-
to está sendo realizado pelo Governo 
de Minas, com a destinação de 1,5 
bilhão, conforme definido pela As-
sembleia Legislativa, para os muni-
cípios. E agora firmamos um acordo 
de 6,8 bilhões de reais com o estado 
para regularização dos repasses da 
Saúde. Com o apoio do presidente 
da Assembleia, Agostinho Patrus, de 
todas as bancadas e do governador 
Romeu Zema, fizemos a maior re-
forma da lei orgânica do Ministério 
Público de Minas Gerais. Criamos a 
política de autocomposição do MP, 
fortalecemos a Ouvidoria. Reforma-
mos o processo disciplinar e trou-
xemos a pena de suspensão para 
faltas graves, por exemplo, e regula-
mentamos o trabalho extra. 
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Minas Country evolui com obras do Plano Diretor, reformas e cuidados constantes 
Um novo clube 

Acessibilidade universal, muita comodidade e mais op-
ções de lazer para os sócios. Essas são as premissas 
básicas do Plano Diretor do Minas Country (PDMC), 
que está garantindo a evolução da Unidade, oferecen-
do aos associados mais opções de lazer, melhor aten-
dimento e prestação de serviços de excelência. A pri-
meira etapa do PDMC, concluída em agosto de 2020, 
garantiu aos associados uma nova área de lazer, dota-
da de piscina semiolímpica aquecida, deck de quase 
2 mil m² e mobiliário moderno e confortável; lancho-
nete, varanda e vestiários, ocupando área de mais de 
400 m²; e atrações especiais para a garotada, como 
piscina infantil aquecida, área molhada, escorregador, 
Espaço da Criança e playground. 

No último mês, terminou a reforma da sede social, in-
cluindo a construção de nova varanda e a readequação 
do salão, preservando a identidade histórica do Clube, e 
melhorias em outras dependências da edificação, como 
enfermaria, banheiros e área de funcionários. Está em 
fase final, a reforma do ginásio coberto, que terá novos 
sanitários e duchas. E segue em andamento a obra de 
construção da sala de preparação física da Unidade, 
que tem previsão de conclusão em 2022.

“É muito bem ver o desenvolvimento que o Minas Cou-
ntry teve nesses últimos anos. É difícil até comparar o 
que era o Country com o Minas Country de hoje. Novas 
opções de lazer e esporte passaram a ser oferecidas 
aos sócios, como quadras de vôlei de areia e de bea-
ch tennis. Sem falar na área de lazer infantil, que ficou 
sensacional”, avalia o diretor ouvidor Sergio Braga, que 
também participou de diretorias do Country, antes da 
incorporação pelo Minas, em setembro de 2000.

A primeira etapa do PDMC incluiu, ainda, intervenções 
do Projeto de Acessibilidade Universal do Clube, como 
a instalação de dois elevadores e a construção de pas-
sarelas, ligando a sede social à nova área de lazer, além 
da disponibilização de carro elétrico, que transporta os 
sócios entre os vários níveis do Country.

Também merecem destaque as obras de infraestrutura, 
como a regularização do tratamento de esgoto; a refor-
ma da galeria de águas pluviais; a modernização da Es-
tação de Tratamento de Água, para garantir a qualidade 
da água das piscinas; e a revisão dos sistemas elétricos 
e hidráulicos. “São obras pouco visíveis, mas indispen-
sáveis para o pleno funcionamento do Minas Country”, 
observa o diretor.

Reformadas, a sede e a varanda estão mais bonitas O diretor Sergio Braga: satisfeito com as melhorias no Country

SEU PATRIMÔNIO
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Instalação da plataforma integradora consolida o Centro de Controle e Operação do Minas 
Minas Smart Clube

A plataforma de supervisão, controle e processamento 
de dados do Centro de Controle e Operação (CCO), que 
será instalada e configurada neste mês, é mais um passo 
para tornar o Minas o primeiro clube inteligente do país. 
Ela integra todos os sistemas de automação e monitora-
mento implementados durante os últimos anos nas Uni-
dades do Minas, consolidando o CCO.

Elevadores, sistemas de aquecimento, de ar-condicionado, 
estações de tratamento de água, temperatura de piscinas, 
iluminação e diversas outras instalações das Unidades do 
Clube passarão a funcionar de forma orgânica, sendo mo-

nitorados e controlados a partir do CCO ou de qualquer 
outro lugar, por meio da interface mobile de um único 
sistema. As manutenções se tornarão mais ágeis, as 
equipes serão otimizadas e os especialistas poderão 
trabalhar de forma volante e direcionados pelo CCO. “Os 
dados processados e armazenados pela nova platafor-
ma farão parte do dia a dia da operação do Minas, sub-
sidiando as tomadas de decisões e facilitando o acesso 
do associado a informações que serão disponibilizadas, 
em breve, no aplicativo e no site do Clube”, comenta o 
diretor de Obras José Cláudio Nogueira Vieira.

Minas II terá mais uma quadra de beach tennis e duas quadras de minibasquete
Novas quadras

Os associados ganharão mais uma quadra de beach tennis no Minas II 

No final deste mês, os associados ganham mais uma quadra de beach tennis no Minas II. A obra está sendo exe-
cutada pela Engequadra, empresa vencedora da licitação. O novo espaço de esporte recreativo da família minas-
tenista tem 18 m x 10,8 m, mesma dimensão da quadra 1, inaugurada em maio último. Ambas são exclusivas para 
jogos de beach tennis. 

Paralelamente, uma quadra poliesportiva e outra de peteca estão sendo adaptadas para a prática de minibas-
quete, com a instalação de tabelas e pintura das linhas. As quadras beneficiarão os alunos do curso de basquete 
e a garotada que gosta de praticar a modalidade nos momentos de lazer no Clube.

Ainda no Minas II, será concluída este mês a modernização da Estação de Tratamento de Água nº 1 (ETA 1), 
que inclui a troca dos filtros, a instalação de novas tubulações e equipamentos e as obras civis.
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Confira, a seguir, os serviços que estão sendo execu-
tados pelas equipes de manutenção, a fim de garantir 
que as três Unidades funcionem plenamente, preser-
vando o patrimônio e atendendo às expectativas da 
família minastenista. 

Minas I 
No Centro de Lazer, está sendo feita a reposição do 
pó de telha das sete quadras cobertas. O serviço foi 
iniciado na segunda quinzena de novembro e termina 
este mês. Ainda em novembro, foram trocados 30 m² 
de vidro laminado de 10 mm que compõem a cobertu-
ra do prédio (Piso 9). O serviço foi necessário por cau-
sa do desgaste do material com o passar dos anos. 
Vale lembrar que o Centro de Lazer do Minas I foi inau-
gurado em 2007.

E o passeio da rua da Bahia voltará a ficar visualmente 
agradável, já que as jardineiras serão replantadas neste 
mês, com a conclusão da impermeabilização do piso. 
As espécies escolhidas são grama amendoim, singônio 
variegata e mini-ixora, que se adaptam bem em espaços 
rasos, são ideais para forração e formam um conjunto 
de vegetação harmônico e bonito. 

Minas Country
Está prevista para ser concluída no início de janeiro a 
manutenção anual programada do campo de futebol do 
Minas Country. Na sequência, o campo soçaite será o 
foco dos cuidados preventivos e corretivos, até a primei-
ra semana de fevereiro. Os campos ficarão interditados 
nos períodos de execução dos serviços, que incluem 
descompactação do solo, adubação e aplicação de fina 

Nas três Unidades, a manutenção constante preserva o patrimônio dos associados
Cuidados permanentes

SEU PATRIMÔNIO

camada de areia para auxiliar no crescimento da grama 
e o nivelamento em geral.

Neste mês, a equipe de manutenção do Minas Country, 
o paraíso verde dos minastenistas (leia mais na página 
19), também estará empenhada na limpeza de telhados, 
calhas, redes de águas pluviais e vias de circulação, 
para evitar entupimentos e o acúmulo de mato entre os 
calçamentos. Serão feitos, ainda, reparos e limpeza das 
trilhas ecológicas, incluindo os guarda-corpos, garantin-
do segurança aos caminhantes; e substituição e reposi-
ção de gramados nos taludes e canteiros do clube. 

Nas trilhas bem cuidadas as caminhadas ficam mais seguras

Cinemas quase prontos
Serão concluídas neste mês de dezembro as obras civis nas duas salas de 
cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas, que têm previsão de aber-
tura em 2022. Foram finalizadas a montagem dos equipamentos e dutos 
do sistema de climatização das salas e a infraestrutura das instalações 
de dados, elétricas e de audiovisual. Também terminou a montagem da 
arquibancada, nas quais serão instaladas as poltronas, e está sendo exe-
cutada a passagem das redes elétrica e de telecomunicações. Neste mês 
de dezembro, serão concluídas as obras civis.
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Projetos foram concluídos, licitação está em andamento e obra deve começar neste mês
Bar da Lagoa

Na edição de novembro da Revista do Minas foi pu-
blicada uma matéria completa sobre o Plano Diretor 
do Minas Náutico (PDMN), destacando a aprovação, 
durante reunião do Conselho Deliberativo, em setem-
bro último, da proposta da diretoria para a execução 
das obras da terceira etapa. Nesse sentido, os pro-
jetos executivos e o detalhamento arquitetônico das 
quadras e edificações da fase 1 dessa etapa foram 
concluídos, e está em andamento a licitação para a 
execução da primeira obra, que é o Bar da Lagoa, pre-
vista para começar este mês. 

Além do Bar da Lagoa, fazem parte da fase 1 da 
etapa 3 do PDMN, a lanchonete próxima ao parque 
infantil, o porte-cochère no Pavilhão de Esportes e 
Eventos e as quadras de areia com arquibancadas 
integradas ao terreno, área que está sendo chamada 
de “praião mineiro”. As obras têm previsão de con-
clusão no prazo de três anos. O custo estimado é 
de R$ 13.581.928,68, que serão pagos com recursos 
próprios, oriundos da contribuição condominial. De-
pois de concluída essa fase, a área construída do Mi-
nas Náutico saltará de 40 mil m² para 62 mil m². “Os 

sócios ganharão novas opções de atividades, que 
contribuirão para fortalecer a integração da família, 
além de instalações mais confortáveis e prestação 
de serviços com excelência”, ressalta o diretor de 
Obras José Cláudio Nogueira Vieira. 

