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QUE FALTA  
O MINAS ME FAZ
Em tempos de quarentena, associados assíduos 
contam como estão lidando com a impossibilidade 
de ir ao Clube. Páginas 7 e 8.
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Comunicado 
Sócios adimplentes dos Minas Tênis e Náutico terão redução de 25% nas taxas condominiais 

A pandemia da covid-19 tem causado impactos em todos os segmentos da sociedade, trazendo muita apreensão e grandes 
incertezas, inclusive no que se refere à sustentabilidade financeira de muitas famílias. Sensíveis a esta desafiadora realidade, 
as Diretorias do Minas Tênis e do Minas Náutico decidiram, em caráter extraordinário, reduzir em 25% as taxas condominiais 
que vencem em 15 de maio. 

Também terá o mesmo percentual de redução a taxa de adesão de sócios do Minas Tênis ao Minas Náutico. Os descontos 
serão concedidos aos associados que estiverem em dia com suas obrigações financeiras com os clubes até 30 de abril.  

Destaca-se que a concessão do desconto foi possível graças ao empenho das Diretorias do Minas Tênis e do Náutico, que 
têm adotado as melhores práticas de gestão para  manter a saúde financeira dos clubes e evitar demissões de colaboradores. 

A situação de crise está sendo monitorada diariamente e todas as medidas têm sido adotadas para que os sócios possam ser 
recebidos com a excelência de sempre, tão logo as adversidades estejam superadas.

INSTITUCIONAL

Acesse a Apple Store no 
seu Iphone ou a Play Store 

no seu Android.

Procure por  
“Minas Tênis Clube”. 
Daí, é só clicar, fazer  

o dowload e começar  
a utilizar

Abra seu aplicativo e 
preencha os campos com 

as informações solicitadas:

Pronto!  
Você já pode começar  
a usar seu aplicativo.

1. Digite seu CPF ou NPF
2. Escolha o Clube
3. Digite sua senha

minas tênis clube

1 2 3 4

Baixe o App do Minas 
Fique por dentro de todas as informações sobre o Clube, também neste momento de 
crise, baixando o aplicativo do Minas, que está disponível nas versões IOS ou Android. 
Veja, abaixo, como fazer o download e o login.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros (as) Associados (as)

Na parte final do editorial do mês de abril já manifestávamos nossa preocupação 
com a chegada ao Brasil da pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19. 
As notícias davam conta de seu surgimento na Província de Wuhan, na China, e a 
expansão para países da Europa, principalmente a Itália, causando mortes e provo-
cando a necessidade de isolamento social e outras mudanças de hábito nas popu-
lações atingidas. É desnecessário abordar neste espaço aquilo de que todos já têm 
conhecimento, pois outra não é a pauta de nossa imprensa senão as preocupações 
com a pandemia que já chegou ao Brasil e já provocou um número considerável de 
mortes. O Minas Tênis Clube, desde o primeiro momento, consciente da gravidade da 
situação, começou a tomar as medidas que a diretoria julgou necessárias, desde as 
ações preventivas até as mais radicais que foram promulgadas pela prefeitura, como 
o fechamento de todas as unidades em 20 de março. Orientamos nossos gestores 
a se dedicar inteiramente ao cuidado de nossos colaboradores, liberando aqueles 
que apresentam sintomas da covid-19 e aqueles inseridos no grupo de risco. Temos 
consciência de que as medidas adotadas até aqui, como o fechamento de todas as 
unidades do clube, não foram as que gostaríamos de tomar. Preferíamos estar viven-
do a efervescência do dia a dia do clube, encontrando os amigos, praticando nosso 
esporte preferido, mas temos a responsabilidade de adotar aquilo que é recomendado pelas autoridades sanitárias do mundo todo, 
pois o planeta praticamente inteiro está sofrendo com as consequências da pandemia. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério 
da Saúde têm recomendado reiteradamente que é fundamental reduzir ao máximo a circulação das pessoas, daí porque insistem tanto 
no isolamento social e na permanência em casa.

Não há como negar que esta é também uma oportunidade de refletirmos sobre tudo o que está acontecendo. Muitos de nós estamos 
confinados em nossas casas, tendo a oportunidade de conviver mais intensamente com nossos familiares e amigos e de estreitar 
nossos laços de relacionamento, mas, ao mesmo tempo, sentindo na pele a falta que nos faz a vida lá fora. Conscientes de que o 
importante é a defesa da vida, vamos nos apoiar, vamos procurar cultivar o bom humor, pois uma vida de mais amor e solidariedade 
é importante inclusive para manter ou melhorar nosso sistema imunológico. Recusemo-nos a admitir que este é um momento só de 
perdas. É claro que as dificuldades existem, mas este é também um momento de valorizar aqueles que participam de nosso dia a dia 
e, muitas vezes passam despercebidos, mas se desdobram para manter os serviços essenciais de nossa sociedade em atividade. O 
trabalho dos profissionais de saúde que têm se dedicado heroicamente ao atendimento dos doentes nos  leva a sentir orgulho de pes-
soas tão nobres. Os bombeiros, os policiais, os coletores de lixo, todos aqueles que dedicam seu esforço para a cidade não parar são 
merecedores de nosso respeito e consideração. No plano interno, aproveito o espaço e a oportunidade para agradecer nossos diretores 
e colaboradores, que têm se empenhado em manter nosso clube em perfeitas condições e em buscar soluções que minimizem os 
impactos financeiros e os reflexos da interrupção das atividades. Temos efetuado estudos diários e traçado novos cenários a cada dia 
para que todas as decisões sejam dinâmicas e respaldadas por fatos e números. Neste sentido, a decisão de reduzir em 25% o valor 
do condomínio de maio, demonstra nosso comprometimento em gerar benefícios na proporção em que os números e a extensão da 
crise vá se apresentando. 

Estamos em constante monitoramento da situação e em contato permanente com os órgãos públicos e as entidades ligadas aos 
clubes para que possamos nos preparar para a retomada gradativa das atividades, assim que tivermos sinalização que a situação epi-
demiológica esteja sob controle. Ao longo da edição da revista eletrônica, enumeraremos as diversas ações que vêm sendo adotadas 
ao longo da paralisação de nossas atividades. Todos empenhados em superar este momento difícil. É um momento de crise, sim, mas 
como disse Albert Einstein: “É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise 
se supera a si mesmo sem ter sido superado”. Caras associadas, caros associados, vamos agir responsavelmente e sair juntos, com 
saúde, dessa dificuldade que a vida nos colocou.

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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INSTITUCIONAL

Acesse a programação e assista às transmissões ao vivo

Durante o período de isolamento social,

Acompanhe o

Online!

você e sua família poderão conferir, aos
domingos, às 16h, uma nova atração nas 

Patrocínio RealizaçãoApoio

redes sociais do Diversão em Cena!

Fundação ArcelorMittal
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Algum dia, você já se perguntou se o Minas faria alguma di-
ferença na sua vida? Se não perguntou, saiba que muitos as-
sociados já estão com a resposta na ponta da língua. Impedi-
dos de frequentar o Clube desde o dia 20 de março, quando 
as atividades foram suspensas, em cumprimento ao Decreto 
Municipal nº 17.304, que determinou o fechamento de clubes e 
diversos outros segmentos para evitar aglomerações e conter 
a disseminação do novo coronavírus, minastenistas assíduos 
não veem a hora de poder matar as saudades do Minas. 

Confira nos depoimentos a seguir a falta que o Minas está 
fazendo na vida de muita gente. No fechamento desta edi-
ção exclusivamente em versão eletrônica da Revista do Mi-
nas, todas as Unidades do Clube e o Minas Náutico ainda 
estavam fechados.

Em tempos de quarentena, sócios falam da falta que o Clube faz em suas vidas
Saudades do Minas

SAUDADES DO MINAS

“Morremos de saudades do Clube, meus filhos e eu, 
principalmente. Passamos o dia lendo histórias, brin-
cando nos quartos deles e descemos para a garagem 
para andar de bicicleta. Para me exercitar, uso meus 
alteres e faço corrida. Sentimos muita falta da con-
vivência com os amigos, funcionários e professores. 
Sentimos falta das atividades que fazemos lá e da pis-
cina nos dias de sol. O Minas I faz parte da minha vida 
toda e dos meus filhos também. Mas é isso, vamos 
manter o pique e a nossa sanidade mental para voltar-
mos com força total na reabertura do clube. E que sai-
bamos valorizar o privilégio que temos de poder fre-
quentar um lugar tão especial”. Nathália Brandão, 
advogada, na foto com os filhos Laura, 7 anos, e 
Eduardo, 6 anos, o marido Clóvis Teixeira e o pai 
José Geraldo Brandão

“Frequento o Clube, diariamente. Essa quarentena abriu 
uma lacuna em minha rotina. Precisei improvisar uma nova 
rotina de organização doméstica, de leituras, meditação, 
trabalhos manuais, culinárias, filmes e telefonemas para 
amigas para matar as saudades delas. A nossa maestri-
na, Eliane Fajioli, teve a brilhante ideia de nos mandar, via 
WhatsApp, áudios das quatro vozes (soprano, tenor, baixo 
e contralto). Para nós, coralistas, isso tem sido muito bom. 
O Minas é o nosso segundo lar, pois supre as nossas ne-
cessidades culturais, físicas e de lazer, principalmente para 
os associados da minha faixa etária. Torço para que tudo 
isso passe logo, e que o Minas volte com força total, em 
todas as suas atividades”. Maria Bernadete Albernaz, 
integrante do Coral do Minas há 20 anos. 

“É sempre muito agradável encontrar com os nossos 
companheiros no Minas. A quarentena nos impôs o afas-
tamento do convívio com os amigos minastenistas. Tam-
bém estamos sentindo muita falta das atividades que o 
Clube nos oferece. A situação é muito complicada. Cada 
pessoa deve procurar fazer o que lhe é possível e lhe tra-
ga prazer. Procuramos paz nas orações, que é a nossa 
arma mais poderosa neste momento. O importante é ficar 
em casa e esperar que esta pandemia passe. Com fé em 
Deus, logo estaremos desfrutando dos eventos do Minas”.  
Miguel Braga, na foto com a esposa Ana Maria Nu-
nes, integrante da equipe Unimed/Minas. 
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“Estou sentido muita falta do Clube, principalmente do 
convívio social que o Minas nos proporciona. A minha 
vida é no Minas. Lá dentro, eu criei as minhas filhas e qua-
se todos os meus amigos são sócios. Frequento o Minas 
todos os dias, faço academia, participo dos eventos do 
Cabeça de Prata. Nesse período de quarentena, estou me 
cuidando, higienizo a minha casa todas as manhãs e não 
deixo de me exercitar todos os dias. Coloco músicas com 
coreografias animadas no Youtube e danço, faço exercí-
cios físicos e me divirto. Juntos venceremos essa bata-
lha. Daqui a alguns dias iremos nos abraçar no Minas”.  
Zuleika Antuzi, professora aposentada.

