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Dr. Mauro Jácome

Endoscopista e Gastroenterologista 
desde 1999, vêm se dedicando
ao tratamento da obesidade com 
balão intragástrico desde 2007, além 
de uma vasta experiência
em tratamentos endoscópicos.

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

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

31. 3384.3771 |         31.98741.6851www.cronosendoscopia.com.br

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

UNIDADE SAVASSI
Rua Pernambuco, 353 sl. 301
Funcionários - BH - MG

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

SAÚDE

ENDOSUTURA GÁSTRICA

O QUE É?

O procedimento é feito por um aparelho
cha mado “Overstitch”. Após sua introdução, 
no estômago, uma sutura endoscópica produz 
pregas internas na parede do órgão, reduzindo 
o espaço disponível para o armazenamento de 
alimentos. Com essa redução o paciente se 
sentirá saciado mais rapidamente.

COMO FUNCIONA?

Feita como uma endoscopia, a Endosutura 
Gástrica não é invasiva e não precisa 
de incisões. O paciente é anestesiado e 
o procedimento é feito por um médico 
especializado, durando em torno de uma hora. 
Sem necessidade de internação, o paciente 
pode voltar para casa no mesmo dia. É indicado 
a presença de um acompanhante, já que o 
paciente pode sentir certo desconforto
após a anestesia.

CUIDADOS APÓS A CIRURGIA

Durante todo o tratamento o paciente deve ter 
o acompanhamento de profi ssionais como 
nutricionistas e psicologos. O primeiro vai 
auxiliar no desenvolvimento e manutenção de 
uma dieta balanceada.Já o psicologo fará o 
acompanhamento da aceitação das mudanças 
físicas devido a perda de peso repentina e 
também nas mudanças de hábito alimentar. 
Após duas semanas o paciente já pode voltar a 
praticar exercícios físicos.

QUEM PODE FAZER?

A Endosutura Gástrica é indicada para pessoas 
com IMC entre 30 e 40, para quem já tentou 
perder peso de alguma outra maneira e não 
obteve sucesso. A pessoa que não se encaixa 
nessas características e deseja realizar o 
procedimento, deve passar por exames. 
Caso não tenha contraindicação médica o 
procedimento é realizado.

A Endosutura Gástrica é um novo procedimento que auxilia na perda de peso.
Tam bém conhecido como Gastroplastia Endoscópi ca. Novo método aprovado pela 
Anvisa para tratamento da obesidade e redução do estômago por Endoscopia, tem 
como grande vantagem o fato de não apresentar os riscos da cirurgia convencional.
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Caros associados

Nosso clube, nesses quase 83 anos, se consolidou como modelo de ges-

tão e estrutura organizacional para os clubes sociais e desportivos do País. 

Essa conquista se deve a todos os ex-presidentes do Minas, que souberam 

conduzir o clube de forma exemplar e consolidaram nosso estatuto de tal 

forma que os poderes exercessem suas atribuições de forma independente 

e coordenada. Os poderes constituídos, dos quais trata o art. 24 de nosso 

estatuto, são a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, a Diretoria, a Co-

missão Fiscal e as Comissões Permanentes.

Nosso estatuto, que funciona para nós como nossa constituição, data de 

15 de novembro de 1935 (aprovado em assembleia geral de fundação) e, 

desde então, vem se adaptando às mudanças da sociedade e às exigências 

legais. Hoje, nosso Conselho Deliberativo é composto por 150 membros na-

tos, conforme previsto em regimento e em regra específica de meritocracia, 

200 membros titulares e 40 suplentes. O art. 39 do nosso estatuto trata das 

competências do Conselho Deliberativo do clube, e o que mais posso desta-

car é que o trabalho independente, porém sintonizado, com os associados, 

conselheiros e a Diretoria tem um único propósito, que é o desenvolvimento constante do nosso clube. Isso faz com que tenhamos 

um ambiente propício para a tomada de decisões independentes e estratégicas, tais como todas as medidas que, depois de propos-

tas, foram implementadas no processo de reestruturação efetivada nesses dois anos e meio de gestão e amplamente divulgada em 

nossos canais de comunicação. 

Em 14 de outubro de 2019, mais uma vez será convocada a Assembleia Geral, que é constituída por todos os sócios titulares, capazes 

e que estejam em pleno gozo de seus direitos, para eleger, de forma democrática, a chapa composta por 100 candidatos ao Conselho 

Deliberativo e 20 suplentes, ou seja, uma renovação de um terço. É direito de qualquer sócio montar uma chapa para o Conselho De-

liberativo, desde que tenha subscrição de, no mínimo, 600 sócios titulares no gozo de seus direitos ou de 70 conselheiros titulares.  O 

prazo de regulamentação de uma ou mais chapas junto à Secretaria do Clube é até 30 dias antes da data da eleição. Por sua vez, após 

a eleição, os novos conselheiros, somados aos 150 conselheiros  natos e aos 100 conselheiros com mandato em vigor irão, no mês 

subsequente, votar e eleger a chapa da Diretoria, da qual no momento faço parte, exercendo com muita honra o cargo de presidente, 

e me apresentando, junto com minha diretoria, como candidatos à reeleição para o próximo triênio. Decorridos 90 dias da posse da 

diretoria eleita, se dará a eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo.

É de interesse da atual diretoria que o processo eleitoral e as eleições ocorram num clima de total transparência e seriedade, de 

acordo com as tradições do Minas Tênis Clube. Podem ter certeza que todo o processo eleitoral será amplamente divulgado a todos 

os associados em nossos canais de comunicação, e as comissões fiscais serão devidamente habilitadas e chanceladas por órgãos 

competentes como o Tribunal Regional Eleitoral – TRE. Queremos ser exemplo de democracia e transparência para as próximas 

gerações de minastenistas e brasileiros que sonham com um país cada vez mais participativo.

 “Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre”.  Simone de Beauvoir.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Abraço a todos,  
RICARDO VIEIRA SANTIAGO
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EXPEDIENTEEXPEDIENTE

MINAS I

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

MINAS II

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

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

MINAS COUNTRY 
.......................................................................3 5 1 7 . 3 0 5 0
Enfermaria  ....................................................3 5 1 7 . 3 0 9 0

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
MINAS I - CF 11: 3516.1370
ouvidoria@minastc.com.br
CNPJ do Minas Tênis Clube
17.217.951 / 0001 - 10

PUBLICIDADE
Eduardo Mineiro
(31) 99733.1810

imprensa@minastc.com.br /minastenisclube
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www.cestaspersona.com.br

A empresa de cesta básica e de natal mais premiada do Brasil.
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Comissão de Obras
Atuação competente garante satisfação dos sócios e evolução física sustentável do Minas

Construção dos Centros de Treinamento, de Lazer 
e de Facilidades, que triplicaram a área constru-
ída da Unidade, em 14 anos; Estacionamento do 
Minas II, com realocação das quadras de tênis e 
readequação da Sede Social; expansão do Minas 
Náutico; Plano Diretor do Minas Country... Essas 
são apenas algumas das grandes obras no Minas, 
desde 1998, que se sobressaem entre as inúmeras 
melhorias e reformas executadas, nas três Unida-
des, quase que diariamente. E como o Minas se 
organiza para fazer tudo isso, atendendo às de-
mandas e anseios dos sócios, respeitando rigo-
rosamente a legislação municipal, preservando o 
patrimônio histórico e arquitetônico e mantendo o 
equilíbrio financeiro do Clube? 

“Com dedicação e comprometimento, a Comissão 
de Obras atua, regularmente, junto à Gerência de En-
genharia e Manutenção, orientando e opinando, de 
forma isenta e balizada, para que a execução das 
obras do Clube seja sempre segura e racional, com 
vistas a alcançar os objetivos propostos, valorizando 
ao máximo os recursos destinados pela instituição”, 
explica o diretor de Obras e presidente da Comissão 
de Obras do Minas, José Cláudio Nogueira Vieira. 

Estabelecida pelo parágrafo 3º do artigo 56 do Es-
tatuto do Minas, a Comissão de Obras é composta 
por, no mínimo, cinco e, no máximo, 15 sócios, es-

Os membros da Comissão de Obras do Minas têm larga experiência nas áreas de engenharia e arquitetura. Da esquerda 
para a direita, Último Santiago, José Guimarães Batista Silva, Marcelo Mesquita, Ronaldo Vasconcellos e o diretor de Obras 
e presidente da Comissão José Cláudio Nogueira Vieira, com os presidentes do Minas e do Conselho Deliberativo, respectiv-
amente, Ricardo Santiago e Sergio Bruno Zech Coelho, e o vice-presidente do Clube, Carlos Henrique Martins Teixeira

colhidos e nomeados pela Diretoria, com as atribui-
ções de planejar, supervisionar, coordenar as obras 
de engenharia de interesse do Clube, assim como 
emitir pareceres técnicos que lhe forem solicitados 
pela Diretoria. 

“O acerto desse modelo de gestão de obras é com-
provado pelos elevados índices de positividade ge-
ral da satisfação do associado (IPGSA). Em relação 
à infraestrutura e à manutenção física das instala-
ções do Minas, em 2018, o IPGSA foi de 97,8%, um 
resultado excepcional”, destaca José Cláudio. 

Principais obras executadas em 2018 

Modernização, economia e sustentabilidade
Implementação, nos Minas I e II, dos Centros de 
Controle Operacional (CCOs), dotados de moder-
nos equipamentos que permitem a gestão em tem-
po real do consumo de água e energia elétrica dos 
aparelhos e sistemas que mantêm os clubes em 
funcionamento.

Autonomia e diferencial de mercado
Execução, nos Minas I e II, dos quadros de trans-
ferência para os grupos geradores de energia dos 
Salões de Festas das Sedes Sociais das Unidades I 
e II e do Centro de Facilidades do Minas I.
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INSTITUCIONAL

Minas I 
• Obras de adequação às exigências de órgãos públicos 

para obtenção de “baixa e habite-se” da Prefeitura de 
Belo Horizonte. 

• Reforma da Recepção da Academia.

• Reforma dos Vestiários Masculino e Feminino do CF2. 

Minas II 
• Reconstrução das Saunas Masculina e Feminina.

• Sequência ao Programa de Eficientização Energética.

• Conclusão do Sistema de Aquecimento Solar, o maior do 
segmento de clubes do Brasil, em 3.200m².

• Reforma da cozinha do Salão de Festas.

Minas Country
• Elaboração e implementação do Plano Diretor da Unidade.

• Substituição do deck de madeira e instalação do sistema de 
aquecimento, na Piscina Superior.

• Reforma do telhado da Área de Convivência dos Campos de 
Futebol e da Sede Social.

• Troca de iluminação das quadras de tênis.

Índice de satisfação dos associados com a infraestrutura  
e a manutenção física das instalações do Minas97,8%

Dentro da série “Minas + Verde”, que está sendo publicada desde 
junho na Revista do Minas, a ilustradora científica e associada 
Bellkiss Radicchi Alméri apresenta a Handroanthus impetiginosus, 
conhecida como ipê-roxo. No Minas I, há três árvores da espécie, 
que floresce de maio a agosto e chega a até 12 metros de altura. As 
ruas de Belo Horizonte já estão coloridas pelo ipê-roxo, que é uti-
lizado para ornamentação e cultivado, principalmente, nas regiões 
Sudeste e Centro-Oeste.

Minas + Verde

Foto de Orlando Bento para ilustração de BellKiss Radicchi Alméri
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Reconhecido como um dos melhores espaços de arte e cul-
tura por artistas e produtos de todo o País, o Centro Cultural 
Minas Tênis Clube (CCMTC) passou a fazer parte, em julho 
último, do Circuito Liberdade. O acordo de cooperação entre 
o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio do Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
(Iepha-MG), e o Minas Tênis Clube foi assinado pelo presiden-
te do Minas, Ricardo Vieira Santiago, e pela presidente do Ie-
pha-MG, instituição gestora do Circuito Liberdade, Michele 
Arroyo. Também participaram da reunião de oficialização 
da parceria o secretário de Estado de Cultura e Turismo de 
Minas Gerais, Marcelo Matte, o presidente do Conselho De-
liberativo e idealizador do Centro Cultural do Minas, Sergio 
Bruno Zech Coelho, o diretor de Cultura do Clube, André Ru-
bião, o diretor minastenista de Negócios e Marketing, Ser-
gio Botrel, e outros representantes do Clube e do governo. 
O acordo entre o Minas e o Iepha-MG tem duração de cinco 
anos, podendo ser renovado. 

 “Fazer parte do Circuito Liberdade é motivo de muito or-
gulho para o Minas Tênis Clube. Nossos pilares, que são o 
esporte, a cultura, a educação e o lazer, ganham ainda mais 
relevância com a nossa participação nesse complexo cul-
tural de referência em nosso País”, afirma o presidente do 
Minas Tênis Clube, Ricardo Vieira Santiago.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, 
Marcelo Matte, destaca a importância da entrada de mais um 
equipamento para o Circuito Liberdade. “O Minas Tênis Clube 
é um dos mais acolhedores e relevantes espaços para Minas 
Gerais e o País. E vai ampliar sua contribuição à cultura, se in-
tegrando ao Circuito Liberdade. Seu acervo e seus equipamen-
tos agora fazem parte do mais importante complexo cultural 
do Estado”, ressalta. Para a presidente do Iepha-MG, Michele 

Centro Cultural Minas Tênis Clube integra o Circuito Liberdade
Valorização

Representantes do Minas e do Governo do Estado de Minas Gerais, durante a reunião de assinatura do acordo de cooperação

Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC): programação 
para todos os públicos

INSTITUCIONAL

Arroyo, mais espaços integrando o Circuito Liberdade significa 
diversidade cultural, ampliando a agenda de eventos aberta ao 
público. “O Centro Cultural Minas Tênis Clube também é impor-
tante para a imagem diversa dos edifícios de valor cultural que 
integram a paisagem do conjunto da Praça da Liberdade, con-
siderando seu importante edifício sede em estilo art déco, que 
marca o entorno do Palácio da Liberdade e o antigo Palácio dos 
Despachos, hoje, Casa Fiat de Cultura”, comenta.

Além do Centro Cultural Minas Tênis Clube, integram o 
Circuito Liberdade: Biblioteca Pública Estadual de Minas 
Gerais, Centro de Arte Popular Cemig, Museu Mineiro, Ar-
quivo Público Mineiro, Casa do Patrimônio Cultural, Centro 
Cultural Banco do Brasil, Espaço do Conhecimento UFMG, MM  
Gerdau – Museu das Minas e do Metal, Memorial Minas Ge-
rais Vale, BDMG Cultural, Academia Mineira de Letras, Cefart 
Liberdade, Casa Fiat de Cultura, Palácio da Liberdade e o Es-
paço Cultural Escola de Design – Uemg. A adesão do Centro 
Cultural Minas Tênis Clube ao Circuito Liberdade soma aos 
outros equipamentos para a realização de uma intensa pro-
gramação cultural aberta ao público.

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:
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Movimentação na obra
Terraplenagem e construção dos muros de contenção estão em execução

O novo túnel da galeria de águas pluviais do Minas Country deverá ficar pronto em outubro

Os serviços de terraplenagem da área das piscinas do pri-
meiro nível do Minas Country já foram iniciados. A Detronic, 
vencedora da licitação que teve 14 empresas participantes, 
é a responsável pelo trabalho, que inclui a demolição e a bri-
tagem dos resíduos, que serão reaproveitados no aterro das 
áreas, tornando a obra ecologicamente correta. A previsão 
de conclusão dos serviços é até setembro próximo.

Também está marcada para setembro a entrega dos muros de 
contenção das obras, cuja construção está sob a responsabi-
lidade da Geofoco. Segundo a empresa, o sistema, que é de-
nominado “muro com blocos segmentados”, está presente em 
centenas de obras no Brasil e no exterior e oferece muitas van-
tagens, dentre elas: qualidade estética, podendo ser vegetado, 
tornando a obra integrada ao meio ambiente local; qualidade 

técnica, pois é composto por materiais submetidos a rigoroso 
controle de fabricação; baixo custo de execução, em função da 
facilidade de manuseio que gera alta produtividade; e adequa-
ção ecológica, uma vez que não exige a utilização de materiais 
que agridem a natureza. 

Galeria de águas pluviais
Estão em estágio avançado, com prazo previsto de término 
em outubro próximo,  os  trabalhos de recuperação da galeria 
de águas pluviais, a cargo da Construtunel. Depois de fazer a 
revisão do leito da galeria, os operários estão abrindo e insta-
lando o novo túnel. O processo construtivo adotado é o não 
destrutível, que também não impacta negativamente no co-
tidiano dos usuários do Clube. Os resíduos da escavação do 
túnel serão utilizados no aterro da área das piscinas de baixo. 

As empresas que prestam serviços na implementação do 
Plano Diretor do Minas Country são contratadas por meio 
de licitações, realizadas pela Gerência de Engenharia e Ma-
nutenção e deliberadas pela Comissão de Obras do Clube.   

O Departamento de Suprimentos faz os acertos comer-
ciais, em conjunto com a Gerência de Engenharia, visando 
às melhores práticas de mercado, como prazos, valores e 
qualidade do serviço.

Licitações
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PDMTCC

Regularização do Country
A empresa PW Construção Civil foi contratada para atuar, 
junto aos órgãos públicos municipais, na regularização do 
terreno e das edificações do Minas Country, incluindo obten-
ção de “baixa e habite-se” e do Alvará de Vistoria do Corpo 

Elevadores e passarela: primeira parte do Projeto de 
Acessibilidade do Country está quase pronta

Acessibilidade
A Thyssenkrupp concluiu a montagem dos elevadores que 
possibilitam a interligação da Sede Social com as piscinas de 
baixo. O elevador interno da Sede estará liberado para uso. 
Já o elevador que conecta a passarela com as piscinas ficará 
desligado durante o período de execução das obras no primei-
ro nível do Clube, previstas para terminar em março de 2020. 