Vale lembrar que, de acordo com o inciso XII do Artigo 
35 do Estatuto do Náutico, compete ao Conselho Delibe-
rativo, órgão representante dos associados: “Autorizar 
a execução de obras e serviços nas dependências do 
MTNC, assim como a contratação de empréstimos fi-
nanceiros, cujos valores sejam superiores a 5% (cinco 
por cento) de suas receitas operacionais estimadas no 
orçamento aprovado para o ano”.

Revisão e atualização
O Plano Diretor do Minas Náutico foi elaborado em 
1996, pela Dávila Arquitetura, tendo sua primeira etapa 
inaugurada em 18 de março de 2000. O plano foi revisto 
pela Comissão Revisora do Clube e atualizado pela Ho-
rizontes Arquitetura e Urbanismo, em duas ocasiões, a 
fim de adequá-lo às demandas dos sócios, mudanças 
de comportamentos sociais, avanços tecnológicos etc. 

O início da terceira etapa do Plano Diretor do Náutico foi aprovado pelo Conselho
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Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional

SEU PATRIMÔNIO

A área náutica do Clube terá 100 m² de flutuadores

Para que o Minas Náutico esteja sempre perfeito, fun-
cionando plenamente o ano inteiro, a equipe de enge-
nharia e manutenção trabalha incansavelmente. Afinal, 
o Clube tem a missão de oferecer os melhores serviços 
e atendimento de qualidade aos associados de todas as 
idades, proporcionando a confraternização da família e 
dos amigos em momentos memoráveis de lazer. 

Neste mês, está prevista a ampliação da área de flutuadores 
do píer, que passará de 80 m² para 100 m², garantindo mais 

Manutenção constante garante pleno funcionamento do Náutico
Bem cuidado

comodidade aos alunos da Escola de Vela e aos sócios. 
Também na área náutica, em dezembro, será colocada uma 
tenda piramidal de 8m x 8m, que proporcionará sombra aos 
usuários, durante a montagem das embarcações. 

Melhorias também foram realizadas no último mês, in-
cluindo a manutenção completa do campo de futebol, 
que foi todo adubado e teve a grama substituída em áre-
as desgastadas; e a recuperação das quadras de tênis 
6 e 7, com a troca de saibro e de fitas demarcatórias.



26 • Dezembro de 2021 • REVISTA DO MINAS   

Os nove associados mirins vencedores do concurso 
de desenho “O pet dos meus sonhos” vibraram com 
os prêmios entregues pelo Minas, no final de outu-
bro. Guilherme Tavares Castro Diniz, Letícia Passos 
Junqueira e Luiza de Oliveira Campos (categoria 4 a 
6 anos); Helena Guimarães Batista, Nathália Rebelo 
Durigueto e Gabriel Durão Loures Valle (categoria 7 
a 9 anos); Helena Bastos de Castro, Maria Fernanda  

Vencedores do concurso de desenhos ganham kit de artes e pelúcia do pet dos sonhos
Imaginação premiada

Guilherme Tavares Castro Diniz, 6 anos, com a irmã Gabriela e 
os pais Patrícia e Eduardo 

Helena Guimarães Batista, 9 anos, com pais Meiriane e Davi e 
a irmã caçula Isabel

Letícia Passos Junqueira, 5 anos, com os pais Raquel e Rodri-
go e a irmã Isabela

Luiza de Oliveira Campos, 5 anos, com os pais Mônica e Ber-
nardo e o irmãozinho Daniel

Oliveira Dumont e Rafael Alkmin Cavalcante (catego-
ria 10 a 12 anos) ganharam um kit de artes personali-
zado e uma pelúcia do pet sonhado. O concurso teve 
mais de 700 inscritos e mobilizou as crianças minas-
tenistas, ao longo dos meses de setembro e outubro. 
Confira, nas fotos a seguir, a alegria dos vencedores, 
que mostram seus desenhos e prêmios, orgulhosa-
mente, ao lado da família.
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LAZER

Helena Bastos de Castro, 12 anos, com os pais Homero e 
Camila e a irmã Elisa

Nathália Rebelo Durigueto, 9 anos, com os pais Fernanda e 
José Orestes

Maria Fernanda Oliveira Dumont, 11 anos, com os pais Eloína 
e Leonardo e o irmão Arthur

Gabriel Durão Loures Valle, 9 anos, com os pais Aline e 
Guilherme 

Rafael Alkmin Cavalcante, 11 anos, com os pais Camila e 
Rodrigo e a irmã Letícia 

Os nove minastenistas vencedores do concurso “O pet dos 
meus sonhos”
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Atmosfera acolhedora, acomodações 
confortáveis, alimentação saudável e 
equipe completa de profi ssionais de 
saúde em uma casa cuidadosamente 
preparada para atender todas as 
necessidades do seu familiar.

R. Alfenas, 341 - Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte, MG

(31) 99798-2765              (31) 2555-7949

Te esperamos para uma visita.

é o que
com amor

O CUIDADO

AOS IDOSOS

respeito

 nos motiva.
&

Software de gestão empresarial, 
ERP On Demand e 

On Premise.

Software 100% web para gestão financeira, de pessoas,
compras e suprimentos, controladoria, produção, 

serviços, vendas e BI

www.teknisa.com

Saiba mais

A tradicional Colônia de Férias do Minas, suspensa nos últimos dois anos 
por causa das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, voltará a ser 
realizada em 2022, no período de 10 a 28 de janeiro, garantindo a diversão 
da garotada minastenista de 4 a 13 anos de idade. As inscrições serão aber-
tas no dia 15 deste mês, nas Centrais de Atendimento das três Unidades 
do Minas e do Náutico. A partir do dia 2 de janeiro, caso ainda haja vagas, 
convidados de sócios poderão se inscrever. Os valores por semana são R$ 
700 para associado e R$ 910 para não sócios. 

A programação já está sendo preparada pelos especialistas do Minas em 
recreação infantil e incluem atividades aquáticas esportivas, arvorismo, es-
calada, gincanas, acampamento com boate, oficinas de artes, passeios e 
muito mais. Vale lembrar que durante todas as atividades serão seguidos 
os protocolos de bioproteção estabelecidos pelas autoridades sanitárias no 
período. Mais Informações: 3516-1303. 

Colônia de Férias será realizada em janeiro para alegria da garotada minastenista
Diversão garantida

Oficina de Pop It
Os associados de até 12 anos não podem perder a Ofici-
na de Pop It, o brinquedo mais querido do momento, que 
será realizada no dia 18, das 10h às 13h30, no Espaço 
da Criança do Minas I. As inscrições devem ser feitas 
no local, a partir das 9h. É obrigatório o uso de máscara. 

Papai Noel no Minas 
E também está de volta a Festa de Natal da garotada minastenista, que será 
realizada nos dias 18 e 19, com muitas atrações. O ponto alto da programa-
ção será a chegada do Papai Noel, no dia 19, às 12h30, ao Espaço da Criança 
do Minas I; e às 14h30, ao Espaço da Criança do Minas II. A programação 
completa será divulgada nas mídias digitais do Clube. 
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Saiba mais

Espaço exclusivo da turma jovem terá atrações imperdíveis este mês
Espaço Teen Newton

Bate-papo com dicas de limpeza de pele e cosméticos e oficina de luminárias de Natal, feitas com MDF e encaixes, 
são as atividades programadas em dezembro no espaço exclusivo para sócios de 13 a 17 anos, no Minas I. E também 
tem jogos de tabuleiro e videogames, com opções para todos os gostos. 

ENTRETENIMENTO

Atividade Data Horário

Dicas de limpeza de pele e cosméticos. 6/12 14h às 18h

Oficina de luminárias de Natal 13 a 24/12
Segunda a sexta-feira, 
das 13h às 19h; sábado 
e domingo, das 10h às 16h.

Videogames e jogos de tabuleiro
Segunda a sexta-feira, das 13h às 19h; 
sábado e domingo, das 10h às 16h. 
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Equipes minastenistas conquistam cinco troféus em torneios regional e nacional
Vôlei máster 

ENTRETENIMENTO

Formadas por associados e ex-atletas, as equipes de 
vôlei máster feminino e masculino são presença certa 
nos pódios das principais competições da modalidade, 
realizadas pelo país afora. Em novembro último, foram 
três troféus conquistados no Rota Sudeste de Vôlei 
Master, terceiro maior torneio do país, realizado pela Fe-
deração de Vôlei Master Capixaba, em Guarapari (ES). 
No masculino, o Minas faturou o 1º lugar nas categorias 

50+ e 55+, representado por Sauro de Almeida, Vinicius 
Correa, Roberto Lo Russo, Paulo Quintino, Nilson Leite, 
José Ricardo Claudino, Francisco Santos, Benjamin Pai-
xão e Alexandre Casimiro. No feminino, a equipe minas-
tenista, formada por Camila Couri, Flavia Foresti, Geo-
vanna Oliveira, Luciana Thomé, Maria Thereza Mesquita, 
Milla de Paula, Patrícia Carvalho e Rosane Fantoni, ficou 
com o vice-campeonato na categoria 30+.

Também no último mês, outros dois troféus foram con-
quistados pelo vôlei máster do Clube. No Torneio da 
Associação Atlética Caldense, em Poços de Caldas, o 
Minas venceu as categorias 50+ e 59+. Na equipe cam-
peã brilharam Fátima Guilherme, Sônia Faria, Nádia Jas-
colka, Neusa Botelho, Wilnie Flecha, Cláudia Caixeta, 
Zizi Lima, Alessandra Arantes, Vânia Melo. O time foi 
acompanhado por Fátima Guimarães. “Somos ex-atle-
tas que continuam honrando a camisa do Minas”, afirma 
Fátima Guilherme. 

