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PRESENTE PARA ELAS
Grande festa em homenagem às mães terá 
show de Leo Jaime e Leoni e atrações para 
toda a família. Páginas 24 e 25
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VACINA CONTRA
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Confira no site as unidades
com serviço  de vacinação. 

Disponível também em
domicílio e pela loja virtual.

Imunização indicada 
a partir de 6 meses de vida.

(31) 3228-6200     |     hermespardini.com.br/lojavirtual
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros associados

Conforme foi ressaltado no editorial anterior, apresentamos em 22/04/2019 ao nos-
so Conselho Deliberativo o Relatório Anual 2018, composto por detalhamento das 
atividades executadas, atuação socioambiental e demonstrações financeiras. Ten-
tarei neste espaço resumir nossa atuação e as conquistas no período. Apesar de 
termos enfrentado um ano de muitas incertezas e um mercado extremamente volátil, 
os resultados obtidos, as pesquisas com os associados e o aumento na frequência 
comprovam que a estratégia implantada por nós na reestruturação, iniciada em 2017, 
está no caminho certo.

Mantivemos nossa atuação em sintonia com as demandas dos associados, com 
foco no atendimento de excelência e na melhoria constante na prestação de serviços, 
buscando sempre fazer mais, melhor e mais rápido e por menos. Executamos com 
transparência a reestruturação organizacional, com vistas a obter mais eficiência ad-
ministrativa, e reduzimos a relação custo de pessoal com a receita total. Tudo isso 
sem comprometer a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos associados. Rea-
lizamos a revisão do planejamento estratégico e de seus desdobramentos na gestão 
do Clube e efetivamos um nivelamento do entendimento sobre os principais fundamentos da gestão por resultados.

Dentre os principais indicadores de gestão podemos destacar a evolução Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amor-
tizações) de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior - 13,25% em 2017 para 14,24% em 2018 -, o que demonstra melhoria 
de performance operacional. Nosso saldo de caixa, e equivalentes, cresceu 40,20%, partindo de R$12,7 milhões em 2017 para R$17,8 
milhões em 2018. Tudo isso com a manutenção do nível de investimentos, elevação da quantidade de eventos e elevação da média de 
avaliação geral pelos associados, passando de 96,7% para 97,10%. Aliado a isso, nossos canais de comunicação com os associados 
registraram aumento de 102% na quantidade de elogios em relação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando que o treinamento 
e a atualização profissional são investimentos que devem ser contínuos.

Em reconhecimento à gestão equilibrada e inovadora, fomos premiados, em 2018, com o troféu Destaque no Segmento Clubes do XX 
Prêmio Minas – Desempenho Empresarial / Empresas de Excelência de Minas Gerais, concedido pela revista Mercado Comum, especia-
lizada em economia, finanças e negócios. Recebemos também o troféu Caso de Sucesso, concedido ao Minas pela Federação Nacional 
de Clubes, pelas atividades do Minas Tênis Solidário, demonstrando a força e a preocupação da nossa gestão com a responsabilidade 
socioambiental.

Nosso compromisso é com a manutenção deste ciclo de evoluções constantes. A busca por inovação e melhorias são temas que se 
intensificarão nos próximos exercícios. Minas “4.0” marca uma aceleração na evolução tecnológica, novo aplicativo, novas funções, 
novas aplicabilidades que trarão para os associados comodidade e possibilidade de melhor acesso aos nossos produtos e serviços. Em 
termos de conectividade nas redes sociais, atingimos 244 mil seguidores e nos consolidamos como o clube social mais acessado do 
País. Esperamos multiplicar esse engajamento e transformar essa experiência interativa em resultados. 

Se alcançamos tal patamar de evolução é porque todos contribuíram para isso, diretoria, conselheiros, colaboradores, parceiros e vocês, 
associados. O trabalho em conjunto e a participação de todos são fundamentais para que possamos manter a evolução dos indicadores 
estratégicos e dos índices de satisfações dos serviços.

“Uma jornada de mil quilômetros precisa começar com um simples passo”. Provérbio Chinês.

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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EXPEDIENTE

CAPA
Fotos: Divulgação

MINAS I

Central de Atendimento ................................3 5 1 6 . 1 0 0 0
Gerência de Unidade  ....................................3 5 1 6 . 1 1 0 1
5àSec  ............................................................3 5 8 2 . 9 2 9 3
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
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 5 1
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
Laboratório São Paulo  ..................................2 5 3 5 . 3 4 9 3
Lanchonete Central  ......................................3 5 1 6 . 1 3 2 3
Loja CVC  .......................................................3 5 1 6 . 1 3 3 6
Loja Minas Store  ..........................................3 5 1 6 . 1 0 9 9
Minas Tênis Solidário  ...................................3 5 1 6 . 2 0 9 0
Optical Express .............................................3 6 5 3 . 5 9 0 0
Ouvidoria  ......................................................3 5 1 6 . 1 3 7 0
Perdidos e Achados  .....................................3 5 1 6 . 1 1 5 5
Portaria rua Espírito Santo  ...........................3 5 1 6 . 1 1 4 0
Portaria rua da Bahia  ...................................3 5 1 6 . 1 1 4 1
Portaria rua Antônio de Albuquerque  ...........3 5 1 6 . 1 1 4 3
Portaria da Sala de Jogos  ............................3 5 1 6 . 1 1 4 2
Restaurante  ..................................................3 5 1 6 . 1 3 1 0
Sinuca  ...........................................................3 5 1 6 . 1 1 0 8
Salão de Beleza  ............................................3 5 1 6 . 1 1 6 4
Sauna Feminina  ............................................3 5 1 6 . 1 3 5 3
Sauna Masculina  ..........................................3 5 1 6 . 1 3 0 7
Setor de Tênis  ...............................................3 5 1 6 . 1 1 4 9
Track&Field  ...................................................2 5 1 1 . 8 6 3 2

MINAS II

Central de Atendimento ................................3 5 1 6 . 2 0 0 0
Gerência de Unidade  ....................................3 5 1 6 . 2 1 0 1
Academia do Minas  ......................................3 5 1 6 . 2 0 5 2
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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Na foto para a posteridade, os novos conselheiros natos empossados, com Sergio Bruno Zech Coelho, Ricardo Santiago, 
Carlos Henrique Martins Teixeira e Paulo Fernando Cinta de Almeida

O presidente do Conselho Deliberativo do Minas, Sergio Bruno 
Zech Conselho, empossou 20 novos conselheiros natos, con-
forme o artigo 31 do Estatuto do Minas, em reunião realizada 
no último mês, na Unidade I. “É uma honra ter vocês como 
membros do Conselho Nato do Minas. A longa vivência e a 
contribuição à vitoriosa trajetória do Clube, credenciam vocês 
como os guardiões das tradições minastenistas e o ponto 
equilíbrio nas decisões sobre os destinos do Clube”, discursou 
Sergio Bruno, antes da chamada individual dos conselheiros 
para a assinatura do termo de posse. 

Também prestigiaram a reunião o presidente e o vice-pre-
sidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago e Carlos Henri-
que Martins Teixeira, e o diretor secretário Paulo Fernan-
do Cintra de Almeida.

Os novos conselheiros natos do Minas são: Alberto Vieira 
Filho, Alexandre Azevedo Cunha, Antônio Marcos Carrara, 

Novos conselheiros natos do Minas são empossados 
Vagas ocupadas

Por dentro do Estatuto
Quem pode ser conselheiro nato do Minas?

Os requisitos para um associado ser conselheiro nato do Clu-
be estão estabelecidos no artigo 31 do Estatuto do Minas, in-
cisos I ao XIV. Resumidamente, se tornam conselheiros natos: 

- os ex-presidentes do Minas e do Conselho Deliberativo; 

- os sócios beneméritos; 

- os sócios fundadores; 

-  os ex-presidentes do Country, sociedade incorporada  
ao Minas em 2000; 

- conselheiros e diretores eleitos; 

-  ex-presidentes de comissões permanentes (Fiscal,  
de Disciplina, de Sindicância e de Obras); 

-  representantes das classes de sócios atletas eméritos, 
sócios remidos, sócios contribuintes, sócios masters; 

- sócios cotistas mais antigos. 

Antonio Moacir Coelho, Bayard Gontijo Filho, Braulio 
Soares de Matos, Carlos Aurelio L. Vaz de Mello, Israel 
Kuperman, Jose Carlos Machado Vieira, José Carlos P. 
Belém, Josfrancis de Melo Silva, Luiz Gonzaga Teixeira, 
Marco Aurelio Santos Ferreira, Mauro Coutinho Magalhães, 
Nelson Baisi Cerqueira, Otavio de Abreu Portes, Renato 
Travassos Martins Silva, Rodrigo Ferreira de Andrade, 
Sergio Starling Versiani, Yara Maria Ribas de Castro. 

Vale lembrar que o Conselho Deliberativo do Minas é forma-
do por 150 conselheiros natos e 200 conselheiros eleitos e 
40 suplentes, conforme o artigo 29 do Estatuto do Clube. Os 
conselheiros são os representantes dos associados e entre 
suas principais atribuições estão eleger a Diretoria e a Comis-
são Fiscal, trienalmente, no mês de novembro; e julgar, anu-
almente, no mês de abril, as contas da Diretoria, relativas ao 
exercício anterior.
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INSTITUCIONAL

No mês de maio, como acontece anualmente, o condomínio 
do Minas será ajustado. O índice de correção é de 4,5% e foi 
aprovado pelo Conselho Deliberativo, órgão representante 
dos associados, em reunião realizada em 22 de abril último. O 
mesmo índice incidirá sobre a taxa de adesão ao Náutico, as 
mensalidades de cursos e de academias e os serviços (esta-
cionamento, saunas etc.). Os novos valores passam a vigorar 
em 1º de maio e já constarão nos boletos que vencem no dia 
15 deste mês. 

Destaca-se que é de 7,3% a média ponderada dos índices de 
inflação (INPC e IGP-M), apurada nos 12 meses anteriores 

(maio/2018 a abril/2019), que deveriam corrigir os custos de 
mão de obra e das demais despesas do Minas. Entretanto, a 
Diretoria propôs o índice de 4,5%, num esforço para reduzir ao 
máximo o impacto do ajuste no orçamento dos associados.

Vale lembrar que a correção anual das taxas do Minas é indis-
pensável para garantir a qualidade da ampla linha de serviços 
prestados aos sócios e a manutenção da moderna infraes-
trutura das três Unidades do clube. Deve ser ressaltado que, 
mesmo ajustados, os novos valores das taxas do Minas, per-
manecem bem abaixo dos praticados por agremiações simi-
lares do estado.

Taxas de condomínio e de serviços do Minas têm ajuste de 4,5%
Novos valores 

  CATEGORIA VALOR

  COTISTA R$ 344,10

  CONTRIBUINTE R$ 601,80

  DEPENDENTE MENOR (01 a 17 ANOS) R$ 21,00

  DEPENDENTE FILHOS (as) (18 a 20 ANOS) R$ 74,10

  DEPENDENTE FILHOS (as) (21 a 24 ANOS) R$ 88,20

  DEPENDENTE FILHOS (as) (25 a 30 ANOS) R$ 112,30

  DEPENDENTE FILHAS (ACIMA 30 ANOS) R$ 112,30

  COMPANHEIRO (a) R$ 82,20

  OUTROS DEPENDENTES R$ 82,20

  TAXA DE ADESÃO AO MINAS NÁUTICO R$ 51,80

Taxas de condomínio 
em vigor a partir de 1º de maio de 2019



Balanço positivo 
Minas tem superávit líquido de R$ 14 milhões no exercício 2018

Conforme estabelece o inciso B, artigo 40 do Estatuto do Mi-

nas, o Conselho Deliberativo do Minas, órgão representante 

dos associados, aprovou as contas da Diretoria referentes ao 

exercício 2018, durante reunião ordinária, realizada em 22 de 

abril último. A seguir são reproduzidas algumas das princi-

pais informações que expressam a boa gestão dos recursos 

financeiros do Clube. 