A instalação dos elevadores e da passarela é a primeira parte 
executada do Projeto de Acessibilidade do Minas Country, que 
terá sequência ao longo das obras do Plano Diretor. A Plus Ar-
quitetura é a empresa contratada pelo Minas para adequar o 
projeto à legislação vigente, garantindo comodidade e confor-
to aos associados e cumprindo o compromisso firmado com 
o Ministério Público.

de Bombeiros (AVCB). Também está no escopo do contrato 
a execução do laudo geotécnico do terreno e do Projeto de 
Prevenção e Combate a Incêndio da Unidade. A previsão é que 
todo o trabalho seja concluído em cerca de dois anos.
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Com troféu e medalhas, os sócios comemoram  
o título de campeões do Torneio Interno 

O pódio  
1° lugar   
Uruguai: César Vaz, Reny Eduardo, Gramicelli, Renato Gue-
des, Léo Vieira, Marcos Paulo, Mauricio Caldeira, Gustavo 
Pessali, Rafael Kuguimiya e Rodrigão

2° lugar   
Paraguai: Vinícius Avila, Breno Juncioni, Lernardo Campolina, 
Rafael Moreira, Gilles Oliver, Kenio Freitas, Lucca Rossetti, 
Felipe Lima, Saulo Ferreira e Rafael Tatuado

3° lugar  
Argentina: Bruno Abranches, Cheab Cortes, Estevam Bravo, 
Frederico Felix, Gustavo Nunes, Luiz Torres, Marcelo Mansur, 
Paulo Chaves, Ricardo Santos e Thiago Galiac

Torneio de Futebol movimenta os sócios nos campos do Náutico  

Chuva de gols

MINAS NÁUTICO

Os campos de futebol do Náutico foram palco, entre abril e 
junho, do tradicional Torneio Interno de Futebol, que reuniu 
108 sócios, distribuídos em dez equipes, que levaram nomes 
de seleções que participam da Copa América 2019: Argenti-
na, Brasil, Catar, Chile, Colômbia, Equador, Japão, Paraguai, 
Peru e Uruguai. A competição foi patrocinada pela Mila, que 
fez exposição de carros durante os jogos finais, pela Optical 
Express e pela People Treinamentos e Saúde, que ofereceu 
serviço de fisioterapia durante os jogos.

Na classificação final, o Uruguai foi o campeão do torneio, 
após golear o Paraguai, por 6 a 2. A disputa de terceiro lugar 
também foi repleta de gols, com a Argentina vencendo o Chile 
por 8 a 4, completando o pódio. Além do título, os sócios da 
equipe Uruguai garantiram um mês de treinos grátis na People 
Treinamentos e Saúde. A Optical Express doou brindes para o 
melhor goleiro (Marcelinho), para o jogador destaque (João 
Gontijo) e para o artilheiro (Daniel Dayrell). O diretor do Náuti-
co Eduardo Henrique esteve presente na premiação, realizada 
no novo Espaço de Convivência do Clube. Confira fotos dos 
jogos finais e da premiação em minastenisclube.com.br.

CONSERVANTES NATURAIS • LIVRE DE TRANSGÊNICOS

A ESCOLHA 
QUE FAZ BEM
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Academia do Minas Náutico oferece pacotes diferenciados aos sócios

Para garantir mais vantagens aos associados, como liberdade de escolha de horário e de local das aulas, os planos antigos da 
Academia do Minas Náutico serão desativados no dia 30 de dezembro de 2019, data limite para os alunos migrarem para os 
novos planos. As opções são:

Desconto-família 
Além dos novos planos, a Academia do Minas Náutico man-
tém ativos os “descontos-família”, que são progressivos, ou 
seja, quanto mais matrículas registradas em uma cota, maior 
será o desconto, sendo: 5% para três cursos/cota; 10% para 
quatro cursos/cota; 20% para cinco cursos/cota; e 30% para 
seis cursos/cota.

Ficou interessado? Para matricular-se ou obter e mais infor-
mações, entre em contato com a Central de Atendimento do 
Náutico: (31) 3517-3000 ou centraldeatendimentonautico@
minastc.com.br. 

PLANO MUSCULAÇÃO  
NÁUTICO 

Liberdade de escolha de horário e 
local das aulas, nos sete dias da 

semana, no Salão de Musculação e/
ou no Salão Multifuncional.  

Valor mensal: R$ 156

Atenção!
Enquanto não fizerem a migração para os novos planos (até 
30/12/2019), os alunos dos Planos GINCOND 2V, GINCOND 
3V, GINCOND 5V devem ficar atentos ao número contratado 
de aulas por mês. A prática deve ser feita somente nos dias e 
turnos contratados. Para esses planos, não é permitido o uso 
do Salão Multifuncional. 

Já os alunos do Plano ATIVCOL não terão acesso às aulas de 
ioga, meditação e respiração e acquafit.

PLANO ATIVIDADES  
COLETIVAS NÁUTICO  

Liberdade de escolha de horário, nos 
sete dias da semana, livre acesso 

às aulas de ioga, meditação e 
respiração e acquafit.  
Valor mensal: R$ 145

Exercite-se!

MINAS NÁUTICO

PLANO MUSCULAÇÃO  
NÁUTICO + PLANO  

ATIVIDADES COLETIVAS 
NÁUTICO 

Desconto de 30% no Plano  
Atividades Coletivas Náutico.  

Valor mensal: R$ 156 + R$ 101,50
Total: 257,50

Ou seja, a partir de agora, todos os alunos matriculados ou 
que se matricularem nos dois planos terão, automaticamente, 
30% de desconto no Plano Atividades Coletivas Náutico (não 
cumulativo), que passará de R$ 145 para R$ 101,50, ofere-
cendo ainda mais vantagens para os sócios do Náutico e do 
Minas Tênis Clube com adesão.
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Nas três Unidades do Minas, as equi-
pes de manutenção trabalham, diu-
turnamente, preservando as edifica-
ções, as instalações, as máquinas e 
os equipamentos, visando assegurar 
as condições ideais de funcionamen-
to e de prestação de serviços de ex-
celência aos sócios.

A programação de manutenções pre-
ventivas e corretivas deste mês de 
agosto inclui os campos de futebol 
soçaite dos Minas I e II, para prolongar 
sua vida útil. No campo do Minas II 
também será instalado um novo placar 
eletrônico, similar ao modelo existen-
te no campo do Minas I. Em ambos, 
será feita, no próximo ano, a troca da 
grama sintética. 

No Minas I, com a conclusão, no final 
de julho, da reforma da Arena Urbano 
Brochado Santiago, no CTJK, os pro-
fissionais do Clube fazem a revisão 
da cobertura lateral da edificação, 
incluindo a troca de telhas. Em época 
de pouca chuva, os jardins e as áre-
as verdes da Unidade também têm 
recebido tratamento especial. Ainda 
no Minas I, em agosto, será instalada 
a iluminação do portão de acesso ao 
Parque Aquático Abdala Fábio Coury.

Nas Unidades I e II, as Estações de 
Tratamento de Água serão alvos de 

atenção da equipe de manutenção, 
este mês. Nas ETAs do Minas I se-
rão construídas as bacias de con-
tenção de produtos químicos; já na 
ETA do Minas II será feita a revisão 
na parte civil, com recuperação de 
reboco, pintura das paredes e me-
lhorias na rede hidráulica.

No Minas Country, para continuar aten-
dendo os associados com excelência, 
mesmo durante as obras do Plano 
Diretor (leia mais na página 12), foi 

construído um banheiro para pessoas 
com deficiência, além de vestiário para 
a família. Ainda no Minas Country, se-
rão executados, em agosto, serviços 
importantes de manutenção, como o 
acero na divisa da Unidade, para evitar 
incêndios na área; a revisão de alam-
brados; a revisão da rede de águas 
pluviais das quadra de tênis, com a 
construção de caixas de decantação e 
substituição de trechos da rede com-
prometida por raízes.

Manutenção regular garante condições ideais de funcionamento das Unidades
Casa arrumada

Os campos de futebol soçaite dos Minas I e II (foto) passarão por manutenção 
preventiva, em agosto

SEU PATRIMÔNIO
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Ricardo Vieira Santiago, Luís Eugênio Torres, Carlos Henrique 
Martins Teixeira e Sergio Bruno Zech Coelho dão as boas-vindas 
aos associados

Funcionando plenamente, Monet Minas II tem menu gourmet, fitness e bufê infantil 
Todos os paladares

Após um ano de obras, o Restaurante Monet Minas II entrou 
em pleno funcionamento, oferecendo o que há de melhor em 
alimentação e bebidas aos associados. O final das obras foi 
comemorado com chope Wäls liberado pela Diretoria para os 
sócios, em julho último, e corte simbólico de fita inaugural, com 
a presença do presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, do 
vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira, do presidente 
do Conselho Deliberativo do Clube, Sergio Bruno Zech Coelho, e 
do concessionário do restaurante, Luiz Eugênio Torres.

Quem aproveitou o momento de confraternização, regado a 
chope Wäls gelado, foram Francisco Carlos Ferreira e sua 
turma de amigos do futebol no Clube, que frequentam assi-
duamente o espaço. “A gente sempre vem nos fins de sema-
na e feriados, para tomar nossa cerveja depois do futebol. 
Tem quase 30 anos que essa nossa turma se reúne. Aqui é 
um lugar muito bom, muito especial para a gente”.

Francisco Carlos Ferreira, Cláudio Almeida Faria, Márcio Afonso 
Evangelista e Marcos Saldanha se refrescam com um chope gelado

Stefânia Villela aproveita a variedade do cardápio 
do Restaurante Monet Minas II

Patrícia Salles, Bianca Nacif e Thomás Lafetá também marcam 
presença na chopada do Restaurante Monet Minas II

Gourmet e fitness
O espaço passou por reestruturação física completa, com 
troca de mobiliários, revestimentos, piso e decoração; insta-
lação de climatização, bufê infantil e uma adega que funciona 
todos os dias e conta com vinhos selecionados, a partir de 
R$ 50. Mudanças também foram feitas no cardápio, que ficou 
mais diversificado, atendendo aos mais exigentes paladares 
de todos os segmentos de sócios. “Temos opção para quem 
é vegano, vegetariano, todos os paladares. Aqui, temos comi-
das saudáveis e também mais elaboradas. É um restaurante 
gourmet e, ao mesmo tempo, fitness. O sócio é quem escolhe 
o que vai comer”, diz o empresário, que também é proprietário 
de restaurantes famosos da capital, como Amadeus, Genaro, 
AA Wine Experience, Guignard, entre outros.
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Cláudio Cançado Trindade ajuda o filho André, 3 anos

Luiz Felipe Rapini Gazola: “agora ficou bom”

A&B

Especial para os pequenos
No Restaurante Monet Minas II, criança tem autonomia para 
fazer o próprio prato, com comodidade e segurança, no bufê 
self-service infantil, que oferece opções saudáveis e atraen-
tes para a garotada. “Essa foi uma ideia minha. Eu sempre 
achei que faltava essa proposta nos restaurantes na hora de 
atender ao público infantil. Fizemos um bufê menor, porque a 
criança pode se servir e se sentir mais importante”. A inicia-
tiva foi aprovada por Luiz Felipe Rapini Gazola, de 11 anos. 
“Achei muito boa a sugestão. Antes, só tinha para os adultos. 
Agora, ficou bom para as crianças”.

Serviço
Restaurante Monet Minas II

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 
14h30; fins de semana e feriados, das 11h30 às 16h.

Valor do bufê: R$ 49,80/kg (segunda a sexta) e R$ 59,90/kg 
(fins de semana e feriados).
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Leandrinho, ala/armador do Life Fitness/Minas, campeão da NBA 2015

No dia 13 de dezembro de 2018, a Diretoria do Minas 
Tênis Clube anunciava a contratação de um reforço de 
peso para a temporada 2018/19 do Novo Basquete Brasil 
(NBB). O ala/armador Leandrinho, campeão da NBA em 
2015, quando defendia o Golden State Warriors, chegava 
para vestir a camisa do tradicional clube mineiro pela pri-
meira vez na carreira. A passagem do jogador pelo Clube, 
porém, não chegou ao fim. Isso porque, no fim de junho, 
Leandrinho renovou o contrato para mais uma temporada 
no Life Fitness/Minas.

No primeiro ano, o minastenista Leandrinho teve atua-
ções memoráveis. Logo na estreia, contra o Flamengo, 
pela Copa Super 8, foram 20 pontos, três rebotes e seis 
assistências. Pelo NBB, na partida diante do Basquete Ce-
arense, marcou 31 pontos e estabeleceu o novo recorde 
pessoal de pontos na competição. No NBB, teve médias 
de 18,4 pontos, 4,5 rebotes e 3,8 assistências por partida.

Em conversa com a reportagem da Revista do Minas, o 
ala/armador elogiou a estrutura do Clube. “O Minas não 
pode ser comparado com outros clubes. Aqui, vi coisas 
que nenhum clube, nenhuma entidade proporciona”, afir-
ma o atleta, que também falou sobre os planos para a 
temporada, o Campeonato Mundial de Basquete com a 
seleção brasileira, a parceria com o novo reforço minas-
tenista Alex Garcia e a expectativa para o trabalho com o 
técnico Léo Costa.

O que você espera de diferente na temporada 2019/2020 
na equipe do Life Fitness/Minas?

O resultado. Por eu ter chegado no meio da temporada, em 
uma situação um pouco delicada na tabela, acabou que a 
gente não conseguiu o resultado que gostaríamos, o resul-
tado que eu gostaria de ter dado para a equipe. Apesar de 
ter uma confiança muito grande no grupo, isso me deixou 

Leandrinho quer ser campeão do NBB  
com o Life Fitness/Minas

“A gente quer dar um feedback 
maravilhoso para o Minas, 
ter bom desempenho, para 
conseguir o nosso objetivo, 

que é o título” 
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ENTREVISTA

“Tenho certeza que 
ele [o técnico Leo 

Costa] vai fazer um 
grande trabalho com 
a equipe, para deixar 

o Minas entre os 
melhores” 

“Aqui [no Minas],  
vi coisas que 

nenhum clube, 
nenhuma entidade 

proporciona”

muito chateado. Mas, acabou não aconte-
cendo. Agora, começando do começo, es-
tamos buscando bons reforços, para que 
a gente possa ficar entre os melhores do 
NBB. Temos que esperar outra temporada, 
outra situação, até mesmo de público, por-
que estamos formando uma equipe forte, 
para ir para as cabeças. Então, vai ser total-
mente diferente.. 

Você foi convocado para o Campeona-
to Mundial de Basquete, que começa a 
ser disputado no dia 31 de agosto, na 
China. Como acredita que a competição 
irá ajudá-lo individualmente e no jogo 
coletivo do Minas?

São 17 anos jogados, acho que sei lidar 
muito bem com essa situação. A sele-
ção é um meio, e o Minas é outro meio. 
São duas situações diferentes, mas 
agrega muito na sua experiência, com-
partilhando muitas coisas de atletas e 
jogadores. Isso soma muito, para que 

a gente chegue ao lugar que queremos 
chegar. Eu tenho certeza que isso só vai 
agregar, só vai ajudar.

E como vai ser jogar ao lado do Alex 
Garcia na equipe do Minas?

O Alex é um dos meus melhores amigos, 
isso se não for o melhor amigo. Então, é 
um cara com o qual eu sempre tive von-
tade de jogar junto. A gente está com a 
mesma quantidade de anos na seleção 
brasileira. Estar com ele agora é um pra-
zer, uma satisfação muito grande, estou 
muito feliz. O que a gente quer é dar um 
feedback maravilhoso para o Minas, ter 
bom desempenho, para que a gente pos-
sa conseguir o nosso objetivo, que é o 
título. Existirão outras boas equipes no 
NBB, mas eu tenho certeza que, com ele, 
a soma será de alto nível. Vai ser muito 
bom para todos nós.

Na base do Palmeiras, você jogou com 
o Léo Costa, novo técnico da equipe. 
Considerando a época de jogador e os 
trabalhos como treinador, como enxer-
ga a equipe do Minas na temporada?

Não tive muita convivência com o Léo 
como técnico, mas escutei muita coisa 
boa em relação a ele. Quando o Daniel 
[Westin, gerente do Departamento de 
Basquete] e o Alexandre [Cunha, diretor de 
Basquete] comentaram comigo e com o 
Alex, achamos o nome dele uma grande 
opção para o Minas. Eu o conheço desde 
a época de juvenil, no Palmeiras, quando 

eu era banco do Léo. O Alex, na época em 
que estava em Ribeirão Preto (SP), jogou 
muitas vezes contra ele. Então, sabemos 
o nível de pessoa que ele é, o que ele pode 
trazer para o time como técnico. Tenho 
certeza que ele vai fazer um grande tra-
balho com a equipe, para deixar o Minas 
entre os melhores.

O que pesou em sua decisão de jogar 
no Minas, em 2018, e renovar o con-
trato, agora, em 2019?