A equipe minastenista campeã em duas categorias no torneio 
em Poços de Caldas

O minastenistas campeões das categorias 50+ 55+ As meninas vice-campeãs da categoria 30+

Fátima e Flávia campeãs
Ao contrário do que foi publicado na legenda da foto, na 
edição de novembro da Revista do Minas, Fátima Guilher-
me e Flávia Mineiro são as campeãs da categoria B do 
Torneio de Beach Tennis do Minas Náutico. Juliana An-
tunes/Isabela Campos ficaram com o vice-campeonato.
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Os associados com 60 anos ou mais têm até o dia 17 
deste mês para fazer a inscrição no XIV Concurso Lite-
rário do Programa Cabeça de Prata. O regulamento já 
está disponível no site minastenisclube.com.br. O tema 
é “Família”, e cada participante pode concorrer com ape-
nas um trabalho, devendo escolher entre as categorias 
conto, crônica e poesia. Os dois melhores textos de 
cada categoria serão premiados e publicados na Revis-
ta do Minas. O resultado será divulgado em janeiro.

Prazo de inscrição termina no dia 17 de dezembro e o tema este ano é “Família” 
Concurso literário

CABEÇA DE PRATA

• As crônicas e os contos devem ter no mínimo uma e 
no máximo duas páginas (32 linhas cada página). 

• As poesias devem ter no mínimo 14 versos e no má-
ximo 32 versos.

• Os textos devem ser digitados em espaço 1,5 (um e 
meio), fonte Arial, tamanho 12.

• A inscrição é feita mediante o envio do trabalho para 
o e-mail luciene@minastc.com.br, seguindo esses 
passos: 1) no campo Assunto, escrever XIV Concurso 
Literário do Cabeça de Prata; 2) Escrever no corpo do 
e-mail: nome completo, telefone de contato e catego-
ria do texto enviado; 3) O texto, com o título da obra 
e sem o nome do(a) autor(a), deve ser anexado ao 
e-mail, em arquivo no formato PDF.

Mais informações: 3516-2084.
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E muito fácil entrar nesse novo universo literário da 
capital mineira. Para fazer empréstimos de livros, bas-
ta se cadastrar para receber o próprio login e o código 
de acesso. Quem quiser apenas visitar o espaço não 
precisa se cadastrar, pois o acesso à Biblioteca é livre. 
Confira, a seguir, as principais regras de inscrição para 
associados, público em geral e clientes da Unimed; 
empréstimo, consultas e reservas. E como em toda 
biblioteca organizada, atrasos geram multas. O leitor 
também deve fazer a reposição de livros danificados e 
perdidos. O regulamento completo está disponível no 
site minastenisclube.com.br. Mais informações: (31) 
3516-1396 / biblioteca@minastc.com.br.

Patrocinada pela Unimed-BH, a Biblioteca do Minas tem 
acervo inicial de mais de 6 mil livros 

Cadastro dos leitores 

1) Associados do Minas Tênis Clube

a) Apresentar a carteirinha de associado.

b) A foto será feita no balcão de atendimento da Biblio-
teca, no momento do cadastro. 

c) Os dados do associado na Secretaria do Clube serão 
verificados e atualizados, se necessário. É indispensá-
vel informar e-mail e número de telefone celular ou fixo.

d) Dependentes menores de 16 anos precisam de auto-
rização (modelo disponível na Biblioteca) assinada por 
um responsável legal para fazer o cadastro. 

e) Para fazer empréstimos de livros, é necessário apre-
sentar a carteira de associado do Minas ou o código de 
leitor gerado no momento do cadastro.

2) Público em geral

a) Apresentar comprovante de residência atualizado e 
documento de identidade.

b) A foto será feita no balcão de atendimento da Biblio-
teca, no momento do cadastro. 

c) É indispensável informar e-mail e número de celular 
ou telefone fixo.

d) Menores de 16 anos devem apresentar autorização 
(modelo disponível na Biblioteca) assinada por um res-
ponsável legal para fazer o cadastro. 

e) Para fazer empréstimos, é necessário apresentar o 
documento de identidade ou o código de leitor gerado 
no momento do cadastro.

3) Funcionários do Minas 

a) Apresentar o crachá funcional.

b) A foto será feita no balcão de atendimento da Biblio-
teca, no momento do cadastro. 

c) Para fazer empréstimos de livros, é necessário apre-
sentar o crachá ou o código de leitor gerado no momen-
to do cadastro.

Mais de 6 mil livros, abrangendo o melhor da literatura na-
cional e estrangeira, para todas as faixas etárias; 167 m² 
de área, com projeto arquitetônico moderno e inclusivo; 
mobiliário confortável e espaço reservado para as crian-
ças; agenda eclética de atividades literárias e artísticas... 
Tudo isso é a Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH 
Minas, que fica no Piso 5 do Centro de Facilidades, na 
Unidade I do Clube, e abre suas portas este mês para as-
sociados e o público em geral.

Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas será aberta ao público este mês 
Universo das letras
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CULTURA

4) Clientes Unimed

a) Apresentar a carteirinha da Unimed.

b) É indispensável informar e-mail e número de celular 
ou telefone fixo.

c) Para fazer empréstimos de livros, é necessário apre-
sentar a carteirinha da Unimed ou o número de leitor 
gerado no momento do cadastro. 

Consulta interna

Poderão ser consultadas na biblioteca as chamadas 
obras de referência - dicionários, enciclopédias, mapas 
e infográficos, que estarão devidamente sinalizadas, 
além de jornais e revistas. 

b) Todo o acervo da Biblioteca poderá ser consultado 
pelo link: https://minastenis.i10bibliotecas.com.br/

Empréstimo

a) Até três livros por vez, pelo prazo de 14 dias, que 
podem ser por renovados por duas vezes, caso não 
estejam reservados.

b) Clientes da Unimed têm condições especiais: retirada 
de até cinco livros e prazo de devolução de 21 dias. 

c) Menores de 12 anos deverão estar acompanhados de 
um responsável no momento do empréstimo. 

d) Os livros deverão ser devolvidos exclusivamente ao 
funcionário da Biblioteca encarregado dos recebimentos.

Reserva

a) Caso o leitor tenha interesse em livro que esteja em-
prestado, ele pode fazer a reserva presencialmente ou 
por meio eletrônico.

b) Feita a reserva, quando o livro estiver novamente dis-
ponível, o leitor é informado por e-mail e deve fazer a 
retirada em até dois dias úteis.

Multas e penalidades 

a) A multa diária por atraso, incluindo sába-
dos, domingos e feriados, é de R$1,00 por 
livro. O valor pode ser alterado a critério da 
Administração da Biblioteca.

b) Caso o livro seja perdido ou danificado, o leitor deve-
rá repor a obra ou, diante da indisponibilidade do título 
no mercado, doar outro livro de mesmo valor e definido 
pela Biblioteca. 

Doações

a) Serão aceitas doações de livros em boas condi-
ções físicas, que estejam dentro do escopo de atua-
ção da Biblioteca, obras e edições atualizadas, com 
conteúdo de relevância para o projeto de leitura e os 
objetivos da Biblioteca, que são: contribuir para o de-
senvolvimento cultural e a formação de leitores em 
âmbito institucional e da comunidade local e regio-
nal; promover ações e demais atividades que contri-
buam para o acesso dos leitores a expressões cultu-
rais, artísticas e científicas brasileiras e estrangeiras; 
divulgar os diversos gêneros literários, do clássico 
ao contemporâneo, garantindo espaço e representa-
tividade para produções de artistas locais; garantir o 
acesso a obras de literatura, história e cultura afro-
-brasileira e indígena, em consonância com o dispos-
to na Lei Federal nº 11.645, de 10 de março de 2008; 
disponibilizar obras clássicas de domínio público, por 
meio de arquivo digital. 

b) Não serão aceitas doações de obras e edições de-
satualizadas, incluindo referenciais (dicionários e en-
ciclopédias) e de não ficção, livros didáticos, cópias 
de livros (xerox), apostilas, folhetos, relatórios, catá-
logos, livros danificados ou em mau estado de con-
servação e infectados (cupim, brocas, ácaros, traças, 
fungos, umidade, entre outros), periódicos com co-
leções paralisadas, encerradas e disponíveis on-line.

PATROCÍNIO MASTER APOIO REALIZAÇÃO



A DISTÂNCIA
PODE VIRAR ABRAÇO. 
FELIZ 2022.

cuidando de você.
Confiar é o que nos faz acreditar que o medo pode virar 
coragem, que o tempo pode virar esperança. Confiar é 
se entregar aos cuidados de outra pessoa. É fechar os 
olhos sabendo que alguém olha por você. Depois de 
tudo o que vivemos, nunca foi tão importante confiar 
em quem sempre esteve perto.

juntosSeguimos
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Espetáculo de tango e stand up comedy são atrações da programação de dezembro
No teatro

A Cia. Café com Dança apresenta a coreografia “Recor-
dações de um tango”, nos dias 11 e 12 deste mês, às 
20h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Di-
rigido por Welbert de Melo, o espetáculo conta a histó-
ria de amores e paixões, por meio dos movimentos de 
oito bailarinos, num cenário composto por elementos 
rústicos e contemporâneos e figurinos que remetem a 
bailes nobres, com luxo e luxúria. E no dia 19, às 19h, o 

coletivo BH Comedy Club promete ao público boas gar-
galhadas com o stand up do grupo “Desculpe qualquer 
coisa”, formado por Bruno Berg, Bruno Costoli, João 
Basílio e Thiago Carmona. 

Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro, de 
segunda-feira a sábado, das 13h às 18h, ou no site 
eventim.com. 

RECORDAÇÕES 
DE UM TANGO
CIA. CAFÉ COM DANÇA
DIREÇÃO: WELBERT 
DE MELO
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).
Classificação: livre.

SÁBADO

20h
11

DOMINGO

20h
12

19h

BH COMEDY CLUB (STAND UP) 
- CIA DE HUMOR DESCULPA
QUALQUER COISA 
COM BRUNO BERG, BRUNO 
COSTOLI, JOÃO BASÍLIO 
E THIAGO CARMONA
Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia).
Classificação: 14 anos.