Destaca-se que, no período de janeiro a dezembro/2018, a 

soma dos recursos operacionais foi de R$ 145.152 mil, e as 

despesas operacionais totalizaram R$ 123.841 mil antes das 

depreciações, gerando superávit operacional da ordem de R$ 

21.311 mil. Após as depreciações e o resultado financeiro lí-

quido, o superávit líquido do exercício foi de R$ 14.080 mil. O 

caixa líquido proveniente das atividades operacionais foi no 

montante de R$ 14.044 mil, possibilitando investimentos no 

ativo imobilizado e intangível na ordem de R$ 8.990 mil. 

Os registros contábeis do período foram auditados pela BDO 

RCS Auditores Independentes SS e, ainda, analisados e apro-

vados pela Comissão Fiscal do Clube.

O Relatório Anual 2018 do Minas completo, incluindo De-

monstrações Financeiras, Atividades e Balanço Socioam-

biental, está disponível em www.minastenisclube.com.br > 

Institucional > Governança.

Balanço patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos (Nota 15)
  Fornecedores 
  Obrigações sociais e tributárias (Nota 16)
  Recebimentos antecipados 
  Recursos diferidos (Nota 17)
Partes relacionadas (Nota 11)
  Valores vinculados (Nota 10)
    Projetos do esporte
    Projetos da cultura 
    Minas solidário
Demais contas a pagar

Não circulante
  Empréstimos e financiamentos (Nota 15)
  Obrigações sociais e tributárias (Nota 16)
  Recursos diferidos (Nota 17)
  Provisão para riscos (Nota 18)
Recebimentos antecipados

Patrimônio líquido
  Patrimônio social (Nota 19)
  Quotas em Tesouraria (Nota 19)
  Reservas de patrimônio
  Superavit acumulado
Patrimônio líquido do controlador
Participação do não controlador (Nota 22)
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

2018

1.355
3.553

16.331
628
928
478

4.358
1.076

122
1.473

30.302

3.990
4.035
7.991

418
1.350

17.784

69.728
(50)

118.296
115.995
303.969

303.969
352.055

2018

3.738
3.958

17.076
628
928

-

4.908
1.076

122
1.532

33.966

8.527
4.035
7.991

537
1.350

22.440

69.728
(50)

118.296
115.995
303.969

8.712
312.681
369.087

2017

1.475
5.486

13.641
796
904
288

3.608
280

-
1.994

28.472

4.312
4.492
8.757

291
1.800

19.652

69.728
-

118.420
100.672
288.820

288.820
336.944

2017

1.550
7.291

14.196
796
904

-

4.133
280

-
2.026

31.176

4.538
4.492
8.757

437
1.800

20.024

69.728
-

118.420
100.672
288.820

7.468
296.288
347.488

Controladora Consolidado

2018

20.900
5.504

530

5.037
1.062

122
423

2
-

1.027
2.154

36.761

6.886
94

324.273
1.073

332.326
369.087

2017

12.949
4.347

560

4.172
186

-
371

-
-

1.127
764

24.476

4.418
94

317.504
996

323.012
347.488

2018

17.862
4.463

385

4.481
1.062

122
423

2
54

951
2.135

31.940

6.653
37.255

275.146
1.061

320.115
352.055

2017

12.764
3.534

447

3.623
186

-
371

-
532

1.069
735

23.261

4.272
33.899

274.532
980

313.683
336.944

Controladora Consolidado

Ativo
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa (Nota 8)
  Contas a receber (Nota 9)
  Estoques
  Valores vinculados (Nota 10) 
    Projetos do Esporte
    Projetos da Cultura 
    Minas Solidário
  Patrocínios a receber 
  Impostos a compensar
  Partes relacionadas (Nota 11)
  Despesas antecipadas 
  Outros ativos circulantes 

Não circulante
 Depósitos judiciais 
 Investimento (Nota 12 e 13)
 Imobilizado (Nota 14)
 Intangível 

Total do ativo
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Recursos operacionais de sócios 
Contribuições condominiais
Recursos de serviços 
Recursos operacionais de não sócios
Taxa de utilização de espaços (Nota 20)
Marketing e comunicação
Convênio de formação de atletas
Promoções esportivas
Promoções culturais
Patrocínio e publicidade
Outros recursos
Total dos recursos operacionais

(Despesas) receitas operacionais
 Despesas com pessoal
 Despesas de operação
 Despesas administrativas 
 Despesas de manutenção
 Despesas de impostos e taxas
 Despesas com assistência a militantes
 Provisão para riscos (Nota 18)
 Resultado equivalência patrimonial (Nota 12)
 Depreciação e amortização
 Outros recursos operacionais (Nota 24)
Total das (despesas) receitas operacionais

Superavit antes do resultado financeiro 
líquido

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido (Nota 21)
Superavit líquido do exercício
Superavit do não controlador (Nota 22)
Superavit do controlador

2018

135.623
-

3.900
709
434
279
190

4.017
-

145.152

(72.520)
(32.391)

(5.297)
(3.137)
(1.267)

(13.614)
(232)

2.326
(7.700)

2.291
(131.541)

13.611

983
(514)
469

14.080

2018

146.193
1.173

3.954
709
434
279
190

4.069
3

157.004

(76.953)
(35.259)

(5.106)
(3.311)
(1.491)

(13.614)
(232)

-
(8.467)

1.803
(142.630)

14.374

1.088
(836)

252
14.626

546
14.080

2017

128.963
-

4.196
715
392
269

67
5.120

-
139.722

(72.321)
(31.334)

(5.315)
(3.264)
(1.541)

(10.387)
(1.434)

3.276
(7.744)
1.203

(128.861)

10.861

718
(592)

126
10.987

2017

138.062
898

4.267
715
392
269

67
5.149

3
149.822

(75.886)
(33.575)

(5.184)
(3.375)
(1.788)

(10.387)
(1.390)

-
(8.174)

786
(138.973)

10.849

1.608
(746)
862

11.711
724

10.987

Controladora Consolidado

 
 Superavit líquido do exercício
  Ajustes
Depreciação e amortização
Provisão para contingência (Nota 18)
Despesas de juros de emprést. e financ. (Nota 15)
Resultado na alienação de ativo imobilizado
Ajuste pela equivalência patrimonial (Nota 12)

  Aumento (redução) de ativos
Contas a receber 
Contas a receber de UTDC’s
Estoques 
Depósitos judiciais
Partes relacionadas
Valores vinculados
Patrocínios a receber
Impostos a compensar
Despesas antecipadas
Outros ativos circulantes 

  Aumento (redução) de passivos
Fornecedores 
Obrigações sociais e tributárias
Recebimentos antecipados 
Pagamentos contingências (Nota 18)
Juros pagos (Nota 15)
Valores vinculados
Recursos diferidos – Ministério dos Esportes
Demais contas a pagar

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 

Fluxos de caixas das atividades de investimento
Adições ao ativo imobilizado – Inclui Rec.Incentivados
Redução do ativo imobilizado e intangível por 
depreciação diferida
Adições ao ativo intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Obtenção de empréstimos e financiamentos (Nota 15)
Pagamento de emprést. e financiamentos (Nota 15)
Venda de quotas 
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes 
de caixa

Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
No final do exercício
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes 
de caixa

2018

14.080
7.700

232
228

-
(2.326)
19.914

(462)
(528)

62
(2.380)

668
(1.857)

(52)
(2)

118
(1.398)
(5.831)

(1.933)
2.233
(618)
(105)

(22)
1.668
(742)
(520)

(39)
14.044

(9.057)

975
(315)

(8.397)

134
(723)

40
(549)

5.098

12.764
17.862
5.098

2018

14.626
8.467

232
751

-
-

24.076

(690)
(528)

30
(2.467)

-
(1.864)

(52)
(2)

100
(1.388)
(6.861)

(3.333)
2.423
(618)
(133)
(411)

1.693
(742)
(493)

(1.614)
15.601

(15.975)

975
(315)

(15.315)

6.676
(780)
1.769
7.665

7.951

12.949
20.900

7.951

2017

10.987
7.744

(3.649)
433

6
(3.276)
12.245

(645)
984

44
(1.344)

(442)
1.580

340
-

(261)
(146)

110

3.500
6.399
(973)
(267)
(384)

(1.370)
(908)

377
6.374

18.729

(9.315)

912
(146)

(8.549)

2.778
(3.098)

-
(320)

9.860

2.904
12.764

9.860

2017

11.711
8.174

(3.693)
446

6
-

16.644

(720)
984

40
(1.400)

-
1.257

340
(1)

(269)
(153)

78

4.791
6.499
(973)
(275)
(394)

(1.063)
(908)

177
7.856

24.578

(29.836)

912
(150)

(29.074)

3.076
(3.098)

368
346

(4.150)

17.099
12.949
(4.150)

Controladora Consolidado

Minas Tênis Clube
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PARECER DA COMISSÃO FISCAL

Os signatários do presente, membros da Comissão Fiscal do MINAS TÊNIS CLUBE, 
tendo, mensalmente, examinado os balancetes relativos ao exercício de 2018, são 
de parecer que o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Superávit  refletem a si-
tuação econômica e financeira da Entidade e estão, assim, em condições de receber 
aprovação do poder social competente.

Subscrito e assinado em

Belo Horizonte, 25 de março de 2019.

Aroldo Pinto de Ávila

Francisco Moreira de M. Júnior

Ivan Ribeiro de Oliveira

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos
Administradores e Quotistas do
Minas Tênis Clube
Belo Horizonte – MG

Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas do Minas Tênis Clube
(“Entidade”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do superávit, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e
consolidada, do Minas Tênis Clube em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB).

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Entidade e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Entidade, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Entidade. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações
contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com
os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em
nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos
os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são
consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o
relatório do auditor

A Administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório Anual.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório
Anual e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório Anual e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório Anual, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais
e consolidadas

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards
Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Entidade e suas
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:

§ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião;

O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais;

§ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade e suas controladas;

§ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

§ Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Entidade e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Entidade e suas controladas a não mais se manter em continuidade
operacional;

§ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada; e

§ Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 25 de março de 2019.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 MG 009485/F-0

Paulo Eduardo Santos
Contador CRC 1 MG 078750/O-3
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Como acessar o aplicativo do Minas

Um espaço exclusivo para os sócios do Minas Tênis Clube e 
do Minas Náutico, com agenda de eventos, dados cadastrais 
individuais e atualização, carteira social digital e a possibilida-
de de comprar ingressos para os eventos e fazer pedidos de 
alimentos e bebidas vendidos nas lanchonetes e restaurantes 
das Unidades I e II. Essas são as principais funcionalidades 
do novo aplicativo do Minas, que já está disponível nas ver-
sões iOS e Android. A ferramenta faz parte do Plano Diretor 
de Informática do Minas – triênio 2017/2019, que tem como 

Minas lança novo aplicativo, para uso exclusivo de associados
No seu celular

MINAS 4.0

objetivo promover a inovação tecnológica no clube. Mais fun-
cionalidades serão incorporadas ao app nos próximos meses, 
como a atualização da agenda da Academia, matrículas em 
cursos, marcação de quadras, entre outras. Já com as funcio-
nalidades disponíveis, o atendimento aos sócios está sendo 
otimizado, nos quatro clubes. Além disso, o app oferece uma 
nova experiência aos usuários, que agora têm o Minas na pal-
ma de suas mãos. Veja, abaixo, como utilizar o novo app.