Eu acho que o Minas não pode ser com-
parado com outros clubes. Eu falo da es-
trutura, das modalidades que tem. Aqui, 
temos um grupo maravilhoso, uma equi-
pe competitiva. É maravilhoso! A última 
temporada foi a de um dos grupos mais 
“tops” que eu participei. Pela minha ex-
periência, posso dizer que o basquete 
americano não é só um jogo de basque-
te, é um entretenimento, é um show. Eu 
vi que o Minas vem fazendo isso muito 
bem. Aqui, vi coisas que nenhum clube, 
nenhuma entidade proporciona.
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O Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC) 
receberá, nos dias 2 e 3 de agosto, às 21h, a comédia “Terça 
Insana – 18 anos”, com Grace Gianoukas, Roberto Camargo 
e Darwin Demarch. Criada e dirigida por Grace Gianoukas, a 
“Terça Insana” estreou em 2001, em São Paulo. O espetáculo 
é uma mistura de comédia stand up, teatro de revista e 
esquetes individuais, com a participação rotativa de atores. 
Grace e Roberto se mantêm desde 2001. Os textos são 
atualizados ao longo dos anos, mas continuam no palco as 
personagens clássicas da Terça Insana, como Aline Dorel, a 
atriz surreal que é viciada em lexotan, Betina Botox e Sheila. 
Ingressos: Setor I – R$ 60 (inteira), Setor II – R$ 50 (inteira), até 1º/8. 
Setor I – R$ 80 (inteira), Setor II – R$ 60 (inteira). Na bilheteria 
do teatro ou no site www.eventim.com.br. Classificação: 14 anos.

A programação da edição 2019 do Savassi Festival, evento 
que ocupa vários espaços culturais da capital, este mês, 
levará ao Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube 
(CCMTC) três shows de cantoras com as mais belas vozes 
da música brasileira e norte-americana. No dia 10, às 21h, 
a nova-iorquina radicada no Rio de Janeiro Alma Thomas 
e a brasiliense Ellen Oléria fazem um tributo à diva norte-
americana do jazz Nina Simone (1933-2003). Ingressos:  
R$ 25 (inteira), na bilheteria do teatro.

No dia 16 de agosto, às 21h, será a vez da paulistana Ná 
Ozzetti, uma das estrelas da música popular brasileira, mostrar 
seu repertório de 40 anos de carreira como compositora e 
cantora, que inclui mais de dez discos gravados e parcerias 
memoráveis com José Miguel Wisnik e Itamar Assumpção. Ná 
Ozzetti se tornou conhecida nos anos 1970, quando fez parte 
do grupo Rumo, liderado pelo músico Luiz Tatit. Ingressos:  
R$ 50 (inteira), na bilheteria do teatro.

Comédia de Grace Gianoukas completa 18 anos de sucesso

As mais belas vozes femininas fazem shows no Teatro do CCMTC

Alma Thomas e Ellen Oléria 

Ná Ozzetti

Jane Duboc

Terça Insana

Savassi Festival

A cantora Jane Duboc se apresenta no Teatro do CCMTC

Grace Gianoukas apresenta a comédia “Terça Isana”
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PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:

Estreando no palco do Teatro do CCMTC, a paraense de 
Belém Jane Duboc, integrante da lista “100 Maiores Vozes 
da Música Brasileira”, da revista Rolling Stone Brasil, se 
une ao maestro Ogair Júnior, no dia 24 de agosto, às 21h, 
no show em homenagem a Burt Bacharach (1928-1993).  
No repertório, clássicos do compositor e maestro norte-
americano, como “I Say a Little Prayer”, “Raindrops Keep 
Fallin’on My Head”, ”I´ll Never Fall in Love Again”, entre 
outros. Ingressos: R$ 80 (inteira), na bilheteria do teatro.
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Dupla fluminense é atração dia 30, com o 
show “Encaixe”

Poeta curitibano é o homenageado da sessão 
de agosto do Letra em Cena

OutroEU Paulo Leminski

Dupla OutroEu, Mike Túlio e Guto Oliveira

No dia 13 de agosto, às 20h30, o Trio Nobile, formado pela 
pianista brasileira Célia Iruzun, pelo violoncelista norte-
americano Johann S. Paetsch e pelo violinista britânico 
Anthony Flint, apresentará o terceiro recital da temporada 
2019 da série Concertos Supergasbras. Na turnê deste ano, 
os artistas apresentam repertório com obras para execução 
em trios de Beethoven, Arensky e Marlos Nobre, compositor 
pernambucano que completou 80 anos em 18 de fevereiro 
último. A série Concertos Supergasbras é patrocinada pela 
Supergasbras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. 
Ingressos: R$ 40 (inteira), na bilheteria do teatro ou no site www.
eventim.com.br. Classificação: 10 anos.

A dupla Mike Tulio e Guto Oliveira, que forma o duo musical 
OutroEu, de Nova Iguaçu (RJ), fará única apresentação do 
show “Encaixe”, no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis 
Clube (CCMTC), no dia 30 de agosto, às 21h. 

As canções do disco lançado em 2017, que conta com 
dez faixas autorais e a regravação da canção “Dona Cila”, 
de Maria Gadú, estarão no set list do show. As influências 
musicais do duo vão da música popular ao pop e folk, 
passando pela música baiana e pelo forró. Ingressos:  
R$ 80 (inteira), na bilheteria do teatro do CCMTC ou no site  
www.eventim.com.br. Classificação: 12 anos.

O programa literário do Minas Tênis Clube, “Letra em cena. 
Como ler...” apresentará, no dia 6 de agosto, às 19h, no Café 
do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC), a obra do 
poeta curitibano Paulo Leminski (1945-1989), sob o olhar de 
Tarso de Melo, poeta, crítico e editor paulista. Considerado 
por especialistas como um dos nomes mais importantes 
da história recente da literatura brasileira, Leminski foi 
influenciado pela poesia concreta dos irmãos Augusto e 
Haroldo de Campos, que surgiu no Brasil na década de 1950. 
O poeta foi tradutor e seguidor de Matsuo Bashô, mestre do 
haikai (poema curto formado por três versos) e tornou-se 
grande divulgador da poesia haicaísta no Brasil. Inscrições 
gratuitas no site www.sympla.com.br.

Trio Nobile faz o terceiro recital da série, na temporada 2019 
Concertos Supergasbras

O Trio Nobile faz recital na série Concertos Supergasbras
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O pianista Simon Trpceski abre a série Concertos Supergasbras 2019

O “Letra em Cena. Como ler...”, programa literário do Minas 
Tênis Clube, fecha o primeiro semestre de 2019, no dia 11 
de junho, às 19h, no Café do CCMTC, com apresentação 
da obra do escritor e jornalista mineiro Otto Lara Resende 
(1922-1992), sob o olhar de Augusto Massi, professor de 
literatura brasileira na USP, ensaísta e poeta. Sexto ocu-
pante da cadeira nº 39 da Academia Brasileira de Letras, 
Otto Lara Resende é considerado pelos especialistas um 
contista sombrio, em contraste com a personalidade solar. 
Amante de cartas, o escritor foi homenageado, em 1994, 
pela Empresa de Correios e Telégrafos, que emitiu um selo 
com sua efígie, desenhada pelo artista plástico Fernando 
Lopes. Inscrições gratuitas no site www.sympla.com.br. 
Classificação: livre.

Com patrocínio da Supergasbras e apresentado pelo Ministério 
da Cidadania, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a 
série de concertos do Minas Tênis Clube será aberta no dia 11 
de junho, às 20h30, no Teatro do CCMTC, com o recital do pia-
nista macedônio Simon Trpceski. O artista é reconhecido mun-
dialmente por sua técnica impecável e delicada expressividade. 
No repertório, obras que vão do barroco ao período moderno. A 
curadoria da série Concertos Supergasbras é da pianista e pro-

Pianista macedônio Simon Trpceski abre a temporada 2019 da série  

Letra em Cena 

Concertos Supergasbras 

fessora da Escola de Música da UFMG Celina Szrvinsk. Já estão 

Boston, 25/6; Trio Nobile, 13/8; Lílian Barreto e Emmanuele Baldi-
ni, 17/9; e Nelson Freire, 15/10. 
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Passaporte Cultural:  
R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) / para sócios do MTC: R$ 136  
(inteira) e R$ 68 (meia). Na bilheteria do Teatro ou no site  
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Em um mundo repleto de aparelhos tecnológicos atraentes, 
o esporte tira crianças e adolescentes do isolamento, contri-
buindo para a socialização dos jovens. “O Davi tem 7 anos e 
prazer de vir ao Minas. Ele, de certa forma, fica ansioso pela 
chegada do dia do basquete. Faz questão de participar ativa-
mente. É bem legal, isso faz bem para ele”, conta o pai Luiz 
Henrique Diniz Gomide, 42 anos, que acompanha os jogos da 
NBA, pela TV, ao lado do filho e acredita que “o esporte cons-
trói amizades para a vida inteira”. 

E nada de pensar que o basquete no Clube é exclusivo para 
os meninos. As meninas também podem e devem praticar 
a modalidade, como fazem as irmãs Ana Carolina, 6 anos, e 
Maria Fernanda, 8 anos, alunas do Curso de Basquete no Mi-
nas II. Carol é uma definidora de jogadas e, como diz, “gosta 
de fazer cestas”. Maria Fernanda já esteve na Arena Urbano 
Brochado Santiago, no CTJK, e ficou impressionada com os 
atletas profissionais. “Gostei do jeito que eles jogam. Correm 

Luiz Henrique Diniz Gomide, com os filhos Davi (esq.)  
e Samuel: o basquete faz bem para as crianças

Renilton e João Victor jogam juntos no tempo livre

O esporte é uma importante ferramenta social. Tem o poder 
de transmitir valores, consolidar conceitos, criar relações pes-
soais que duram por toda a vida. Mas o esporte também tem 
o poder de unir ainda mais aqueles que, por natureza, já são 
próximos. No mês em que se comemora o Dia dos Pais, a Re-
vista do Minas traz três histórias de pais e filhos que praticam 
basquete nos cursos do Clube e compartilham bons momen-
tos dentro e fora das quadras.

Renilton Caetano da Silva Junior, 44 anos, e o filho João Victor, 
9 anos, são alunos do Curso de Basquete do Minas e formam 
uma dupla afinada nas quadras do Clube. “De vez em quando, 
fazemos uns treinos juntos, brincamos. O esporte ajudou a 
mudar nossa relação. Agora, temos nossos momentos, propi-
ciados pelo basquete”, afirma Renilton. Torcedor dos Lakers e 
fã de LeBron James, João Victor diz que o que mais gosta nas 
aulas de basquete “é da parte do coletivo, sempre no fim das 
aulas”. E o pai ressalta a importância do trabalho em grupo, 
propiciado no curso. “É o primeiro valor que identifico: o senso 
do coletivo. Jogar por um objetivo que seja comum, de um 
conjunto”.

Prática de basquete fortalece as relações nas 
famílias minastenistas

Pais & filhos
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Você sabia que o Minas oferece aulas de basque-
te para meninos e meninas com a metodologia 
da NBA? O curso é o resultado da parceria entre 
o Clube e a liga de basquete dos Estados Unidos. 
As aulas são para crianças nas faixas etárias de 6 
a 7 anos e de 8 a 10 anos, duas vezes por sema-
na: Minas I - quartas e sextas, das 10h às 11h, na 
Quadra 2, do CT 2; Minas II - segundas e quartas, 
das 16h15 às 17h15, na Quadrinha de Basquete. 
Os interessados em participar da NBA Basketball 
School devem se inscrever nas Centrais de Atendi-
mento das Unidades I e II.

muito rápido e não deixam a bola escapar da mão. É incrível”. 
Para Rodrigo Queiroz Castanheira, 41 anos, pai das meninas 
e também aluno do basquete minastenista, o esporte ensina 
lições valiosas para a vida. “O basquete tem muita relação 
com a disciplina, e você também aprende a conviver com a 
frustração. São questões válidas, e eu acho que todo mundo 
deveria passar por isso”.

Rodrigo Castanheira e as filhas Ana Carolina e Maria  
Fernanda assistem aos  jogos do basquete na Arena

EDUCAÇÃO
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Cerca de 50 alunos do Curso Básico de 
Esportes, distribuídos em dez turmas, 
subiram ao palco do Teatro do CCMTC, 
em julho, para receber os certificados 
de conclusão do Curso Básico de Es-
portes / 1º semestre 2019. O atleta 
da equipe de Futsal Sub-20 Vitor Ma-
chado de Oliveira Lopes e o analista 

técnico-científico Sérgio Luis Falci de 
Carvalho foram homenageados como 
padrinhos das turmas. Como em uma 
cerimônia de formatura, não faltaram os 
discursos dos oradores. Izabela Mourão 
Guerra representou os alunos do Mi-
nas I; e Pedro de Oliveira Custódio, as 
turminhas do Minas II. 

Com a presença animada do Max, 
cerca de 200 judocas minastenistas 
receberam novas faixas, durante ceri-
mônia realizada em julho, pela primei-
ra vez, no Teatro do Centro Cultural 
Minas Tênis Clube (CCMTC). O diretor 
Euler Barbosa parabenizou os alunos 
e atletas pela promoção, entre eles o 
vice-presidente do Conselho Deliberati-
vo Murilo Eustáquio Santos Figueiredo, 
que recebeu a faixa preta 5º Dan. Ju-
doca minastenista há mais de cinco 
décadas, Murilo conquistou as meda-
lhas de bronze individual e por equipe 
na Universíade de Tóquio, em 1967.

Alunos e atletas comemoram Promoção de Faixas e formatura do Curso Básico
Parabéns, minastenistas!

Judô 

Formandos comemoram a conquista do certificado de conclusão do Curso Básico

Izabela Mourão Guerra, oradora 
representante dos formandos do Minas I 

Pedro de Oliveira Custódio discursou em 
nome dos formandos do Minas II

O sensei Nelson Sardenberg (à direita) e os caratecas minastenistas

Os senseis Fulvio Myiata e Alfredo Dor-
nelles, com o judoca Murilo Eustáquio 
Santos Figueiredo (ao centro)

Max prestigiou a promoção de faixas  
de 200 judocas minastenistas
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Também houve cerimônia de promoção de faixa, em julho, 
no Curso de Karatê-do, que funciona no Minas II. Os senseis 
Nelson Sardenberg e Felipe Eduardo, com o auxílio do aluno 
faixa preta Hermano Wanderley, conduziram as atividades, 
realizadas no Ginásio Poliesportivo da Unidade, na presen-
ça de familiares e amigos dos alunos. Receberam a faixa 
amarela Bernardo Tolentino Abdala, Bruno Maia de Almeida  
Wanderley, Eduardo Favilla Lucca dePaula, Lucca Favilla 
Campos de Paula e Samuel Laterza Caetano. Amanda  
Piancastelli Tavares foi promovida à faixa laranja, e Joaquim 
Augusto Ferreira, à faixa amarela/laranja.

EDUCAÇÃO

#QuartaSemCopo na Academia: não esqueça sua garrafinha
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Agora é pra valer!

A campanha pela redução do uso de 
copos plásticos na Academia do Minas 
avança e se fortalece, com a realiza-
ção dos eventos #QuartaSemCopo, em 
agosto, e Ecorunning, em setembro. A 
proposta do Minas é conscientizar os 
alunos para a importância de contri-
buir efetivamente para a preservação 
do meio ambiente, considerando os 
números alarmantes divulgados por 
instituições mundiais: mais de 9 tone-
ladas de plástico descartadas somente 
em 2015, sendo que 40% são usados 
apenas uma vez (leia mais na edição 
de junho da Revista do Minas, disponí-
vel no link www.minastenisclube.com.
br/marketing/revistas).

Então, o momento pede atitude! Nes-
te mês de agosto, começa o desafio 

#QuartaSemCopo, nas Salas de Mus-
culação e de Atividades Coletivas da 
Academia do Minas I. Para que todos 
possam participar da campanha, às  
quartas-feiras não serão disponibiliza-
dos copos de plástico nos espaços, e 
os minastenistas deverão levar suas 
próprias garrafinhas (squeezes), que 
poderão ser enchidas de água nos be-
bedouros.

 
E a partir do dia 19 de agosto, os alu-
nos podem se inscrever, na Recepção 
da Academia da Unidade I, para parti-
cipar da Ecorunning / Minas I ao Minas 
Náutico, que será no dia 7 de setembro. 
Será uma corrida de revezamento dife-

Novas bikes e software interativo
O Minas está investindo nas Salas de Spinning, com novidades para os alunos da Academia, nas Unidades 
I e II e no Náutico. Entre os destaques, estão as 31 novas bikes, previstas para a Unidade I. Também será 
instalado um novo sistema de controle das aulas, que é um software interativo que oferece mais precisão 
de treinamentos e diversão para os alunos. Aguardem!

O sensei Nelson Sardenberg (ajoelhado) e os karatecas 
minastenistas

Karatê

rente e divertida, nas esteiras da Sala de 
Musculação da Academia do Minas I, 
em dois horários - 8h30 e 9h30. Poderão 
participar até oito equipes, formadas, no 
máximo, por seis alunos, cada (48 pes-
soas por horário). O “percurso” será de 
35km, e todos os membros da equipe 
deverão “correr”, pelo menos, cinco mi-
nutos de prova. O grupo que completar 
os 35km em menos tempo ganhará va-
liosos brindes.

A escolha do percurso da Ecorunning / 
Minas I ao Minas Náutico remete à quanti-
dade de copos descartados na Academia 
do Minas I, em 2018: 391 mil. Se fossem 
enfileirados, os 391 mil copos cobririam 
35,2km, mais que a distância do Minas I 
ao Minas Náutico.

Ecorruning
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Alegria, música, fantasia. Casamento na roça, jogo de argolas, 
pescaria, boca do palhaço. Comidas e bebidas típicas e a do-
ação de 633 fraldas geriátricas. Esses foram os destaques do 
Arraial “São Solidarinho”, evento promovido pelo Programa Mi-
nas Tênis Solidário, em julho, para as 47 idosas atendidas no 
Lar de Idosas Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte. As fraldas 
foram doadas pelos associados durante o Festival Minivôlei, 
realizado em junho, com a participação de alunos e atletas 
minastenistas. 