DOMINGO

19
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PATROCÍNIO MASTER APOIO
REALIZAÇÃOCLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE

Coral do Minas faz vídeos em comemoração aos 124 anos da cidade e ao Natal
Música para celebrar

Neste mês de dezembro, o que não faltam são datas im-
portantes para celebrar. E o Coral do Minas está prepa-
rando dois vídeos comemorativos, que serão veiculados 
no canal YouTube/minastcoficial. O primeiro vai ao ar 
no dia 12, às 10h, e é uma homenagem a Belo Horizonte, 
que completará 124 anos. O grupo interpretará a música 
“BH que eu gosto”, com a participação especial do autor, 
o compositor Pacífico Mascarenhas, ex-diretor do Clube 
e, atualmente, conselheiro nato. 

Já no dia 25, também às 10h, vai ao ar o vídeo em que 
os minastenistas cantam “Então, é Natal”, versão de 
Cláudio Rabello para “Happy Christmans (War is Over), 
do ex-Beatles John Lennon. A música ganhou o Brasil 
em 1995, na voz da cantora baiana Simone.

Formado exclusivamente por associados, o Coral do Mi-
nas é regido pela maestrina Eliane Fajioli. A assessoria 
técnica na realização dos vídeos é de Leonardo Cunha, 
produtor e arranjador musical.
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Até o dia 31 deste mês, os associados e o público 
em geral poderão conhecer um pouco da história do 
Minas e de Belo Horizonte nas paredes do Espaço 
Expositivo do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A 
mostra “Imagens Descobertas” reúne 20 fotografias 
ampliadas, que registram práticas de lazer e esporte 
no Clube e na cidade, no período de 1943 a 1975. 
Aberta em agosto, na inauguração da galeria, a ex-
posição foi formada por 80 fotos, exibidas em quatro 
módulos. Todas as imagens são de autoria de Bruno 
Roberto Martins da Costa

Já no Centro de Memória a exposição permanente “Mi-
nas Tênis Clube: várias histórias” ganhou três novas 
vitrines, compostas por medalhas, troféus, uniformes, 
peças gráficas e outros objetos personalizados. Agora, 
os visitantes poderão conhecer mais sobre “A presença 
dos atletas do MTC nos Jogos Olímpicos”, “O Marketing 
no Minas” e “O Centro Cultural Unimed-BH Minas”. A ex-
pografia é assinada por Paulo Rossi. 

O Centro de Memória e o Espaço Expositivo ficam no 
Piso 5 do Centro de Facilidades do Clube (CF5) e fun-
cionam de segunda a sábado, das 8h às 20h, e aos do-
mingos e feriados, das 8h às 19h. A entrada é franca. 
Agendamento de visitas mediadas: educativogaleria@
minastc.com.br. 

A história do Minas está na mostra “Imagens Descobertas” e nas vitrines do Centro de Memória 
Fotos e vitrines 
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Equipe mirim de natação do Minas (década de 1940)

“O Centro Cultural Unimed-BH Minas” é uma das três novas 
vitrines do Centro de Memória 

PATROCÍNIO MASTER APOIO REALIZAÇÃO

e com
aplicação
de tela.

Ralos internos
e externos e calhas de 
chuva mantidos limpos.

VAMOS COMBATER
O MOSQUITO
DA DENGUE, DA ZIKA
E DA CHIKUNGUNYA.

Juntos estamos vencendo a covid e vamos vencer 
a dengue, a zika e a chikungunya.
Saiba mais: www.saude.mg.gov.br/aedes

#juntosestamosvencendoacovidevamosvenceradenguetambém
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CURSOS

O Show de Música dos alunos do curso oferecido pelo 
Minas emocionou a plateia de familiares e amigos, no Te-
atro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, no último mês. 
Setenta e seis minastenistas de 6 a 80 anos se revezaram 
no palco, durante dois dias, executando canções contem-
porâneas e clássicas nacionais e estrangeiras, em flauta 

Sócios de 6 a 80 anos, alunos do Curso de Música, brilham no palco do teatro do Minas
Show de talentos

doce, teclado, violão e ukulelê. Realizado anualmente (ex-
ceto em 2020, por causa da pandemia), o Show de Música 
é muito aguardado pelos associados, que têm a oportuni-
dade de se apresentar em público e no teatro do Minas, 
um dos melhores da cidade. O curso tem vagas disponí-
veis em todas as turmas, para sócios de 6 a 80 anos.

Nova Loja Track&Field
Local: Minas 2 / Antiga loja da CVC
Inauguração: 30/11/2021



Realização:Apoio cultural:Apoio

Patrocínio: Copatrocínio:
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Ministério 
do Turismo 
e Casa Fiat 
de Cultura 
apresentam

Até 
jan./22

As obras de 
Aleijadinho 
como você 
(nem ninguém) 
nunca viu.
Acompanhe de perto 
o restauro da arte do 
mestre do Barroco, 
que valoriza o patrimônio 
e a história dos mineiros.

Atendimento acessível 
sob demanda.
Consulte os horários de visitação no site 
casafiatdecultura.com.br.
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Depois de um ano e meio, os torcedores retornarão às 
arquibancadas da Arena Urbano Brochado Santiago, 
conforme autorização da Prefeitura de Belo Horizonte, 
devendo seguir rigorosamente os protocolos sanitários 
de combate ao novo coronavírus. E a torcida minaste-
nista pode se preparar para muitas emoções, neste mês 
de dezembro. O Minas Storm fará seis jogos em casa, 
sendo quatro pelo Novo Basquete Brasil (NBB) e dois 
pela Basketball Champions League Americas (BCLA). 
Na temporada passada, o Minas ficou em terceiro lugar 
nos dois campeonatos, e o objetivo para este ano é su-
perar as marcas históricas. 

“Ficamos muito felizes de voltar a jogar ao lado da nossa 
torcida. Espero que o torcedor minastenista esteja cada 
vez mais presente, principalmente na Arena, que é na 
nossa casa”, comenta o técnico minastenista Léo Costa. 

Pelo NBB, o Minas enfrentará, em casa, o Franca Bas-
quete, no dia 2; o Rio Claro Basquete, no dia 4; o For-
taleza, no dia 19; e o Unifacisa, no dia 21. Nos dias 7 e 
9, jogará no Distrito Federal, respectivamente contra o 
Cerrado e o Brasília Basquete. 

Já na BCLA, a estreia do Minas Storm está marca-
da para o dia 13, contra o Bigua (Uruguai). No dia 15, 
o adversário será o Obras Sanitárias (Argentina). As 
duas equipes estrangeiras se enfrentam no dia 14. No 
fechamento desta edição, os horários das partidas não 
estavam definidos pela Federação Internacional de Bas-
quete (FIBA). A etapa de classificação se estenderá até 
março de 2022, e cada uma das 12 equipes participan-
tes sediará uma fase da etapa classificatória. Também 
disputam a BCLA: Real Estelí (Nicarágua), Cangrejeros 

Minas estreia na Champions League e faz seis jogos pelo NBB em dezembro
Anote na agenda

BASQUETE

As datas e horários dos jogos podem ser alteradas pelos organizadores do NBB.

Data Horário Confronto Local
2/12 20h Minas x Franca Arena MTC
4/12 17h Minas x Rio Claro Basquete Arena MTC
7/12 20h30 Cerrado Basquete x Minas Brasília (DF)
9/12 20h Brasília x Minas Brasília (DF)

19/12 11h Minas x Fortaleza Arena MTC
21/12 19h Minas x Unifacisa Arena MTC

NBB 2021/22 – Jogos em Dezembro

Apoio 
Os atletas do basquete do Minas são beneficiados com re-
cursos do Comitê Brasileiro de Clubes. O técnico Leonardo 
Costa, o fisioterapeuta Leandro Cezar e o preparador físico 
Pablo Rebouças participam do Projeto Formação de Atletas 
por meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 
2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

O Minas Storm faz seis jogos em casa este mês

(Porto Rico) e Stingers (Canadá), no Grupo A; Quimsa 
(Argentina), São Paulo (Brasil) e Nacional (Uruguai), no 
Grupo B; e Flamengo (Brasil), Boca Juniors (Argentina) e 
Clube Desportivo (Chile), no Grupo D. 

Os ingressos estão à venda exclusivamente no site 
eventim.com.br. Sócios do Minas têm desconto de 
50%, bastando digitar os seis dígitos do NPF. Mais in-
formações: minastenisclube.com.br.
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Meninas vencem a Taça Paraná, mais tradicional competição nacional da base
Sub-21 de ouro

Equipe sub-21 do Minas conquistou o título da 20ª Taça Paraná

O Minas Tênis Clube segue fazendo história nas cate-
gorias da base e comprova, mais uma vez, sua força 
na formação de atletas. A equipe sub-21 conquistou, 
em novembro, o título da 20ª Taça Paraná de Voleibol, 
considerada a maior e mais importante competição 
das categorias de base do Brasil. A seleção do torneio 
foi dominada por atletas do Minas: Sabrina de Paula, 
ponteira, melhor jogadora: Jaqueline Schmitz, melhor 
atacante; Fernanda Depiné, melhor levantadora; Larissa 
Fortes, melhor líbero. Também formaram a equipe cam-
peã minastenista as ponteiras Eduarda Dutra, Giovana 
Vianey e Madu Fontes; as centrais Ana Vitória, Emilly 
Nunes e Izabella Seabra; as levantadoras Ana Luiza Ve-
ríssimo e Natália Guimarães; a oposta Liandra Vieira; e a 
líbero Isa da Cruz Bento. Técnico: Josimar Reis; auxiliar 
Júlio Sergio Guilherme.

Já a equipe sub-16 ficou em quarto lugar no torneio, 
contando com as centrais Ana Clara Santos, Giovana 

Guimarães, Maria Eduarda Becho e Mariana Guimarães; 
as ponteiras Ana Giulia Risson, Luiza Braga, Marcela 
Borlido e Victória Castelloes; as opostas Ana Gabriela 
Santos, Isabela Salomon e Maria Clara Pereira; as levan-
tadoras Isabela Paculdino e Eduarda Costa; e as líberos 
Gabriela Vilar e Joanna de Oliveira. Técnico: Marcello 
Bencardino; auxiliar Júlio Sergio Guilherme.