Baixe o aplicativo na PlayStore (Android) ou na AppStore 
(iOS). Entre no aplicativo. Para ter acesso, o sócio deve 
informar seu CPF ou seu NPF (número indicado na car-
teira social)

Na home, você acessa notícias, o menu, a carteira digital, 
os principais atalhos do menu, sua agenda de eventos, o 
calendário de eventos do Minas e os pedidos

1 2

MENU CARTEIRA 
DIGITAL

NOTÍCIAS

PEDIDOSEVENTOS
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Acesse no canto superior 
esquerdo. Nele, há as abas:

Acesso ao Perfil, com os principais 
dados cadastrais, e a possibilidade de 
atualizá-los; acesso aos perfis dos 
Dependentes, caso o sócio seja titular 
da cota; cadastro de dados dos 
Cartões de Crédito para comprar 
ingressos a eventos e fazer pedidos 
nos quiosques de alimentos e bebidas 
das Unidades I e II; e Meus Boletos, 
para acompanhar os boletos já pagos 
e visualizar o que estiver em aberto.

No canto superior direito está a sua carteira 
social, no aplicativo. Ao acessá-la, é gerado 
um QR Code. Na portaria do Clube, você 
aproxima seu celular do leitor infravermelho 
da catraca, que vai ler o QR Code e liberar 
sua entrada ao Minas. Lembre-se! Isso não é 
uma substituição da carteirinha. Por mais 
que o sócio consiga entrar no Clube sem 
apresentar a carteira, é necessário que ele 
esteja sempre com ela.

Você pode acessar as páginas “Minha Área”, 
“Pedidos”, “Meus Ingressos”, “Recarregar 
Saldo” e “Compras em Eventos”, sem 
precisar acessar o menu.

Localizado no rodapé, no ícone da 
direita (garfo e faca). Nele, há as abas:

Acompanhe os pedidos anteriores que os 
que estão em andamento.

No app, em “Eventos”, é possível ver toda a 
programação de lazer e educação do Minas, 
como os meet points da equipe de corrida 
Unimed/Minas, as grandes festas, os 
eventos recreativos, entre outros. No 
calendário, ao clicar em cada evento, você 
vê as informações sobre ele e o botão 
“Adicionar a Agenda”, que dá a possibilidade 
de você montar sua própria agenda do 
Minas. O evento irá diretamente para o 
campo “Minha Agenda”, na página inicial do 
app, para você não se esquecer dos eventos 
que quer participar. 

As principais notícias, que são 
replicadas do site do Minas, 
www.minastenisclube.com.br.

No rodapé, no ícone do meio 
(calendário). Nele, há as abas:

Agenda dos eventos realizados no Minas. É possível ver todos os eventos 
do mês ou pesquisar por período (Hoje, Amanhã, Esta semana e Próxima 
semana). É possível também filtrar a pesquisa por ano, mês, categoria 
(geral, shows, palestras ou teatros) e Unidade do Minas. 

É possível fazer pedidos nos restaurantes e lanchonetes
dos Minas I e II pelo aplicativo. Você seleciona a Unidade,
o quiosque, vê o cardápio e compra os produtos. O app 
informa em quanto tempo o pedido ficará pronto e, na 
finalização, em alguns estabelecimentos, é possível você 
escolher se pegará o pedido no balcão ou se prefere que 
seja entregue na sua mesa.

Compre ingressos de eventos realizados no Minas. É possível comprar 
apenas os ingressos que são vendidos nas Centrais de Atendimento, como 
entradas para as festas e jogos na Arena MTC; não pode ser usado para 
compra de ingressos de espetáculos do Teatro do CCMTC. 

Aqui, você acompanha o seu saldo dos créditos adquiridos
em “Compra em Eventos”.

MENU

CARTEIRA DIGITAL

MINHA AGENDA

ATALHOS

NOTÍCIAS

EVENTOS

PEDIDOS

• Minha Área

• Pedir

• Pedidos realizados

• Ver Eventos

Agora, os sócios podem se programar para não enfrentar filas na compra
de fichas de alimentos e bebidas nos eventos. Com antecedência, é possível 
adquirir crédito, que será trocado por produtos vendidos nas barracas 
exclusivas de cada evento. Os titulares podem comprar para eles e para 
seus dependentes. Para usar o crédito nas barracas, será gerado um QR 
Code, para debitar o valor. O crédito adquirido pode ser usado apenas nos 
eventos do Clube, não nos quiosques, lanchonetes e restaurantes.

• Compra em Eventos

• Saldo em Eventos

• Meus Ingressos

Você acompanha o número de pessoas 
que já entraram em cada um dos quatro 
clubes, no dia.

• Pessoas no Clube

CONTEÚDO APLICATIVO DO MINAS
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Marcos Brandão, diretor-presidente da BH Airport

Considerado a porta de entrada do Estado de Minas Gerais, o 
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte completou, em abril, 
35 anos de atividades e começa a consolidar uma das maio-
res transformações de sua história. Recentemente, conquistou 
o Prêmio Anual Airport Service Quality (ASQ) 2018 de melhor 
da América Latina e Caribe, na categoria entre 5 e 15 milhões 
de passageiros por ano, concedido pelo Airports Council Inter-
national (ACI) World, organização que representa aeroportos 
do mundo inteiro, um feito inédito no Brasil. Além do prêmio 
internacional concedido pelo ACI, nos últimos cinco trimestres 
os resultados da Pesquisa de Satisfação, realizada pelo Minis-
tério da Infraestrutura, apontaram que o aeroporto já figura no 
ranking dos melhores do país na opinião dos passageiros.

Para Marcos Brandão, diretor-presidente da BH Airport, respon-
sável pela gestão do aeroporto, o reconhecimento pode ser atri-
buído ao amplo planejamento desenvolvido pela concessioná-
ria, nos últimos cinco anos, que, desde o início das operações, 
em 2014, adotou iniciativas para oferecer aos passageiros a 
melhor experiência de viagem, além do compromisso de tornar 
o aeroporto um importante instrumento de apoio ao desen-
volvimento econômico do Estado. Nesta entrevista exclusiva 
concedida à Revista Minas Tênis Clube, ele revela alguns dos 
principais projetos da concessionária e ressalta que, a partir de 
agora, o foco é o crescimento do aeroporto. Este novo direcio-
namento, segundo ele, vai favorecer a atração de investimentos 
para a região e a geração imediata de empregos e renda.

Quando a BH Airport assumiu as operações do Aeroporto In-
ternacional de Belo Horizonte e é qual o valor dos investimen-
tos já realizados?

A BH Airport assumiu as operações do aeroporto em agosto 
de 2014. Desde o início, os principais objetivos da concessio-
nária foram elevá-lo à categoria de um dos melhores do país 
e de oferecer serviços de classe mundial. Para isso, foram 
realizados investimentos da ordem de R$ 1 bilhão que incluí-
ram, além da construção de um novo terminal, novos acessos 
viários, ampliação do número de vagas de estacionamento, 
aumento da oferta de novos produtos e serviços, entre outros. 
Também investimos na capacitação dos nossos colaborado-
res como parte da estratégia de oferecer a melhor experiência 
de viagem aos passageiros.

“No Brasil, estamos classificados 
entre os três melhores aeroportos”

“Em 24 meses aumentamos 
de 26 para 45 o número de 
destinos diretos oferecidos 
pelas companhias aéreas a 

partir de Belo Horizonte”
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ENTREVISTA

O que esses investimentos trouxeram de benefícios diretos 

para os passageiros e as cidades vizinhas?

Os reconhecimentos que já conquistamos até aqui, tanto em 

nível nacional quanto internacional, comprovam os benefícios 

desses investimentos. Em março, o Airports Council Interna-

tional (ACI) World, entidade que reúne alguns dos principais 

aeroportos do mundo, nos comunicou a conquista do Prêmio 

Anual ASQ 2018 de melhor aeroporto da América Latina e Ca-

ribe. A mesma instituição havia nos concedido o prêmio de ae-

Para manter o Aeroporto no topo do ranking, quais são os 
próximos projetos?

O nosso foco é o crescimento. Esperamos ter participação ativa 
no apoio à retomada do desenvolvimento do nosso estado e, por 
isso, neste ano, adotamos uma nova estratégia de atuação por 
linhas de negócios. Entre os nossos projetos estão o desenvolvi-
mento do nosso terminal de cargas e criação de um hub logístico 
na região, a operação do aeroporto industrial, além de iniciativas 
para melhorar o acesso e a mobilidade até o aeroporto, como 
a implantação de um terminal integrador de ônibus. Todos os 
investimentos previstos para os próximos dois anos terão foco 
em inovação e, certamente, vão trazer facilidades e ampliar ainda 
mais a qualidade da prestação dos nossos serviços.

Nós acreditamos que a infraestrutura atual pode e deve ser utili-
zada por toda a população de Belo Horizonte e das cidades vizi-
nhas como espaço de lazer e de entretenimento. Por isso, depois 
de dobrar o número de pontos comerciais com mais lojas, cafete-
rias e restaurantes nos últimos anos, vamos ampliar o calendário 
de eventos. No ano passado, realizamos uma corrida inédita no 
Brasil para atletas amadores na pista do aeroporto. A BH Airport 
Night Run atraiu mais de 1500 participantes. Para 2019, o nosso 
calendário promete boas surpresas até o final do ano.

Há seis meses, a BH Airport e o Minas Tênis Clube firmaram 
parceria para divulgar as áreas de esporte e de cultura do 
Clube. Há planos para ampliar essa parceria e oferecer bene-
fícios exclusivos para os associados?

A nossa parceria com o Minas Tênis Clube foi natural. O Clube é 
uma referência em Belo Horizonte por ter uma cultura consoli-
dada na excelência da prestação de serviços. É uma história de 
sucesso a ser seguida. Nós compartilhamos dessa visão e nos 
sentimos honrados pela parceria. Estamos desenvolvendo uma 
série de novidades para os associados do Clube que devem ser 
anunciadas nos próximos meses. Esta será a nossa maneira de 
reconhecer essa história de sucesso.

“Esperamos ter participação 
ativa no apoio à retomada 

do desenvolvimento 
do nosso estado”

“Estamos desenvolvendo uma 
série de novidades para 

os associados do Clube, que 
devem ser anunciadas 
nos próximos meses”

roporto que mais evoluiu na Qualidade de Prestação de Servi-

ços na América Latina e Caribe, em 2017. E no Brasil, segundo 

os resultados das cinco últimas pesquisas trimestrais de sa-

tisfação, realizadas pelo Ministério da Infraestrutura, estamos 

classificados entre os três melhores aeroportos brasileiros.