Também foram distribuídos cachecóis e toucas produzidos 
por Sandra Bento, voluntária do projeto “Tricô com amor”, 
desenvolvido pelo Programa Minas Tênis Solidário, junto às 
mães de pacientes internados na pediatria e na oncopediatria 
do Hospital das Clínicas/UFMG.

A festança no Lar de Idosas Pedro Leopoldo foi animada pelo 
sanfoneiro Léo Magalhães, da banda de forró Chama Chuva, e 
comandada pelo cantor Fred Letro, do Trio Lampião – atração 
também da Festa Junina do Minas este ano. Também marca-
ram presença dez dançarinos da Academia Ponto de Dança 
e voluntários. Canjica, pão de queijo e paçoquinha foram os 
destaques do cardápio junino

Forró, comidas típicas e doações embalam festa julina em lar de idosas
Arraial São Solidarinho

O Lar Pedro Leopoldo atende 47 idosas, que receberam 633 fraldas arrecadadas no Festival Minivôlei do Minas 

Voluntários e idosas brincam ao som da sanfona 
de Léo Magalhães

Animação total no “casamento na roça”, com direito 
ao momento de jogar o buquê
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O 2º Encontro de Adoção de Cães e Gatos foi realizado em julho, no Espaço Pet 
Friendly do Festival de Inverno do Minas, na Unidade II. Foram disponibilizados para 
adoção sete cachorros e um gato, resgatados e amparados pelo projeto “A Corrente 
do Bem pelos Animais”, grupo independente de protetores de animais, fundado há 
11 anos. Dois cães receberam novos lares. Os interessados em adotar novos ami-
gos podem entrar em contato com a organização do projeto: (31) 2108-5440.

O Programa Minas Tênis Solidário promoverá uma manhã especial, no dia 24 de 
agosto, com piquenique e aula de ioga, das 9h às 11h, no Minas Country. O passeio 
é indicado para minastenistas de todas as idades. A saída será às 8h, em frente ao 
hall do Centro Cultural Minas Tênis Clube, na rua da Bahia,  com passagem, às 8h30, 
pela Portaria da Sede Social do Minas II, e destino final no Minas Country. O retorno 
do Minas Country está previsto para as 11h.

O Piquenique PMTS terá cardápio saudável e opções que agradarão a todos os gostos, 
incluindo pão de queijo, queijo minas e muçarela, presunto, variedade de pães, suco 
de laranja, frutas da época, empadinhas, pasteis de carne e queijo e, claro, café e leite. 

Os ingressos para o evento custam R$ 50 e podem ser adquiridos nas Centrais de 
Atendimento. A sugestão é que os participantes usem roupas brancas. Mais infor-
mações: (31) 3516-2090, com Ana Sales.

Minas Tênis Solidário promove segundo encontro 
de adoção de cães e gatos

Manhã recreativa especial terá aula de ioga e muita diversão

Melhores amigos

Piquenique no Country

Ana Silva Mascarenhas, com o Keiko, a irmã Ana Maria Mascarenhas e a mãe 
Marina Mascarenhas prestigiaram o Espaço Pet Friendly e o encontro de adoção

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO
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Zech Coelho, do diretor Social Lito Mascarenhas e do diretor Ou-
vidor Fernando Zefferino. Veja como ficou a classificação geral. 

1º lugar – Mariana: Marcos Saldanha, Cristiano Ribeiro (Tro-
féu Goleiro Menos Vazado), Antônio Carlos Passos, César Vaz 
de Melo, Ronalde Moreira, Rodrigo Barreiro, Geraldo Magela 
Marques, Paulo Ledsman, Klauser da Veiga (Troféu Jogador 
Destaque), Marco Soares Val, Écio Pereira, Rodrigo Vieira, Le-
andro Amormino e Édison Fernandes. 

2º lugar – Congonhas: Giancarlo Ferreirao, Silamar Breder, 
Antônio Eduardo Casasanta, Herminio Gomes, Marcus Vini-
cius Dias (Marcão), Noilton Franco, Gustavo Motta, Marcus 
Giovanni Mota, João Bosco Fernandes Júnior, Valério Parreira, 
Edésio Diniz Filho, Múcio Labarrere e Hélcio Pereira. 

3º lugar – Diamantina: Carlos Ramon de Melo, Gustavo Agui-
lar, Cristian Buldrini, Hugo Mauro Salles Junior, José Mauricio 
Barros, Roberto Peluso, Walter de Senna, Fábio Motta (Troféu 
Artilheiro), Marco Paulo Freitas, Renan Kfuri, Fernando Antu-
nes, Écio Fraga e Idelfonso Assunção.

Confira os resultados da Pelada dos Milionários e do Torneio de Vôlei Feminino
Campões do Minas

Cerca de 70 associados com idade superior a 54 anos partici-
param, em junho e julho, do Torneio de Futebol Pelada dos Mi-
lionários, realizado no Minas Country. A cerimônia de premiação 
contou com a presença do vice-presidente Carlos Henrique Mar-
tins Teixeira, do presidente do Conselho Deliberativo Sergio Bruno 

Vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira entrega 
troféu de campeão ao time Mariana

Minastenistas animadas na festa de encerramento do Torneio 
Interno de Vôlei Feminino

Já o tradicional Torneio Interno de Vôlei Feminino reuniu mais 
de 130 associadas, nas quadras do Centro de Lazer da Unida-
de I. A festa de encerramento e entrega dos troféus foi promo-
vida no Restaurante Sausalito, na Unidade II, em julho, com a 
participação do presidente Ricardo Santiago, do diretor Social 
Lito Mascarenhas, do diretor Ouvidor Fernando Zefferino e do 
conselheiro Kouros Monadjemi. Confira o resultado final. 

Categoria Aprendizagem
1º lugar – Nova Lima: Flávia Rios, Sandra Sindeaux, Raquel Me-
drado, Denise Feitosa, Angela Bisinotto, Lívia Riani e Cléa Loyola.

2º lugar – Betim: Mariana Pacheco, Cristiane Costa, Renata 
Nogueira, Simone Mourão, Tatiana Batista, Ana Maria Azeve-
do e Ninive Silva.

3º lugar – Contagem: Juliana Gubiotti, Maria Cristina Diniz, 
Cristina Monteiro, Marcela Unes, Sandra Veloso, Mariana Van-
zo e Flávia Cota.

Categoria Aperfeiçoamento 1
1º lugar – Ituiutaba: Laura Leite, Maria de Betânia Leite, Ariô 
do Rosário, Lívia Henringer, Dayanne Carla Dias, Marina Bas-
tos e Fernanda Moreno.

2º lugar – Patrocínio: Consuelo Chaves, Maria Conceição Mo-
reira, Maria Marta de Melo, Iony Braga, Rosana Freitas, Pollya-
na Souza e Daniela Diniz.

3º lugar – Araxá: Maria Christina de Lima, Vera Regina Noia, 
Deborah Maia, Reubiene Faria, Cileme Fiuza, Cláudia Botrel e 
Patrícia Amaral.

Categoria Aperfeiçoamento 2
1º lugar – Almenara: Cláudia Vilela, Mônica Resende, Vânia 
Salomão, Débora Cerceau, Iglê Maria Lobato, Priscila Agresta 
e Marilia Braz.

2º lugar – Diamantina: Elvira Diniz, Juliana Rocha, Erika Médici, 
Marina Saffar, Patrícia Freitas, Marília Morais e Mariana Assíria.

3º lugar – Pirapora: Maria de Lourdes Xavier, Camila Gorgu-
lho, Valéria Hermont, Juliana Coelho, Georgiana Jardim e Ma-
rizaura Motta.

Categoria Diamante
1º lugar – Tulipa: Luzia, Wanda, Maria José, Neli, Nelí e Maria Inês.

2º lugar – Rosa: Consuelo, Maria de Fátima, Maria Emília, Ma-
ria  ngela, Amélia e Suzana. 

3º lugar – Margarida: Júnia, Marilene, Wanete, Maria Apareci-
da, Ana Maria e Conceição.

LAZER
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CAPA

O mês de agosto está repleto de eventos em homenagem aos 
pais minastenistas, com curso sobre churrasco, atividades 
recreativas e festão! A Aula BBQ Minas Country abrirá a pro-
gramação, no dia 4, das 10h às 17h, com o chef Sandro Massa 
ministrando curso prático e intensivo de como preparar um 
churrasco de alto nível, desde apresentação e manutenção 
dos utensílios necessários, higiene e segurança alimentar e 
do ambiente, além de manuseio e preparação de carnes no-
bres e os melhores acompanhamentos. Durante o curso, ha-
verá degustação de churrasco de carnes nobres, open bar de 
chope Wäls, refrigerante e água, certificado personalizado e 
sorteio de brindes. A aula é exclusiva para sócios do Minas 
Tênis Clube, e as inscrições já estão encerradas.

No dia 9 de agosto, será a vez da Manhã Especial para os 
Pais, das 8h30 às 11h30, no CF3 da Unidade I. Será uma ma-
nhã de muita diversão, com jogos de tabuleiros e de mesa, 
atividades recreativas, desafios, sorteios, surpresas e muito 
mais. Os associados ainda poderão aproveitar para dar um 
“tapa no visual”, fazendo barba, cabelo e bigode no local, com 
os profissionais da barbearia Seu Elias. O evento é gratuito 
e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube. Mais informa-
ções: (31) 3516-1302.

Já no dia 10, as atividades em homenagem aos pais come-
çam às 10h, no Gramado do Minas I, com outra manhã de 
atividades e interação entre pais e filhos, até as 14h, incluin-

Vem aí, a primeira edição do Minas Country BBQ Festival! 
Depois da aula de churrasco deste mês, a Unidade campes-
tre do Minas receberá um evento para os amantes de chur-
rasco, no dia 14 de setembro, das 14h às 18h, nas Quadras 
de Peteca. Haverá shows, DJ, open food de BBQ e open bar 
de cerveja Wäls, refrigerante, sucos e água. Os ingressos do 
primeiro lote estarão à venda a partir de 5 de agosto, nas 
Centrais de Atendimento dos Minas I e II, pelos valores de 
R$ 150 (sócios do MTC) e R$ 190 (convidados de sócios). 
Os ingressos são limitados! E a partir do dia 16, os convites 
passarão para o segundo lote, nos valores de R$ 170 (só-
cios do MTC) e R$ 210 (convidados de sócios). Garanta já!  
Mais informações: (31) 3516-1000 / 2000.

Agosto especial

Mais churrasco!

Festão com a Blitz, curso sobre churrasco e muito mais: os papais merecem! 

Em setembro, Clube promove festival em parceria com a Minas Meet

CAPA

do serviço de barba, cabelo e bigode com Seu Elias, além de 
massagem, música ao vivo, jogos diversos e muita alegria.  
O evento é gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis 
Clube. Na parte da tarde, a partir das 17h, no Gramado da Uni-
dade II, começa a grande Festa dos Pais. O ponto alto será o 
show da banda Blitz, liderada por Evandro Mesquita, previsto 
para as 20h, com repertório da tour “Enquanto houver bambu 
tem flecha”, que mistura rock, pop, reggae, blues, eletrônico 
e baladas de gaita e violão. Não faltarão as barracas e food 
trucks com diversas opções de alimentos e bebidas. 

A entrada ao evento é gratuita para os sócios do Minas Tênis 
Clube. E estão à venda, nas Centrais de Atendimento das Uni-
dades I e II, ingressos para convidados de sócios, pelo valor 
de R$ 160 por pessoa. Não perca!

Não perca show da banda Blitz na festa em comemoração ao 
Dia dos Pais

DIVULGAÇÃO
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O Programa Cabeça de Prata foi criado em 1987 e tem como obje-
tivo oferecer atividades específicas aos sócios acima de 60 anos, 
nas áreas cultural, social e recreativa. O Minas hoje conta com 
19.498 sócios nessa faixa etária, sendo 10.243 mulheres e 9.255 
homens, que curtem aulas de dança, viagens, festas temáticas, 
excursões pelos pontos turísticos de Belo Horizonte, entre outros 
eventos. Tudo isso fez com que o Programa, que é pioneiro no 
setor de clubes sociodesportivos, se tornasse referência nacional.

De segunda a sexta-feira, nas Unidades I e II, os associados 
adultos, inclusive maiores de 60 anos, também têm a opção de 

Cabeça de Prata e atividades psicomotoras promovem a saúde dos minastenistas
Para maiores

LAZER

participar das atividades recreativas de integração psicomotora 
monitorada, com foco em equilíbrio, orientação espaço-tempo-
ral, memória, ritmo, coordenação motora, esquema corporal, la-
teralidade, alongamento e treinamento funcional, além de ofici-
nas de memória e aulas de ginástica, respiração e relaxamento. 

Os sócios exaltam os benefícios para a saúde, proporcionados 
pelos eventos do Programa Cabeça de Prata e pela programa-
ção social, recreativa e cultural do Minas, como mostram os 
depoimentos a seguir. Confira a agenda completa, nas páginas 
33 a 38, e participe das atividades!

Venho ao Minas quase todos os dias. Eu e minha esposa somos fiéis à programação. Fazemos a 
integração psicomotora, e depois, as oficinas, que têm relaxamento e aula de dança. Fiz parte do 
Coral do Minas por dez anos e, quando posso, frequento os eventos culturais no Teatro e as festas 
sociais. O Cabeça de Prata promove uma programação bem diversa, eu participo dos cursos, das 
idas mensais ao Country, além das viagens. Conheci Barcelona e outros lugares maravilhosos 
graças ao Minas. Essas atividades para os “cabeças de prata” devolveram meu bem-estar, minha 
saúde e a sociabilização. Tenho muito orgulho de estar aqui.

Aníbal José Campos Pacheco, 77 anos, na aula de relaxamento

O Minas apresenta para os sócios atividades sociais, esportivas e culturais de muita qualidade, e 
temos segurança aqui dentro, o que é primordial. Todos os dias, faço minha caminhada na piscina, 
por recomendação médica, já que tenho artrose nos joelhos, e depois, faço as atividades da inte-
gração psicomotora monitorada e as oficinas. Também sempre vou aos eventos sociais, como o 
Carnaval, a Festa Junina, o aniversário do Cabeça de Prata e a festa de Natal. Desde que comecei 
a participar das atividades para a terceira idade minha alegria aumentou, além da comunicação 
com outras pessoas. A gente aprende muito, às vezes ensina, conversa, ouve, é muito bom!

Luiza de Almeida Mafra, 78 anos

Participar das atividades oferecidas aos “cabeças de prata” no Minas é motivo de muita alegria 
para nós dois! A gente vem ao Clube quase todos os dias fazer as oficinas, os professores são 
sempre muito atenciosos, as festas são ótimas, não há lugar melhor que o Minas para frequentar-
mos no nosso dia a dia. O Programa é formidável, fica cada dia melhor, e temos muita satisfação 
em fazer parte de um grupo como esse.

Maria José Alves Machado, 80 anos, e Luiz Machado, 83 anos

Eu venho ao Minas todos os dias de manhã, gosto muito as aulas, de todas as atividades, que me 
fazem muito bem. Me sinto muito feliz aqui.

A associada, que completou 100 anos em outubro de 2018, é diabética e, desde fevereiro deste 
ano, participa da integração psicomotora monitorada e das oficinas no CF3 todos os dias, acom-
panhada de sua cuidadora Wany Guimarães. Com os exercícios diários no Minas, em quatro 
meses, Dona Ana obteve reduções na taxa de glicemia, que passou de 450 mg/dl para 100 a 110 
mg/dl, na medicação e na quantidade de insulina.

Ana Arzelina Dávila Gomide, 100 anos, na integração psicomotora monitorada
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Chegou a hora de comemorar! Neste mês de agosto, o Progra-
ma Cabeça de Prata completa 32 anos de muito sucesso. A 
festa de aniversário será no dia 21, das 17h às 21h, no Salão 
de Festas da Unidade II. A Banda Brilhantina será a atração 
principal, com show eclético, incluindo grandes sucessos 
dançantes da música nacional e internacional, com canções 
consagradas dos anos 1960, 1970 e 1980. Haverá o aguarda-
do momento de cantar parabéns e soprar as velas. No quesito 
alimentos e bebidas, terá open food de coquetel petit gourmet 
e open bar de espumante, cerveja, refrigerante e água.

A partir do dia 5 de agosto, nas Centrais de Atendimento dos 
Minas I e II, estarão à venda cadeiras individuais, pelo valor 
de R$ 70 por pessoa. Os ingressos são limitados e exclusivos 
para associados acima de 60 anos. Não perca!

Programa Cabeça de Prata comemora 32 anos com festão no Minas II
Parabéns!

CABEÇA DE PRATA

CONFIRA, ABAIXO, A AGENDA DE AGOSTO:

PROJEÇÃO DO FILME “GREEN BOOK, O GUIA”, DE PETER FARRELLY
Minas I – Anexo do Salão de Festas da Sede Social – 15h. Comentários de Olímpia Helena Costa Couto. 
Mais informações: (31) 3516-2084.

AULA DE CULINÁRIA: PANELA DE PRATA – ESPECIAL MÊS DOS PAIS
Minas II – Restaurante Sausalito – 16h – Aula com o chef Manoel Ruzo, do Restaurante Mon Caviste, que apresentará 
pratos da culinária tradicional francesa, com comida rústica, recheada de sabores e histórias. Inscrições, limitadas, nas 
Centrais de Atendimento dos Minas I e II, a partir do dia 2/8. Valor por pessoa: R$ 50. Mais informações: (31) 3516-2084.

32º ANIVERSÁRIO DO PROGRAMA CABEÇA DE PRATA
Minas II – Salão de Festas – 17h às 21h. Leia mais no texto acima.