Apoio
As atletas do voleibol feminino contam com o apoio do Co-
mitê Brasileiro de Clubes e são beneficiadas com recursos 
de projetos aprovados na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao 
Esporte: Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas do 
Voleibol Feminino / Sub-14 a Sub-21, nº 2019.01.0156, De-
creto nº 46.308/2013. O técnico Júlio Sérgio, o preparador 
físico Alexandre Marinho e a fisioterapeuta Bruna Melato 
participam do Projeto Formação de Atletas por meio do In-
vestimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, 
Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC).
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O caminho para ganhar o mundo e soltar o grito de cam-
peão mundial é longo, mas a equipe Itambé/Minas pensa 
grande e entra forte na disputa do Campeonato Mundial de 
Clubes da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Di-
ferentemente das duas edições anteriores, quando foi dis-
putado em Shaoxing, na China, o voo, desta vez, será para 
a Turquia. A bela capital Ankara, cidade com aproximada-
mente seis milhões de habitantes, receberá seis equipes 
que medirão forças entre os dias 15 e 19 de dezembro. 

Será a terceira edição seguida do Mundial de Clubes 
com a presença da Itambé/Minas. Em 2018, a equipe 
minastenista foi a vice-campeã, perdendo a decisão 
para a equipe turca do VakifBank, que também está na 
disputa deste ano. Já em 2019, a Itambé/Minas venceu 
o Dentil/Praia Clube, outro adversário na Turquia, em 
partida válida pelo quinto lugar do torneio. Em 2020, de-
vido à pandemia, a competição foi cancelada. Pela fase 
classificatória do Mundial, no dia 15, às 9h, as minaste-
nistas enfrentam o Altay Club, do Cazaquistão; e no dia 
17, às 12h30, o VakifBank, da Turquia. 

“Eu acredito que é uma grande honra para o Minas dis-
putar o Mundial de Clubes pela terceira vez seguida. 
Isso é sinal de que o projeto que o Minas desenvolve 
há anos está dando certo. O sonho é brigar por uma 

Equipe Itambé/Minas embarca confiante para a disputa do Mundial de Clubes 
Partiu, Turquia

VÔLEI FEMININO

O técnico Nicola Negro está confiante no desempenho da 
Itambé/Minas no Mundial de Clubes

medalha, mesmo sabendo que será um torneio mui-
to equilibrado. Vamos jogar o nosso melhor”, afirma o 
técnico da Itambé/Minas, Nicola Negro.

Superliga
Antes do embarque para a Turquia, o torcedor minastenista terá duas oportunidades para ver a Itambé/Minas em 
ação, na Arena Urbano Santiago Brochado. No dia 3, as minastenistas enfrentam o Brasília Vôlei; e no dia 6, pegam o 
Sesi Vôlei Bauru. As partidas serão transmitidas pelo SporTV.

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

Data Horário Confronto Local Transmissão
3/12 18h30 Itambé/Minas x Brasília Vôlei Arena MTC Sportv
6/12 20h Itambé/Minas x Sesi Vôlei Bauru Arena MTC Sportv

Jogos em Dezembro - Superliga

Apoio
As atletas do voleibol feminino adulto são beneficiadas 
por projetos vinculados ao Comitê Brasileiro de Clubes 
(CBC). A fisioterapeuta Bruna Melato e o preparador físi-
co Alexandre Marinho participam do Projeto Formação de 
Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Es-
porte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, 

parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). A 
Superliga Feminina 2021/22 faz parte do calendário de 
campeonatos brasileiros interclubes, e atletas e comissão 
técnica do Minas recebem benefícios, conforme o Termo 
de Compromisso nº 01 - Ciclo Olímpico 2021/2024, parce-
ria Minas e CBC.



ANVISA
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
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O mês de dezembro será de jogos importantes para a 
equipe Fiat/Gerdau/Minas, atual vice-campeã da Super-
liga Masculina, sendo dois deles na Arena Urbano San-
tiago Brochado, que está liberada para receber a torcida 
depois de 14 meses da restrição imposta pela pande-

Fiat/Gerdau/Minas tem quatro jogos este mês pela Superliga, dois deles em casa 
Dezembro de clássicos

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

Data Horário Confronto Local Transmissão
3/12 21h Fiat/Gerdau/Minas x Sada Cruzeiro Arena MTC Sportv

11/12 20h30 Goiás Vôlei x Fiat/Gerdau/Minas Goiânia (GO) Sportv
18/12 21h30 Azulim/Gabarito/Uberlândia x Fiat/Gerdau/Minas Uberlândia (MG) Canal Vôlei Brasil
22/12 18h Fiat/Gerdau/Minas x Apan Eleva Blumenau Arena MTC Canal Vôlei Brasil

Superliga Masculina - Jogos em Dezembro

mia de Covid-19. E dois clássicos mineiros prometem 
muitas emoções aos torcedores. No dia 3, o time co-
mandado pelo técnico Nery Tambeiro enfrenta o Sada 
Cruzeiro, em casa; e no dia 18, pega o Azulim/Gabarito/
Uberlândia, no triângulo mineiro. 

Taça Paraná
O Minas Tênis Clube subiu ao 
pódio em duas categorias na 
tradicional Taça Paraná de Vôlei, 
considerada uma das mais im-
portantes competições de base 
do Brasil, disputada anualmente 
em São José dos Pinhais, no Pa-
raná. Nesta edição, realizada em 
novembro, o Minas conquistou 
o campeonato na categoria sub-
18, vencendo, na final, o Elase, de 
Santa Catarina, por 3 sets a 1. Já 
a equipe sub-16 garantiu o vice-
-campeonato, depois de ser su-
perada, na decisão do título, pelo 
Centro Olímpico, de São Paulo 
(SP), por 3 sets a 2.

Apoio
Os atletas do voleibol masculino contam com o apoio do Co-
mitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos de 
projetos aprovados na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Espor-
te: Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas do Volei-
bol Masculino / Sub -14 a Sub-21, nº 2019.01.0156, Decreto nº 
46.308/2013. Os atletas do voleibol masculino adulto são bene-
ficiados por projetos vinculados ao Comitê Brasileiro de Clubes 
(CBC).  O técnico Nery Tambeiro, o fisioterapeuta Filipe Augusto 

e o preparador físico Davidson Alves participam do Projeto For-
mação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais 
do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, 
parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). A Superliga 
Masculina de Vôlei 2021/22 faz parte do calendário de campe-
onatos brasileiros interclubes, e atletas e comissão  técnica são 
beneficiados, conforme o Termo de Compromisso nº 01 - Ciclo 
Olímpico 2021/2024, parceria Minas e CBC.

A equipe sub-18, campeada Taça Paraná
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Com sete troféus já conquistados este ano, Minas colhe frutos do trabalho em equipe
Temporada de ouro

FUTSAL

Dezembro é tempo de balanço do ano que vai termi-
nando, e o futsal do Minas tem muitos motivos para 
comemorar. Até novembro, o Clube já havia conquis-
tado sete títulos de campeão e dois de vice-campeão. 
E neste mês, mais três títulos podem ser acrescenta-
dos à vasta galeria de troféus do futsal minastenista, 
uma vez que as equipes sub-13 e sub-15 estavam na 
disputa das finais do Campeonato Metropolitano de 
suas respectivas categorias e o time adulto disputava 
o Campeonato Estadual.

Na categoria adulta, o jovem elenco comandado pelo 
técnico Peri Fuentes faturou o campeonato da Taça 
Brasil de Clubes / Divisão Especial 2020, que foi dispu-
tada em fevereiro deste ano por causa da pandemia. Na 
edição 2021 do torneio, o time foi o quarto colocado. O 
Minas também soltou o grito de campeão no Metropoli-
tano adulto e foi o vice-campeão da Supercopa. O time 
sub-20 deu um show, vencendo a Taça Brasil / Divisão 
Especial, o Quadrangular Final da Capital (competição 
adulta) e o Campeonato Estadual da categoria. No cená-
rio internacional, a garotada encerrou a Copa Mundo de 
Clubes na sétima posição. Também o sub-17 se sagrou 
campeão da Divisão Especial da Taça Brasil de Clubes 

da categoria, campeão metropolitano e vice-campeão 
do Quadrangular final da capital, perdendo a decisão 
para o sub-20 do Minas.

Para o gerente do Departamento de Futsal do Minas, 
Luiz Henrique Taveira, os resultados refletem o sucesso 
do trabalho em equipe. “Tenho cada vez mais certeza 
que desempenho e resultado podem acontecer ao mes-
mo tempo, sobretudo quando existe esforço, dedicação, 
estudo, preparo, planejamento, envolvimento, organiza-
ção e investimento. Por isso, todas essas conquistas se 
tornam tão especiais. Tenho grande orgulho de estar à 
frente de um departamento com pessoas competentes, 
ao lado de amigos, ex-colegas de universidade, de trei-
nadores e ex-atletas e de profissionais extremamente 
dedicados. Todos esses resultados são méritos dos 
profissionais que temos no Departamento de Futsal. Se 
2021 foi especial, em 2022 trabalharemos para que seja 
ainda mais”, planeja Taveira.

Apoio
Os atletas do futsal são  beneficiados com recursos de projeto 
aprovado na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Basquete e do Fut-
sal, nº 2018.02.0045, Decreto nº 46.308/2013.