O reconhecimento do próprio setor aeroportuário, e de todos 

aqueles que usufruem dos nossos serviços, confirmam que, 

além dos investimentos realizados, a estratégia de oferecer 

mais destinos aos mineiros e de sempre priorizar a melhoria 

da qualidade da prestação de serviços do aeroporto foi acer-

tada. Continuamos comprometidos com o apoio a todas as 

iniciativas que facilitem a infraestrutura de acesso e a mobili-

dade até o aeroporto e também queremos promover a região 

como uma das mais promissoras à atração de investimentos.

Hoje, temos infraestrutura moderna e com serviços de qua-

lidade capazes de atrair o interesse das companhias aéreas 

para oferecer mais voos e mais destinos, o que traz reflexos 

diretos na geração de empregos qualificados, renda e tam-

bém para o desenvolvimento econômico e social da região 

e de todo o estado. Citando apenas um exemplo, em apenas 

24 meses aumentamos de 26 para 45 o número de destinos 

diretos oferecidos pelas companhias aéreas a partir de Belo 

Horizonte. E continuamos trabalhando para que este número 

seja ainda maior.
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Perspectiva da área da nova lanchonete da Piscina 

Dando sequência à primeira etapa do Plano Diretor do Mi-
nas Country, com a conclusão das obras de implantação do 
elevador e da passarela que liga a Sede Social ao espaço 
de lazer do nível inferior do Minas Country, estão sendo 
executados os serviços de sondagem e topografia, na área 
em que serão reformadas as piscinas e construídos os no-
vos vestiários, a nova lanchonete e o Espaço da Criança. A 
Intersolo e a Unitopo são as responsáveis pelos serviços. 
Os projetos complementares dessas obras estão sendo 
elaborados pela Paula Machado Engenharia e Projetos 
Ltda (estrutura), Escala Serviços de Engenharia (instala-
ções) e Kamino, Oporto e Gazzinelli Arquitetos Associados 
(imagens em 3D dos novos espaços). As empresas foram 
as vencedoras das licitações realizadas pelo Clube.

Na sequência da conclusão dessas obras, serão iniciadas 
as licitações para contratação das empresas que farão as 
obras civis da lanchonete, dos vestiários, das piscinas e do 
Espaço da Criança. Também serão licitados os serviços de 
reforma da galeria de água pluvial, elaboração dos orça-
mentos da obra da piscina de baixo e elaboração do projeto 

Estão começando as obras das piscinas e dos novos vestiários e lanchonete
Próximas etapas

para acessibilidade na Unidade do Minas Country.

Prédio da Lanchonete
Uma nova edificação com dois blocos - lanchonete e ves-
tiários - terá área total de 401,38 m², sendo que 243,42m² 
serão destinados à instalação de uma varanda coberta 
para abrigar mesas e cadeiras.

Na nova lanchonete, os associados ganharão mais como-
didade e conforto, tanto em relação ao espaço físico, quan-
to na utilização dos serviços. A área de atendimento terá 
24,82 m², com amplos balcões. No variado cardápio cons-
tarão bebidas, lanches, salgados e porções. E o sistema 
de registro dos pedidos será por meio de comandas ele-
trônicas e do aplicativo Minas Tênis Clube (saiba mais nas 
páginas 14 e 15), garantindo mais agilidade. A lanchonete 
terá, ainda, cozinha, sanitário para funcionários e depósito. 

Já no bloco dos vestiários, haverá dois masculinos e dois 
femininos (um de cada adaptado para pessoas com mo-
bilidade reduzida) e uma rouparia que servirá a todos os 
vestiários.

PDMTCC  
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O sistema de iluminação do Minas II foi 100% substituído por LED, tecnologia mais eficiente, econômica e sustentável

A economia de insumos energéticos é meta constante da área 
de Engenharia do Minas, que está sempre inovando nas tec-
nologias utilizadas e revisitando sua matriz energética, bus-
cando soluções que garantam economia e sustentabilidade. 
Exemplos disso são a implantação, na Unidade II, concluída 
no final de 2018, do maior painel de energia solar do segmen-
to clubístico, na América Latina, com 3200 m², e a substitui-
ção (retrofit) por LED de 100% da iluminação das Unidades I e 
II. “A conta de energia tem grande impacto no orçamento do 
Minas e, por isso, temos que buscar soluções que garantam 
a melhor prestação de serviços e a satisfação dos sócios e 
que também sejam econômicas e sustentáveis”, comenta o 
diretor de Obras José Cláudio Nogueira Vieira. 

No Minas II, a modernização dos sistemas de aquecimento 
de água (SAS) e de iluminação (SIL), que representam 57% 
do consumo total da Unidade, já proporciona economia anual 
de aproximadamente 82,5 mil m³ de gás e de 208 mil kWh em 
energia elétrica. Na Unidade não são mais utilizados os siste-
mas antigos de aquecimento, que eram feitos por conjuntos 
de bombas de calor e de aquecedores elétricos. 

Já o novo sistema de iluminação de LED, implantado nos Mi-
nas I e II, além da redução de custos e das melhores condi-

Minas faz controle do consumo de energia elétrica e de fontes alternativas
Inovações sustentáveis

ções de iluminação nas quadras, seguindo norma da Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a economia de 
energia elétrica gerada anualmente é de aproximadamente 
750 mil kWh. Além de mais econômicas, as lâmpadas de LED 
são 100% recicláveis, beneficiando o meio ambiente.

Controle Operacional
Outras medidas adotadas pelo Minas, visando a economia de 
energia são: utilização de gás natural no aquecimento das pis-
cinas dos Minas I e II; a instalação de sensores de presença 
nas áreas comuns e nos banheiros com menor utilização; e a 
implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), nos Mi-
nas I e II, que permitem o acompanhamento, em tempo real, do 
consumo de insumos energéticos.

O Minas também faz, em parceria com a JAM Engenharia, o 
acompanhamento do funcionamento do sistema de ar condi-
cionado do Centro de Facilidades da Unidade I. O monitoramen-
to em tempo real do consumo de energia da Central de Água 
Gelada (CAG) do prédio visa a economia de energia elétrica, em 
sintonia com o conforto térmico dos usuários das instalações, 
considerando também as ações de manutenção que proporcio-
nem o prolongamento da vida útil dos equipamentos.

SEU PATRIMÔNIO 
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SEU PATRIMÔNIO

Mesmo nos meses mais frios, os jardins e gramados do Minas 
continuam bonitos

No último mês, a área de Manutenção do Minas ganhou o re-
forço da Somitec, que assinou contrato de manutenção pre-
ventiva dos sistemas de automação das Unidades. A Somitec 
atuará para que os novos sistemas estejam sempre operantes 
e garantindo o conforto térmico dos associados nos vários 
ambientes das Unidades I e II. 

As equipes de manutenção do Minas seguem executando, 
diariamente, ações para assegurar o pleno funcionamento 

Equipes da Manutenção garantem o funcionamento pleno das Unidades
Bem cuidado

das três Unidades. No último mês, no Minas I, foi feita a lim-
peza dos reservatórios de água, preservando a qualidade da 
água para consumo e para uso geral nas instalações. 

No Minas II, a estrutura metálica do ginásio coberto (área da 
quadra poliesportiva) ganhou nova pintura, assim como os 
alambrados das quadras de tênis do 4º pavimento do Edifício 
do Estacionamento. 

Já no Minas Country, a equipe de manutenção pintou todo o 
ginásio de peteca, incluindo piso, paredes e estrutura metá-
lica; e foi demarcada vaga de estacionamento para pessoa 
com deficiência em frente ao campo de futebol. Demonstran-
do criatividade e “paixão por servir”, a equipe de carpinteiros 
do Minas Country produziu os móveis dos restaurantes de 
sócios e de colaboradores, reaproveitando as madeiras não 
utilizadas na reforma do deck da Piscina Superior.

O Minas mais verde
Com a chegada dos meses mais frios do ano, as equipes de 
manutenção e jardinagem estão trabalhando preventivamen-
te, para que as áreas verdes das Unidades I, II e Country conti-
nuem bonitas durante o período de estiagem. No último mês, 
na Unidade I, foi feita a manutenção do sistema de irrigação; 
na Unidade II, foi replantada a grama da Praça Itália e execu-
tadas manutenções nos jardins Impermeabilizada a jardineira 
do 4º pavimento da Sede Social; e no Country foi substituída 
a grama de diversos taludes, além de realizada a manutenção 
semanal dos campos gramados de futebol.

•  Se você vai subir um andar ou descer dois, use as escadas;

•  Aperte o botão de chamada apenas uma vez e verifique se 
o elevador está parado no andar;

•  Entre e saia da cabine sempre olhando para as soleiras das 
portas;

•  Preste atenção nas sinalizações sonora e visual dos indica-
dores de chegada e sua direção;

•  Respeite o limite de peso e de passageiros indicados na 
cabine;

•  Crianças não devem estar desacompanhadas de responsá-
veis no elevador;

•  Nunca use o elevador em caso de incêndio no prédio;

•  Se faltar energia elétrica, aguarde a chegada do auxílio téc-
nico. Nunca tente sair do elevador por conta própria;

•  Evite acidentes: não coloque braço, perna, carrinho de bebê, 
sombrinha ou quaisquer outros objetos para interromper o 
fechamento da porta do elevador. 

Dicas para o bom uso dos elevadores
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Sócios utilizam a Área de Convivência, que foi totalmente reformada

A equipe Japão venceu o Torneio Início

Equipe Equador, vice-campeã do Torneio Início

Abrindo a temporada do futebol de campo no Minas Náutico, o 
Torneio Início reuniu 110 sócios, em abril, em partidas rápidas 
para reconhecimento dos campos e socialização das equipes. 
Uniformizados e cheios de alegria, os minastenistas foram 
distribuídos em dez times, representando os países Argentina, 
Brasil, Cathar, Chile, Colômbia, Equador, Japão, Paraguai, Peru e 
Uruguai. Essas mesmas equipes já estão disputando o Torneio 
Interno 2019, que tem previsão de terminar em junho. 

Antes das partidas, os associados foram recebidos com um 
coffee break na nova Área de Convivência do Náutico, locali-
zada próxima aos Campos de Futebol. O espaço passou por 
reforma, que incluiu revitalização completa, instalação de nova 
churrasqueira e ampliação da área para realização de eventos, 
garantindo mais conforto e comodidade para os usuários. 

O time Japão foi o campeão do Torneio Início, seguido pelo 
time Equador. Depois das partidas, os sócios fizeram um 
churrasco na Área de Convivência, para comemorar a união 
da turma de futebol do Minas Náutico. 

Uma nova Sala de Musculação, uma Sala para Atividades Co-
letivas e um Salão Multifuncional para a prática de exercícios 
e treinamentos integrados. Esses são os novos espaços da 
Academia do Minas Náutico, cuja proposta é oferecer aos 
sócios treinamento completo, que trabalhe o corpo por meio 
de diversos movimentos, com atenção para estabilização e 
funcionalidade dos exercícios.

As salas têm equipamentos modernos, incluindo remos, air 
bikes, esteiras mecânicas e elétricas, caixas para saltos, bo-
las, cordas navais, argolas e outros aparelhos inovadores. As 
aulas são orientadas por instrutores especializados, prescri-
tas individualmente ou por meio do programa “Treinos do Dia”, 
disponibilizado por todos os alunos de Musculação ou nos ho-
rários das aulas de Atividades Coletivas. 