“A quarentena quebrou bastante minha rotina de ativida-
des físicas, uma vez que não tenho aparelhos em casa 
ou no prédio. Sinto muita falta do Minas, porque, além de 
gostar de praticar atividade física, ela é essencial para 
fortalecer minha coluna, pois já tive problema de hérnia 
de disco. Para compensar a falta de exercícios no Minas, 
busco fazer alongamento em casa e pratico, às vezes, 
ioga com minha irmã que é professora de kundalini ioga. 
Por outro lado, trabalhando e estudando em casa, sobra 
mais tempo livre, que antes eu gastava no trânsito, por 
exemplo, para exercer outras atividades como a pintura, 
que é algo que eu adoro”. Monalisa Moraes Oliveira 
Reis, advogada e mestranda em direito, 29 anos.

“Nasci e fui criado no Minas. Algumas de minhas primei-
ras lembranças, quando criança se passam no clube. 
Olivia da mesma forma, desde que nasceu frequenta o 
Minas. Fez o curso básico de esportes e escolheu o vôlei. 
O Minas nos auxiliou no processo de amadurecimento 
da Olivia, que aprendeu a arrumar suas coisas, planejan-
do o dia, e desenvolveu a noção de compromisso com 
os horários das aulas, no vôlei e na Cultura Inglesa, no 
Clube. O Minas nos propicia um ambiente seguro e con-
trolado para que essa experiência possa acontecer. Além 
disso, também é no clube, aos fins de semana, que en-
contramos alguns amigos e colocamos o papo em dia”.  
Gustavo Almeida Rodrigues, administrador, na foto 
com a esposa Luciana Ribeiro Rodrigues, economis-
ta, e a filha Olivia Rodrigues, 12 anos.

“Acredito que, como para a maioria, não tem sido fácil fi-
car em casa, porém é um momento de bastante reflexão e 
aprendizado. Com certeza, a rotina das famílias tem sido 
mais em conjunto. Nós tomamos decisões juntos e isto 
ajuda muito na aproximação e participação de todos. Na 
hora do lazer, andamos de bicicleta, patinete, nos diver-
timos com brinquedos, jogos de tabuleiro, arrumamos a 
casa e lavamos o carro. É preciso nos reinventar. Sinto 
falta das partidas de tênis e das atividades que o Minas 
oferece para as crianças. O Clube acaba sendo uma 
extensão da nossa casa e é um lugar onde as crianças 
aprendem a serem mais independentes a criar valores”.  
Daniel Caetano dos Santos, músico, na foto com a es-
posa Patrícia Zadona, e os filhos Caio, 5 anos, e Lau-
ra, 7 anos. 

SAUDADES DO MINAS
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CONTRA O CORONAVÍRUS

Minas cumpre recomendações das autoridades para conter avanço da covid-19
Estamos juntos

O Minas Tênis Clube é reconhecido como um dos principais 
clubes sociodesportivos do Brasil e, um dos fatores para tal 
reconhecimento, é a seriedade com que o Clube lida com 
os diversos assuntos que o envolve. Diante dos recentes 
desdobramentos da pandemia de covid-19, doença causada 
pelo novo coronavírus, não foi diferente. Desde os primeiros 
alertas das autoridades mundiais de saúde, o Minas Tênis 
e o Minas Náutico adotaram rigorosos procedimentos para 
preservar a saúde dos associados, atletas e colaboradores 
e para conter a propagação do vírus.

Palestra e conscientização
Uma das primeiras medidas de prevenção adotadas pelo Clu-
be foi a realização, no dia 4 de março, no Teatro do CCMTC, 
da palestra do infectologista Adelino de Melo Freire Júnior, 
coordenador da Clínica de Infectologia do Hospital Felício 
Rocho, sobre o novo coronavírus. Também no início do mês 
de março, foram afixados cartazes, na Unidades, com orien-
tações para prevenção de síndromes gripais (coronavírus, 
Influenza, H1N1 e outras), reforçada a limpeza de todos os 
espaços comuns e disponibilizado álcool em gel em todas as 
áreas dos Clubes para higienização de mãos e superfícies.

Clubes fechados
Desde o dia 20 de março, seguindo o Decreto nº 17.304, de 18 
de março de 2020, da Prefeitura de Belo Horizonte, as Unidades 
do Minas foram fechadas e todas as atividades, incluindo trei-
nos de equipes competitivas e recreativas, cursos, academia 
e entretenimento foram suspensas. Já no Minas Náutico, em 
Nova Lima, todas as atividades foram suspensas no dia 19 de 
março, também de acordo com decreto municipal. 

Logo após o fechamento dos Clubes, a área de Recursos Huma-
nos adotou algumas medidas disponíveis na legislação traba-
lhista para preservar os colaboradores, incluindo home office e 

O Country está fechado para os sócios, assim como os Minas I, II e Náutico

O infectologista  Adelino Freire Júnior fez palestra para os minastenistas
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CONTRA O CORONAVÍRUS

Vacinação contra Influenza
A Drogaria Araujo, parceira do Clube, com o apoio do Pro-
grama Minas Tênis Solidário, participa da “Campanha da 
Prefeitura de Belo Horizonte de Vacinação Gratuita Contra a 
Gripe 2020” e realizou ação voltada para os idosos na Uni-
dade I, nos dias 4 e 6 de abril. A vacinação, feita por pro-
fissionais da Araujo, aconteceu no Hall do Centro Cultural 
Minas Tênis Clube (CF6), e também no estacionamento da 
Rua Espírito Santo, para idosos com dificuldade de locomo-
ção. Aproximadamente 1.100 idosos foram vacinados no 
Clube, nos dois dias.

Ene Weidig recebeu a vacina no Hall do Centro Cultural, 
no Minas I

Uilton Rocha e Rosemary Rocha foram vacinados 
no Estacionamento da Rua Espírito Santo

banco de horas. Desde 1º de abril, a maioria dos colaboradores 
entrou em férias coletivas, ficando na ativa apenas um número 
reduzido para atuar, em escala mínima, na manutenção de in-
fraestrutura e de equipamentos sensíveis e no controle de pra-
gas – formigas, baratas, escorpiões e, principalmente, o Aedes 
aegypti (mosquito causador de dengue, zika e chicungunha).

A Diretoria do Minas segue em contato direto com os comitês 
estadual e municipal de avaliação da evolução da pandemia 
da covid-19, acompanhando e adotando todas as medidas de 
prevenção à propagação do novo coronavírus.

#MinasComVcEmCasa
Com as Unidades do Minas e o Náutico fechados, o isola-
mento social recomendado pelas autoridades e pensando no 
bem-estar dos associados, foi criada, pelas áreas de Marke-
ting e Educação do Clube, a campanha “Minas com Você 
em Casa” para incentivar os associados a manter uma vida 
saudável e ativa mesmo no difícil período de quarentena. A 
campanha traz uma série de vídeos, em que profissionais do 
Minas – educadores físicos, fisioterapeutas e instrutores de 
Ioga e Pilates – dão aulas de aerodance, mat pilates, dança 
e cursos artísticos, ioga e exercícios com peso corporal para 
serem praticados em casa. Nas publicações também há di-
cas importantes para que todos possam se preparar de for-
ma adequada e se exercitar com segurança.

As chamadas das aulas são publicadas no Instagram e 
no Facebook do Minas (@minastenisclube) e da Educa-
ção (@mtceducacao), direcionando o público para assis-
tir a aula completa na playlist #MinasComVcEmCasa, no 
canal oficial do Minas no Youtube. São publicadas duas 
aulas por dia, de segunda a sexta-feira, desde o dia 24 
de março. Até o fechamento desta edição, os vídeos já 
tinham mais de 104 mil visualizações e alcançado 273 
mil pessoas, nas mídias Youtube, Instagram e Facebook.

Participe com a gente! #MinasComVcEmCasa

#Minas 
ComVc 
EmCasa

273 mil pessoas alcançadas

104 mil 
visualizações
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Pequenas ações podem fazer toda a diferença!
Contra o novo coronavírus 

Ao voltar para casa, não toque 
em nada antes de se higienizar

Tire os sapatos

Desinfete as patas do seu 
pet após passear com ele

Tire a roupa e coloque-a em 
uma sacola plástica no cesto 
de roupa, para depois lavá-
la com alvejante

Deixe bolsa, carteira, 
chaves etc. em uma caixa 
na entrada

Tome banho! Se não puder, 
lave bem todas as áreas  
expostas

Limpe seu celular e os óculos
com sabão e água ou álcool

Limpe as embalagens que 
trouxer de fora antes de 
guardá-las

Lave frequentemente
as mãos ou use 
álcool gel

Não compartilhe copos, 
talheres e outros artigos 
de uso pessoal

Limpe e desinfete diariamente
superfícies de alto contato.  
(Interruptores, mesas, encostos de 
cadeira, puxadores etc.)

Ao tossir ou espirrar, cubra
a boca/nariz com o braço
ou lenço descartável

Mantenha-se hidratado
e com o sono em dia

Manter os quartos 
ventilados 

Lave roupas, lençóis 
e toalhas com mais 
frequência

Lembre-se que não é possível fazer uma desinfecção total, o objetivo é reduzir o risco.