TARDE DANÇANTE E COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DE AGOSTO
Minas I – Salão de Festas da Sede Social – 16h às 18h30 – Música ao vivo com Jussara & Franklin, bolo, sorteio de brinde 
entre os aniversariantes e participação de instrutores de dança.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – “RENDAS DO NORDESTE” – GRUPO DE NARRADORAS PROSA MINEIRA
Minas I – Salão de Festas da Sede Social – 16h – Serão narradas histórias que enaltecem o povo nordestino, com sua 
força, determinação e criatividade para enfrentar as adversidades do dia a dia. Mais informações: (31) 3516-2084. 

VIAGEM À ÁFRICA DO SUL
10 dias e oito noites (2 em Sun City + 1 em Johanesburgo + 5 em Cape Town) – O pacote inclui: traslado de chegada e 
saída em todos os destinos, café da manhã, sete almoços e dois jantares, guia local que fala português, seguro viagem 
com cobertura de 60 mil USD, transporte de saída/chegada do Minas Tênis Clube ao Aeroporto de Confins e passeios 
pelos principais pontos turísticos: Safári no Parque em Pilanesberg; tour de dia inteiro em Winelands, com visitas a 
Stellenbosch e Franschhoek e degustação de vinhos e chocolates; Cabo da Boa Esperança, com entradas e passeio de 
funicular. Viagem exclusiva para sócios acima de 60 anos. Mais informações: Augusto, MyWay Viagens - (31) 3504-0156.

QUARTA

TERÇA

QUARTA

QUARTA

QUARTA

TERÇA A 
QUINTA

SETEMBRO

OUTUBRO

7

13

21

28

4

8 a 17

Não perca, dia 21, a festa de aniversário do Programa 
Cabeça de Prata
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TERÇA

SEXTA

6

9

• INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O IV FESTIVAL DE TALENTOS DO ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM EM 
COMEMORAÇÃO À CHEGADA DA PRIMAVERA
Inscrições gratuitas: até dia 31/8, na sala de materiais esportivos do Espaço da Criança Coleguium dos Minas I e 
II, das 8h às 19h – Vagas limitadas – Faixa etária: 6 a 12 anos – Evento: dia 15/9, a partir das 10h, no Campinho de 
Futebol do Espaço da Criança Coleguium do Minas I – Mais informações: (31) 3516-1305.

1
• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES PARA O TORNEIO INTERNO DE SQUASH

Inscrições: até dia 1º/9, nas Quadras de Squash do Minas I e no Departamento de Entretenimento (P2 do CT, no Minas I) – 
Vagas limitadas – Torneio: de 9/9 a 21/9, de segunda a sexta, das 18h às 22h, e sábado, das 8h às 12h (horários 
flexíveis), nas Quadras de Squash do Minas I. Premiação para 1º e 2º colocados, almoço de encerramento e sorteio de 
brindes para os participantes – Mais informações: (31) 3516-1304.

SEXTA

2
SÁBADO

3
DOMINGO

4

SEGUNDA

5

• APRESENTAÇÃO DO CORAL MINAS TÊNIS CLUBE – HOMENAGEM AOS 197 ANOS DA INDEPENDÊNCIA 
DO BRASIL – MAESTRINA: ELIANE FAJIOLI 
Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – 20h – Gratuito.

• “TERÇA INSANA – 18 ANOS”, COM GRACE GIANOUKAS (ESPETÁCULO ADULTO) 
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Setor 1 - R$ 60 (inteira) e Setor 2 - R$ 50 (inteira), até dia 1º/8 / Setor 1 - R$ 80 
(inteira) e Setor 2 - R$ 60 (inteira), a partir do dia 2/8 – Classificação: 14 anos.

• “TERÇA INSANA – 18 ANOS”, COM GRACE GIANOUKAS (ESPETÁCULO ADULTO) 
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Setor 1 - R$ 60 (inteira) e Setor 2 - R$ 50 (inteira), até dia 1º/8 / Setor 1 - R$ 80 
(inteira) e Setor 2 - R$ 60 (inteira), a partir do dia 2/8 – Classificação: 14 anos.

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “PRINCESA FALALINDA SEM PAPAS NA LÍNGUA” 
(ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) – Classificação: livre.

• ABERTURA DA EXPOSIÇÃO “MEMÓRIAS DE VIAGEM: REGISTROS DE UMA TERRA BOA” – ARTISTAS: 
ANDRÉ SENNA E MARCELO SANTOS
Minas II – Galeria de Arte – 19h – Entrada franca – Classificação: livre. Exposição: de 6/8 a 6/9, de segunda a sexta, 
das 6h às 22h, aos sábados, das 6h às 20h, e aos domingos e feriados, das 6h às 19h.

• “LETRA EM CENA. COMO LER PAULO LEMINSKI” – PALESTRANTE: TARSO DE MELO 
Café CCMTC – 19h – Inscrições gratuitas: sympla.com.br (sujeito a lotação) – Classificação: livre.

• 1ª AULA BBQ MINAS COUNTRY 
Minas Country – a partir das 10h. Leia mais na página 31.

• COZINHA AO VIVO – ESPECIAL ÍNDIA 
Minas I – Gramado – 11h às 15h – Restaurante: Tchallo – Música ao vivo com Fabinho Gonçalves e Erlon Lemos 
Evento gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube – Alimentação à parte. 

• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: DINGO TRIO 
Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do MTC.

• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES PARA O TORNEIO INTERNO  
DE VÔLEI DE PRAIA 
Inscrições: até dia 1º/9 ou até as vagas esgotarem, no Departamen-
to de Entretenimento (P2 do CT, no Minas I) ou pelo telefone (31) 
3516-1304 – Vagas limitadas – Categorias: Máster (A) e Iniciante (B). 
Torneio: dias 7 e 8/9, das 9h às 17h, nas Quadras de Areia do Minas 
Country – Mais informações: (31) 3516-1304.

• MANHÃ ESPECIAL PARA OS PAIS 
Minas I – CF3 – 8h30 às 11h30. Leia mais na página 31.

QUINTA
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SÁBADO

10
• INÍCIO DO TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL DE CAMPO

Minas Country – Campo de Futebol – jogos aos sábados e domingos, a partir das 8h30 – Categorias: Livre – 15 a 39 
anos / Acima de 40 anos – Mais informações: (31) 3516-1304.

• COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS
Minas I – Gramado – 10h às 14h. Leia mais na página 31.

• FESTA DOS PAIS – FIM DE TARDE NO MINAS – SHOW: BLITZ
Minas II – Gramado – 17h às 22h. Leia mais na página 31.

• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: FREE SOUL
Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do MTC.

• INÍCIO DO TORNEIO INTERNO DE TÊNIS – 5ª CLASSE DUPLAS MASCULINAS
Torneio: segundas, quartas e sextas, das 19h às 22h, e aos sábados, das 14h às 20h, nas Quadras de Tênis do Minas I 
(CL7) – Inscrições: até uma semana antes do início de cada categoria, nas Salas de Tênis dos Minas I e II e no De-
partamento de Entretenimento (P2 do CT, no Minas I) – Vagas limitadas – Demais categorias: setembro - 4ª Classe 
Masculino / outubro - 3ª Classe Masculino e Duplas Mistas / novembro - Equipes. Premiação para 1º e 2º colocados 
e participação na Festa de Confraternização do Torneio de Tênis no fim do ano – Mais informações: (31) 3516-1304.

DOMINGO

11

SEGUNDA

12

TERÇA

13
QUARTA

14
SEXTA

16
SÁBADO

17

• KARATÊ COM A FAMÍLIA
Minas II – Ginásio Poliesportivo – 10h às 12h – Evento para alunos do Curso de 
Karatê – Classificação: 7 a 70 anos – Mais informações: (31) 3516-1046 / 2051.

• SAVASSI FESTIVAL – ELLEN OLÉRIA E ALMA THOMAS (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia) – Classificação: livre.

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “MPBAIXINHOS PARA TODAS AS IDADES” (ESPETÁCULO 
INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) – Classificação: livre.

• TRIO NOBILE – CONCERTOS SUPERGASBRAS (CONCERTO)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – 
Classificação: 10 anos.

• “ÓPERA – BALÉ SUÍTE CAPOEIRA” (SHOW)
Teatro do CCMTC – 18h e 20h30 – Ingresso gratuito: retirada na bilheteria do Teatro 2h 
antes de cada apresentação. Limite de dois ingressos por CPF – Classificação: livre.

• NÁ OZZETTI – 40 ANOS DE CARREIRA (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)   
Classificação: livre.

• “ELVIS – THE CONCERT” (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)  
Classificação: livre.
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DOMINGO

18
• CORAL MINAS TÊNIS CLUBE NA SEMANA DO PATRIMÔNIO – MAESTRINA: ELIANE FAJIOLI

Praça da Liberdade – 9h.

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “O QUE VOCÊ VAI SER QUANDO CRESCER?” (ESPETÁCULO 
INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia) – Classificação: livre.

• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: HENRIQUE JOTA & LIANA 
Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do MTC.
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QUINTA

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

QUARTA

QUINTA

22

23

24

25

28

29

• LANÇAMENTO DO LIVRO “PERGUNTE ÀS LETRAS”, DE KLEBER AUAD E OMAR GUIMARÃES MOURA
Café Cultural – 19h às 21h – Entrada franca (sujeito a lotação) – Classificação: livre.

• DUCA LEINDECKER – “SOLO“ (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) – Classificação: livre.

• JANE DUBOC CANTA BURT BACHARACH (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) – Classificação: 12 anos.

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “PÉ DE MOLEQUE MINHAS PRIMEIRAS CANÇÕES” 
(ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) Classificação: livre.

• AULA DE GINÁSTICA COM A FAMÍLIA
Minas I – Ginásio de Ginástica – 19h às 21h – Evento para alunos do Curso de Ginástica Classificação: 9 a 59 anos – 
Mais informações: (31) 3516-1072. 

• AULA DE GINÁSTICA COM A FAMÍLIA
Minas I – Ginásio de Ginástica – 8h30 às 12h30 – Evento para alunos do Curso de Ginástica – Classificação: 5 a 8 
anos – Mais informações: (31) 3516-1072.

• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: ÊNIO BRETAS
Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios.

• CAMINHADA COM PIQUENIQUE
Saída da portaria da rua Antônio de Albuquerque, no Minas I, às 8h, e saída do Minas II, às 7h30 – Retorno previsto 
para as 11h30 – Caminhada coletiva, alongamento, aula de Lian Gong, sorteios de brindes e um delicioso piquenique 
no Parque Ecológico Thiago Rodrigues Ricardo – Inscrições, antecipadas, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II, a 
partir do dia 7/8 – Valor por pessoa: R$ 25 – Mais informações: (31) 3516-1302.

• FESTIVAL DE TÊNIS
Minas II – Quadra de Tênis – 15h30 às 18h30 – Evento para alunos do Curso de Tênis – Classificação: 5 a 8 anos 
Mais informações: (31) 3516-2049. 

• TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL SOÇAITE
Minas II – Campo de Futebol Soçaite – 14h às 17h – Evento para alunos do Curso de Futebol Soçaite – Classificação: 
7 e 9 anos – Ingresso: doação de leite em pó – Mais informações: (31) 3516-2047 / 1044 / 1358. 

• HAPPY HOUR COM A BANDA CIA SUPERTRAMP 
Minas I – Gramado – 18h às 22h – Show a partir das 19h30 – Entrada gratuita e exclusiva para sócios do Minas Tênis 
Clube – Serviço de bar à parte.

• TORNEIO INTERNO DE TRUCO  
Inscrições de Duplas: até dia 21/8, nos Espaços da Criança Coleguium dos Minas I e II ou no Departamento de 
Entretenimento (Piso 2 do CT, no Minas I) – Vagas limitadas – Torneio: dias 24 e 25/8, a partir das 10h, no Gramado 
do Minas II. Evento open bar (cerveja, água, suco e refrigerante) e open food – Troféu e cesta de presente para as três 
duplas melhores colocadas – Mais informações: (31) 3516-1304.
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• LANÇAMENTO DO LIVRO “DIAS FELIZES”, DE JEANNETTE DIAS LIMA
Café Cultural – 19h às 21h – Entrada franca (sujeito a lotação) – Classificação: livre.

• PALESTRA E MESA REDONDA COM A PSICÓLOGA RUTE VELASQUEZ, DOUTORA EM CIÊNCIAS DA 
SAÚDE – TEMA: “MEMÓRIAS: CRIAR, MANTER E RECUPERAR”
Minas I – CF3 – 9h30 – Não é necessário fazer inscrição – A palestra será um bate-papo sobre técnicas para estimu-
lar, treinar e exercitar as memórias – Gratuito e exclusivo para sócios do MTC – Mais informações: (31) 3516-1302.

• CORAL MINAS TÊNIS CLUBE – HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS – MAESTRINA: ELIANE FAJIOLI
Minas I – Gramado – 10h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube.
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• VIAGEM PARA A ÁFRICA COM TODA A FAMÍLIA! 
8 dias de viagem – O pacote inclui: 7 noites de hospedagem, com café da manhã; refeições conforme roteiro, sem 
bebidas; city tour em Johanesburgo, com visita a Soweto e Mandela House; visita ao Museu do Apartheid; tour no 
Lions Park, com visita guiada; Safári no Parque Nacional Pilanesberg; city tour pela Cidade do Cabo, com visita à 
Table Mountain; excursão de dia inteiro a Cape Point, com observação de pinguins e visita à fazenda de avestruzes; 
tour em Winelands, com visita a Stellenbosch e degustação de vinhos; deslocamentos em ônibus de luxo com ar-
condicionado; guia que fala português – Condições especiais para sócios do MTC – Mais infos.: (31) 3516-1300 / 
1303 / 2081 – Informações sobre valores e roteiro: Travrel 4 -  (31) 3309-9092 / 99791-9817.

SEXTA A 
SÁBADO

11 a 19

•  INTEGRAÇÃO PSICOMOTORA MONITORADA – SEGUNDA A SEXTA 
Foco em equilíbrio, orientação espaço-temporal, memória, ritmo, coordenação motora, esquema corporal, lateralidade, alongamento  
e treinamento funcional.

   • Minas I – CF3 –  7h30, 8h30 e 9h30 (não há mais vagas) – 9h (para associados com idade até 59 anos).
   • Minas II – Gramado (caso chova ou o local esteja ocupado para evento, as atividades serão no Ginásio Poliesportivo) – 8h e 9h.

•  TRIATHLON – TREINOS  
Natação: segunda, quarta e sexta, das 6h30 às 7h50 e das 12h30 às 13h30, na Piscina Olímpica do Minas I. 
Corrida: conforme calendário da equipe de corredores de rua Unimed/Minas. Veja na página 39.

•  OFICINAS DE MEMÓRIA – QUARTAS-FEIRAS 
Minas I – CF3 – 10h30. Mais informações: (31) 3516-1302.

•  OFICINAS – SEGUNDA A SEXTA

OUTUBRO (SEMANA DA CRIANÇA)

• Minas II (Gramado. Caso chova: Quadra de Peteca) – 9h30Minas I (CF3) – 10h

 Dia Atividade

 Segundas Aula de Ginástica Dance

 Terças Recreação / Coordenação e Equilíbrio

 Quartas Aula de Ginástica Dance

 Quintas Respiração e Relaxamento

 Sextas Aula de Ginástica Dance

 Dia Atividade

 Segundas Aula de Ginástica Dance

 Terças Memória

 Quartas Aula de Ginástica Dance

 Quintas Coordenação e Equilíbrio / Respiração
e Relaxamento

 Sextas Aula de Ginástica Dance

•  NATAÇÃO MÁSTER  
Treinos: segunda a sexta, das 6h30 às 7h30 e das 7h30 e às 8h30, na Piscina Olímpica do Minas II.

SEXTA

30
• TORNEIO INFANTIL AZ

Minas I – Quadras de Peteca e Quadra 8 (CL5) – 18h30 às 21h – Evento para alunos do 
Curso de Vôlei – Classificação: 11 e 12 anos – Mais informações: (31) 3516-1043. 

• III ENCONTRO SUB-11 DE BASQUETE
Minas I – Quadras 4 e 5 (CT5) – 8h às 11h30 – Evento para alunos do Curso de Basquete – Classificação: 11 anos 
Mais informações: (31) 3516-1044. 

• PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE DESENHO DO ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM: CRIE SUA FANTASIA 
Minas I – Campinho de Futebol do Espaço da Criança Coleguium – 10h30 – Mais informações: (31) 3516-1303.

• TORNEIO INFANTIL AP
Minas II – Quadras Cobertas 1 e 2 de Vôlei – 18h30 às 21h – Evento para alunos do 
Curso de Vôlei – Classificação: 11 e 12 anos – Mais informações: (31) 3516-1043. 

• OUTROEU – “ENCAIXE” (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) – Classificação: 12 anos.