Depois do Torneio Início, turma do futebol já disputa o Torneio Interno 2019 

Academia do Náutico tem novos espaços de treinamentos integrados

MINAS NÁUTICO

A bola rola

Boa forma
A Academia do Minas Náutico funciona de segunda a sexta- 
feira, das 7h às 21h30. Informações sobre turmas e matrícu-
las pelo telefone: 3517 3000.

A Academia do Náutico tem nova Sala de Atividades Coletivas e 
novo Salão Multifuncional



A Academia que queremos 
Nos últimos dez meses, houve redução 
de 48% no estoque de toalhas disponíveis 
para os sócios, na Musculação e no 
Spinning, nos Minas I e II.

Por isso, lembramos que as toalhas não 
podem ser levadas para outros espaços 
dos clubes, nem para casa. 

Os sócios que frequentam a Academia do Minas I têm bons 
motivos para comemorar. Na área de equipamentos ergomé-
tricos foram instaladas, em abril, 33 novas esteiras, nove apa-
relhos de cross trainer, nove bicicletas verticais e nove horizon-
tais da Life Fitness. Também são inéditos na Academia três 
novas escadas, quatro remos, três SCI FIT e dois Arc Trainers. 
Os novos equipamentos são dotados da mais avançada tec-
nologia em treinos cardiovasculares, assegurando ainda mais 
qualidade no atendimento às demandas dos associados.

O SCI FIT é um aparelho de treinamento integral, especialmen-
te para idosos e atletas, que proporciona melhoria funcional 
e personalização de intensidade e de movimentos pelo pra-

Academia do Minas I tem 72 novos equipamentos com avançada tecnologia
Melhor ainda 

Alunos da Academia do Minas I contam com 72 novos e modernos aparelhos ergométricos

ticante. As escadas garantem ótimo trabalho cardiovascular, 
assim como o Arc Trainer, equipamento que tem variadas apli-
cações, sendo indicado tanto para fortalecimento quanto para 
trabalhos de recuperação, proporcionando, por exemplo, a re-
dução do impacto nos joelhos ao andar. O Arc Trainer também 
é ideal para os alunos que procuram um treino HIIT desafiador. 

Nas esteiras, cross trainers e bicicletas da Life Fitness, o pon-
to é forte é a tecnologia e a conectividade. Nesses aparelhos, 
é possível programar planilhas de treinos, compartilhar per-
cursos por aplicativos - Android, Apple, Strava etc - e simular 
trajetos pelo mundo, com roteiros que vão das mais famosas 
maratonas a trajetos em diferentes terrenos. 
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EDUCAÇÃO



Formamos cidadãos que 
mudam o mundo.
Resultado do apoio dado pelo 
Olimpo: desempenhos excelentes, 
quebra de recordes. 
Turmas reduzidas = aprendizado 
com maior interação 
professor/aluno. 
O Olimpo pensa cada eta-
pa letiva visando ao rendi-
mento máximo.
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Leoni e Leo Jaime fazem o show especial na Festa das Mães, dia 10/5

O segundo domingo do mês de maio é normalmente mar-
cado como um dia de muito afeto, carinho, admiração e 
gratidão, para homenagear e presentear as mães e reforçar 
os vínculos com os entes queridos. No Brasil, o Dia das 
Mães foi comemorado pela primeira vez em 12 de maio de 
1918, na Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. E 
em 1932, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, a 
data passou a ser celebrada seguindo o costume dos Es-
tados Unidos, isto é, em todo segundo domingo do mês 
de maio. No Minas, a Festa das Mães é um dos três tradi-
cionais megaeventos realizados na Unidade II, ao lado da 
Festa Junina e do Réveillon. E o Clube já está preparado 
para a edição 2019 da festa, que acontecerá no dia 10 de 
maio, das 20h à 1h, no Gramado do Minas II.

Desta vez, Leo Jaime & Leoni serão as atrações musicais 
do evento. Parceiros desde o início de suas carreiras, os 
músicos já estiveram juntos muitas vezes no palco. Em 
1998, há 21 anos, fizeram o show “Fotografia”. Agora, re-
tomam a ideia em novo espetáculo, em que estarão no pal-
co ao mesmo tempo, tocando juntos. Acompanhados de 
Ricardo Palmeira, na guitarra, João Pompeu, no teclado, e 
Alexandre Fonseca, na bateria, Leoni assume o baixo, e Leo 
Jaime, a guitarra principal, e fazem para os minastenistas 
um show com cerca de 30 canções, incluindo os sucessos 
“Garotos II”, “Nada Mudou”, “Exagerado”, “Rock Estrela”, 
“Como Eu Quero”, “Pintura Íntima”, “Mensagem de Amor” e 
“Só pro Meu Prazer”, além de hits que criaram em parceria, 
como “Solange”, “Fotografia” e “A Fórmula do Amor”. 

Para comemorar
Festa das Mães terá show de Leo Jaime e Leoni e atrações para toda a família
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ESPECIAL MÃES

O acesso ao evento é gratuito para os sócios do Minas Tê-
nis Clube, com apresentação da carteira social nas porta-
rias. E já estão à venda, nas Centrais de Atendimento das 
Unidades I e II, os ingressos para o camarote exclusivo 
para sócios, pelo valor de R$ 160 por pessoa, incluindo 
open food de petit goumert e open bar de espumante, cer-
veja, refrigerante e água. Também estão à venda entradas 
para convidados de sócios curtirem a festa no Gramado, a 
R$ 160 por convidado. Esperamos você!

Manhã especial

Festa das Mães:
Show: Leoni & Leo Jaime.
Data: dia 10/5 (sexta-feira).
Horário: 20h à 1h.
Local: Gramado do Minas II.
Entrada gratuita para sócios do Minas.
Camarote exclusivo para sócios: R$ 160 por pessoa, à venda 
nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II. Convidados 
de sócios, para o Gramado: R$ 160 por pessoa, também à 
venda nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II. Mais 
informações: (31) 3516-1000 / 2000.

A comemoração do Dia das Mães no Minas continua no dia 

seguinte, 11 de maio. Para reunir toda a família minastenis-

ta, será promovida uma manhã recreativa, das 7h30 às 14h, 

no Gramado da Unidade I, com atividades especiais para as 

mães, além de quick massage, das 10h30 às 14h. O evento é 

gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube.

A manhã especial começará com um alongamento, seguido 
da palestra “Viver em dieta – É possível ser feliz?”, que será 
proferida pela psicóloga e especialista educacional Vanessa 
Guilherme Souza, da Gerência de Educação do Minas, e pelo 
educador físico e coach de emagrecimento Mago Luiz. De-
pois, haverá um aulão de hidroginástica e, para finalizar, músi-
ca ao vivo. Mamães minastenistas, aproveitem!
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Como construir uma relação diferente com os meus filhos? 
Como desconstruir o comportamento autoritário que herdei 
dos meus pais, na criação das minhas crianças? O que pre-
ciso fazer para reforçar minha presença na vida dos meus 
filhos? Bater e/ou colocar de castigo funciona? É comum o 
relato de mães e pais angustiados com a criação dos peque-
nos: birras, comportamentos agressivos, falta de comunica-
ção. Formatos que funcionavam antes também parecem não 
fazer mais efeito. Acrescente a isso o espaço tomado pelos 
aparelhos eletrônicos e a vida corrida nos grandes centros ur-
banos, que contribuem ainda mais para raros momentos em 
família. Pronto! O problema está instalado! 

O lado positivo é que, com todas essas mudanças, descobriu-
-se que a maternidade e a paternidade não estão nos genes, 
e as pessoas podem escolher o melhor jeito de conduzir sua 
família. Algumas delas adotaram métodos como a Parenta-
lidade e a Disciplina Positiva, duas abordagens que ajudam 
mães e pais a desenvolveram relações mais humanizadas 
com as crianças. 

A Parentalidade é o lugar, as posturas e as ações que os pais 
colocam em prática para educar a criança e ajudá-la a desen-
volver suas habilidades. O termo foi proposto pelo psiquiatra 
francês Paul Claude Recamier, em 1961, e utilizado por vários 
autores na década de 1980. A Disciplina Positiva é uma abor-
dagem socioambiental para pais e mães e segue o mesmo 
caminho, no estímulo de bons comportamentos nas crianças. 

A associada do Minas, psicóloga, doutora em Educação pela 
UFMG e Educadora Parental em Disciplina Positiva pela Positi-
ve Discipline Association, nos Estados Unidos, Cecília Antipoff, 
explica que a prática da Disciplina Positiva propõe mudanças 
de padrões nas intervenções, falas e comportamentos dos 
pais. Cecília é autora de um canal no Youtube com o seu 
nome e oferece cursos e dicas sobre o universo infantil. No 
seu perfil no Instagram @ceciliaantipoff_oficial, ela promove 
vídeos ao vivo sobre o assunto, todas as terças-feiras. 

São pilares da Disciplina Positiva o respeito mútuo e o enco-
rajamento sadio. “Se eu quero que a criança não grite, tenho 
que parar de gritar com ela. O estímulo à criança deve ser pelo 
esforço que ela fez para tirar uma nota boa, imaginando que 
ela está muito satisfeita com o que alcançou. Não é dizer que 
a mamãe está feliz e orgulhosa com sua nota dez”, explica a 
psicóloga. 

De acordo com Cecília Antipoff, na Disciplina Positiva a abor-
dagem é firme e gentil, o que não significa permissividade a 
todo custo. Há coisas que não são negociáveis e para quais 
são oferecidas escolhas, como escovar os dentes, se alimen-
tar e dormir na hora adequada. “Oferecemos opções para as 

crianças, o que é muito diferente de punição, do tipo faz isso, 
faz aquilo”, destaca, acrescentando que a grande cilada acon-
tece quando os pais assistem à uma palestra ou vídeo sobre 
Disciplina Positiva, aprendem as ferramentas e tentam apli-
cá-las em casa, sem resultado. “Primeiro, a pessoa tem que 
compreender o significado disso: por que é melhor encorajar 
do que ficar elogiando?”, explica a psicóloga.

Segundo Cecília, promover mais tempo livre para a criança 
brincar, descansar e assimilar seu dia são regras básicas a 
serem seguidas. Ela explica que, atualmente, pais e mães têm 
preocupações excessivas sobre o futuro dos seus filhos e ex-
cedem nas atividades especializadas, que também geram es-
tresse nos pequenos. “Uma criança que brincou, descansou e 
aprendeu sentindo prazer, que não se sentiu pressionada, que 
teve infância, vai correr atrás do conteúdo. A atividade física 
sem exageros pode contribuir para o autoconhecimento e a 
sensação de conquista pessoal”, afirma a especialista. 

Bater e colocar de castigo funciona? “Funciona, mas a um custo 
emocional muito alto. A criança não é escutada, e isso ela vai le-
var para a vida”, enfatiza a associada, que defende a importância 
da autoeducação para quem vai educar uma criança, lembrando 
que o resultado é em longo prazo. “Tem uma fala que eu gosto 
muito da psicopedagoga Isa Menatel: é preciso estudar para ser 
pai e mãe. As pessoas acham que ser pai e mãe é uma coisa 
100% intuitiva, natural, e não é”, conclui Cecília Antipoff.