Medidas para entrar em casa Medidas para dentro de casa

PROTEÇÃO TODO DIA 
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ENTREVISTA

Maria Regina de Vasconcellos Capanema Bahia, psicóloga

“Vamos viver um dia de cada vez”

“O equilíbrio emocional 
é fundamental para o 

processo de cura, porque 
o estresse tem correlação 

com a imunidade”

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pande-
mia da covid-19, causada pelo novo coronavírus, é a “maior crise 
sanitária mundial da nossa época”, afetando todo o mundo. Para 
conter a disseminação da doença e dar tempo para que os cientis-
tas conheçam melhor o vírus, suas características, letalidade e de-
senvolvam a vacina, a medida mais eficaz contra o coronavírus, até 
o fechamento desta edição, é o isolamento social. E desde meados 
de março, o Brasil está de quarentena; a sociedade mudou drasti-
camente a rotina e o estilo de vida. A incerteza das informações e 
da previsão de quando a vida voltará à normalidade, o crescente 
número de pessoas infectadas, os constantes cuidados sanitá-
rios e as regras de isolamento provocam insegurança, angústia e 
medo. Mais do que nunca, a saúde mental deve ser prioridade.

Na entrevista desta edição, a psicóloga e minastenista Maria Re-
gina de Vasconcellos Capanema Bahia destaca a importância do 
equilíbrio emocional para lidar com a crise e dá dicas para os “cabe-
ças de prata”, para as crianças e para que as famílias mantenham 
a união neste momento. Maria Regina Capanema é especialista 
em Psicologia Clínica e de Esportes, pós-graduada em Dinâmica 
de Grupo e Relações Humanas, tem certificação internacional em 
Coaching Individual e de Equipe, formação em Hipnose Terapêuti-
ca e atuou como psicóloga do Minas de 1981 a 2018, com atletas 
das categorias de base até o alto rendimento. Confira, a seguir, a 
entrevista completa com a psicóloga.

O Minas tem mais de 82 mil associados, e cer-
ca de 20 mil têm mais de 60 anos, ou seja, fa-
zem parte da população de risco da covid-19, de 
acordo com as autoridades sanitárias. Como os 
“cabeças de prata” devem manter a mente sau-
dável neste momento?

Amigos “cabeças de prata”, em tempo de crise, va-
mos viver um dia de cada vez! Vamos nos reinven-
tar, descobrir novas habilidades, realizar antigos 
desejos, criar oportunidades, estabelecer rotinas, 
colocar o foco no positivo e usar nossos recur-
sos internos, muitos deles ainda desconhecidos. 
As ferramentas atuais de comunicação podem 
mantê-los em contato com amigos e familiares. 
Manter os relacionamentos é imprescindível! E 
mais: ver bons filmes, ótimas séries, excelentes 
concertos, ler bons livros, testar novas receitas 
culinárias, fazer trabalhos manuais e de artes, en-
fim, ser ótima companhia para si próprio.

Além disso, os exercícios respiratórios e físicos, 
mesmo feitos em casa, são fundamentais para 
a saúde como um todo. Abra as janelas, respire, 
tome sol. Precisamos lidar, ou tentar lidar, com 
o estresse decorrente da pandemia de covid-19, 
porque ela nos coloca face a face com tempes-
tades de emoções e indagações, muitas vezes 
sem respostas. Estamos lidando com situações 
inusitadas, perdas variadas, mudança no modo 
de vida, projetos interrompidos, a partida de en-
tes queridos, entre tantas outras coisas. E o que 
fazemos com as situações devastadoras e/ou de-
sagradáveis pelas quais passamos? Superamos, 
buscando nossa força interior, nossa resiliência.
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“Informação é 
conhecimento e 
esclarecimento, 

mas o excesso dela 
é adoecimento, gera 
medo, insegurança  

e ansiedade”

“Faça planos, 
estabeleça 

rotinas, quebre 
paradigmas e 

aprenda a fazer  
a diferença”

Como as pessoas que apresentarem 
os sintomas e/ou forem diagnosti-
cadas com a covid-19 podem con-
trolar o medo e a angústia? Qual é a 
importância do equilíbrio emocional 
na cura da doença?

O equilíbrio emocional é fundamen-
tal para o processo de cura, porque o 
estresse tem correlação com a imu-
nidade: estresse muito alto – imu-
nidade rebaixada. As pessoas com 
diagnóstico positivo da covid-19 
precisam aceitar o fato, confiar e 
colaborar com os médicos, fazer 
exercícios de relaxamento, medita-
ção e visualização do futuro, em que 
podem se sentir curadas e vivendo a 
vida normal. E não desistir da luta!

Informar-se sobre a evolução do 
novo coronavírus no Brasil e no 
mundo é de extrema importância, 
porém, o volume de informações 
pode causar medo, insegurança e 
ansiedade. Como equilibrar o con-
sumo de notícias?

Informação é conhecimento e escla-
recimento, mas o excesso dela é ado-
ecimento, gera medo, insegurança e 
ansiedade. Todo excesso é nocivo, 
satura, sobrecarrega e leva à fadiga 
extrema. Vivemos na era das fake 
news, precisamos tomar muito cuida-
do. Por isso, é prudente informar-se 
apenas nas fontes oficiais e seguir as 
orientações dos profissionais de saú-
de respeitados e responsáveis. 

Que atitudes os pais devem adotar 
para que o período de quarentena 
seja uma oportunidade para reforçar 
a união da família e as relações den-
tro de casa?

Pais e filhos em período de quarente-
na podem, e devem, aproveitar para 
se aproximar de forma amorosa, re-
fazendo a intimidade muitas vezes 
perdida com a correria do dia a dia, 
com horários desencontrados, redes 
sociais, pouco tempo para as refei-
ções e o descanso. É a grande opor-
tunidade que a crise oferece: dialogar 

mais e sentir o valor da união, redes-
cobrindo preferências, valorizando-se 
e respeitando-se mutuamente. Tam-
bém as brincadeiras são agradáveis, 
gerando excelentes resultados. Outro 
ponto vital é pais e filhos assistirem, 
juntos, alguns programas, reporta-
gens, filmes e comentarem logo após. 
É uma grande contribuição para a for-
mação do pensamento crítico e dos 
valores familiares.

Quais serão as principais conse-
quências mentais, emocionais e 
comportamentais após a superação 
da covid-19? 

Talvez tenhamos um mundo bem 
melhor após a superação da doença. 
Um cuidado maior com as pessoas, 
seus relacionamentos e com o meio 
ambiente. Talvez tenhamos outros 
valores, seremos capazes de nos rea-
daptar. Acredito que a mudança será 
muito grande, mas é difícil prever. 
Muitos estarão traumatizados, depri-
midos, tristes, inseguros, pessimis-
tas, outros estarão de pé, otimistas, 
serenos, prontos para recomeçar. O 
importante é que todos se cuidem da 
melhor forma e tenham outro olhar 
para  o próximo e o mundo.

Para finalizar, quais dicas a senhora 
daria para as pessoas enfrentarem 
o isolamento social com qualidade 
e a mente saudável?

A melhor dica é cada um de nós 
descobrir o que pode fazer por si e 
pelos outros para que o isolamento 
social se torne mais agradável. Faça 
planos, estabeleça rotinas, quebre 
paradigmas e aprenda a fazer a di-
ferença! São Paulo, Apóstolo, em 
tempos atribulados, dizia: é preciso 
que sejamos alegres na esperança; 
pacientes na tribulação; perseveran-
tes na oração. Por certo, é uma bela 
lição de vida para todos nós! 

Como lidar com as crianças neste 
momento, para evitar dificuldades 
emocionais futuras?

As crianças precisam estar informa-
das para que não fiquem inseguras, 
porém, sobre o estritamente neces-
sário, de forma natural, sem dramas. 
Elas precisam de respostas objetivas 
e simples, na medida de seu questio-
namento e entendimento. É o que os 
pais ou responsáveis devem fazer. 
Frente a tantas mudanças, não sabe-
mos, a priori, o que o menor enfrenta-
rá: se for a perda dolorosa, pode ficar 
muito angustiado, podendo ter sín-
drome do estresse pós-traumático, 
que o afetará emocionalmente. Se 
forem percebidos mudanças de com-
portamento, humor, hábitos de sono 
e/ou de alimentação, os pais preci-
sam buscar ajuda profissional es-
pecializada, para orientação correta 
sobre os procedimentos necessários.
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ECONOMIA

Sergio Gusmão, sócio do Minas, presidente do BDMG

Os impactos da pandemia na economia mineira

Natural de São Paulo, mas oriundo 
de família mineira, Sergio Gusmão  
Suchodolski assumiu a presidência do 
Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG), em 5 de abril de 2019. 
Pouco mais de um ano depois da pos-
se, ele tem o desafio de ajudar os em-
preendedores mineiros a enfrentar os 
reflexos econômicos da crise sanitária 
global. “Estimamos desembolsar cerca 
de R$ 1,1 bilhão neste ano para ajudar 
o pequeno empreendedor. E são recur-
sos próprios do Banco ou repasses de 
outras instituições financeiras, pois o 
BDMG é autossustentável financeira-
mente”, afirma Sergio Gusmão.

“Estimamos 
desembolsar 

cerca de R$ 1,1 
bilhão neste 

ano para ajudar 
o pequeno 

empreendedor”

Bacharel em Direito pela USP, com 
mestrado em Comércio Internacio-
nal (Sciences PO – Institut d’Études  
Politiques, de Paris) e em Direito (Har-
vard Law School), Sergio Gusmão foi 
diretor-geral do New Development 
Bank, o banco do BRICS, na China, e 
vice-presidente para Desenvolvimen-
to Corporativo da Continental Grain 
Company – Arlon Capital Partners, 
grupo de investimentos com sede nos 
Estados Unidos. Ele também chefiou a 
Assessoria Internacional da Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da Presidên-
cia da República e foi supervisor de  
Defesa Comercial do Departamento de 
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Relações Internacionais e Comércio 
Exterior da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp), entre 
outras funções. Sergio Gusmão é neto 
do mineiro Roberto Gusmão, ex-minis-
tro da Indústria e Comércio no governo  
Tancredo Neves (1985/86).

Quais serão os impactos econômicos 
da pandemia no estado e no país? 