SÁBADO

31
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•  ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM  
MINAS I – ATÉ 12 ANOS

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches 10h30 e 16h45

Terças Teatro de Fantoches
Circuito de Brincadeiras

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Quartas Teatro de Fantoches
Ciranda Musical

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Quintas Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Balões

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Sextas Teatro de Fantoches
Ciranda Musical

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Sábados
Teatro de Fantoches
Oficina de Pintura Facial
Oficina de Pintura Facial

10h45 e 16h45
11h15 às 13h e 15h às 16h30
13h às 16h

Domingos
Teatro de Fantoches
Oficina de Balões de 
Modelagem

10h45 e 16h45
11h15 às 13h e 15h às 16h30

•  ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM  
MINAS II – ATÉ 12 ANOS

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches 
Brincadeiras com Música

16h 
15h

Terças Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Balão

10h40 e 16h30
10h às 11h e às 14h

Quartas Teatro de Fantoches
Pintura Facial

10h10 e 16h30
10h30 e 14h30

Quintas Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Corda

10h10 e 16h
10h30 e 14h30

Sextas Teatro de Fantoches
Brincadeiras Diversas

10h40
10h

Sábados Teatro de Fantoches
Pintura Facial

11h e 16h
10h às 12h e 14h às 16h

Domingos Teatro de Fantoches 
Modelagem de Balão

11h
10h às 12h e 14h às 16h
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Duzentos integrantes da equipe de corrida de 
rua Unimed/Minas marcaram presença, em 
julho, na Corrida Minas I ao Country, evento 
que promove treino, palestra e churrascão. 
Os associados se encontraram na Portaria 
Espírito Santo, na Unidade I, onde foi dada 
a largada para as corridas de 9km e 13km, 
com chegada no Minas Country. Na Unidade 
campestre, os corredores foram recebidos 
com um lanche especial, seguido da pales-
tra ministrada pelo atleta olímpico Marilson 
dos Santos. Ele correu com os minastenistas 
e, durante a palestra, falou sobre sua traje-
tória no esporte e apresentou sua rotina de 
treinos, com a programação de exercícios 
que fazia durante a semana para prepará-lo 
para as provas. Houve confraternização, 
com churrasco completo, música ao vivo e 
cabine de fotos oferecida pela patrocinadora 
Unimed. A Track&Field e o Só Marcas Outlet 
sortearam brindes.

Em agosto, os integrantes da equipe Uni-
med/Minas, que tem caráter recreativo,  par-
ticiparão de treinos intensivos e preparató-
rios para os desafios do fim do ano, além de 
duas provas – Track&Field Run Series, no dia 
4, na Savassi, e a Boníssima Run, no dia 11, 
no Belvedere. Confira ao lado e programe-se! 
Mais informações: (31) 3516-1327.

Evento de confraternização reúne 200 corredores da Unimed/Minas, no Country
Equipe unida
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CORREDORES DE RUA

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO

1º (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h

3 (Sábado) Meet point Minas I 7h às 9h

4 (Domingo) Track&Field Run Series Savassi 7h30 às 10h30

5 (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30

6 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

7 (Quarta) Meet point Belvedere 18h às 20h30

8 (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h

10 (Sábado) Meet point Minas I 7h às 9h

11 (Domingo) Boníssima Run Belvedere 7h30 às 10h30

12 (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30

13 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

14 (Quarta) Meet point Belvedere 18h às 20h30

15 (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h

17 (Sábado) Meet point Pampulha 7h às 10h

19 (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30

20 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

21 (Quarta) Meet point Belvedere 18h às 20h30

22 (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h

24 (Sábado) Meet point Minas II 7h às 10h

26 (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30

27 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

28 (Quarta) Meet point Belvedere 18h às 20h30

29 (Quinta) Meet point Minas I 7h às 9h

31 (Sábado) Meet point Belvedere 7h às 10h

Na largada! Antes da corrida até o Country, a tradicional foto da equipe Unimed/Minas 
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O técnico Leo Costa comandará o Life Fitness/Minas 
na temporada 2019/20

Diretoria arma equipe forte para buscar títulos na temporada 2019/20 

Reforços de peso

pivô Shilton Santos, 36 anos, ex-Corinthians. Ele vestiu a ca-
misa do Minas nas temporadas 2014/15 e 2015/16 e é dono 
de três títulos do NBB (dois pelo Flamengo e um pelo Bauru).

Estreando no time minastenista, outro destaque nesta tem-
porada será o experiente ala Alex Garcia, 39 anos, ex-Bauru. 
Com passagem pelas equipes do San Antonio Spurs e do New 
Orleans Hornets (NBA), o jogador é um velho amigo de Lean-
drinho. Juntos, disputaram duas Olimpíadas (2012 e 2016) e 
quatro Mundiais (2002, 2006, 2010 e 2014). Alex já conquistou 
quatro títulos do NBB (três com o Brasília e um com o Bauru).

Quem também vestirá pela primeira vez a camisa do Life  
Fitness/Minas é o armador Davi Rossetto, 26 anos, campeão 
da última edição do NBB com o Flamengo. Com o rubro-ne-
gro carioca, o jogador teve médias de 5 pontos, 2,9 rebotes 
e 2,4 assistências por partida.

O ala Gui Deodato, 28 anos, ex-Mogi, é outro jogador que terá 
a primeira experiência como atleta do Minas. Bicampeão do 
Torneio de Enterradas do Jogo das Estrelas do NBB (2012 e 
2013), o camisa 1 fez parte do elenco do Bauru que faturou o 
título do NBB na temporada 2016/17. 

A Diretoria do Minas não mediu esforços para montar uma 
equipe competitiva para a temporada 2019/20 do basquete 
brasileiro. 

O pensamento é só um: colocar o Life  
Fitness/Minas no lugar mais alto do pódio.

O torcedor que acompanhar os jogos na Arena Urbano Bro-
chado Santiago, no CTJK, verá que experiência e juventude 
caminharão lado a lado na busca por vitórias nas principais 
competições do calendário nacional.

O comando da equipe será do técnico Léo Costa, 39 anos e 
jovem treinador, que fez grandes trabalhos no Macaé, chega 
para assumir a prancheta de jogadas do Life Fitness/Minas. O 
dia 12 de agosto foi marcado como a data para apresentação 
dos jogadores e da comissão técnica. O novo treinador não vê 
a hora de iniciar o trabalho com a equipe. “Existe uma vontade 
de começar o quanto antes, uma ansiedade natural de forma-
ção de equipe. O Minas oferece uma estrutura que é uma mo-
tivação para trabalhar. Tive a oportunidade de conhecer vários 
Departamentos do Clube; todos trabalham com excelência”, 
comenta Léo Costa.

Entre os jogadores, há novidades e velhos conhecidos da tor-
cida mineira. Além da renovação do contrato do ala/armador 
Leandrinho, campeão da NBA em 2015 (leia a entrevista exclu-
siva do atleta na página 20), a Diretoria acertou o retorno do 
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 “Quero que a torcida saiba que vai poder 
cobrar e também terá exatamente aquilo 
que tiveram na minha outra passagem: 
dedicação máxima, esforço, vontade de 
vencer e luta até o último minuto”.

 “É de uma ‘responsa’ muito grande falar 
disso em um primeiro momento, mas eu 
não consigo pensar em outra coisa a não 
ser ganhar um título! O elenco é de pessoas 
vencedoras, que sabem o caminho da 
vitória”.

Nome completo: Shilton Alessanco dos Santos
Posição: Pivô
Altura: 1,98m
Naturalidade: Cuiabá (MT)

Nome completo: Guilherme Pereira Deodato
Posição: Ala
Altura: 1,92m
Naturalidade: Bauru (SP)

SHILTON

GUI DEODATO

 “O Minas é um clube que todo mundo 
gosta, que todo mundo fala bem. A 
estrutura que o Clube dá para o atleta é 
fundamental para trabalhar. Fora isso, 
a cidade de Belo Horizonte é muito boa. 
Tudo isso contribuiu para a decisão que 
tomei com minha família”. 

Nome completo: Alex Ribeiro Garcia 
Posição: Ala
Altura: 1,90m
Naturalidade: Orlândia (SP)

ALEX

 “O Minas Tênis Clube é conhecido no meio 
dos atletas pela seriedade com que trabalha, 
além da excelente estrutura e tradição. Sem 
dúvidas estaremos à altura dos objetivos”.

Nome completo: Davi Rossetto de Oliveira Athayde
Posição: Armador
Altura: 1,85m
Naturalidade: São Paulo (SP)

DAVI

Lá vem tempestade...
BASQUETE
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*Datas, horários e locais podem ser alterados pela organização

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL

14/8 20h15 Assoeva/Unisc/ALM x Minas Três Corações (MG)
24/8 20h15 Marreco Futsal x Minas Francisco Beltrão (PR)
28/8 20h15 Minas x Tubarão Futsal Arena MTC

Liga Nacional de Futsal (LNF) 2019 – Jogos do Minas em agosto

Em junho deste ano, Ferro foi vice-cam-
peão da Taça Brasil Sub-20, disputada 
na Arena Urbano Brochado Santiago, 
no CTJK. Na LNF 2019, é o artilheiro 
da equipe minastenista na competi-
ção. Até o fechamento desta edição, o 
camisa 8 foi responsável por sete dos 
239 gols feitos pelo time.

“Eu estou vivendo uma fase boa, a equi-
pe ajuda muito. Todo mundo trabalhan-
do muito todos os dias. Deus está aben-
çoando, estou fazendo muitos gols”.

A temporada 2019 está sendo especial 
para Gabriel de Oliveira Ferro. Aos 19 
anos, Ferro é um dos destaques do 
Minas na disputa da Liga Nacional de 
Futsal (LNF). 

Começou no esporte em uma escoli-
nha de futebol soçaite, aos cinco anos 
de idade, em Belo Horizonte (MG). Des-
de então, o fixo não parou mais. Ele, 
inclusive, já teve experiência no futebol 
de campo. Dos 11 aos 15 anos, vestiu 
a camisa do Atlético-MG. Em 2017, fez 
um teste para as categorias de base do 
Minas e foi aprovado.

O Minas se aproxima dos últimos jogos 
da fase classificatória da LNF, e Gabriel 
Ferro já sabe muito bem o que deseja.

“Minha expectativa é classificar para os 
playoffs da Liga em uma boa posição. 
Também desejo fazer uma boa Taça Bra-
sil, em agosto. Um dos meus sonhos é 
ser convocado para a seleção brasileira 
adulta. Também penso em sair do País 
e atuar no exterior. Mas o importante é ir 
devagar, trabalhando, para, se Deus qui-
ser, colher o fruto lá na frente”, conclui.

Gabriel Ferro, 19 anos, se destaca na LNF 2019 com boas atuações
Jovem artilheiro

Contra o Atlântico Erechim, Ferro marcou 
três gols na vitória do Minas por 4 a 2

No início de julho, a equipe Minas Sub-
14 se sagrou campeã invicta da Costa 
Blanca Futsal Cup, na Espanha. Na final, 
o time mineiro venceu o Escolla Futsal, 
da Inglaterra, por 6 a 2. O minastenista 
Arthur Alves foi eleito o melhor joga-
dor da competição internacional. Além 
dele, fizeram parte da equipe os atletas 
Bruno Papini, Caio Pedersoli, Daniel 
Mourão, Enrico Bellis, Fernando Garcia, 

Helmar Zadra, Henrique Scheibein, 
Lucas Rios, Pedro Otávio, Raphael 
Sieiro, Theo Oliveira, Victor Jardim e 
Vítor Villela. Eles foram acompanha-
dos pelos treinadores Alisson Bahia 
e Diogo Damasceno. Os atletas que 
participaram desa competição são 
beneficiados pelo projeto Formação 
e Desenvolvimento de Atletas do 
Futsal, Ano III, nº 2017.01.0019.

Campeones! 

FUTSAL
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JUDÔ

Minastenista Gustavo Assis fatura a medalha de bronze 
na Universíade 2019

Pódio na Itália

Gustavo Assis: medalha dá ânimo ao atleta na luta pela vaga em Tóquio 2020

O judoca minastenista Gustavo Assis (90kg) representou o Brasil na 30ª edição 
da Universíade, realizada em julho, na cidade italiana de Napoli. O atleta do Minas 
conquistou a medalha de bronze na competição, considerada os Jogos Olímpicos 
universitários. O brasileiro chegou à semifinal e, por pouco, não conseguiu avan-
çar para a disputa da medalha de ouro. No total, o Brasil conquistou 12 medalhas, 
sendo duas de ouro, duas de prata e oito de bronze. Confira na página 45 os resul-
tados dos nadadores do Minas na Universíade 2019.

O caminho de Gustavo Assis até o pódio não foi nada fácil. Logo na estreia, ele 
enfrentou o judoca número 2 do ranking mundial, o húngaro Krisztian Toth, que 
não foi páreo para o brasileiro. No duelo seguinte, Assis venceu o alemão Peter 
Silva. Nas quartas de final, superou D. Bobonav, do Uzbequistão. Na semifinal, o 
minastenista fez um duelo pesado contra o austríaco Johannes Pacher, mas não 
conseguiu passar pelo adversário, que foi o campeão da categoria. Na disputa 
pelo bronze, Gustavo entrou no tatame determinado e não deu chances para Iurie 
Mocanu, da Moldávia.

Gustavo Assis gostou do resultado e, para ele, a medalha o coloca de volta no 
radar da seleção brasileira principal. “A me-dalha foi muito importante para mim. 
Fiz lutas duras, e o nível da competição foi muito forte. Consegui vencer o vice-líder 
do ranking mundial, e isso mostra que posso enfrentar qualquer atleta do mundo. 
Além de subir no pódio, a competição foi importante para mostrar que eu estou 
preparado e vivo neste ciclo olímpico. Enquanto houver 1% de chance para ir 
a Tóquio 2020, eu vou acreditar. Por mais que esteja difícil a corrida perante o 
ranking, eu posso ver que ainda é possível. Ganhei confiança e também chances 
de ser convocado para a seleção principal. Essa medalha me trouxe de volta ao 
jogo e mostra que o trabalho e o esforço estão sendo bem feitos”, destaca o 
atleta do Minas.

No fechamento desta edição, os minastenistas Maria Taba (52kg) e Guilherme 
Schimidt (81kg) representariam o Brasil no Campeonato Pan-americano de Cali, 
na Colômbia, e tam-bém no Estágio Internacional Sub-21 de Berlim, na Alemanha. 

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano
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GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

As equipes Infantil e Adulta de ginástica artística do Minas 
Tênis Clube estão preparadas para o grande desafio do mês. 
Entre os dias 13 e 18 de agosto, 16 minastenistas disputam o 
Campeonato Brasileiro das categorias Infantil e Adulto, no Giná-
sio Municipal Falcão, em Praia Grande (SP). Simultaneamente 
à competição nacional, será realizada a 3ª etapa do Circuito  
Caixa de Ginástica Artística Adulta. Ao todo, cerca de 150 gi-
nastas de todo Brasil participam das competições.

Na categoria Infantil, oito atletas representarão o Minas. 
Treinadas pela técnica Cynthia Fernandes, as ginastas Ana 
Carolina Jamil, Maria Eduarda Fonseca e Luiza Camargo 
Gomes compõem a equipe feminina. Entre os meninos es-
tão João Pedro Coelho, João Gabriel Barbosa, Yago Prata, 
Gabriel Guimarães e Felipe Má. Eles serão acompanhados 
pelo técnico Rodrigo Thurler.

Já na categoria Adulta, as jovens Camila Almeida e Mirella 
Santos serão acompanhadas pela técnica Clara Davina Teixei-
ra. Entre os homens, grandes expectativas para as conquistas 
de medalhas e para o título nacional por equipes. O Minas 
será representado pelos ginastas Fellipe Arakawa, Mateus Ca-
milo, Rankiel Neves, Gabriel Faria, Leonardo de Souza e Lucas 
Bitencourt (o Bisteca). A equipe masculina é treinada pelo téc-
nico Antonio Lameira. Acesse o site minastenisclube.com.br e 
confira os resultados dos ginastas do Clube nas competições.

Lucas Bitencourt é um dos nomes fortes da equipe minas-
tenista. Acostumado a subir no pódio, o atleta conquistou o 

primeiro lugar geral no Brasileiro de Especialistas, realizado 
em junho. Desta vez, não será diferente. O ginasta garante que 
está preparado para brigar pelo ouro, tanto no individual quan-
to por equipes. “O meu objetivo inicial era ficar entre os pri-
meiros e brigar por medalhas no Brasileiro de Especialistas. 
Felizmente, a competição foi muito boa e consegui executar 
as minhas séries sem quedas e sem grandes erros. O objetivo 
foi alcançado, e isso me deu o primeiro lugar na etapa pas-
sada. Agora, para a próxima etapa do Brasileiro, eu pretendo 
fazer o meu melhor trabalho possível para trazer esse título 
para o Minas. Na disputa por equipes, não vai ser diferente. 
Estamos muito bem treinados e preparados para brigar pelo 
título”, ressalta Bisteca.

No fechamento desta edição, os atletas Rayan Victor, 17 
anos, e Alice Hellen, 20, ambos da equipe de ginástica de 
trampolim do Minas, representariam o Brasil na 30ª edição 
dos Jogos Pan-americanos de Lima, no Peru. A competição 
de ginástica de trampolim ocorre nos dias 4 e 5 de agosto. 
Acesse o site www.minastenisclube.com.br e confira os re-
sultados de Alice e Rayan no Pan.

Os técnicos Clara Davina, Cynthia Fernandes e Rodrigo 
Thurler fazem parte do Projeto Formação de Atletas por 
Meio do Investimento em Profissionais do Esporte – nº 64, 
parceria Minas e CBC.

O  Minas terá 16 representantes no Campeonato Brasileiro Infantil e Adulto
Em busca de medalhas

Ginástica de Trampolim

Equipes Infantil e Adulta do Minas estão prontas para a disputa do Campeonato Brasileiro 
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NATAÇÃO

Marco Antônio Ferreira com a medalha de bronze dos 100m livre

Os nadadores Marco Antônio Ferreira e Gabriel Fantoni subi-
ram ao pódio na disputa da Universíade 2019, realizada em 
Napoli, na Itália, em julho. Os minastenistas conquistaram 
a medalha de bronze com o time brasileiro no revezamento 
4x100m medley, com o tempo de 3m35s33, nadando ao lado 
de Pedro Cardona e Iago Moussalem. O time dos Estados Uni-
dos ficou com a medalha de ouro (3m33s02), e a equipe da 
Rússia levou a medalha de prata (3m33s72). 