Novas abordagens ajudam no desenvolvimento de melhores relações com os filhos
Autoeducação para educar

Cecília Antipoff: “É preciso estudar para ser pai e mãe”
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O casal Bárbara e Henrique e o filho igor

Pais presentes
A associada Bárbara de Faria Cabral Moreira, 33 anos, e o 
marido Henrique Eduardo Araújo Coelho, 32 anos, ambos ar-
quitetos, planejaram a chegada do filho Igor, hoje com 1 ano 
e seis meses. A educação que escolheram oferecer ao filho 
sempre esteve nas conversas do casal, que também pratica 
Ioga junto, há dois anos, no Minas. Eles optaram por uma cria-
ção mais inclusiva, marcada pela presença dos pais. 

“Hoje, nosso investimento é na presença. É estar junto. É esse 
tempo livre que a gente tem, de vir com ele para o Minas ou de 
fazer alguma atividade”, afirma Henrique, que reforça a parce-
ria com a esposa para fazer as escolhas à maneira deles. “A 
gente estudou Emmi Pikler, que é uma autora que fala dessa 
coisa de criar um vínculo com a criança desde pequena (...). 
Essa questão das emoções, a gente tenta verbalizar algumas 
coisas, como ‘Ah, você está cansado, vamos dormir, ficar tran-
quilo’”, completa Bárbara, que brinca sobre a foto feita para 
essa matéria para falar do comportamento do filho. “Ele não 
estava rindo quando acordou, mas todo mundo que o vê fala o 
quanto ele é alegre. Não sei se é a nossa presença, o carinho 

diário que a gente dá que o torna essa pessoa tão viva. E isso 
também desperta na gente. Tem muita gente que me vê hoje 
e fala: ‘Nossa, mas você está mais bonita!’. Acho que a mater-
nidade me fez muito bem!”, conclui a mamãe minastenista.

ESPECIAL MÃES
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Os jovens minastenistas têm encontro marcado na segunda edi-
ção da Sexta Japa, que será no dia 24 de maio, das 22h às 3h, no 
Salão de Festas do Centro de Facilidades do Minas I. Promovida 
pelo Projeto Jovem (OJE), a festa é aberta para sócios e seus 
convidados não sócios e une gastronomia e balada. O cantor e 
compositor mineiro Breno Gontijo, conhecido por tocar no Clu-
be Chalezinho, será a principal atração da noite. O artista ficou 
famoso em 2017, quando lançou “Menina”, em parceria com o 
DJ The Fish House, e hoje acumula uma audiência de mais de 6 
milhões de streams só no Spotify. Outros hits de Breno, como, “Ah 
Mulher” e “Namastê”, que são tocadas em grandes rádios brasi-
leiras, estarão no repertório do show na Sexta Japa, que também 
terá sucessos de Lulu Santos, Jorge Ben Jor, Tim Maia, sertane-
jos adaptados para o ritmo dançante. Antes de Breno Gontijo, o 
DJ Vavá apresentará um setlist versátil, que promete esquentar 
a noite da galera. E após o show, o DJ Rond fechará a festa com 

o melhor do funk, desde o melody nostálgico até os hits atuais. 

Com decoração temática em alusão à cultura japonesa, a balada 
terá open food com bufê de comida japonesa e temakis do res-
taurante Rokkon e open bar de cerveja, refrigerante e água, além 
de bar de ginkeria, com diferentes opções de drinks feitos com 
gin. A partir do dia 2 de maio, os ingressos estarão à venda nas 
Centrais de Atendimento dos Minas I e II e no site do Minas, pelos 
valores de R$ 100, para sócios do Minas Tênis Clube, e R$ 130, 
para convidados de sócios. Chame a galera e não perca!

Sexta Japa: dia 24/5 (sexta-feira), das 22h às 3h, no Salão de 
Festas do CF, no Minas I. Atrações: show de Breno Gontijo e 
DJs Vavá e Rond. Ingressos: à venda nas Centrais de Atendi-
mento das Unidades I e II e no site do Minas, a partir de 2/5. 
Valores: R$ 100, para sócios do MTC, e R$ 130, para convi-
dados de sócios. Mais informações: (31) 3516-1000 / 2000.

Sexta Japa terá show de Breno Gontijo, dia 24, no Minas I
Na balada

Breno Gontijo será a principal atração da próxima Sexta Japa
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LAZER

No dia 9 de junho, das 11h às 15h, o Minas homenageará os ca-
sais de associados na Festa dos Namorados com show de Toni 
Garrido, no Gramado da Unidade II. Em carreira solo e com 30 
anos de estrada, o ex-vocalista do Cidade Negra é considerado 
um dos maiores intérpretes do País. No palco, ele encontra o DJ 
Danny Dee e, ao lado de Ronaldo Silva, na percussão, Fabio Fer-
reira, no baixo, Alexandre Meirelles, no teclado, e Leonardo Vieira, 
na guitarra, a dupla apresentará um live eletrônico e dançante. O 
repertório inclui composições de Toni Garrido, como “Girassol”, “A 
Sombra da Maldade”, “A Estrada” e “O Erê”, além de sucessos da 
música brasileira, como “Palco”, de Gilberto Gil, “Lilás”, de Djavan, 
“Saideira”, do Skank, “Pescador de Ilusões”, do grupo O Rappa, 
entre outros. 

No Gramado do Minas II estarão instaladas barracas e food trucks 
com opções de alimentos e bebidas à disposição do público. A en-
trada ao evento é gratuita e exclusiva para sócios do Minas Tênis 
Clube. Não perca!

Festa dos Namorados: dia 9/6 (domingo), das 11h às 15h, 
no Gramado do Minas II. Show: Toni Garrido + DJ Danny 
Dee e banda. Evento gratuito e exclusivo para sócios do 
MTC. Mais informações: (31) 3516-1000 / 2000.

Festa dos Namorados terá Toni Garrido no palco do Minas II

Minas oferece festas de aniversário coletivas para os associados
Que dia mais feliz!

Toni Garrido apresenta seu novo show aos casais de namora-
dos minastenistas

LAZER

Você já fez ou vai fazer 15 anos este ano? Ou vai completar 30, 40 
ou 50 anos em 2019? Se sim, comemore o seu aniversário no Mi-
nas, em duas grandes festas compartilhadas com outros sócios, 
no Salão da Sede Social da Unidade I. O Clube organizará os even-
tos e, juntos, os associados reunirão seus familiares e amigos, 
em festas coletivas e diferenciadas. Para participar, a Gerência 
de Lazer do Minas está preenchendo uma lista de interessados, 
tanto para a festa de 15 anos quanto para a comemoração de 
30/40/50 anos. Os sócios devem entrar em contato com a assis-
tente de eventos Denise Blaser, pelo telefone (31) 3516-2062, até 
o dia 10 de maio, para fazer a inscrição.

A festa para quem fará 30, 40 ou 50 anos será realizada no dia 12 
de julho, com direito a DJ e open food de coquetel petit gourmet 
e open bar de espumante, cerveja, refrigerante e água. Cada ani-
versariante deverá reservar, no mínimo, quatro mesas de quatro 
lugares para ele e seus convidados, que podem ser sócios e não 
sócios, pelo valor de R$ 1.000 a mesa (ou R$ 250 por pessoa). 

Já a festa de 15 anos compartilhada está marcada para o dia 20 
de julho e inclui estrutura com boate, decoração temática, DJ e 

serviço de bufê completo. Para participar da festa, cada debu-
tante terá direito a, no mínimo, cinco mesas de seis lugares, pelo 
valor de R$ 1.800 a mesa (ou R$ 300 por pessoa). 

Caso as listas de interessados para as duas festas atinjam um 
número expressivo de aniversariantes e convidados, o Minas rea-
lizará os eventos. Gostou da novidade? Então, chame os amigos 
aniversariantes do ano e participem!

Celebre o amor
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 “Ser voluntária, para mim, é ter a oportunidade de ‘sair da 
bolha’ e conhecer a realidade de milhões de pessoas. É es-
tar aberta e me doar, sem esperar nada em troca. Acredito 
que mais jovens, assim como eu, devem abraçar o Progra-
ma, que agora tem uma nova área, o Grupo de Jovens, na 
busca de uma nova experiência, para se tornarem pessoas 
melhores e mais humanas”. Com essas palavras, Júlia Ba-
chur Guimarães, 18 anos, voluntária desde 2017, convida 
os associados a integrar o Grupo de Jovens do Minas Tênis 
Solidário, do qual ela é a responsável. 

Os associados interessados em participar podem en-
trar em contato pelo telefone 3516-2091 ou pelo e-mail: 
ana.sales@minastc.com.br.

Minas Tênis Solidário busca voluntários para o Grupo de Jovens Voluntários

Minas Solidário convoca voluntários para ensinar tricô e crochê no HC

Sair da bolha

Tricô com amor

Júlia Bachur Guimarães: ser voluntária é sair da bolha e con-
hecer outras realidades

A voluntária Sandra Bento (ao centro) com as alunas, durante aula de tricô e crochê, no HC/UFMG

Os associados com conhecimento de tricô e de crochê podem 
participar do Programa Minas Tênis Solidário, atuando como 
voluntários no “Tricô com amor”, projeto de capacitação, in-
tegração e geração de renda, desenvolvido junto aos familia-
res de crianças internadas na pediatria e na Oncopediatria do 
Hospital das Clínicas/UFMG. Com orientação da voluntária 
Sandra Correia da Silveira Bento, as aulas já começaram e 
acontecem todas as segundas-feiras, das 14h às 18h.

O Minas Tênis Solidário doou os materiais para as aulas, 30 
agulhas de diversos tamanhos, dez fitas métricas, dez tesou-
ras, dez novelos de malha, além de 370 novelos de lã arre-
cadados pelo associado e colaborador Marcelo de Salles Pi-
mentel. No seu aniversário de 60 anos de idade e 40 de Minas 
Tênis Clube, Marcelo pediu novelos de presente ao amigos, os 
quais doou para o Programa Minas Tênis Solidário. 

Para ser voluntário no projeto “Tricô com amor”, basta ligar: 
35216-2091.
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MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Nos dias 8 e 9 de maio, o Programa Minas Tênis Solidário pro-
move mais uma tradicional Feira das Mães, que é aberta ao 
público em geral e oferece opções de presentes para todos os 
gostos e bolsos. Das 9h às 20h, no Salão de Festas do CF6, na 
Unidade I, estarão à disposição dos visitantes grande varieda-
de de produtos em artesanato, vestuário, semijoias, utilidades 
para casa, artigos de cama, mesa, banho e perfumaria, além de 
delícias artesanais, como bolos, biscoitos, pães e doces. 

No dia 9, das 18h às 20h, a Feira das Mães terá happy hour, com 
apresentação do cantor Daniel Bravo. 

A renda do aluguel dos estandes da feira é revertida para os pro-
gramas e ações beneficentes do Programa Minas Tênis Solidário.