O efeito mais imediato da pandemia é 
a diminuição da atividade econômica, 
especialmente entre os setores mais 
afetados pelas medidas de distan-
ciamento social. Com isso, é natural 
uma queda na arrecadação de tribu-
tos nesses setores com impactos ne-
gativos sobre as contas do estado. É 
importante destacar que a Secretaria 
da Fazenda vem procurando estimar 
esse impacto e buscando alternativas 
para mitigar o problema, inclusive em 
diálogo com o governo federal, já que 
o suporte de Brasília neste momento 
será essencial. Aqui, no BDMG, temos 
monitorado de perto os indicadores 
econômicos e já percebemos o impac-
to sobre a economia do nosso estado e 
do Brasil, mas ainda é cedo para saber-
mos ao certo a magnitude e a duração 
desses impactos. O que temos feito é 
nos preparar para responder às neces-
sidades das empresas mineiras mesmo 
nos cenários mais adversos, garantindo 
uma retomada mais ágil quando a crise 
passar. E ela vai passar. 

O impacto será efetivo, principalmente 
com a perda de liquidez das empre-
sas, especialmente as micro e peque-
nas. Este segmento é responsável por 
aproximadamente ¼ do PIB de Minas 
Gerais e 60% dos empregos, daí sua  
importância estratégica.

Como o BDMG está atuando para aju-
dar os empreendedores mineiros a 
enfrentar dos reflexos da pandemia?

Nosso papel, como banco de desen-
volvimento, é atuar fortemente na 
frente anticíclica deste cenário para 
minimizar o impacto socioeconômico, 
tornando ainda mais acessível e ágil 
a disponibilização de recursos. Esti-
mamos desembolsar cerca de R$ 1,1 
bilhão neste ano para ajudar o peque-
no empreendedor. E são recursos pró-
prios do Banco ou repasses de outras 
instituições financeiras, pois o BDMG é  
autossustentável financeiramente.

Quais ações de apoio às empresas 
já foram efetivadas pelo BDMG até o 
momento?

De forma emergencial, anunciamos a 
abertura de três linhas de crédito es-
pecíficas para empresas de todos os 
portes do setor de saúde e reduzimos 
as taxas paras as micro e pequenas 
empresas do setor do turismo, que é 
muito abrangente e envolve cerca de 
90 atividades, incluindo até mesmo ba-
res e restaurantes. Mais recentemente, 
anunciamos novas ações, com foco re-

paratório. Entre elas, a possibilidade de 
renegociação de dívidas de empresas 
com o Banco, a redução das taxas de 
juros, com prazo de carência dobrado, 
para as micro e pequenas empresas 
de todos os setores econômicos e em 
todos os municípios mineiros (progra-
ma BDMG Solidário) e a agilização de 
processos (dispensa de documentos) 
para as empresas do setor da saúde,  
entre outras.

Um importante diferencial é que todo o 
processo de requisição de crédito pode 
ser feito online, por meio da platafor-
ma digital do Banco: www.bdmg.mg.
gov.br. Isso significa mais agilidade e  
menos burocracia.

O senhor gostaria de deixar uma men-
sagem para os leitores da Revista do 
Minas?

Gostaria de reiterar que, nesse momen-
to de desafio, os leitores, assim como 
todos os mineiros, podem contar com 
o BDMG. Tem sido um desafio enorme, 
mas nossas equipes estão trabalhando 
dia e noite, em home office, totalmente 
concentradas em atender a demanda. 
No nosso site (www.bdmg.mg.gov.br) 
estão todas as nossas alternativas para 
empreendedores de todos os portes. 
Basta fazer uma simulação. Juntos, ire-
mos vencer os desafios impostos pela 
covid-19 e sairemos mais fortes.

“Juntos,  
iremos vencer os 

desafios impostos 
pela covid -19  

e sairemos mais 
fortes”

“Todo o processo 
de requisição 

de crédito pode 
ser feito online, 

por meio da 
plataforma digital: 

www.bdmg.
mg.gov.br”

ECONOMIA
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SUSTENTABILIDADE

O isolamento social para conter a disseminação do novo co-
ronavírus alterou a rotina das famílias minastenistas. Uma 
das mudanças é o aumento da produção do lixo doméstico, 
composto, em sua maioria, por plástico, papel e papelão de 
embalagens de produtos comprados pela internet, trazendo 
consequências prejudiciais ao meio ambiente. A Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Espe-
ciais (Abrelpe) estima que as medidas de isolamento social 
causarão um aumento de 15% a 25% na produção de resíduos 
sólidos (lixo orgânico e reciclável) nas residências. Por isso, é 
necessário dobrar a atenção na hora de descartar o lixo, para 
que não haja grandes impactos ao meio ambiente.

Uma das atitudes que todos devem adotar é na escolha 
de itens que produzirão a menor porção de lixo. E a cole-
ta seletiva é uma das principais maneiras de evitar piores 
consequências para a natureza. Desde o fim de março, a 
Prefeitura de Belo Horizonte decretou a paralisação des-
se serviço porta a porta e ponto a ponto (Pontos Verdes), 
para preservar a saúde dos trabalhadores que manuseiam 
os resíduos, já que o vírus é transmitido por objetos conta-
minados. Porém, até o fim desta edição, a coleta domiciliar 
de lixo comum continua sendo feita normalmente nos dias 
e horários já estabelecidos em todas as regiões da cidade.  

Descarte corretamente o lixo reciclável acumulado durante a quarentena
Faça sua parte

Veja, a seguir, dicas para descartar seu lixo de forma correta:

1. Separe os seus resíduos por categoria 

- Papel: papel, jornais, revistas e caixas em geral

-  Plástico: produtos descartáveis, embalagens de plástico, sa-
cos e garrafas pet

-  Metal: latas de alumínio, tampas de garrafas e materiais de 
aço em geral

- Vidro: garrafas, frascos de vidro e materiais de vidro em geral

- Orgânico: todo resíduo orgânico e guardanapos usados 

2.  Envie para reciclagem: garrafas pet, latinhas, papel e lixo 
eletrônico, em caixas separadas

3. No banheiro: tenha duas lixeiras

- Lixo não reciclável

-  Lixo reciclável (não utilize sacolas plásticas neste): rolo de 
papel higiênico; tampinha da pasta de dente; cabo da lâmina 
de barbear; embalagens de sabonete, cremes, absorvente, 
maquiagem etc.

Se você ou alguém da sua família foi diagnosticado com o novo coronavírus, há mais recomendações. 

1. Separar uma lixeira de uso exclusivo da pessoa infectada ou suspeita no cômodo reservado para ela.

2. Não separar mais o lixo reciclado do lixo comum.

3. Usar dois sacos para acondicionar o lixo e não esquecer de fechá-los e lacrá-los bem.

4.  Uma pessoa não infectada deve retirar o saco do cesto pelo lado de fora e fechá-lo de forma que não 
vaze nem ar nem líquidos, para que o vírus fique dentro do saco de lixo.

5. Higienizar pontos de contatos, como alças e tampas de lixeiras.

6. Colocar os sacos para a coleta de acordo com os dias que o caminhão passa na sua rua.
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O tempo gasto dentro de casa exige criatividade e inovação para 
que as pessoas se entretenham, principalmente as crianças. E 
o aumento da produção de resíduos sólidos pode ser a oportu-
nidade para que as famílias criem momentos lúdicos e de lazer, 
mesmo sem sair de casa. A separação e o descarte correto do 
lixo, além de contribuir com o meio ambiente, é a alterativa para 
que as famílias reutilizem materiais recicláveis acumulados para 
fazer brinquedos, caixas organizadoras e até itens de decoração.

A associada e voluntária do Programa Minas Tênis Solidário 
Mirna Strambi, 79 anos, separa o lixo reciclável há mais de dez 
anos, para produzir bonecas e carrinhos. Ela reutiliza tudo o que 
tem em casa que iria para o lixo, como potes de xampu e condi-
cionador, de produtos de limpeza, tampas das mais variadas, en-
tre outros, e doa os brinquedos para as crianças carentes. “Além 
de me distrair, trabalhar minha memória, minha criatividade e 
minha habilidade motora, doar esses brinquedos faz eu me sen-
tir realizada. É algo tão simples de fazer e tão rico no valor senti-
mental. Toda criança adora. Meus netos adoram!”, afirma Mirna.

Que tal fazer como dona Mirna e produzir brinquedos junto com 
as crianças nesta quarentena? A seguir, o passo a passo da cria-
ção de uma boneca usando garrafas e tampinhas recicláveis. 
O vídeo com o passo a passo completo está no Facebook e no 
Instagram do Minas (@minastenisclube).

Materiais necessários

• Tampinhas de diversos tipos de garrafas.

•  Potes de diversos tipos e tamanhos (iogurtes, xampus, gar-
rafas de água etc.).

• Elástico (largura 2,5mm).

• Tesoura.

• Cabeças de bonecos de plástico 

Dicas

•   Utilize tampinhas de remédio e/ou de potes em geral para 
fazer o chapéu.

•   Utilize o mesmo procedimento para fazer com materiais de 
diversos tamanhos. 

•   Se você utilizar um pote grande para fazer o tronco, precisará 
de mais tampinhas para confeccionar cada braço e cada per-
na. Com um pote menor, serão necessárias menos tampinhas. 

•   Para confeccionar braços e pernas do mesmo tamanho, utili-
ze uma quantidade de tampinhas em números pares. 

Reúna a família e faça brinquedos com material reciclável que encantam a criançada
Use a criatividade

SUSTENTABILIDADE

A associada Mirna Strambi, 79 anos, utiliza materiais 
recicláveis para produzir bonecas e carrinhos

Passo a passo

1• Com a tesoura, faça dois furos no topo da cabeça de plásti-
co; dois furos na tampa que será utilizada para o chapéu; dois 
furos nas laterais do pote que será o tronco (para encaixar os 
braços) e, na mesma direção, faça dois furos no fundo do pote 
(para encaixar as pernas).

2• Para saber a quantidade de elástico a ser utilizada para 
confeccionar as pernas e encaixar o chapéu, meça o elástico 
no tamanho do corpo do boneco (tronco e cabeça juntos), do-
bre o tamanho e corte o elástico nessa medida. 

3• Para os braços, coloque o pote de frente para você, meça o 
elástico simulando a distância dos braços e corte (lembre-se 
de esticar um pouco o elástico no momento em que medir para 
que, quando estiver pronto, possa dar movimento).

4• Pegue o elástico maior (utilizado para medir tronco e cabe-
ça juntos) e passe uma ponta em cada furo do chapéu, depois 
passe uma ponta em cada furo da cabeça de plástico e, por 
fim, uma ponta em cada furo das pernas. 