Equipes minastenistas comemoram as conquistas da temporada 2021
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Apoio
Os atletas do Judô contam com o apoio do Comitê Brasileiro 
de Clubes e são beneficiados com recursos do Projeto Olím-
pico de Judô - Minas Tênis Clube, aprovado na Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte, processo nº 58000.009434/2018-92. Os 
técnicos Floriano Almeida e Adriano Rodrigues, o preparador 
físico André Ferreira e o fisioterapeuta Vitor Reis participam do 
Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Pro-
fissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 
25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Minastenistas garantem cinco pódios em competições no Brasil e no exterior
Medalhas no peito

Os minastenistas medalhistas no Brasileiro Juvenil

Os judocas da base seguem faturando títulos nacionais 
e internacionais, confirmando o sucesso do trabalho de 
formação realizado pelo Minas. No Campeonato Brasi-
leiro Sub-21, realizado em outubro e novembro, os mi-
nastenistas conquistaram cinco medalhas, sendo três 
de ouro e duas de bronze, além da vaga na Seletiva 
Nacional Sênior – Projeto Paris 2024, que é uma das 
etapas para a formação da seleção brasileira para 2022. 
Devido à pandemia da Covid-19, nesta temporada, os 
torneios feminino e masculino do Campeonato Brasilei-
ro Sub-21 foram disputados em datas diferentes. 

No feminino, o Minas faturou o ouro com Ana Júlia 
Damasceno (+78kg) e o bronze com Kaillany Valentim 
(-63kg). No masculino, Kayo Santos (100kg) e Guilher-
me Cabral (+100kg) foram campeões em suas respec-
tivas categorias e João Vitor Santos (66kg) ficou com a 
medalha de bronze.

Mundial Militar
O Minas também foi muito bem representado no 
Campeonato Mundial Militar, realizado em Brétig-
ny-surOrge, na França. A seleção brasileira militar, 
formada por atletas que prestam serviços ao Exér-
cito, Aeronáutica e Marinha do Brasil, contou com 
Guilherme Schimidt, campeão da categoria 81kg, e 
Amanda Lima, medalha de bronze nos 48kg. Ao todo, 

o Brasil conquistou 13 medalhas (três de ouro, qua-
tro de prata e seis de bronze).

Guilherme Schimidt e Amanha Lima: ouro e bronze no 
Mundial Militar 

JUDÔ
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Depois de passarem por momentos difíceis em 2020 
e no início de 2021 por causa da pandemia do novo 
coronavírus, que impôs o cancelamento dos eventos 
nacionais e internacionais, os ginastas e treinadores 
minastenistas ganharam um presente no encerramen-
to do ano. Foram oito convocações para a seleção bra-
sileira que disputaria, no final de novembro, os Jogos 
Pan-americanos de Ginástica Artística e de Trampolim, 
em Cali, na Colômbia; e o Campeonato Mundial de Gi-
nástica de Trampolim (adulto e por idades), em Baku, 
no Azerbaijão. Em dezembro, serão disputados dois 
Campeonatos Sul-americanos: entre os dias 6 e 13/12, 
será o de Ginástica de Trampolim, em Cochabamba, na 
Bolívia, com sete atletas do Minas;  já entre os dias 7 
e 14/12, será o de Ginástica Artística, em San Juan, na 
Argentina, com quatro atletas do Clube.

Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim: 
Alice Hellen e Rayan Castro (categoria elite); Ga-
briel Ferreira, 16 anos, Alice Albuquerque e Luiza 
Porto, ambas de 15 anos (torneio por idades).

Ginastas e treinadores comemoram convocações para competições internacionais
Final feliz

GINÁSTICA ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

Jogos Pan-americanos Juniores: Rayan Castro (ginásti-
ca de trampolim) e Gustavo Pereira (ginástica artística).

Campeonato Sul-americano de Ginástica de Tram-
polim: Alice Hellen, Rayan Castro e Cauã Rodrigues 
(categoria elite), Alice Albuquerque, Luiza Porto e 
Gabriel Ferreira (categoria júnior) e Ícaro Amorim 
(torneio por idades - 11 e 12 anos). 

Campeonato Sul-americano de Ginástica Artística: 
Gabriel Faria, Lucas Bitencourt, Rankiel Neves e Ca-
mila Almeida, todos na categoria adulta.

Para o treinador principal da base da ginástica artística 
e de trampolim, Antonio Lameira, o ano foi complicado, 
mas as convocações, em novembro, mostram que o 
Minas desenvolveu um bom trabalho no período de sus-
pensão das competições. “Esse número de convocados 
foi acima do esperado, considerando o momento que 
ainda vivemos. Isso foi muito importante, porque mostra 
a força do trabalho realizado no Minas. As convocações 
mostram o quanto os esforços valeram a pena, tanto dos 
atletas quanto dos treinadores”, comemora.

Apoio
Os atletas da Ginástica Artística e de Trampolim contam com 
o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com 
recursos do Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas do 
Tênis e da Ginástica, aprovado na Lei Estadual (MG) de Incen-
tivo ao Esporte, nº 2018.02.0048, Decreto nº 46.308/2013. Os 

técnicos Alexandro Rungue, Silton Furiati, Guilherme Moschen, 
Rodrigo Thurler e Fernanda Finco e o preparador físico Pedro Au-
gusto e a fisioterapeuta Mariana Chaves participam do Projeto 
Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais 
do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, 
parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Alice Hellen, Rayan e o treinador Alexandro Rungue, durante os preparativos para o Mundial de Baku
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Os nadadores do Minas Ana Beatriz Passaglia, Gabriel 
Perseguin, Guilherme Sperandio, Henrique Fabri Labrio-
la, Helena Lopes, Ney Lima Filho e Nichelly Lysy deram 
um verdadeiro show na piscina do Centro Aquático de 
Videna, em Lima, no Peru, e fizeram a diferença na sele-
ção brasileira, que venceu o Campeonato Sul-americano 
Juvenil, em novembro último. Juntos os sete minaste-
nistas somaram 20 medalhas, sendo 14 de ouro, três de 
prata e três de bronze, e bateram 11 recordes do cam-
peonato (confira no quadro a seguir). No total, a seleção 
brasileira foi campeã com 92 medalhas (51 ouros, 22 
pratas e 19 bronzes). 

“Os nossos sete atletas foram medalhistas, e o Brasil 
confirmou sua superioridade em relação aos outros paí-
ses. O time estava muito forte em todas as categorias e 
isso comprova a força desse grupo do Minas”, comemo-
ra o treinador Bruno Beling, que fez parte da comissão 
técnica nacional. 

Com show dos minastenistas, Brasil é campeão sul-americano juvenil 
Nossa força

NATAÇÃO

Minastenistas comemoram a conquista do título sul-americano

Medalhas e recordes dos minastenistas 
Gabriel Perseguin 
Ouro - 50m borboleta - 24s23 - RC
Ouro - 100m borboleta - 53s69
Ouro - 4x100m medley misto - 3m55s80 - RC
Ouro - 4x100m livre - 3m23s05 - RC 
Ouro - 4x100m medley - 3m42s51 - RC 

Helena Lopes
Ouro - 4x100m livre - 3m56s77
Ouro - 50m livre - 26s38 - RC
Ouro - 4x100m livre misto - 3m41s95 - RC
Ouro - 4x100m medley - 4m23s07 - RC
Prata - 100m livre - 58s69
Ney Lima Filho
Ouro - 100m costas - 55s92 - RC
Ouro - 50m costas - 26s19 - RC
Ouro - 4x100m medley - 3m42s51 - RC
Bronze - 200m costas - 2m06s12
Nichelly Lysy
Ouro - 100m peito - 1m11s78
Ouro - 4x100m medley - 4m12s83 - RC
Prata - 200m peito - 2m35s59
Bronze - 400m medley - 4m56s06
Guilherme Sperandio
Ouro - 4x200m livre - 7m34s95 - RC
Ana Beatriz Passaglia
Prata - 100m peito - 1m16s51
Henrique Fabri Labriola
Bronze - 400m medley - 4m46s91

RC = recorde do campeonato

Apoio 
Os atletas da natação do Minas contam com o apoio do Co-
mitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos 
de projetos aprovados na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) 
de Incentivo ao Esporte: Projeto Olímpico de Natação - Minas 
Tênis Clube, processo nº 58000.011284/2018-87, e Projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas da Natação, ano II, nº 
2019.01.0048, Decreto 46.308/2013.

Os tecnicos Bruno Beling e Sérgio Marques, os preparadores 
físicos Adriano Dias e Jarbas Filho e a fisioterapeuta Tatia-
na Moreira participam do Projeto Formação de Atletas por 
meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 
2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).



O  S O S S E G O  D O  M I N E I RO,
A G O R A  E M  F O R M A  D E  C E RV E J A .

C H E G O U  A  S T E L L A  A RTO I Ssem glúten

UM JANTAR COM QUEM VOCÊ AMA, O ALMOÇO COM A FAMÍLIA E ATÉ 

A MARATONA DAS SUAS SÉRIES FAVORITAS. SE TEM UMA COMIDINHA 

GOSTOSA E STELLA BEM GELADA, CADA MOMENTO SE TORNA ÚNICO. 

E O CHEF LEO PAIXÃO VEIO CONTAR QUAIS RECEITAS ELE PREPARA NA 

HORA DE TRANSFORMAR QUALQUER ENCONTRO EM ALGO ESPECIAL. 

UM CONVITE PARA VOCÊ TAMBÉM SABOREAR UMA VIDA ARTOIS. 

CONFIRA AS 

DELICIOSAS 

RECEITAS E 

FIQUE DE OLHO 

NOS PRÓXIMOS 

EPISÓDIOS.

Um c� v� e p� a sab e�  o 
que a vida tem �  melh .
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Apoio
Os atletas do tênis do Minas contam com o apoio do Comi-
tê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos de 
projetos aprovados na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de 
Incentivo ao Esporte: Projeto Formação e Desenvolvimento 
de Atletas por Meio da Integração das Ciências do Esporte 
(Individuais), processo nº 71000.040496/2020-54, e Projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Tênis e da Ginás-
tica, nº 2018.02.0048, Decreto nº 46.308/2013. Os técnicos 
Daniel Klaion, Maurício Davis e Fernanda Barbosa e o prepara-
dor físico Renato Barbosa participam do Projeto Formação de 
Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte 
- Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria 
Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

A valorização dos profissionais faz parte da política de 
Recursos Humanos do Minas, que passa pela retenção 
de talentos e pela geração de oportunidades de transi-
ção de carreira. E Maurício Davis, 29 anos, é mais exem-
plo bem-sucedido desse trabalho realizado no Clube. 
Ele foi contratado como professor do curso de tênis e 
quase um ano depois, em outubro último, assumiu o 
cargo de treinador da equipe infanto juvenil. 