Garanta o presente da mamãe na tradicional Feira das Mães do Minas

Natação e futsal do Minas dão uma força a jovens de instituições beneficentes

Convite

Esporte Solidário

Os minastenistas e a equipe da Segunda Casa dos Meninos de Santo Antônio da Barra

Cerca de 200 pessoas recepcionaram os 34 atletas e as comis-
sões técnicas das equipes Sub-12 e Sub-13 de Futsal do Minas, 
acompanhados da gestora do Minas Tênis Voluntário Denise 
Lobão, durante a visita, em abril, à Associação de Esportes Se-
gunda Casa dos Meninos de Santo Antônio da Barra, em Pedro 
Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os minas-
tenistas entregaram ao idealizador e coordenador da instituição, 
Eder Roberto Rodrigues, 172 camisas, 38 shorts, 72 chuteiras, 
29 meiões, doadas pelas equipes Sub- 12 e Sub-13, além de 60 
calças e cinco bolas de futsal, doadas pela Gerência de Educação 
do Minas. A entidade atende 74 meninos, de 7 a 14 anos, com 
aulas de futsal, às segundas, quartas e sextas-feiras.

Bom exemplo
Também em abril, o esporte minastenista levou uma dose 

extra de motivação para os adolescentes de 12 a 18 anos, 
atendidos pela Casa Tia Branca – Acolhimento Institucional, 
em Belo Horizonte. Os nadadores do Clube, Evandro Silva, 
Matheus Cruz e Diego Cândido Prado entregaram aos garo-
tos da instituição, que praticam natação, 16 óculos doados 
pela equipe; dez sungas, dez toucas, cinco bolas de futebol, 
dez agasalhos, dez calças, doados pela Gerência de Educa-
ção do Minas; e 20 pares de tênis, arrecadados pelo Pro-
grama Minas Tênis Solidário junto aos associados, na cam-
panha “Nos Passos de quem precisa”. Os meninos também 
assistiram à palestra motivacional “Essa vida é boa demais”, 
em que o gerente do Departamento de Natação do Minas, 
Teófilo Laborne Ferreira, relata sua trajetória como atleta e 
momentos de superação.
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CULTURA

Foi empossado, em abril, o Conselho do Coral do Minas eleito 
pelos coralistas para o triênio 2019/2021, formado por Maria 
de Lourdes Paganini Tanure, coordenadora; Maria Regina Braz 
Golgher, secretária; Adeilton Tanure Ferraz, secretário adjunto. 
Os representantes de naipes são Delba Campos Moreira, so-
prano; Cristina Campos de Oliveira, contralto; Francisco José 
Ferreira, tenor; e Saulo Bianchini Mesquita, baixo. Os conse-

Coral do Minas empossa conselheiros para triênio 2019/2021
Nova direção

Ricardo Santiago, André Rubião, Almeno Tirado 
e Carlos Henrique Martins Teixeira

lheiros auxiliam na direção dos cantores e os representam na 
Gerência de Cultura. Regido pela maestrina e pianista Eliane 
Fajioli, o Coral do Minas conta, atualmente, com 61 vozes. No 
dia 19 de maio, às 10h, o grupo se apresenta no Gramado do 
Minas I, em comemoração ao Dia das Mães. 

Homenagem
Na cerimônia de posse do novo Conselho do Coral, o coralista 
Almeno Tirado, conselheiro do Minas, foi homenageado, em 
reconhecimento aos 16 anos de atuação como coordenador do 
Coral. Ele recebeu uma placa das mãos do presidente Ricardo 
Santiago, do vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira, 
e do diretor de Cultura André Rubião. “Fiquei surpreendido. Fui 
convocado para passar o bastão para os novos conselheiros 
do Coral e recebi essa bela homenagem”, afirmou Almeno, 
que foi elogiado pelo diretor André Rubião. “Almeno sempre 
teve cuidado no trato, um caráter de arquiteto e a precisão no 
cuidado com os colegas e com o Coral. É algo que vai além 
da arte, é do aspecto humano e vou guardar isso com muito 
carinho”, afirmou o diretor de Cultura. 

Lô Borges 
O cantor e compositor mineiro Lô Bor-
ges lançará seu novo álbum, no dia 3 
de maio, às 21h, no Teatro do Centro 
Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC). 
Com canções inéditas, “Rio da Lua”, 
o 11º disco da carreira do artista traz 
composições sobre poemas previa-
mente escritos, a partir de um reen-
contro com Nelson Angelo, compo-
sitor, letrista e também integrante do 
“Clube da Esquina”. 

A banda escalada para o lançamento 
de “Rio da Lua” é a mesma que vem 
acompanhando Lô Borges nos últimos 
dez anos, formada por importantes 
músicos do cenário mineiro: Henrique 
Matheus (guitarras), Telo Borges (te-
clados), Renato Valente (baixo) e Ro-
binson Matos (bateria).

Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), 
na bilheteria do Teatro ou no site www.
eventim.com.br. Classificação: livre.

Moreno e Bem
Já no dia 23, às 21 horas, Moreno Velo-
so e Bem Gil, filhos de Caetano Veloso 
e Gilberto Gil, se reúnem no palco do 
Teatro do CCMTC para mostrar que o 
talento está ano DNA. Serão apresen-
tadas 20 canções próprias, entre elas 
“Sereno”, nome do filho de Bem com a 
também cantora Ana Cláudia Lomelino 
(mãeana), que foi gravada no último 
disco de Gilberto Gil, “Ok ok ok”; e “Ser-
tão”, que Moreno escreveu em parceria 
com Caetano, seu pai. Os dois artistas 
trabalham juntos desde 2017. Moreno 
e Bem trabalharam na produção dos 
discos “Gilbertos Samba” e “Gilbertos 
Samba ao Vivo”. Também foram os 
responsáveis pela produção musical do 
registro ao vivo do show “Dois Amigos e 
Um Século de Música”, de Gil e Caetano.

Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), 
na bilheteria do Teatro ou no site www.
eventim.com.br. Classificação: livre.

Dois shows imperdíveis marcam a agenda do Teatro do CCMTC em maio
Música boa

Lô Borges lança novo disco em 
show no Teatro do CCMTC

Moreno Veloso e Bem Gil fazem 
show no Teatro do CCMTC
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CABEÇA DE PRATA

JUNHO

JULHO

QUINTA

QUARTA

QUARTA

QUARTA

9

29

22

12

AULA DE CULINÁRIA PANELA DE PRATA / GOURMET DA CASA – ESPECIAL DIA DAS MÃES
Minas II – Restaurante Sausalito – 16h – Inscrições, limitadas, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II (ver disponibilidade) – Valor 
por pessoa: R$ 40 – Mais informações: (31) 3516-2084.

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

MISSA DE PÁSCOA E COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA
Minas I – Salão de Festas do Centro de Facilidades – 19h – Inscrições para a Coroação de Nossa Senhora, com a participação das 
crianças associadas do Minas, pelo telefone (31) 3516-2084 – Participe e traga sua criança para a Coroação!

PASSEIO AO RESTAURANTE XAPURÍ – 3ª EDIÇÃO 
Saída da portaria da rua Antônio de Albuquerque, no Minas I, às 16h – Fim de tarde, com deliciosos caldos, música e dançarinos 
– Inscrições, limitadas, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II, a partir do dia 29/5 – Valor por pessoa: R$ XX – Inclui: 
transporte e bufê de caldos, com bebidas e sobremesa – Valor por pessoa: R$ 100 – Mais informações: (31) 3516-2084.

QUARTA

15

QUARTA

5

VISITA AO SÓ MARCAS OUTLET
Informações no texto acima.

PASSEIO AO SANTUÁRIO BASÍLICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE
O Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, localizado a 48 km da capital mineira e a 16 km do município de Caeté, é 
um cenário de riquíssima beleza natural, no alto da montanha, a 1.746 m de altitude.
Saída da portaria da rua Antônio de Albuquerque, no Minas I, às 10h – Inscrições, limitadas, nas Centrais de Atendimento 
dos Minas I e II, a partir do dia 22/5 – Valor por pessoa: R$ 80 – Inclui: transporte e almoço – Mais informações: (31) 
3516-2084

VESPERATA EM DIAMANTINA/MG
De 12 a 14 de julho – Mais informações: (31) 3516-2084

Normalmente, quando brasileiros viajam para o exterior, principalmen-
te para os Estados Unidos ou para o Canadá, incluem em seus roteiros 
as visitas aos Outlets, famosos centros de compras que vendem pro-
dutos de grifes e marcas estrangeiras, como tênis, perfumes, relógios, 
óculos, roupas, eletrônicos, entre outros, a preços mais baixos que as 
lojas convencionais. Esses grandes centros de compras vem ganhan-
do mercado também no Brasil, e o primeiro a ser instalado em Minas 
Gerais foi o Só Marcas Outlet, que será visitado pelos cabeças de prata 
minastenistas, no dia 15 de maio. A saída será na portaria da rua Antô-
nio de Albuquerque, no Minas I, às 13h. As inscrições, gratuitas e limi-
tadas, podem ser feitas nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II. 

Localizado em Contagem e líder em vendas no Brasil por m², o Só Mar-
cas Outlet tem lojas de fábricas das maiores marcas do mundo nos 
segmentos esportivo, vestuário completo feminino, masculino e infan-
til, além de grifes de acessórios. É hora de renovar o guarda-roupa! 

Cabeças de prata visitam o primeiro outlet líder em vendas no Brasil 
Vamos às compras? 

CONFIRA, ABAIXO, A AGENDA DE MAIO:
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• MINAS MOSTRA DANÇA – MOSTRA EXTERNA 
Teatro do CCMTC – 19h30 – Ingressos: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia), à venda na Bilheteria do Teatro  
ou no site eventim.com.br – Evento para sócios e não sócios – Mais informações: (31) 3516-2044/2046.

QUINTA

1º

• LÔ BORGES – LANÇAMENTO DO CD “RIO DA LUA” (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia) – Classificação: livre.

SEXTA

3
SÁBADO

4
• TORNEIO INTERCLUBES DE PETECA

Dias 4 e 5/5 – Minas Country – Quadras de Peteca – 9h – Participação: qualificação por meio do Torneio Interno de 
Peteca realizado em 6/4 (as duas melhores duplas/trios de cada categoria participarão do Torneio Interclubes)  
Mais informações: (31) 3516-1304.

• MINAS CHALLENGER INDIVIDUAL
Minas Country – Quadras de Tênis – 13h às 20h – Evento para alunos do Curso de Tênis – Classificação: 7 a 10 anos 
Mais informações: (31) 3516-2049.

• “SÓ DE AMOR”, COM MARIANA SANTOS 
(ESPETÁCULO ADULTO – COMÉDIA)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 80 (inteira),  
até o dia 3/5 / R$ 100 (inteira), no dia do evento  
Classificação: 14 anos.

DOMINGO

SEGUNDA

TERÇA

5

6

7

• ARVORISMO E MURO DE ESCALADA
Minas Country – 10h às 15h – Mais informações: (31) 3516-1303.

• COZINHA AO VIVO – ESPECIAL ITÁLIA
Minas I – Gramado – 11h às 15h – Restaurante: EST EST EST – Música ao vivo com Leandro Araújo – Evento gratuito 
e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube – Alimentação à parte. 

• MINAS CHALLENGER INDIVIDUAL
Minas Country – Quadras de Tênis – 13h às 20h – Evento para alunos do Curso de Tênis – Classificação: 7 a 10 anos 
Mais informações: (31) 3516-2049.

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “O TUBARÃO MARTELO 
E OS HABITANTES DO FUNDO DO MAR” (MUSICAL INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h e 18h – Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Classificação: livre.