5• Pegue o elástico medido para os braços e passe pelos furos 
feitos nas laterais do pote utilizado como tronco. 

6• Faça um furo no centro das tampinhas que serão utilizadas 
para confeccionar os braços e as pernas. Depois, passe uma 
a uma nos elásticos referentes aos braços e às pernas. Após 
colocar todas as tampinhas (na quantidade que desejar), dê 
um nó em cada ponta

7• Enfeite o boneco com adereços de sua preferência. 
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No período de quarentena, com todos em casa, o consumo 
de energia elétrica e de água tende a aumentar. Novas situ-
ações passam a fazer parte do dia a dia das famílias, como 
fazer todas as refeições em casa, trabalhar em sistema home 
office, ter mais pessoas utilizando chuveiros, pias, aparelhos 
eletrônicos, entre outras. Confira, a seguir, dicas de como 
economizar durante esse período.

Energia Elétrica
– Desligue os aparelhos da tomada e economize até 20%. 

Quando aparelhos como televisores e computadores ficam em 
stand-by (modo de espera), continuam gastando energia. Para 
evitar, basta desligá-los da tomada. 

– Use o recurso de economia de energia do seu computador. 

Mantenha acionado o recurso de economia de energia do mo-
nitor, que irá desligá-lo quando não estiver sendo utilizado por 
muito tempo. Também não deixe acessórios do computador 
ligados sem necessidade, como impressora e estabilizador. 

– Evite utilizar os eletrodomésticos de forma desnecessária.

• Máquina de lavar roupas: evite lavar roupas várias vezes ao lon-
go da semana. Lave tudo de uma só vez, na maior quantidade 
de roupas que a máquina suportar (indicada pelo fabricante).

Como economizar água e energia elétrica mesmo com a casa cheia
Mudança de hábitos

SUSTENTABILIDADE

• Microondas: evite utilizar o forno microondas para des-
congelar alimentos e aquecer líquidos. Utilize o fogão para 
aquecer café, leite, água etc. 

• Televisão: não durma com a televisão ligada e desligue o 
aparelho se não tiver ninguém assistindo. Se ela tiver recur-
sos de programação, use o timer.

• Lembre-se: ao sair de um ambiente, apague a luz!

FONTE: CEMIG/PREFEITURA DE BELO HORIZONTE.

Água
• Não deixe a torneira aberta enquanto ensaboa as mãos, es-

cova os dentes ou faz a barba.

• Reduza o tempo para cada banho e oriente todos os membros 
da família para fechar o chuveiro enquanto se ensaboam.

• Para molhar as plantas, utilize o regador e não mangueiras.

• Passe sabão e/ou detergente em toda a louça com a tornei-
ra fechada e enxágue tudo de uma só vez, posteriormente. 

• Sempre que possível, reutilize a água do último enxágue da 
máquina de lavar e a água da chuva para lavar pisos.

FONTE: COPASA.
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Mesmo com os clubes fechados, a água das piscinas está sendo tratada para evitar contaminação e prejuízos para os sócios

Estações de Tratamento de Água – ETA

Sistemas e equipamentos sensíveis

Desde o dia 20 de março, as Unidades do Minas estão fe-
chadas, em função de decreto municipal que visa evitar 
aglomerações e conter a disseminação do novo coronavírus. 
A partir de 1º de abril, a maioria dos colaboradores foi colo-
cada em férias coletivas, que terminam no dia 30 do mes-
mo mês, cumprindo o isolamento social recomendado pelas  
autoridades sanitárias. 

No entanto, o Minas é uma cidade e, como tal, mesmo na qua-
rentena, precisa ter serviços de manutenção, para não ter des-
pesas com deterioração de suas instalações, danos em siste-
mas e equipamentos sensíveis e contaminação da água das 
piscinas. Também tem que ser mantido o controle de pragas, 
para evitar a proliferação de escorpiões, baratas e formigas 
e, principalmente, o Aedes aegypti, o mosquito causador de 
dengue, zika e chicungunha, doenças que  já impactam o sis-
tema de saúde do País. Por isso, um grupo reduzido de cola-
boradores continua atuando nas Unidades, em escala mínima. 
Confira, a seguir, o que está sendo feito, para que, no retorno 
das atividades, os sócios encontrem os clubes em perfeitas 
condições de utilização.

As Estações de Tratamento de Água tiveram o horário de 
funcionamento reduzido de 24 horas para 12 horas, a fim 
de manter a qualidade da água das piscinas. No período 
entre 7h e 19h, o sistema de filtração está operando, bem 
como o tratamento químico necessário é feito para manter 

a água dentro dos parâmetros definidos pela Anvisa. O sis-
tema de aquecimento da água das piscinas foi desligado, 
evitando-se o desperdício de gás. Quando as Unidades vol-
tarem a funcionar, o sistema será religado, e a temperatura 
ideal da água das piscinas será restabelecida gradativamen-
te.  No Minas I, são 4.526,40 m³ de água em oito piscinas  
(1 olímpica + 1 semiolímpica descoberta + 2 semio-
límpicas cobertas + 1 irregular de lazer + 2 infantis + 
1 para bebês); no Minas II, 3.278,25 m³ de água em  
sete piscinas (1 olímpica + 4 semiolímpicas + 2 infantis). 

Durante o período em que as piscinas não estão sendo 
utilizadas, o sistema de ozônio e os aquecedores pas-
sam por revisão preventiva e corretiva, de forma que na 
retomada das atividades, todos os equipamentos estarão  
funcionando adequadamente.

Com os clubes fechados, os sistemas de ar condicionado dos 
Minas I e II estão passando manutenção corretiva e preventiva 
minuciosa, incluindo revisão de compressores e drenos e troca 
de filtros das centrais de água gelada e dos  fancoils (disposi-
tivo que consiste em um trocador de calor de aquecimento e 
/ ou resfriamento ou ‘bobina’ e ventilador).  A JAM Soluções, 
com a coordenação da Gerência de Engenharia e Manuten-
ção, é a empresa responsável pelos serviços. Também os 
equipamentos das Academias dos Minas I e II estão sendo  
cuidados e revisados. 

SEU PATRIMÔNIO

Colaboradores mantêm sistemas sensíveis e cuidam da água das piscinas
Escala mínima
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A dedetização em amplas áreas é uma das formas de controle 
de pragas, que está sendo executado nos clubes

Infraestrutura
Mesmo com os clubes fechados, as edificações precisam passar, 
diariamente, por inspeção para verificação e correção de proble-
mas elétricos e hidráulicos e estruturais. Nas quadras de tênis, o 
saibro e o pó de telha têm que ficar sempre hidratados, para que, 
quando as Unidades reabrirem, o piso esteja em perfeitas condi-
ções de uso. No sistema de aquecimento solar dos Minas I e II, a 
água tem que ser mantida circulando, para que não haja danos nos  
painéis solares.

SEU PATRIMÔNIO

Controle de pragas
A Ambiente, empresa contratada para fazer o controle de pragas 
urbanas e o monitoramento de focos do Aedes aegypti, instituiu 
uma força tarefa para  eliminar a cadeia alimentar de insetos, 
como baratas, formigas, escorpiões e cupins, nas Unidades, com 
a indicação dos focos e as orientações para a limpeza rigorosa de 
caixas de esgoto, de águas pluviais e de gordura. Foram indicadas 
para a equipe de manutenção e operações do Clube os possíveis 
focos de pragas e recomendadas as ações para a eliminação. As 
caixas de esgoto e de gordura foram rigorosamente limpas, elimi-
nando a cadeia alimentar das pragas urbanas.
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Empresas não paralisaram a construção da nova área de lazer do Country 
Segue a obra

Como a construção civil não teve suas atividades interrompi-
das, em função da pandemia do novo coronavírus, as empresas 
SIMP e Satélite seguem executando as obras de acabamentos 
e as instalações da nova área de lazer do Minas Country, que 
integra a primeira fase do Plano Diretor do Minas Country.  

Alguns equipamentos da Estação de Tratamento de Água tive-
ram a entrega comprometida. Porém, a SIMP tem feito todos 
os esforços para manter o cronograma de execução da obra 
em dia. A Construtora Satélite já adiantou os acabamentos in-
ternos e o revestimento do deck e das piscinas. A previsão é 
que a nova área de lazer do Minas Country seja entregue aos 
associados ainda no primeiro semestre deste ano.

PDMTCC

Obras prosseguem no Country: construção civil não parou 
durante a pandemia 
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Auditoria
A Orplan Auditores Independentes segue fazendo as auditorias 
mensais das obras do Plano Diretor do Minas Country (PDMC). 
A empresa atua junto à Gerência de Engenharia e à Comis-
são de Obras do Clube, visando assegurar mais transparência 
aos procedimentos financeiros, tributários e trabalhistas rela-
cionados às obras. As atribuições da Orplan são auditar todo o 
processo licitatório das obras; fazer a conferência dos valores 
pagos pelo Clube durante o período de obras; conferir todos os 
recolhimentos tributários e trabalhistas, de forma a garantir que 
nenhum passivo fique para o Clube após a conclusão das obras. 
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Sem festas

Mundo das letras

Agendas social, cultural, de cursos e entretenimento continuam suspensas em maio

Participe da quinta edição do Prêmio Nacional de Literatura dos Clubes

O Brasil segue na luta contra a proliferação do novo coronaví-
rus, causador da doença covid-19, que parou o mundo. Assim, 
a programação de eventos das áreas de Cultura, Educação e 
Lazer do Minas permanecerá suspensa em maio, conforme 
orientações das autoridades de saúde estadual e municipal.

Com a aproximação da época de grandes eventos no Clube e 
considerando a incerteza e a falta de informação de quando a 
sociedade voltará à rotina habitual, estão cancelados a Festa das 
Mães, o Show do Dia dos Namorados e a Festa Junina do Minas. 
Mesmo que o Clube volte a funcionar em maio, não haverá tempo 
suficiente para organização e preparação dos megaeventos.

Os espaços do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC) 
continuarão fechados em maio, também como medida de pre-
servação da saúde dos associados e do público em geral. 

Tendo em vista as constantes mudanças na situação relacio-
nada à pandemia, as informações atualizadas sobre a agenda 
no mês serão divulgadas no site do Clube (www.minasteclube.
com.br), nas redes sociais e no aplicativo Minas Tênis Clube 
(disponível para Android e iOS).