O novo integrante da comissão técnica do tênis, nasceu 
em São Paulo, capital, e começou a jogar tênis aos 4 
anos. Formado em Ciências do Esporte, pela Universi-
dade de Campinas, Maurício fez intercâmbio na Austrá-
lia, aos 17 anos, e o amor pelo tênis só aumentou. De 
volta ao Brasil, em 2015, fez parte de uma equipe de 
ponta de São José dos Campos (SP).

Maurício destaca que trabalhar no Minas sempre foi um 
desejo e, quando a oportunidade surgiu, ele não hesitou 
em se mudar para Belo Horizonte. “Trabalhar no Minas 
era um objetivo desde que me formei. Poder participar 
da formação de jovens atletas da modalidade que ditou 
boa parte da minha vida é uma vitória profissional. Che-
go, principalmente, para acrescentar à equipe”, come-
mora Maurício. 

Circuito Cosat
Os minastenistas seguem fazendo grandes partici-
pações em torneios nacionais e internacionais. Entre 
19 de outubro e 14 de novembro, Washington Júnior 
e Catharina Cardoso participaram de dois torneios 
de nível G1 do Circuito Cosat. As etapas, que foram 
disputadas em Santa Cruz de la Sierra e em Cocha-
bamba, na Bolívia, reuniram os melhores tenistas do 
continente sul-americano. Em Santa Cruz, Catharina 
foi vice-campeã de duplas e chegou às oitavas de final 
do torneio individual, enquanto Washington chegou às 
quartas de final de simples e de duplas. Já em Cocha-
bamba, os minastenistas sentiram a altitude e para-
ram na primeira rodada.

Maurício Davis é o novo integrante da comissão técnica da equipe de tênis
Nova carreira

TÊNIS

Maurício Davis é o novo integrante da comissão técnica
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Lei Estadual de Incentivo ao Esporte contribui para o sucesso da formação de atletas no Minas
De mãos dadas

Flávio Davis Furtado orienta atletas da base durante treinamento no Minas 

A formação de atletas está enraizada na filosofia do 
Minas desde a fundação, em 15 de novembro de 1935. 
E para desenvolver o trabalho que é referência nacio-
nal, o Clube conta com apoiadores importantes, como 
o Governo de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual 
de Incentivo ao Esporte (Lei nº 20.824/2013), também 
conhecida como Minas Esportiva. 

Por meio desse mecanismo, empresas podem patroci-
nar projetos aprovados pela Subsecretaria de Esportes 
(SUBESP), pasta da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Social, obtendo desconto no saldo devedor men-
sal do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Trans-
porte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS). E um dos projetos do Minas aprovados no me-
canismo Minas Esportiva é o de Formação e Desenvol-

vimento de Atletas do Basquete e Futsal, nº 2018.02.45, 
que teve início em janeiro de 2020 e será encerrado em 
janeiro de 2022. Os recursos aportados pelas empre-
sas apoiadoras foram destinados ao custeio parcial ou 
completo dos salários de técnicos e despesas de parti-
cipação em competições. 

O técnico principal da base do basquete do Minas, Flávio 
Davis Furtado, destaca a importância do apoio do go-
verno estadual para o Minas seguir trabalhando no de-
senvolvimento dos jovens atletas, formando e revelando 
talentos para o esporte mineiro e nacional. “A lei de in-
centivo proporcionou um aporte fundamental para que 
a gente pudesse continuar os treinamentos este ano e 
participar de competições. Deve ser lembrado que não 
só os treinamentos são importantes no processo de for-
mação, mas também a competição”, afirma o treinador.
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Moçada em ação
No fechamento desta edição, as equipes da base do Mi-
nas participavam de etapas finais de competições na-
cionais e estaduais. O sub-19 disputaria a fase final do 
Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). As equi-
pes sub-17 e sub-16 brigavam por uma vaga na decisão 
do título do Campeonato Metropolitano. O time sub-16 
se preparava para entrar na luta pelo lugar mais alto do 
pódio do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI). Já 
o sub-15 havia se classificado para o play-off final do 
Campeonato Metropolitano e arrumava as malas para 
Curitiba (PR), sede da Copa Brasil. O sub-14, quarto colo-
cado no Campeonato Metropolitano da temporada 2021, 
defenderia, nas primeiras semanas de dezembro, sua he-
gemonia no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), do 
qual é tricampeão. A equipe sub-13 do Minas, formada 
por jogadores com idade abaixo de 12 anos, estava foca-
da na conquista do Campeonato Metropolitano. Acom-
panhe os resultados no site minastenisclube.com.br e 
na próxima edição da Revista do Minas.

LEI DE INCENTIVO

Sem parar
Durante os meses de isolamento social, imposto pela 
pandemia de Covid-19, em 2020, os profissionais do Mi-
nas planejaram e executaram atividades on-line, com as 
equipes sub-12 a sub-19 de basquete, dando sequência 
ao trabalho iniciado em março, antes do lockdown. Assim, 
quando as competições foram retomadas, no segundo se-
mestre, os atletas estavam prontos para voltar à quadra. 

“Não paramos em momento algum. Tivemos ações 
voltadas para as partes física, psicológica, nutricional 
e para o desenvolvimento dos atletas, inclusive as par-
tes técnica e tática. A gente apresentava situações de 
jogo, com vídeos e lances, e os jogadores trabalhavam 
como deveriam ser as tomadas de decisões, como se 
eles estivessem nos jogos. Esse trabalho foi muito 
importante. Nós conseguimos manter o bom nível de 
treinamentos. Com certeza, o apoio recebido, por meio 
das leis de incentivo, contribuiu bastante para esse 
processo de formação”, destaca Flávio Davis Furtado.

Obrigado! O seu apoio 
transforma vidas por meio do esporte.
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O Conselho Deliberativo, órgão representante dos as-
sociados, aprovou em reunião ordinária, realizada em 
27 de setembro último, as contas apresentadas pela 
Diretoria referentes ao 1º semestre de 2021, confor-
me prevê norma estatutária. Os resultados positivos 
refletem o sucesso da gestão responsável e focada na 
saúde financeira do Clube. Destaca-se que, de janeiro a 
junho deste ano, os recursos operacionais totalizaram 
R$ 69.019 mil, e as despesas operacionais foram da 
ordem de R$ 54.108 mil antes das depreciações, geran-

No primeiro semestre de 2021, Minas tem superavit líquido de R$ 10,3 milhões 
Saúde financeira

do superavit operacional de R$ 14.911 mil. Depois das 
depreciações e das despesas financeiras líquidas, o su-
peravit líquido do semestre ficou em R$ 10.383 mil. No 
ativo imobilizado e intangível foram investidos R$ 3.459 
mil, originados de recursos operacionais e da gestão do 
caixa do Clube. 

O balanço completo está disponível no site www.mi-
nastenisclube.com.br. No menu principal, clique em 
Institucional, depois em Governança; role a página e 
clique em Finanças.

Balanços patrimoniais
Semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020
Em milhares de reais

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
BBaallaannççooss  ppaattrriimmoonniiaaiiss  
Semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020 
Em milhares de reais 
 
 
          
    NNoottaass  22002211      22002200  
AAttiivvooss           

              

  Caixa e equivalentes de caixa 9 789  1.516 
  Títulos e valores mobiliários 10 29.513  16.837 
  Contas a receber 11 5.786  2.768 
  Estoques   563  481 
  Valores vinculados  12 11.190  6.555 
  Patrocínios a receber    322  467 
  Partes relacionadas 13 58  66 
  Adiantamento a fornecedores    47  123 
  Despesas antecipadas    1.030  1.053 
  Outros ativos   589  686 
TToottaall  ddoo  aattiivvoo  cciirrccuullaannttee      4499..888877    3300..555522  

       

 Depósitos judiciais     14 11.252  9.497 
TToottaall  ddoo  rreeaalliizzáávveell  aa  lloonnggoo  pprraazzoo      1111..225522    99..449977  
       

 Investimento 15 44.379  42.119 
 Propriedade para Investimento 16 94  94 
 Imobilizado 17 287.006  285.076 
 Intangível    2.021  1.355 
        333333..550000    332288..664444  
TToottaall  ddoo  aattiivvoo  nnããoo  cciirrccuullaannttee      334444..775522    333388..114411  

            

TToottaall  ddoo  aattiivvoo      339944..663399    336688..669933  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
BBaallaannççooss  ppaattrriimmoonniiaaiiss  
Semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020 
Em milhares de reais 
 
 
          
    NNoottaass  22002211      22002200  
AAttiivvooss           

              

  Caixa e equivalentes de caixa 9 789  1.516 
  Títulos e valores mobiliários 10 29.513  16.837 
  Contas a receber 11 5.786  2.768 
  Estoques   563  481 
  Valores vinculados  12 11.190  6.555 
  Patrocínios a receber    322  467 
  Partes relacionadas 13 58  66 
  Adiantamento a fornecedores    47  123 
  Despesas antecipadas    1.030  1.053 
  Outros ativos   589  686 
TToottaall  ddoo  aattiivvoo  cciirrccuullaannttee      4499..888877    3300..555522  

       

 Depósitos judiciais     14 11.252  9.497 
TToottaall  ddoo  rreeaalliizzáávveell  aa  lloonnggoo  pprraazzoo      1111..225522    99..449977  
       

 Investimento 15 44.379  42.119 
 Propriedade para Investimento 16 94  94 
 Imobilizado 17 287.006  285.076 
 Intangível    2.021  1.355 
        333333..550000    332288..664444  
TToottaall  ddoo  aattiivvoo  nnããoo  cciirrccuullaannttee      334444..775522    333388..114411  

            

TToottaall  ddoo  aattiivvoo      339944..663399    336688..669933  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balanços patrimoniais
Semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020
Em milhares de reais

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
BBaallaannççooss  ppaattrriimmoonniiaaiiss  
Semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020 
Em milhares de reais 
 
 
 
    