Marco Antônio Ferreira também integrou o revezamento 
4x100m livre, que faturou a medalha de prata (3m15s91), 
nadando com Luiz Gustavo Borges, Gabriel Ogawa e Felipe 
Ribeiro. Os Estados Unidos venceram a prova (3m11s03), e o 
time da Itália ficou em terceiro (3m15s91). O nadador minas-
tenista ainda foi ao pódio após conquistar a medalha de bronze 
nos 100m livre (48s57). Os norte-americanos Zachary Apple, 
com 48s01, e Tate Jackson, com 48s29, ficaram, respectivamen-
te, em primeiro e segundo lugares.

Também disputaram as provas de natação na Universíade 
os minastenistas Pablo Henrique Vieira, Andreas Mickosz e 
Guilherme Rosolen. O treinador Felipe Umezawa integrou a 
comissão técnica do Brasil.

Minastenistas faturam três medalhas na Universíade 2019, na Itália
Prata e bronze

Mundial Júnior
Entre os dias 20 e 25 de agosto, em Budapeste, na Hungria, 
os jovens minastenistas Pedro Muschioni Cristo, Eduardo Mo-
raes e Matheus Avellar participarão do Campeonato Mundial 
Júnior. Pedro se classificou para os 400m medley, Eduardo 
Moraes competirá nos 400m, 800m e 1.500m livre, e Matheus 
Avellar estará na disputa dos 1.500m livre. A fisioterapeuta 
Tatiana Ribeiro também representará o Clube e integrará a co-
missão técnica do Brasil. 

Eduardo Moraes, a fisioterapeuta Tatiana Ribeiro e Pedro Muschioni

Campeão Brasileiro 
O Minas soltou o grito de campeão do Campeonato Brasileiro 
Interclubes Júnior de Natação de Inverno/Troféu Dr. Tancre-
do Neves, realizado no Santa Mônica Clube de Campo, em 
Colombo, no Paraná, em junho. Os nadadores do Minas não 
deram chances aos adversários e lideraram o torneio do iní-
cio ao fim. No total, o Minas garantiu 54 medalhas, sendo 22 
de ouro, 20 de prata e 12 de bronze. No placar final, o Minas 
alcançou 3.089 pontos e levou ampla vantagem frente ao 
Corinthians, vice-campeão, com 2.607,50. O Flamengo foi o 
terceiro colocado, com 1.166 pontos. Victor Melo Baganha foi 
o nadador mais eficiente da categoria Junior 1, com 183 pon-
tos, e Pedro Cristo foi o mais eficiente no Junior 2, com 160 
pontos. Entre as mulheres, Giulia Oliveira Carvalho se desta-
cou e foi a atleta mais eficiente do Junior 1, com 188 pontos. 

O preparador físico Jarbas de Carvalho Filho e a fisioterapeuta 
Tatiana Ribeiro fazem parte do Projeto Formação de Atletas por 
Meio do Investimento em Profissionais do Esporte – nº 64, par-
ceria Minas e CBC. Já o técnico André Cordeiro faz parte do projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas por Meio da Integração 
das Ciências do Esporte – processo nº 58000.005658/2018-25, 
parceria Minas e Ministério da Cidadania.
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Equipes Sub-15 e Sub-20 do Minas se destacam no Brasil e nos Estados Unidos
No pódio

VÔLEI FEMININO

As equipes Sub-15 e Sub-20 do Minas mostraram as suas 
qualidades técnicas e alcançaram bons resultados no Brasil 
e nos Estados Unidos. Em junho, a equipe mais nova repre-
sentou o Clube no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) 
da categoria e, pelo segundo ano seguido, chegou à final da 
competição. No Rio de Janeiro (RJ), o time comandado pelos 
técnicos Josimar Ladislau Reis e Júlio Sergio Guilherme ficou 
com a medalha de prata, ao ser derrotado pelo Fluminense, 
mesmo adversário da decisão do ano passado, quando as mi-
nastenistas foram campeãs. Já a equipe Sub-20 foi a Orlando, 
nos Estados Unidos, e ficou na terceira colocação no 46º AAU 
Girls Junior National Volleyball Championships, importante 
torneio que reúne equipes de diversas nacionalidades.

Representam a equipe Sub-15 do Minas Náutico as atletas Edu-
arda Costa, Ana Giulia Dias Risson, Manuela Sampaio Cota Soa-
res, Isabela Arantes Volpini, Vitória Luiza Cordeiro Casimiro, Isa 
da Cruz Bento, Isabella Varela Câmara, Bruna Carvalho Tanure 

Pereira, Ana Clara Tavares Mendonça, Fernanda Drummond Ma-
cedo, Eduarda Souza Dutra e Izabella Romano Bezerra Seabra.

Já o time Sub-20, treinamento pelo técnico Marcello Bencardino, 
foi representado pelas jogadoras Ana Bárbara Brangioni, Débora 
Bernardi, Giovana Galante, Letícia Nunes, Luísa Santos, Monique 
de Jesus, Pamela Laurindo, Myllena Torquetti, Ana Vitória Mora-
es, Alexia Fernandes, Giovana Matos e Luanna Emiliano.

O técnico Júlio Sérgio Guilherme faz parte do Projeto Formação 
de Atletas por Meio do Investimento em Profissionais do Es-
porte - nº 64, parceria Minas e CBC. Parte da equipe de atletas e 
o técnico Josimar Reis participaram do CBI Sub-15 com as des-
pesas de hospedagem e transporte aéreo financiadas com re-
cursos públicos geridos pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

As atletas da equipe Sub-20 fazem parte do Projeto 2017.01.34 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Femini-
no Sub-14 a Sub-21 - Ano III - Decreto 46.308/2013 pelo me-
canismo Minas Esportiva Incentivo ao Esporte.

Equipes Sub-15 e Sub-20 foram recebidas por dirigentes do Clube e pelo presidente Ricardo Vieira Santiago

Seleção brasileira
A levantadora Macrís e a líbero Léia, ambas da equipe Itambé/Minas, foram vice-cam-
peãs da Liga das Nações, em julho, com a seleção brasileira. O Brasil fez uma excelen-
te competição e, na decisão, foi vencido pelos Estados Unidos, por 3 sets a 2 (20/25, 
22/25, 25/15, 25/21 e 15/13). A minastenista Macrís (foto) foi, mais uma vez, eleita a 
melhor levantadora e integrou a seleção do campeonato.
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VOLÊI MASCULINO

As equipes minastenistas Sub-15 e 
Sub-16 conquistaram importantes 
resultados na disputa do 46th AAU 
Boys National Championship – Open 
Division (Divisão de Elite), realizado 
em Orlando, nos Estados Unidos, em 
junho. O time Sub-16 faturou o título 
de campeão invicto, enquanto a equi-
pe Sub-15 ficou em terceiro lugar. O 
Minas foi o único time representan-
te do Brasil no torneio. Os técnicos 
Marcelo Melado e Rodrigo Regattieri 
e o chefe da delegação Carlos Cas-
tanheira (Cebola) acompanharam os 
jovens jogadores.

Além dos pódios, o Minas teve quatro 
atletas entre os destaques da com-
petição. Na categoria Sub-16, Filipe 
Cipriano foi eleito o MVP, enquanto 
Gabriel Fogaça foi o melhor levanta-
dor, e Raphael Viggiano foi um dos 
melhores centrais. No time Sub-15, o 
ponteiro Bernardo Kudiess fez parte 
da seleção do campeonato.

Participaram do AAU Championship 
os atletas Arthur Bento Buczmiezuk, 
Bernardo Kudiess, Bernardo Lucas 
de Oliveira, Felipe Resende Lemos,  
Filipe Cipriano, Gabriel Fogaça,  
Gabriel Vianna, Gabriel Oliveira, João 
Pedro Castro, Lucas Magalhães  

Torres, Luís Felipe Guimarães, Pe-
dro Henrique de Menezes, Rafael  
Chrcanovic, Raphael Pontello, Rapha-
el Viggiano, Samuel Vilaça, Tomás 
Tonelli, Vinícius Rangel e Vitor Castro.

Após as disputas, os atletas foram ho-
menageados pela Diretoria do Minas, 
durante cerimônia, com a presença 
também dos pais, em que mostraram 
os troféus conquistados nos Estados 
Unidos. “As vitórias das equipes de 
base são tão importantes ou até mais 
do que as vitórias dos times adultos. 
Agradeço aos pais por acreditarem e 
confiarem no Minas”, discursou o presi-
dente do Minas, Ricardo Vieira Santiago.

Também participaram do encontro o 
vice-presidente Carlos Henrique Mar-
tins Teixeira, o presidente do Conselho 
Deliberativo Sergio Bruno Zech Coelho e 
o diretor de Vôlei Masculino Elói Oliveira.

Os atletas são beneficiados pelo proje-
to 2017.01.30, Formação e Desenvol-
vimento de Atletas do Voleibol Mascu-
lino – Sub 15 a 19 – Ano II – Decreto 
46.308/2013 por meio do mecanismo 
Minas Esportiva Incentivo ao Esporte.

O Minas Tênis Clube conquistou o títu-
lo de campeão invicto do Campeonato 
Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-16. Fo-
ram cinco vitórias em cinco partidas 
e apenas um set perdido. Esse foi o 
primeiro título do Sub-16 no Brasileiro 
Interclubes. Os campeões são Lucas 
Leal, Gabriel Marta, André Silva, Otávio 
Chaves, Lucas Magalhães, Pedro Meijon 
(capitão), Venicio Pereira, Arthur Bento, 
Fabrício Cristian e João Victor Moreira. 
Os técnicos Rodrigo Regattieri e Marce-
lo Melado acompanharam a equipe.

O técnico Rodrigo Regattieri Maia faz 
parte do Projeto Formação de Atletas 
por Meio do Investimento em Profis-
sionais do Esporte – nº 64, parceria 
Minas e CBC.

O técnico Marcelo Mello faz parte do 
projeto Formação e Desenvolvimen-
to de Atletas por Meio da Integração 
das Ciências do Esporte – processo 
nº 58000.005658/2018-25, parceria 
Minas e Ministério da Cidadania.

Equipes Sub-15 e Sub-16 brilham no pódio do AAU National Championship
Campeões nos EUA

Campeão 
Brasileiro

Atletas, comissão técnica, pais e Diretoria se reuniram para comemorar as vitórias conquistadas em Orlando
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PROCESSO DE ADMISSÃO 2020

O Minas Tênis Clube conquistou três 
troféus de campeão na disputa de mais 
uma etapa do Campeonato Brasileiro 
Interclubes de Tênis, que foi realizada 
no fim de junho, em Criciúma (SC).  
Alice Fantini conquistou o título de Du-
plas ao lado de Mariana Ferreira, do 
Clube Costa Verde (BA), entre atletas 
de até 12 anos. Já Clara Penido foi 
campeã de Simples e também de Du-
plas, ao lado de Maria Eduarda Oliveira, 
do Clube Curitibano (PR), na catego-
ria 18 anos. Também participaram do 
campeonato os atletas Pedro Lemos, 
Caio César, William Norton Júnior e Lu-
cas Abreu. Os tenistas foram acompa-
nhados pelo técnico Henrique Quintino.

Alice Fantini, que está no início de sua 
trajetória esportiva, comemorou a sua 
conquista em nível nacional. “Ganhar 
medalha em um torneio forte me mo-
tiva muito para os próximos torneios, 

me motiva a não desistir e continuar 
sempre lutando até o final”, afirma. 

- O Campeonato Brasileiro Interclubes 
de Tênis - Etapa Criciúma, em 2019, faz 
parte do rol de Campeonatos Brasileiros 
Interclubes em que parte dos atletas 
dos Clubes filiados ou vinculados tem 
as despesas de hospedagem e trans-
porte aéreo custeadas com recursos 
públicos geridos pelo Comitê Brasileiro 
de Clubes – CBC.

- O técnico Henrique Quintino faz parte 
do projeto Formação e Desenvolvimen-
to de Atletas por Meio da Integração 
das Ciências do Esporte – processo 
nº 58000.005658/2018-25, parceria 
Minas e Ministério da Cidadania.

Após bons resultados em competições 
estaduais ao longo do primeiro semes-
tre, o Minas classificou dez atletas, 
sete alunos das pré-equipes, um trei-
nador e um instrutor para representar 
a seleção mineira na Copa das Fede-
rações, que seria realizada no final de 
julho, em Uberlândia (MG). Depois das 
disputas pela seleção estadual, os 
atletas minastenistas representariam 
o Clube no Brasileirão GA, também 
em Uberlândia. Para essa competição 
nacional, a equipe contaria com cinco 
alunos da pré-equipe e 15 atletas. 

Entre os dias 5 e 10 deste mês, em Pros-
tejov, na República Tcheca, o minaste-
nista Wiliam Norton Junior disputará o 
Campeonato Mundial da categoria 14 
anos, representando a seleção brasilei-
ra. O jovem atleta é acompanhado pelo 
treinador Henrique Quintino. Como pre-
paração para o Mundial, William Júnior 
disputaria, em julho, os torneios Duno-
Air Windmill Cup, na Holanda; TC Wai-
blingen Academy Junior e 42º Interna-
tionale Deutche Tennismeisterschaften 
U14, ambos na Alemanha.

A participação nesse intercâmbio só 
foi possível por meio do projeto De-
senvolvimento de Atletas do Tênis 
para o Alto Rendimento - Ano IV, nº 
2017.01.0018.

Atletas minastenistas conquistam três medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro Interclubes
Pódio nacional

No Triângulo

Mundial

Os minastenistas Pedro Lemos, Clara Penido, Alice Fantini e Caio César 

TÊNIS

SECRETARIA ESPECIAL DO
ESPORTE

MINISTÉRIO DA
CIDADANIA

incentivo ao
esporte

SECRETARIA ESPECIAL DO
ESPORTE

MINISTÉRIO DA
CIDADANIA

incentivo ao
esporte
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PROCESSO DE ADMISSÃO 2020

Em 2018, o Torneio de Natação da Copa Minas reuniu 
representantes de 18 clubes do Brasil e da Argentina

O Torneio de Natação será o grande destaque da XV Copa 
Minas Tênis Clube Treviso de Natação neste mês de agosto. 
A competição, que é organizada pelo Clube em parceria com 
a Federação Aquática Mineira (FAM), já se tornou referência 
em competições de base e será realizada entre os dias 23 e 
25, no Parque Aquático do Minas I. As disputas serão em pis-
cina de 25 metros, para nadadores das categorias Pré-Mirim, 
Mirim, Petiz, Infantil e Juvenil. Na última edição do torneio, no 
ano passado, participaram quase 800 atletas, de 18 clubes de 
diversos estados brasileiros e também da Argentina, compro-
vando o sucesso da tradicional competição. 

As provas estão previstas para começar no dia 23/8 (sexta-fei-
ra), a partir das 17h30. No dia seguinte, serão realizadas duas 
etapas, com a etapa da manhã a partir das 8h30, e as provas da 
tarde a partir das 15h30. O encerramento do torneio será no dia 
25/8 (domingo), com as disputas a partir das 8h30. A entrada 
para o público é franca, pela portaria da rua Espírito Santo. 

Referência em competições de base, Copa MTC Treviso de Natação será neste mês
No Parque Aquático

COPA MINAS TÊNIS CLUBE



OBRIGADO
Seu apoio possibilita o fortalecimento
e o crescimento de nossos atletas.

Atletas da base:  
Edson (vôlei), Raphael (basquete), 
Júlio Koda (judô) e Nichelly (natação)

E N G E N H A AR I

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

PROJETO OLÍMPICO JUDÔ LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

A Cultura Inglesa está há 

78 anos presente em Minas Gerais,

expandindo fronteiras e invadindo

o mundo com cultura.

M I N A S  G E R A I S
M I N A S  G E R A I S

Unidade Minas Tênis I: Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Tel.: (31) 3324-9713
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LEI DE INCENTIVOLEI DE INCENTIVO

Em Semana de Avaliação, 757 atletas da base passam por testes físicos 
Cuidado integral

No Minas, a busca pela excelência no esporte não é exclusivi-
dade das equipes adultas. O comprometimento em oferecer a 
melhor formação esportiva é também voltado para os jovens 
atletas das categorias de base. Uma das ações nesse sentido 
é a realização semestral da Semana de Avaliação, cuja segun-
da fase em 2019 foi promovida entre os dias 25 de junho e 5 
de julho, incluindo 757 atletas da base minastenista.

Realizadas sob a supervisão da Coordenação de Integração 
das Ciências do Esporte (CICE), com a participação de vários 
departamentos do Clube, as avaliações buscam identificar o 
perfil dos atletas das categorias de base, de acordo com as 
especificidades de cada modalidade. Para isso, são feitos os 
seguintes testes: antropometria; percentual de gordura; teste 
aeróbio (VO2); potência de membros inferiores e alcance; agi-
lidade; força isométrica de membros superiores e inferiores; 
velocidade de 20 metros; e o teste fisioterápico Y test.

Os atletas que participaram da Semana de Avaliação (2ª 
fase) são beneficiados pelos projetos Formação e Desen-
volvimento de Atletas por Meio da Integração das Ciên-
cias do Esporte – processo nº 58000.005658/2018-25 e 
Projeto Formação de Atletas por Meio do Investimento em 
Profissionais do Esporte - nº 64, parceria Minas e CBC.