A Diretoria do Minas está em contato direto com os comitês 
estadual e municipal de avaliação da evolução da pandemia 
da covid-19, acompanhando e adotando todas as medidas de 
prevenção à propagação do novo coronavírus. Confira tudo o 
que o Clube está fazendo nas páginas 9 e 10. 

Mais informações: 3516-1000, de segunda a sexta, das 10h às 16h.

Os clubes cujos associados forem vencedores também serão 
premiados, além da agremiação que tiver o maior número de 
sócios inscritos, com exceção dos clubes paulistanos.

O regulamento do concurso está disponível no endereço  
sindiclubesp.com.br/home/premio-nacional-literatura.

Represente o Minas no Prêmio Nacional de Literatura dos Clubes!

Você é escritor ou gosta de se aventurar no mundo das le-
tras? Estão abertas as inscrições para a quinta edição do Prê-
mio Nacional de Literatura dos Clubes, promovido pelo Sindi-
cato dos Clubes (Sindi Clube SP) e pela Federação Nacional 
dos Clubes (Fenaclubes), com apoio da Academia Paulista de 
Letras (APL). Os associados do Minas também podem ins-
crever suas obras, nas categorias Conto, Crônica ou Poesia, 
com tema livre. Cada sócio pode se inscrever com uma obra, 
que deve ser inédita, em apenas uma categoria.

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de junho via 
formulário disponível para ser baixado no site do Sin-
di Clube SP (sindiclubesp.com.br) e enviado para o e-mail  
literatura1@sindiclubesp.com.br, juntamente com o texto ins-
crito, salvo em PDF.Todas as obras inscritas serão analisadas 
por uma comissão composta por três jurados, especialistas 
em cada uma das categorias, indicados pela APL. A premiação 
será nos valores de R$ 1.500, R$ 1.000 e R$ 500, respectiva-
mente, para o primeiro, o segundo e o terceiro lugares de 
cada categoria. 
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AGENDA

“Olá, quarenteners!” Assim os internautas têm se chamado 
durante as postagens e lives nas redes sociais, enquanto a 
sociedade está de quarentena para conter a disseminação do 
novo coronavírus no Brasil e no mundo. O isolamento social 
mudou radicalmente a rotina de todos, e novas necessidades 
surgiram no dia a dia. Para que as pessoas se sintam próximas 
mesmo distantes, as plataformas digitais estão ainda mais em 
alta. Seja pelo celular, pelo notebook, nas redes sociais ou com 
aplicativos especializados, empresas, famílias e amigos estão 
adotando estratégias de trabalho, reuniões, bate-papos e até 
festas via videoconferência. Conheça, a seguir, algumas op-
ções.

Hangouts: ferramenta do Google disponível para Android e 
iOS. É compatível com os principais navegadores (Chrome, Sa-
fari e Firefox) e basta ter uma conta do Google para utilizar o 
serviço. Para as empresas, há o Hangouts Meet.

WhatsApp: ideal para grupos pequenos, pois permite até qua-
tro pessoas na mesma chamada.

Skype: uma das primeiras plataformas de comunicação a dis-
tância por vídeo. A ferramenta funciona no computador e no 
celular e permite estabelecer conversas entre contatos que se 
adicionaram mutuamente.

Zoom Meetings: aplicativo criado para ambientes corporati-
vos, já que suporta reuniões com até 500 participantes e 10 
mil expectadores no modo webinar. Neste período de quaren-
tena, tem ganhado cada vez mais adeptos para bate-papos 
informais entre familiares e amigos. Funciona via navegador 
e em aplicativos para Windows, macOS, Linux, iOS e Android.

Todo mundo on-line 
Relações sociais ganham uma força da tecnologia durante o isolamento amplo

AGENDA•cultura•lazer•esporte•educação•PROGRAMAÇÃO DO MINAS

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:
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Os últimos meses foram de grandes transformações em todo 
o mundo. Devido ao avanço do novo coronavírus (covid-19), 
classificado como pandemia pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), as mais variadas competições esportivas foram 
afetadas em diversos países. No Brasil, não foi diferente. No 
dia 16 de março, quando o Minas enfrentaria o Pinheiros pelo 
segundo turno do Novo Basquete Brasil (NBB) 2019/20, a Liga 
Nacional de Basquete (LNB) suspendeu os jogos da competi-
ção por tempo indeterminado.

A pausa nos jogos, porém, não representou férias para os 
atletas do basquete. As atividades táticas, por serem coleti-
vas, foram suspensas, mas os treinos físicos têm sido feitos 
por todo o elenco minastenista. Segundo o preparador físico 
Paulo Alberto de Paula, cada atleta recebeu um treino especí-
fico para fazer no período de quarentena. “Apesar de não po-
der mais acompanhar os jogadores, por conta do isolamento, 
estou sempre à disposição deles. Como as academias fe-
charam, o que resta agora é o home workout. Estão todos 
treinando em casa. Encaminhei o material para eles, sempre 
atento às especificidades de cada um. Eles me atualizam dia-
riamente, me passam o feedback”, comenta Paulo Alberto.

Programa de treinos em casa inclui meta individual de percentual de gordura 
Sem parar

Em caso de retomada do NBB, o Minas já está garantido nas quartas de final 

BASQUETE

PANTONE 7517 C 
R: 133
G: 67
B: 30

C: 32
M: 76
Y: 100
K: 31

#: 85431E
L: 37
A: 27
B: 35

PANTONE 180 C 

R: 190
G: 58
B: 52

C: 18
M: 91
Y: 87
K: 7

#: BE3A34
L: 45 
A: 53
B: 35

Ainda de acordo com o preparador físico, cada jogador rece-
beu uma meta que precisa ser alcançada. Na volta à rotina, 
todos precisam estar dentro do percentual de gordura definido. 
“Uma coisa interessante é que passei uma meta de percentual 
de gordura que eles devem voltar. Fiz o mapeamento do grupo, 
no início dos trabalhos da atual temporada, e atualizo os dados 
mensalmente. De acordo com o estado atual deles, desenvol-
vemos as metas individuais”, explica.  

Até o fechamento desta edição, LNB e clubes participantes da 
competição avaliavam semanalmente a possibilidade de con-
tinuação do NBB. Entretanto, as partes definiram que, retoma-
dos os jogos, o torneio nacional seguiria diretamente para os 
playoffs, eliminando a necessidade da disputa dos quatro últi-
mos jogos do segundo turno. Como o Minas ficou em quarto 
lugar, com 65,45% de aproveitamento, está automaticamente 
classificado para as quartas de final. Ao lado do Minas estão 
Flamengo (em primeiro), Sesi Franca (segundo colocado) e 
São Paulo (na terceira posição). As equipes aguardam os re-
sultados das oitavas de final (Mogi x Bauru; Pinheiros x Pau-
listano; Corinthians x Unifacisa; e Botafogo x Rio Claro) para 
saber quem irão enfrentar na busca pelo título.



   REVISTA DO MINAS • Maio de 2020 • 27

Conectados

FUTSAL

A Liga Nacional de Futsal (LNF) começaria a ser dispu-
tada no dia 28 de março. O Minas teria como primeiro 
adversário o Corinthians, mas tudo mudou quando as 
equipes estavam a poucas semanas da estreia na com-
petição. Devido ao avanço da pandemia mundial do novo 
coronavírus, a organização da LNF adiou o início da edi-
ção 2020 do torneio, que, até o fechamento desta edição, 
não tinha data prevista. 

Em atividade desde a primeira de semana de janeiro, 
o futsal minastenista recorreu à tecnologia para não 
perder o trabalho já realizado. “Estamos fazendo reu-
niões diárias, pela internet, de segunda a sexta, com 
o grupo de atletas e a comissão técnica que atua na 
quadra. Além disso, passamos treinos todos os dias 
para os atletas fazerem em casa. Neste período que 
estamos passando, reforçamos a importância de nos 
mantermos em boa condição e que esses treinos sejam  

realizados em casa, cada um dentro da sua realidade”, diz o  
técnico Peri Fuentes.

Nas reuniões pela internet, segundo o treinador, também 
são apresentados vídeos com situações diversas de jo-
gos, assuntos de partes técnicas, táticas, físicas. “Con-
versamos sobre tudo que envolve nosso trabalho no dia 
a dia. Também abordamos outros assuntos sobre situa-
ções de fora da quadra”, comenta o treinador.

O fato de conhecer bem os jogadores, já que o Minas 
manteve a base do elenco da última temporada, ajuda no 
trabalho a distância. “É um grupo muito dedicado e foca-
do nos nossos objetivos. Com essa incerteza causada 
pela pandemia, procuramos continuar uma rotina sema-
nal, tanto de treinos quanto de reuniões. Esperamos que 
a situação se normalize o quanto antes e que a vida volte 
à rotina. É hora de tirar lições desse momento completa-
mente diferente de tudo o que já passamos”, conclui Peri.

Equipe minastenista, antes da quarentena, em treino na Arena

Futsal minastenista dribla pandemia com reuniões pela internet
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Com foco nas Olimpíadas em 2021, ginastas treinam forte para não perder ritmo
Sonho adiado

 GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

De olho em Tóquio, Alice Hellen mantém os treinamentos 
mesmo em casa

O sonho de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de  
Tóquio continua mais aceso do que nunca na mente dos ginas-
tas do Minas. Com o adiamento da maior competição espor-
tiva do planeta para 2021, devido à pandemia de covid-19, os 
minastenistas terão mais um ano para buscar a vaga olímpica 
e seguem em ritmo forte de treinamentos físicos para estarem 
prontos para as próximas competições classificatórias para  
os Jogos do Japão, que foram remarcados para o período de 
23 de julho a 8 de agosto do ano que vem.

Na equipe de ginástica de trampolim, Alice Hellen e Rayan  
Castro, dois minastenistas com chances de ir ao Japão, esta-
vam convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo 
da Itália, que seria em abril, em Bréscia, e no Campeonato 
Pan-americano, que seria em maio, em Salt Lake, nos Estados 
Unidos. As competições foram adiadas para o segundo  
semestre, ainda sem data confirmada, e os minastenistas 
aproveitam a quarentena para intensificar os treinamentos  
físicos em casa.