  NNoottaass  22002211    22002200  
PPaassssiivvooss       

     

  Fornecedores     18 3.122  2.289 
  Obrigações sociais e tributárias  19 10.953  7.930 
  Empréstimos e financiamentos  20 893  926 
  Recebimentos antecipados   2.427  643 
  Recursos diferidos 21 920  917 
  Valores vinculados 12 11.628  6.775 
  Partes relacionadas  13 317  193 
  Credores diversos  1.538  1.143 
  Outras contas a pagar  14  5 
TToottaall  ddoo  ppaassssiivvoo  cciirrccuullaannttee    3311..881122    2200..882211  
      

  Fornecedores 18 352  677 
  Obrigações sociais e tributárias 19 2.953  3.382 
  Empréstimos e financiamentos 20 2.554  3.273 
  Recursos diferidos  21 6.845  6.556 
  Provisão para riscos  22 8.713  2.121 
  Recebimentos antecipados  1.878  675 
TToottaall  ddoo  ppaassssiivvoo  nnããoo  cciirrccuullaannttee    2233..229955    1166..668844  

  
    

  
   

PPaattrriimmôônniioo  llííqquuiiddoo      

  Patrimônio social 23(a) 85.000  86.714 
  Ajuste de avaliação patrimonial 23(b) 99.388  100.322 
  Reserva de lucros 23(c) 155.403  144.222 
  Quotas em tesouraria 23(d) (259)  (70) 
TToottaall  ddoo  ppaattrriimmôônniioo  llííqquuiiddoo    333399..553322    333311..118888  
TToottaall  ddoo  ppaassssiivvoo  ee  ddoo  ppaattrriimmôônniioo  llííqquuiiddoo    339944..663399                                  336688..669933    

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
BBaallaannççooss  ppaattrriimmoonniiaaiiss  
Semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020 
Em milhares de reais 
 
 
 
    

  NNoottaass  22002211    22002200  
PPaassssiivvooss       

     

  Fornecedores     18 3.122  2.289 
  Obrigações sociais e tributárias  19 10.953  7.930 
  Empréstimos e financiamentos  20 893  926 
  Recebimentos antecipados   2.427  643 
  Recursos diferidos 21 920  917 
  Valores vinculados 12 11.628  6.775 
  Partes relacionadas  13 317  193 
  Credores diversos  1.538  1.143 
  Outras contas a pagar  14  5 
TToottaall  ddoo  ppaassssiivvoo  cciirrccuullaannttee    3311..881122    2200..882211  
      

  Fornecedores 18 352  677 
  Obrigações sociais e tributárias 19 2.953  3.382 
  Empréstimos e financiamentos 20 2.554  3.273 
  Recursos diferidos  21 6.845  6.556 
  Provisão para riscos  22 8.713  2.121 
  Recebimentos antecipados  1.878  675 
TToottaall  ddoo  ppaassssiivvoo  nnããoo  cciirrccuullaannttee    2233..229955    1166..668844  

  
    

  
   

PPaattrriimmôônniioo  llííqquuiiddoo      

  Patrimônio social 23(a) 85.000  86.714 
  Ajuste de avaliação patrimonial 23(b) 99.388  100.322 
  Reserva de lucros 23(c) 155.403  144.222 
  Quotas em tesouraria 23(d) (259)  (70) 
TToottaall  ddoo  ppaattrriimmôônniioo  llííqquuiiddoo    333399..553322    333311..118888  
TToottaall  ddoo  ppaassssiivvoo  ee  ddoo  ppaattrriimmôônniioo  llííqquuiiddoo    339944..663399                                  336688..669933    



MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
DDeemmoonnssttrraaççõõeess  ddoo  rreessuullttaaddoo  
Semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020 
Em milhares de reais 
 
 
 
    

  NNoottaass  22002211    22002200  
RReecceeiittaa  ooppeerraacciioonnaall  llííqquuiiddaa  24 6611..667700    5599..220088  
      

CCuussttooss  ee  ddeessppeessaass  ooppeerraacciioonnaaiiss         

 Despesas com pessoal 25 (34.615)  (29.978) 
 Despesas de operação 26 (10.685)  (10.107) 
 Despesas administrativas  27 (2.228)  (1.864) 
 Despesas com assistência a militantes 28 (7.096)  (7.304) 
 Despesas de manutenção 29 (1.454)  (1.315) 
 Despesas de impostos e taxas  (484)  (416) 
 Provisão para riscos 22 (1.395)  (670) 
 Resultado equivalência patrimonial 15 891  789 
 Depreciação e amortização  (4.557)  (4.214) 
 Outros recursos operacionais 30 10.307  422 

TToottaall  ddooss  ccuussttooss  ee  ddeessppeessaass  ooppeerraacciioonnaaiiss    ((5511..331166))    ((5544..665577))  

  
    

SSuuppeerraavviitt  aanntteess  ddoo  rreessuullttaaddoo  ffiinnaanncceeiirroo  llííqquuiiddoo    1100..335544    44..555511  
      

Receitas financeiras  603  605 
Despesas financeiras  (574)  (783) 

DDeessppeessaass  ffiinnaanncceeiirraass  llííqquuiiddaass  31 2299    ((117788))  
  

 
      

SSuuppeerraavviitt  llííqquuiiddoo  ddoo  sseemmeessttrree    1100..338833    44..337733  
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BALANÇO

Demonstrações do resultado
Semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020
Em milhares de reais

Ricardo Vieira Santiago
Diretor Presidente

Warley Wanderson do Couto
Gerente de Controladoria
CRC MG Nº 65.830/O-9

Wagner Furtado Veloso
Diretor Financeiro

PARECER DA COMISSÃO FISCAL

Os signatários do presente, membros da Comissão Fiscal do MINAS TÊNIS CLUBE, tendo, mensalmen-
te, examinado os balancetes relativos ao primeiro semestre de 2021, são de parecer que o Balanço 
Patrimonial e a Demonstração do Superavit  refletem a situação econômica e financeira da Entidade 
e estão, assim, em condições de receber aprovação do poder social competente.

Subscrito e assinado em

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2021.

Aroldo Pinto de Ávila

Francisco Moreira de M. Júnior

Ivan Ribeiro de Oliveira
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MEMÓRIA

Conheça um pouco da história do precursor da ginástica no Minas
“Rala, rala, rala...‘Seu’ Macedo eu quero bala”

Ginástica no Minas é sinônimo de professor Ma-
cedo. Seus exercícios acrobáticos, verdadeiros 
espetáculos de força e equilíbrio, deixavam bo-
quiabertas pessoas de todas as idades. Já na 
inauguração da praça de esportes do Clube, em 
22 de novembro de 1937, uma das atrações da 
festa foi a apresentação das pirâmides humanas 
da “turma do Macedo”. Antônio Mendes Macedo 
(Pará de Minas / MG, 1899 – Belo Horizonte / MG, 
1980) se formou na Escola de Educação Física 
do Exército, no Rio de Janeiro, ensinava ginástica 
para crianças no Parque Municipal, no início dos 
anos 1930, e foi professor de português e francês. 
Em 1937, começou a trabalhar no Minas, a convi-
te do então presidente, Major Ernesto Dornelles. 
Em 1938, foi criado no Clube o Departamento 
de Educação Física Infantil, seguindo o progra-
ma elaborado pelo professor Macedo. As aulas, 
frequentadas por crianças de 4 a 8 anos, eram 
sempre encerradas com a distribuição de balas 
de mel, enquanto a criançada cantava: “Rala, rala, 
rala, ‘Seu’ Macedo eu quero bala”. Além das balas, 
o professor Macedo ganhou fama por suas acro-
bacias e pirâmides humanas, pelo uso seguro de 
argolas e cordas, barras e trapézio, implantando 
no Clube, aos poucos, a ginástica artística, antes 
chamada de ginástica olímpica. A criatividade e o 
entusiasmo do professor Antônio Mendes Mace-
do marcaram várias gerações de minastenistas 
e fizeram dele um dos mais importantes perso-
nagens da história do Clube. Sua memória está 
imortalizada no ginásio de ginástica do Centro de 
Treinamento JK, no Minas I, que leva o seu nome.

O professor buscava inspiração em todas as 
partes, inclusive em revistas estrangeiras, e 
suas pirâmides até ganhavam nome, como a 
“americana”, na foto ao lado, que tem Lincoln 
Ladeira, na base; Hudson Alvarenga, como 
médio, em pé; José Luiz faz a “prancha” ou 2º 
médio; e Edmar Milton Campos é o volante (no 
alto). Atrás, de boné, está o professor Macedo, 
supervisionando as “manobras”.

Foto: Centro de Memória MTC



É hora de  comemorar o início de mais um ciclo, vivendo momentos 

inesquecíveis no Minas e fazendo parte desta história. 

B OA S  F E S TA S  E  U M  F E L I Z  20 2 2 !



Acesse o site e cadastre-se para saber mais.
savassi1022.com.br

(31) 99281-0084 (31) 3335-9099
www.mipconstrutora.com.br

PLANTÃO DE VENDAS NO LOCAL

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1022 -  SAVASSI

O MELHOR PREÇO*
NO MELHOR PONTO DA CIDADE.
ENTREGA EM 2022
*CONSULTE CONDIÇÕES

VISITE O DECORADO

A UMA CAMINHADA DO PÁTIO E DA PRAÇA DA 
SAVASSI, PERTO DE TUDO QUE VOCÊ PRECISA

1. MINAS TÊNIS I
2. COLÉGIO SANTO ANTÔNIO

3. BANCO DO BRASIL
4. DROGA RAIA

5. CASA DOS CONTOS
6. PRAÇA DA SAVASSI

7. PÁTIO SAVASSI
8. SORVETERIA SÃO DOMINGOS

9. AMERICANAS

URBAN

Segurança, exclusividade e um novo conceito para sua qualidade de vida. Conheça o Savassi 1022 
e descubra todas as vantagens de se ter um MIP.

• Terraço com Fitness Room;
• Piscinas Climatizadas;
• Playground;
• Espaço Gourmet;
• Salão de Festas;
• Espaço Coworking e mais.