Os profissionais integrantes do projeto nº64 são: Alexandre 
Marinho Ferreira, André Ferreira Avelar, Bruna Melato B. de Fa-
ria, Bruno Neves Beling, Clara Davina C. S. M. Teixeira, Clarisse 
Jane S. de V.Aleixo, Cynthia Fernandes Chaves, Davidson Alves 
da Silva, Edson Rodrigues de Oliveira, Fernanda Barbosa Ferrei-
ra, Graziele da Mata Silva, Guilherme Bernardone Pinho, Jarbas 

O preparador físico André Avelar mede a força máxima 
isométrica de membros superiores (puxada) do atleta Matheus 
Carvalho França, da equipe de vôlei masculino Juvenil

de Carvalho Filho, Julio Sérgio Guilherme, Leandro Cézar Gar-
cia, Lídia Mello Cholodovskis, Marcela Mendes de A. G. Leite, 
Mariana Chaves Weschenfelder, Mariana Pires Gaspardi, Paulo 
Alberto de Paula, Rafael Persichini Freire, Rodrigo Regattieri 
Maia, Tatiana Moreira dos Santos Ribeiro, Adriano Rodrigues de 
Souza, Alexandre Arantes do N. Teixeira, Michel Abílio Maxta 
Neto, Pedro Augusto R. Amorim, e Rodrigo Thurler Ferreira.
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Visitas ilustres

A Diretoria do Minas recebeu, em julho último, a visita de 
cortesia do cônsul de Portugal Rui Almeida (ao centro), e do 
cônsul adjunto do Consulado Honorário do Reino do Marrocos 
Alfred Augustus Parish Júnior (à esquerda), acompanhados do 
conselheiro minastenista Arnaldo Oliviera (à direita). Eles fo-
ram recebidos pelo presidente Ricardo Vieira Santiago e pelo  
vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira e conversaram 
sobre possibilidades de parcerias para promover o intercâmbio 
esportivo e cultural entre o Minas e as representações dos dois 
países na capital mineira.

Fórum ABRH no Minas Tênis Clube

Homenagem ao presidente
O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, foi homenage-
ado na 32ª edição do Troféu Tancredo Neves, do jornal Edição 
do Brasil, realizado em julho, na sede do Tribunal de Contas de 
Minas Gerais. A cerimônia reuniu personalidades dos mais di-
versos segmentos produtivos e distinguiu 28 nomes por suas 
relevantes contribuições ao desenvolvimento do Estado. Na 
foto, o presidente minastenista recebe o troféu das mãos do 
deputado estadual Arlen Santiago.

O vice-presidente do Clube, Carlos Henrique Martins Tei-
xeira, fez o discurso de abertura da edição 2019 do Fórum 
ABRH-MG, da Associação Brasileira de Recursos Huma-
nos, que reuniu 600 profissionais de RH, no Teatro do 
CCMTC, em julho. O evento, realizado anualmente, reuniu 
grandes lideranças, gestores de pessoas e profissionais 
premiados na área de Recursos Humanos para discutir 
tendências, habilidades e pensamentos críticos que gi-
ram em torno do futuro da gestão de pessoas, sobretu-
do em uma era marcada pela transformação digital. Na 
foto, Eliane Ramos de Vasconcellos Paes, presidente da  
ABRH-MG, e o vice-presidente minastenista.
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Pretigiando o Rcok in Mias, os casais Lito Mascarenhas, 
diretor Social do Minas, e Ana Schuch; Ricardo 
Santiago, presidente do Clube, e Denise Lobão

Lurex fecha o Rock in Minas com os grandes 
sucessos de Queen

Profissional do curso de Veterinária da Newton atende pet minastenistaFamília rock’n’roll: bom gosto que passou dos pais para o filho!

Gabriel Colen, Rafael Baino, Pedrinho Ferreira e Davi Leão, da banda Poison Gas, 
arrebentaram no palco

A oficina de percussão com o Monobloco foi sucesso total! 

Rock, pets e percussão
O segundo fim de semana de julho foi agitado no Gramado da Unidade II. A primeira edição do Rock in Minas reuniu cerca 
de três mil associados para curtir o Dia Mundial do Rock’n’Roll (13/7) com os shows das bandas Poison Gas (clássicos 
do rock nacional e internacional), It’s Only Rolling Stones e Lurex, cover do grupo britânico Queen. Não faltaram as 
tradicionais barracas e food trucks com diferentes opções de alimentos e bebidas e muita animação. O Festival de Inverno 
também garantiu a diversão dos minastenistas, em uma manhã ensolarada de domingo. Sócios puderam levar para o 
Clube os seus animais de estimação, que contaram com espaço exclusivo para brincadeiras e atendimento personalizado 
da equipe de graduandos do curso de Veterinária do Centro Universitário Newton Paiva. O dia também foi de muita 
música na oficina de percussão ministrada pelo Monobloco. Foi demais!

CENAS
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Que festão!
Com a participação de cerca de 10 mil associados e convidados, a Festa Junina do Minas, realizada na Unidade II, teve atrações 
musicais, delícias típicas e diversão para toda a família. Animado, apaixonado, dançante e interativo foi o show de 3 horas do 
cantor e compositor Leo Chaves, que encantou o público. Antes dele, o Trio Lampião tocou o melhor do forró e, em seguida, 
houve apresentação da Quadrilha Pipoca Doce, 2ª colocada do Arraial de BH 2018. A Banda Brilhantina animou o ambiente, 
nas Quadras de Peteca, e a garotada se divertiu na Boate Sub-17, no Ginásio Poliesportivo. A decoração temática, as tradicionais 
barraquinhas de alimentos e quitutes típicos, além de food trucks, completaram a festança.  No camarote exclusivo para sócios, 
o menu ficou por conta do bufê do Minas Country. Os parceiros Fiat, Itambé, Melitta, Central do Estudante também marcaram 
presença na festa com diversas ações junto aos sócios. 

No estilo country, as amigas Alessandra 
Mendes e Daniela Lemos

Os casais Elaine Floriano & Cláudio Fernandes; Cintia Reis 
& Tiago Bessa; Nathanaelle Mosca & Túlio Guimarães

Na resenha, Rodrigo Fonseca, Adriano 
Souza e Cássio Miarelli

Juventude presente na festança! Renato Pena, 
Paula Mayr, Bruno Foresti e Felipe Ballesteros

Ricardo Santiago, presidente do Minas, sua 
esposa, Denise Lobão, Silvana Reis e Marcelo 
Souza e Silva, presidente da CDL/BH

Leo Chaves fez showzão de três horas para os minastenistas

Turma unida e animada: Thaís Rezende, Daniela Vinhas, Luciana 
Siqueira, Emília Cleto e Beatriz Vinhas
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Arraiá infantil
A Festa Junina Infantil contou com a presença de cerca de sete mil sócios e seus convidados, no Minas II. No Gramado, as 
turminhas do Curso Básico de Esportes apresentaram suas quadrilhas, arrancando suspiros orgulhosos e felizes dos familiares. 
Já no Ginásio Poliesportivo, a diversão ficou por conta das barraquinhas de brincadeiras típicas, como pescaria, e brinquedos 
infláveis. Também teve fazendinha com animais da roça e passeios de burro e de carroça. A festança foi embalada pelos shows 
da dupla Anna e Giovanna e do Trio Zeferino, nas Quadras de Peteca. Os minastenistas contaram, ainda, com barracas de 
alimentos e quitutes típicos de festas juninas e food trucks com variadas opções gastronômicas. A Central do Estudante, a Fiat,  
 a Itambé, a Melitta, a Quatree e a Rommanel fizeram ações diversas para os sócios. Foi demais!

Passeio na roça! Lucas Sampaio, Vitor Nigri 
e Alexandre Becker

David e seu pai, Túlio Franciscani, se divertem 
na fazendinha

A pescaria é uma das principais diversões  
dos pequenos minastenistas

Na porta da igrejinha, a família Ballesteros: 
Tatiana, Bianca, Melissa, Marina e Guilherme

Os gêmeos Alexandre e Eduardo, com a 
mãe Ana Márcia Brant

O lindo caipirinha Pedro, entre os pais 
Leonardo & Lilian Couto

As quadrilhas do Curso Básico de Esportes são as grandes atrações da Festa Junina Infantil
Prontos para dançar, os amiguinhos Rafael Dibai, 
Letícia Santos, Sofia Vilela e Vinícius Santos



56 • Agosto de 2019 • REVISTA DO MINAS   

Festança de prata
A Festa Julina do Programa Cabeça de Prata, realizada no Salão da Unidade II, em julho, foi mais que animada para 450 
associados acima de 60 anos. Com elogiada decoração temática, a festança teve show da banda Brasil 70, com o melhor da 
música popular brasileira, principalmente da cultura nordestina. Após o show, os minastenistas participaram da tão aguardada 
quadrilha, com a participação de instrutores de dança. O Bufê Sausalito foi o responsável pelas delícias típicas oferecidas aos 
minastenistas, incluindo caldos, canjiquinha, canjica, curau de milho, arroz-doce, pé de moleque, cocada, canudinho de doce de 
leite, entre outros doces, vinho quente e quentão. Também foram servidos salgados finos, cerveja, refrigerante e água. O Minas 
Tênis Solidário também marcou presença, com brincadeiras típicas e entrega de brindes.

As caipiras Lucia Helena Vieira e Tereza 
Franco aprovaram a decoração da festa

Daysi Souza, as irmãs Vera e Ana Elisa Villas e 
Yu Sin Pu colocaram o papo em dia Casal pé de valsa! Laís Feu e Gentil Marcos

As amigas Rosane Maria Ferreira, Wanda 
Henriques e Edna Assunção

Na pista de dança, o casal Meroniz 
Martins & Alfemir Marco

Emílio & Martha Gallo aproveitaram para 
experimentar as delícias do bufê junino

A quadrilha é sempre o momento mais aguardado da festança do Programa Cabeça de PrataMuita diversão no “caminho da roça”
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Galerinha animada na festança: Beatriz Rios, 
Maria Ávila, João Gabriel Moura, Yan Orellana 
e Guilherme Vieira  

Na festa do Náutico teve quadrilha e foguetório

Fernanda Dantês Beirão e os filhos Davi e 
Rafaela curtem o passeio na charrete

Leonardo Ramos Geraldo, a esposa Antonella e 
o filho Benjamin: diversão em família

Pedro Aragão se diverte domando o touro 
mecânico no Arraiá do Náutico

Leandro Xavier e a filhinha Catarina Augusta  
brincam com a lhama, na fazendinha 

Os diretores do Minas Náutico José Bachur 
Guimarães, Roger Rohlfs, Antônio Lage e o 
presidente Ricardo Santiago (de azul)

O diretor Ouvidor do Minas, Fernando Zefferino,  
com sua esposa Tania, os netos Aurea e Thomas, 
a filha Fernanda e o genro Enoch Pourkhesaly

CENAS

Arraiá do Náutico
A décima edição da Festa Julina do Náutico foi mais um grande sucesso, reunindo cerca de 1.500 associados e convidados. Na 
Praça de Eventos, a pista de dança ficou lotada, com os sócios curtindo o forró do Trio Lampião e os repertórios de Bernardo 
Souza e da banda Zeeper. Em outros ambientes do Clube, as crianças se divertiram nas barracas de pescaria, argolas, tiro ao 
alvo e touro mecânico; na fazendinha que teve minipôneis, bezerros, cabritos e até uma lhama; e nos passeios de charrete. 
Para espantar o frio que chegou a 6ºC, os associados se reuniram em torno das três fogueiras acesas em diferentes pontos 
do Clube. Não faltaram a tradicional quadrilha, o foguetório e as barraquinhas de comes de bebes, incluindo canjica, caldos, 
churrasquinho e doces típicos. 
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João Bolinha, Raimundo Queijão, Edson Lagarti-
xa, Abraham, Formiga, João da Matta, José Cha-
gas, Osmar Cândido, Antônio Benedito... Certa-
mente, os minastenistas mais antigos voltaram 
no tempo, ao ler esses nomes, e reviveram boas 
lembranças. Eles não foram atletas campeões ou 
treinadores famosos, mas entraram para a histó-
ria do Minas pela dedicação com que contribuí-
ram para o crescimento do Clube, logo em seus 
primeiros anos de existência. Eles são alguns dos 
primeiros funcionários minastenistas, contrata-
dos entre os anos de 1936 e 1949, que trabalha-
ram no Clube durante décadas, alguns por mais 
de 50 anos, até se aposentarem, demonstrando, 
diariamente, a mais genuína paixão por servir.

Colaboradores que também ajudaram a escrever a vitoriosa história do Minas
Nos bastidores
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Nesta foto, de 1953, junto a associados mirins e 
atletas de equipes de base de basquete, estão, da 
esquerda para a direita: João Eleutério, o querido 
(e também temido) João Bolinha, que zelava, com 
rigor, pela organização e pelos bons costumes na 
área das piscinas do Minas I, Raimundo Eugênio, 
o simpático roupeiro Raimundo Queijão, Sebas-
tião Melgaço, o Tião, Eliezer dos Santos Teixei-
ra, Raimundo Anacleto Filho, Paulo França Filho, 
Abraham da Silva Passos, filho de Joaquim Teo-
tônio Passos Sobrinho, que trabalhou na constru-
ção do Minas I, nos anos 1930, e Edson Augusto 
Silva, o prestativo Edson Lagartixa.

CENTRO DE MEMÓRIA 

CVC MINAS têNIS I....................................(31) 3292-2233
CVC MINAS têNIS II....................................(31) 3223-7719

Prezado cliente: preços por pessoa, em apartamento duplo, com saídas de Belo Horizonte, em voo classe econômica. Preços datas de saída sujeitos a reajuste e disponibilidade. Ofertas 
válidas até um dia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. Preços 
calculados em 15/07/2018 com câmbio US$ 1,00 = R$ 3,93 e € 1,00 = R$ 4,43. Base: África do Sul US$ 818, Santiago US$ 948, Londres € 1.093, Grécia € 1.035. Pacotes devem ser calculados 
com câmbio do dia da compra. Condições de pagamento: parcelamento 0+10 ou 1+11 vezes sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 12 vezes 
iguais com juros. Ao optar pela condição de pagamento com parcelamento em 12 vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no 
momento da compra. Sujeitos a aprovação de crédito. Consulte outras opções para pagamento de acordo com os produtos. A CVC não realiza ou intermedia a venda de moeda estrangeira. 

Quer conhecer melhor o brasil e o mundo?

África do sul
Pacote Terrestre
A viagem de 7 dias inclui 6 diárias 
de hospedagem conforme roteiro, 
transfer, passeios panorâmicos, 
Safari e guia falando Português. 
Consulte roteiro completo.

Por apenas R$ 3.204 
ou 12x R$ 267
Preço por pessoa para saída em 16/setembro.

saNTiaGo E 
rEGiÃo dos laGos
Pacote Terrestre
A viagem de 7 dias inclui 6 diárias de 
hospedagem com café da manhã, 
transfer, visita à vinícola, visita ao 
Vulcão e passeios panorâmicos. 
Consulte roteiro completo.

Por apenas R$ 3.720 
ou 12x R$ 310
Preço por pessoa para saída em 02/setembro.

loNdrEs, BruGEs 
E aMsTErdÃ 
Pacote Terrestre
A viagem de 8 dias inclui 7 diárias de 
hospedagem com café da manhã, 
transfer, passeios panorâmicos e 
guia falando Português. Consulte 
roteiro completo.

Por apenas R$ 4.836 
ou 12x R$ 403
Preço por pessoa para saída em 29/setembro.

Grécia 
Pacote Terrestre
A viagem de 7 dias inclui 6 diárias de 
hospedagem com café da manhã, 
transfer, passeios panorâmicos e 
guia falando Português. Consulte 
roteiro completo.

Por apenas R$ 4.584 
ou 12x R$ 382
Preço por pessoa para saída em 16/setembro.

arraial 
d’ajuda
A viagem de 8 dias inclui passagem 
aérea, transfer e 7 diárias de 
hospedagem com café da manhã na 
Pousada Marambaia, 3 estrelas.

Por apenas R$ 1.998 
ou 12x R$ 166
Preço por pessoa para saída em 28/setembro.

MacEió
A viagem de 8 dias inclui passagem 
aérea, transfer, 7 diárias de 
hospedagem com café da manhã 
no Meridiano Hotel, 3 estrelas e 
passeio pela cidade.

Por apenas R$ 2.208 
ou 12x R$ 184
Preço por pessoa para saída em 26/outubro.

forTalEza
A viagem de 7 dias inclui passagem 
aérea, transfer, 6 diárias de 
hospedagem com café da manhã no 
Hotel Oasis Atlântico, 3 estrelas e 
passeio pela cidade.

Por apenas R$ 2.008 
ou 12x R$ 167
Preço por pessoa para saída em 12/setembro.

praia do forTE
A viagem de 8 dias inclui passagem 
aérea, transfer e 7 diárias de 
hospedagem com all inclusive no 
Vila Galé Marés Resort, 5 estrelas.

Por apenas R$ 3.918 
ou 12x R$ 326
Preço por pessoa para saída em 10/novembro.

SÓCIOS DO MINAS TEM PREÇO DIFERENCIADO NAS LOJAS CVC DO CLUBE. 
dEscoNTos podEM chEGar aTé 4%! coNfira!

Férias com a CVC
Com a família? Com os amigos? Com seu amor? As férias que você quer, a CVC tem.
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36 X R$ 222,22*
R$ 8.000

Mais que um clube, o Minas Náutico oferece um 
estilo de vida com tudo o que você precisa para ter 
mais bem-estar e qualidade de vida. Pensando em 

cada detalhe, o Náutico agora oferece mais 41 mil m2  

de área construída, com opções de lazer para você 
aproveitar cada momento.

• Guarderia para Barcos • Piscinas Cobertas
• Academia • Quadras de Squash e de Areia  
• Campos de Futebol • Quadras de Beach Tennis  
• Salão de Eventos • Amplo Estacionamento
 31 3517-3000 |  www.minastenisclube.com.br

COMPRE AGORA SUA COTA!

*As parcelas serão corrigidas anualmente,  
de acordo com o IGPM.

** Condições epeciais de pagamento para sócios do Minas 
Tênis Clube e Minas Tênis Náutico Clube.

Já pensou em reunir  
       tudo o que você gosta  
   em um só lugar?

A gente pensou!