Para Alice Hellen, o adiamento dos Jogos Olímpicos signifi-
cou uma chance a mais para buscar a vaga. “A mudança de 
data me favoreceu bastante. Agora, terei mais tempo para me 
preparar para essas duas competições internacionais para 
as quais eu já estava convocada. São torneios fortes e que 
decidirão os atletas classificados”, comenta Alice Hellen, que 
segue à risca as orientações da equipe multidisciplinar no 
Minas. “Eu estou me dedicando muito para manter a forma 
física. Estou me alimentando super bem, seguindo a dieta 
passada pela nutricionista. Tenho trabalhado a parte de pre-
venção de lesão descrita pela fisioterapeuta e pelo preparador 
físico, além de ter acompanhamentos com a nossa psicóloga, 
via Whatsapp”, finaliza.

Já na equipe de ginástica artística, os atletas Bernardo 
Actos, formado na equipe de base do Minas, Lucas  
Bitencourt e Leonardo de Souza estão empenhados em ca-
rimbar o passaporte para o Japão. Natural de Brasília (DF),  
Leonardo comemorou o adiamento da Olimpíada. Para ele, 
um ano a mais será de grande importância para voltar à forma 
física ideal, já que, em 2019, o minastenista sofreu uma lesão 
na coluna lombar. “Acredito que esse adiamento, para mim, foi 
muito melhor. No fim do ano passado, eu sofri uma lesão, que 
me prejudicou muito. Estou em uma melhora boa, mas, para 
uma Olímpiada, talvez, neste ano, eu não estaria 100%. Ago-
ra, para julho de 2021, com certeza estarei em minha melhor 
forma física e vou lutar para representar o Brasil no Japão”, 
projeta o ginasta.
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Diretor Euler Barbosa destaca força da equipe 
e promessas para as Olimpíadas de 2024

Seguir em frente

Guilherme Schimidt é uma das promessas do Minas com 
chance de vaga nos Jogos Olímpicos de 2024

JUDÔ

A equipe de judô do Minas é presença marcante no pódio das 
principais competições nacionais e internacionais, e a manu-
tenção dessa tradição minastenista no esporte passa pelo 
planejamento estratégico elaborado pela Diretoria. E, mesmo 
em tempos de coronavírus e com todas as competições sus-
pensas, os atletas do Minas seguem se preparando para os 
futuros torneios. Para o diretor de judô do Minas, Euler Barbo-
sa, o momento é difícil para o mundo do esporte, por causa da 
pandemia global. “Estamos vivenciando um momento inédito, 
ninguém imaginava uma situação assim. Tudo que havia sido 
planejado, foi desconstruído. É lamentável, mas temos que es-
tar calmos e focados na elaboração de um novo planejamento, 
com o fim da pandemia”, afirma.

Euler explica que, durante o período de quarentena, todos os 
atletas seguem um plano de atividades elaborado pela comis-
são técnica e pela equipe multidisciplinar do esporte. O obje-
tivo, segundo ele, é manter o melhor condicionamento físico 
para os atletas estarem prontos na retomada das competi-
ções. “Os profissionais estão enviando aos judocas atividades 
específicas para serem realizadas individualmente em suas 
residências para que eles mantenham o condicionamento e a 
forma física”, destaca.

Euler Barbosa está satisfeito com a renovação da equipe de judô 
do Clube e projeta para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, 
boa participação dos atletas, representando o Minas e o Brasil. 
“Desde o início deste ano, já estamos planejando a preparação 
para os Jogos de 2024. Por isso, renovamos o nosso grupo e 
temos jovens promissores com grandes chances de nos repre-
sentar em Paris, como Maria Taba (52kg), João Santos (66kg), 
Júlio Koda Filho (73kg) e Guilherme Schimidt (81kg), todos sen-
do destaque da seleção brasileira de base”, afirma o diretor.

Espalhados pelo Brasil, voluntários e profissionais de diversas 
áreas de atuação se mobilizam para produzir equipamentos 
de proteção individual (EPIs) utilizados especialmente por 
profissionais de saúde na luta contra a covid-19. Redobrar os 
esforços tem sido a mensagem mais presente nos últimos 
dias, enfatizada pelas autoridades de saúde. Nesse sentido, 
para aumentar a capacidade de produção de EPIs, faculda-
des utilizam a estrutura de seus laboratórios com espaço de 
fabricação digital, os Fab Labs.

A Newton, por meio do seu Fab Lab, atua na produção de 
escudos faciais e fortalece o processo de corte a laser do 
material, realizando cerca de 300 cortes por dia. Na capital,  
40 escudos já foram doados pelo centro universitário para o 
Hospital da Baleia e o Hospital Sofia Feldman. Além de ofere-
cer mais proteção diante do poder de contaminação do novo 
coronavírus, a estrutura dos escudos faciais permite a reu-
tilização do material após a higienização adequada. A dire-
ção dos hospitais interessados em receber os escudos deve 
formalizar os pedidos pelo endereço newton@newtonpaiva.
br, informando a quantidade de escudos, cidade, nome do 
solicitante e o cargo, para avaliação.

Na Facens, Centro Universitário de Sorocaba, profissionais 
e alunos da instituição que atuam no Fab Lab, utilizando 14 
impressoras 3D, fabricam em média 40 a 45 unidades por 
dia e estimam produzir, no período de um mês, mil escudos 
faciais a serem doados a hospitais. Ao todo, as duas institui-
ções, Newton e Facens, contam com 20 impressoras 3D e 
buscam utilizar a capacidade máxima das ferramentas para 
disponibilizar as peças.

A força da colaboração – Em Belo Horizonte, o Trem Maker, 
coletivo de makers que conta também com profissionais e 
estudantes da Newton, está engajado no mesmo propósito: 
produzir e doar EPIs aos profissionais de saúde que estão na 
linha de frente no combate ao novo coronavírus. Diariamen-
te, a equipe produz de 300 a 500 escudos, e os voluntários 
responsáveis por receber os pedidos dos hospitais organi-
zam a logística da entrega. Estão sendo atendidos mais de 
15 hospitais localizados em Belo Horizonte e na região me-
tropolitana.

Estruturas de Fab Lab são usadas para 
produção de EPI contra o coronavírus

Ensino superior no 
movimento solidário
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Os nadadores do Minas e do Brasil estavam bem próximos 
de disputar a seletiva olímpica para os Jogos de Tóquio 2020 
quando tudo parou. Devido à pandemia de covid-19, doença 
causada pelo novo coronavírus, os Jogos Olímpicos foram 
adiados para o próximo ano pelo Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI),  e todas as atividades, suspensas temporariamente. 
Cientes do momento delicado vivido por todo o mundo, os na-
dadores do Minas consideram acertada a decisão das auto-
ridades e, agora, já focam no futuro e na possibilidade de se 
prepararem ainda mais para o maior evento esportivo mundial. 
A nova data da competição será no período de 23 de julho a 8 
de agosto de 2021. 

Com o adiamento da competição alvo da temporada e com as 
atividades no Clube suspensas desde março, a comissão téc-
nica iniciou uma nova etapa de preparação para a sequência 
do ano. No primeiro momento, os atletas tiveram um período 
para descanso total e, depois, retomaram as atividades de for-
ça, prevenção e aeróbico, em casa. 

Fernando Scheffer, medalhista e recordista mundial, está apro-
veitando a quarentena para se adaptar a novas formas de trei-
namento e de manter o foco. “Aluguei uma bike indoor e iniciei 
alguns treinos para manter a parte de aeróbio. Também estou 
fazendo os exercícios de preventivo e de força que dão para fa-
zer em casa. Mas, o que está sendo mais produtivo é tirar um 
tempo para trabalhar a mente. Estou lendo livros, estudando, 
e isso ajuda muito a manter o foco. Tenho certeza que vamos 
retornar mais fortes”, afirma.

Scheffer também está confiante para retomar o programa de 
treinos e seguir com a preparação para as próximas competi-

Minastenistas começam nova preparação para os Jogos Olímpicos, em 2021
Foco e positividade

Fernando Scheffer com a medalha do Mundial de Piscina 
Curta de Hangzhou, na China, em 2018

Miguel Valente está pronto para iniciar novo programa 
de treinos visando aos Jogos, em 2021

NATAÇÃO

ções. “Eu penso que com o adiamento dos Jogos nós teremos 
um ano a mais para treinar, para melhorar e estar mais rápi-
dos na água. Fizemos quase o programa inteiro de preparação 
para a seletiva deste ano, faltaram poucas semanas. Então, 
temos a chance de ver o que acertamos e também o que não 
fizemos tão bem para poder corrigir. Daqui a pouco vamos re-
tomar a rotina, vamos estar juntos com a comissão técnica e 
vamos conversar, podemos tirar muita coisa boa disso”, desta-
ca o atleta minastenista. 

O nadador olímpico minastenista Miguel Valente mantém a 
expectativa positiva para a competição e diz estar pronto para 
iniciar mais um ano de treinamentos. “A minha expectativa 
continua a mesma, mudou a data, mas o objetivo é o mesmo. 
Temos que nos concentrar naquilo que controlamos e o mo-
mento agora é de pensar no próximo ciclo do programa de trei-
namento. Estamos acostumados a começar tudo novamente, 
já treino há quase 20 anos, todo ano começamos, e, dessa vez, 
não vai ser diferente. Sabemos que caminho percorrer e con-
fiamos no trabalho dos competentes profissionais do Clube, 
que estão empenhados em nos preparar da melhor forma pos-
sível”, ressalta o minastenista, que começou no Curso Básico 
do Minas, passou pela escolinha de Natação e pelas equipes 
de base do Minas até chegar à equipe principal e se tornar um 
dos destaques da natação brasileira. 

A comissão técnica aguarda a definição da sequência dos ca-
lendários da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
(CBDA) e da Federação Internacional de Natação (Fina) para 
finalizar o novo programa de treinos da equipe.
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VÔLEI FEMININO

Tricampeonato Sul-americano coroa a temporada 2019/20 do Itambé/Minas
Meta alcançada
Trabalho em equipe resultou na conquista do quinto título do Campeonato Sul-americano

VÔLEI FEMININO

Não foi a temporada que todos esperavam. Mas, dos males, o 
menor! Com o encerramento da Superliga Feminina 2019/20 
sem vencedor, devido à pandemia de covid-19, o Itambé/Minas 
segue como atual campeão da principal competição do calendá-
rio nacional. Além disso, um dos principais objetivos da equipe 
para a temporada foi alcançado com a conquista do quinto títu-
lo do Campeonato Sul-americano de Clubes (1999, 2000, 2018, 
2019 e 2020), o terceiro seguido, conquistado em cima do Den-
til/Praia Clube, dentro de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. 

O Itambé/Minas terminou a fase de classificação da Superliga 
em terceiro lugar, empatado com o Sesc-RJ, ambos com 57 
pontos. Um a menos que o líder, o Praia. E, justamente quando 
iniciaria a fase de play-offs, seis clubes e a comissão de atletas 
votaram pelo encerramento da Superliga, decisão acatada em 
parceria com Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), no dia 
19 de março. Desta forma, a competição não teve campeão.

O técnico Nicola Negro lamentou o fim da Superliga por acre-
ditar que o Itambé/Minas tinha condições de defender o título, 
mas destacou que a decisão foi a mais acertada, levando-se 
em consideração o avanço da pandemia de covid-19. Para o 
treinador, apesar dos pesares, a temporada pode ser conside-
rada boa. “Foi uma temporada positiva por diferentes aspec-
tos. Iniciamos as disputas com muitas pessoas desconfiando 
do time, que teve várias mudanças em relação à temporada 
anterior, na qual o Minas venceu tudo que jogou no Brasil e foi 
vice-campeão do mundo”, relembra o treinador.

Nicola ressalta que a experiência das jogadoras do Itambé/
Minas foi primordial para a equipe manter um crescimento ao 

longo da temporada. “Léia e Macrís demoraram para se juntar 
ao time por estarem com a seleção brasileira. Graças à grande 
experiência técnica das nossas jogadoras, como Thaisa, Carol 
Gattaz, Sheilla e a própria Léia, as dificuldades foram se resol-
vendo ao longo das disputas. O crescimento foi aos poucos e 
contínuo”, destaca o Nicola.

A conquista do Sul-americano salvou a temporada e deu ao 
Itambé/Minas o direito de disputar, pelo terceiro ano seguido, 
o campeonato Mundial de Clubes, que, no fechamento desta 
edição, ainda não havia previsão de data. O título foi muito 
comemorado pelo treinador, que creditou a conquista ao tra-
balho desenvolvido em união. “Conquistamos o terceiro título 
do Campeonato Sul-americano seguido para o Minas e a vaga 
no Campeonato Mundial mais uma vez. Mais que isso, é pre-
ciso destacar a forma como a equipe venceu a competição. O 
time mostrou muita força de resistência, muito entrosamento 
e determinação. Foi um trabalho em equipe, em união. Foi es-
petacular!”, enfatiza o treinador.

Para finalizar, Nicola agradece ao torcedor minastenista pelo 
apoio e, diretamente da Itália, onde vive a quarentena, manda 
um recado importante aos brasileiros. “Primeiro agradeço a to-
dos pelo apoio durante temporada, que, infelizmente, não termi-
nou como a gente gostaria, mas fomos obrigados a parar. Agra-
deço, de coração, a todos torcedores, sócios e funcionários do 
Minas que sempre nos ajudou e apoiou. Agora, estamos em um 
período muito mais importante que qualquer jogo e peço que 
todos fiquem em suas casas. Vocês podem ajudar a acabar com 
toda essa doença que muito nos faz sofrer. Força para todos 
nós e espero rever vocês em breve”, finaliza Nicola Negro.

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:
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Deivid e Matheus Pinta foram os melhores bloqueadores 
da Superliga 2019/20

Em reunião realizada no dia 20 de abril, por meio de videocon-
ferência, a maioria dos clubes participantes, a Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV) e a Comissão de Atletas decidi-
ram pelo encerramento da Superliga Masculina Banco do 
Brasil 2019/20. Na reunião, foi realizada uma votação com os 
representantes de cada entidade e, com oito votos, venceu a 
proposta apresentada pela CBV pelo fim da temporada em vir-
tude da pandemia da covid-19. Cinco clubes, entre eles o Fiat/
Minas, votaram pela continuidade do torneio. 

A Superliga Masculina 2019/20 foi encerrada com a classifica-
ção da data em que a competição foi interrompida, 14 de mar-
ço, faltando uma rodada para encerrar a primeira fase. Assim, 
o Fiat/Minas termina a temporada em sexto lugar. O diretor 
do vôlei masculino Eloi Lacerda fala sobre as expectativas de 
formação da equipe para a próxima temporada. “Agora, temos 
que pensar para a frente. Nosso trabalho está sendo bem feito 
e nos próximos meses vamos definir a equipe. Vamos seguir 
com um time forte, com atletas do juvenil, vamos valorizar a 
equipe que formamos em casa. Ter essa base que faz com que 
o Minas seja sempre competitivo”, destacou. 

Destaques
Com o fim da Superliga Masculina Banco do Brasil 2019/20, 
três atletas do Fiat/Minas terminaram entre os destaques da 
competição nacional, segundo as estatísticas da Confedera-
ção Brasileira de Voleibol (CBV). Os centrais Matheus Pinta e 

Após encerramento da Superliga, Fiat/Minas já pensa na próxima temporada
Foco no futuro

VÔLEI MASCULINO

Deivid ficaram empatados em primeiro lugar como os melho-
res bloqueadores, com 53 acertos cada. Outro que também 
ficou bem posicionado entre os destaques foi o ponteiro Hen-
rique Honorato, que apareceu em segundo lugar na porcenta-
gem de recepção positiva, com 68% de aproveitamento.

A família minastenista está consternada com o falecimento, 
em 20 de abril, do conselheiro nato Júlio César Marques Soa-
res, 75 anos. Membro do Conselho Deliberativo do Clube des-
de 1995, Julinho, como era carinhosamente chamado pelos 
amigos, foi diretor de Vôlei Masculino nos triênios 1999/2001 
e 2002/2004, período em que o Minas conquistou o segundo 
tricampeonato da Superliga, a mais importante competição do 
vôlei nacional. Engenheiro de formação, Júlio Cesar Marques 
Soares foi diretor de Obras do Clube nos triênios 2008/2010 e 
2011/2013, contribuindo efetivamente na implementação das 
etapas finais do Plano Diretor que transformou a Unidade I em 
um dos mais modernos complexos sociodesportivos do País. 
Sempre muito gentil e ponderado, Julinho era minastenista de 
coração e, certamente, deixará muitas saudades. 

Luto no Minas
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Diretor André Baeta fala das precauções para a retomada das atividades
Saúde em primeiro lugar

TÊNIS

Quadras de tênis do Minas Country desertas: equipe em quarentena

Devido à pandemia de covid-19, todas as atividades da equipe 
de tênis no Clube foram suspensas, assim como as compe-
tições oficiais dos calendários estadual, nacional e interna-
cional. As medidas, que abrangeram as demais modalidades 
esportivas mantidas pelo Minas, têm como principal objetivo 
preservar a saúde de todos os envolvidos no esporte e também 
de seus familiares. Pensando em primeiro lugar no bem-estar 
de todos, cuidados também serão tomados no momento da 
retomada das rotinas de treinamentos e preparação física.

“Teremos muita prudência para retornar aos treinos. Vamos 
nos embasar nas orientações dos órgãos de saúde. Respei-
taremos também a opinião dos pais e dos atletas. Quanto aos 
torneios, retornaremos somente no segundo semestre, pois 
queremos preparar bem novamente os atletas e também para 
não colocar a saúde deles em risco, devido às viagens. Levare-
mos em consideração particularidades como clima, voos, inci-
dência do vírus durante a pandemia, estrutura dos clubes sede, 
entre outras. Faremos tudo com muita segurança”, afirma o 
diretor de tênis do Minas, André Baeta.

Enquanto aguardam, os atletas seguem de quarentena e estão 
orientados a fazerem atividades em casa. A equipe é formada 
por crianças e jovens, assim, as recomendações se estende-
ram para o âmbito escolar. “Foram repassados exercícios físi-
cos diários para a equipe e também desafios como leitura de 
livros e ajuda na organização das tarefas de casa. Os atletas 

ainda foram alertados para se dedicarem ao máximo nas ati-
vidades escolares, para que, na retomada dos treinos, tenha-
mos equilíbrio entre as obrigações de atleta e de estudante”,  
explica André Baeta. 

O período da quarentena também está sendo produtivo para a 
comissão técnica. Aproveitando a pausa no calendário com-
petitivo, técnicos da equipe e instrutores do curso de tênis 
do Minas se reuniram, em março, para estudar melhorias nos 
processos de avaliação dos atletas ao longo das temporadas. 
“Essa foi uma iniciativa muito importante, principalmente  
por termos tirado referência de material da Federação Inter-
nacional de Tênis (ITF). A tabela com os parâmetros de ava-
liações técnicas e táticas já está feita. No retorno, vamos  
para um segundo momento que é revisar e colocar em  
prática”,  destaca o diretor.

Com a expectativa do retorno da equipe às quadras do Minas 
Country, o diretor André Baeta deixa um recado para a garo-
tada. “Estamos convictos que os laços familiares estão mais 
fortes, que todos nós estamos maiores, pois são nos momen-
tos de crise que os grandes se sobressaem. Peço aos nossos 
atletas, para que, quando voltarem para as atividades normais 
em quadra, tragam de novo toda a garra, dedicação e, princi-
palmente, a alegria que sempre demonstraram”. 
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Que falta nos faz a 
alegria de nossas 

crianças.

Estamos doidos 
para vc voltar.

Já, já estamos 
de volta.

CENAS
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Você faz 
muita falta 

aqui!

Estamos 
ansiosos para 

vc voltar.

Estamos ansiosos 
para vc voltar.

O melhor do 
Minas é vc.

CENAS



Baixe o aplicativo do Minas. É grátis.

> Exclusivo para sócios

Disponível na       Play Store (Android) e na       Apple Store (iOS)

O Minas na  
palma da 
sua mão.

Já conferiu a programação 
do nosso Centro Cultural?
No aplicativo do Minas, você fica por dentro de 
todos os eventos do CCMTC e ainda consegue 
comprar ingressos para os espetáculos. Teatros, 
shows, exposições de arte e muito mais!