• TORNEIO INTERNO DE TÊNIS – 4ª CLASSE SIMPLES MASCULINO 
Torneio: segunda, quarta e sexta, das 19h às 22h, e sábados, das 14h às 20h, nas Quadras de Tênis do Minas 
I (CL7). Premiação para 1º e 2º colocados e participação na Festa de Confraternização do Torneio de Tênis no 
fim do ano  Demais categorias: junho - 2ª Classe Simples Masculino, Iniciantes Simples Masculino e 
Duplas Femininas / agosto – “+60 anos” Simples Masculino Mais informações: (31) 3516-1304.

• ABERTURA DA EXPOSIÇÃO “VERSÕES PICTÓRICAS DE PAISAGENS” ARTISTA: ANA ELIZA SOARES
Segunda a sexta, das 6h às 22h, sábado, das 6h às 20h, e domingos e feriados, das 6h às 19h – Entrada franca  
Classificação: livre
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•cultura•lazer•esporte•educação•

QUINTA

SÁBADO

DOMINGO 

TERÇA 

QUINTA 

SEXTA

9

11

12

14

16

10

• QUINTA NO COUNTRY EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES
Saída da portaria da rua Antônio de Albuquerque, no Minas I, às 8h30, e passagem pelo Minas II – Inclui: transporte, 
café da manhã, almoço e atividades, como bingo especial, aula de dança de salão, brindes, recreação, homenagem às 
mães, atividades aquáticas, diversão e muito mais – Inscrições abertas nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II 
(conferir disponibilidade) – Vagas limitadas – Mais informações: (31) 3516-1302.

• ROCKIN’STRINGS – LANÇAMENTO DO CD “FIRST BOW” (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) – Classificação: livre.

• FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES
Minas I – Gramado – 7h30 às 14h. Leia mais na página 24.

• TORNEIO INTERNO DE FUTSAL
Minas II – Ginásio Poliesportivo – 9h às 12h – Evento para alunos do Curso de Futsal     
Classificação: 6 e 7 anos – Mais informações: (31) 3516-2047/1044/1358.

• OFICINA ESPECIAL DO DIA DAS MÃES 
Minas I – Gramado – 10h30 às 13h30 – Inscrições gratuitas, no dia e no local     
Vagas limitadas – Mais informações: (31) 3516-1303.

• “BEE GEES FOREVER” (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) – Classificação: livre.

• APRESENTAÇÃO DO CORAL DO MINAS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES
Shopping 5ª Avenida - 12h - Entrada Franca – Classificação: livre. – Mais informações: 3516-1027

• ARVORISMO E MURO DE ESCALADA
Minas Country – 10h às 15h – Mais informações: (31) 3516-1303.

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “CORAÇÃO PALPITA, DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO”  
ESPECIAL DIA DAS MÃES (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia) – Classificação: livre.

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

• “LETRA EM CENA. COMO LER CAROLINA DE JESUS” – PALESTRANTE: ELZIRA DIVINA PERPÉTUA 
Café CCMTC – 19h – Inscrições gratuitas: sympla.com.br (sujeito a lotação) – Classificação: livre.

• TORNEIO INTERNO DE FUTSAL
Minas II – Ginásio Poliesportivo – 18h30 às 21h30 – Evento para alunos do Curso de Futsal – Classificação: 12 e 13 anos 
Mais informações: (31) 3516-2047/1044/1358.

• 7º FESTIVAL DE MAIO – CORDAS E PIANO (CONCERTOS CLÁSSICOS)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)  Classificação: 10 anos.

• FESTA DAS MÃES – SHOW DE LEO JAIME & LEONI
Minas II – Gramado – 20h à 1h. Leia mais na página 24.

• CONCERTO DO GUITARRISTA ANIELLO DESIDERIO
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) 
Classificação: livre.

QUARTA

8
• LEILA FERREIRA – PALESTRA “A ARTE DE SER LEVE”

Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: R$ 28 (inteira) e R$ 14 (meia) – Classificação: livre.
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SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

QUARTA

17

18

19

22

• HAPPY HOUR COM A BANDA LEGIÃO II (COVER LEGIÃO URBANA)
Minas I – Gramado – 18h as 22h – Show previsto para as 19h30 – Entrada gratuita e exclusiva para sócios do Minas 
Tênis Clube – Serviço de bar à parte.

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

• 7º FESTIVAL DE MAIO – CORDAS E PIANO (CONCERTOS CLÁSSICOS)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Classificação: 10 anos.

• 2º ENCONTRO SUB-11
Minas I – Quadras 4 e 5 do CT5 – 8h às 11h30 – Evento para alunos do Curso de Basquete – Classificação: 11 anos 
Mais informações: (31) 3516-1044.

• 7º DESAFIO DE NATAÇÃO
Minas I – Piscina Olímpica – 8h às 11h – Evento para alunos do Curso de Natação – Classificação: 5 a 12 anos 
Mais informações: (31) 3516-1042/2048.

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

• TORNEIO INTERNO DE XADREZ
Inscrições: até dia 15/5, no Espaço da Criança dos Minas I e II, no Departamento de Entretenimento (Piso 2 do CT,  
no Minas I) e nas Centrais de Atendimento – Vagas limitadas. Categorias: Até 13 anos e Acima de 13 anos. 
Torneio: a partir das 10h, no CF3, no Minas I – Mais informações: (31) 3516-1304.

• 7º FESTIVAL DE MAIO – CORDAS E PIANO (CONCERTOS CLÁSSICOS)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Classificação: 10 anos.

• ARVORISMO E MURO DE ESCALADA
Minas Country – 10h às 15h – Mais informações: (31) 3516-1303.

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “A BELA ADORMECIDA” 
– GIRAMUNDO TEATRO DE BONECOS (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)
Classificação: livre.

APRESENTAÇÃO DO CORAL DO MINAS EM HOMENAGEM ÀS MÃES                                                                  
Gramado do Minas I – 10h – Gratuito e exclusivo para sócios.

• SÃO CHICO CULTURAL APRESENTA ORQUESTRA OURO PRETO – THE BEATLES (CONCERTO)          
APOIO DO PROGRAMA MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: livre.

QUINTA

23
• PALESTRA E MESA REDONDA – TEMA: “PERDAS, LUTOS E 

MUDANÇAS QUE FAZEM PARTE DE NOSSA EXISTÊNCIA”
Minas I – CF3 – 9h30 – Palestra com Tânia Azevedo Garcia, psicóloga, 
professora do curso de Psicologia do Centro Universitário Newton Paiva  
e especialista em Gestalt-terapia e Análise Existencial – Não é necessário 
fazer inscrição – Mais informações: (31) 3516-1302.

• BEMgilMORENOveloso (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)  
Classificação: livre.

A
N

D
R

EH
A

W
K



38 • Maio de 2019 • REVISTA DO MINAS   

• VALÉRIA INÊS – “FANTÁSTICO” (SHOW)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) – Classificação: livre.

QUINTA

30
•  EXPOSIÇÃO “CRIA_EXPERIÊNCIAS DE INVENÇÃO  

Minas I - Galeria do CCMTC - Até 30/6 - terça a sábado, das 10h às 20h, e aos 
domingos e feriados, das 11h às 19h. Classificação: livre

•cultura•lazer•esporte•educação•

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

SEGUNDA

TERÇA E
QUARTA

24

25

26

27

28 E 29

• TORNEIO INTERNO DE FUTSAL
Minas II – Ginásio Poliesportivo – 18h30 às 21h30 – Evento para alunos do Curso de Futsal – Classificação: 10 e 11 anos 
Mais informações: (31) 3516-2047/1044/1358.

• AYRTON MONTARROYOS – “UM MERGULHO NO NADA” (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) – Classificação: livre.

• SEXTA JAPA 
Minas I – Salão de Festas do Centro de Facilidades – 22h às 3h. Leia mais na página 28.

• MARATONA DE VÔLEI DAS ESCOLAS DE ESPORTES
Minas I – Areninha – 8h às 12h – Evento para alunos dos Cursos de Vôlei do Minas e das 
Escolas Parceiras – Classificação: 9 e 17 anos – Mais informações: (31) 3516-1335/1094.

• GRAND PRIX DO CURSO DE JUDÔ
Minas I – Dojô (CT4) – 10h às 12h – Evento para alunos do Curso de Judô   
Classificação: 9 e 10 anos – Mais informações: (31) 3516-1046/2051.

• TORNEIO INTERNO DE POKER
Inscrições: até dia 22/5, no Departamento de Entretenimento (Piso 2 do CT, no Minas I)  
e nas Centrais de Atendimento Vagas limitadas. Torneio: a partir das 10h,   
no Salão de Festas da Sede Social do Minas I – Mais informações: (31) 3516-1304.

• “AZÚCAR” – SALA B (DANÇA)
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) – Classificação: livre.

• ARVORISMO E MURO DE ESCALADA
Minas Country – 10h às 15h – Mais informações: (31) 3516-1303.

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “A PATINHA FEIA” (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia) – Classificação: livre.

• TORNEIO INTERNO DE VOLEIBOL FEMININO
Inscrições: até dia 12/5, no Departamento de Entretenimento (P2 do CT, no Minas 1) e com os professores do Curso 
de Vôlei – Vagas limitadas. Torneio: de 27/5 a 10/6, com partidas de segunda a quinta, das 20h às 22h, nas Quadras 1 
e 2, no CT2, e Quadra 8, no CL5 do Minas I – Mais informações: 3516-1304.

• 7º FESTIVAL DE MAIO – CORDAS E PIANO (CONCERTOS CLÁSSICOS)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Classificação: 10 anos.

• 7º FESTIVAL DE MAIO – CORDAS E PIANO (CONCERTOS CLÁSSICOS)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Classificação: 10 anos.
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•  ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM 
MINAS I – ATÉ 12 ANOS

•  OFICINAS – SEGUNDA A SEXTA – Minas I (CF3) – 10h Minas II (Gramado. Caso chova: Quadra de Peteca) – 9h30

•  ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM 
MINAS II – ATÉ 12 ANOS

Dia Atividade Horário

Segundas
Teatro de Fantoches
Oficina de Pintura Facial

10h30 e 16h45
10h45 às 12h e 
16h às 17h30

Terças Teatro de Fantoches
Circuito Lúdico

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Quartas Teatro de Fantoches
Ciranda com Fantoches

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Quintas Teatro de Fantoches
Hora de Brincar

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Sextas Teatro de Fantoches
Ciranda Musical

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Sábados

Teatro de Fantoches
Hora de Dançar
Oficina de Pintura Facial

10h45 e 16h45
11h e 17h
11h15 às 13h e 
15h30 às 17h30

Domingos

Teatro de Fantoches
Brincadeiras
Oficina de Balões de Modelagem

10h45
11h e 16h
11h15 às 13h e 
14h às 16h

Horário Atividade Local
9h Atividades Esportivas Quadras do CT

10h Jogos e Brincadeiras Piscina Infantil

11h Alongamento Piscina de Lazer

11h30 Hidrodance Piscina de Caminhada

12h30 Atividades Aquáticas Piscina de Lazer

13h Atividades Especiais Quadras do CT

Dia Atividade
Segundas Aula de Ginástica Dance

Terças Recreação

Quartas Aula de Ginástica Dance

Quintas Coordenação e Equilíbrio / 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

Dia Atividade Horário

Segundas
Teatro de Fantoches
Brincadeiras Antigas

16h
15h

Terças Teatro de Fantoches
Brincadeiras Diversas

10h40 e 16h30
10h e 14h

Quartas Teatro de Fantoches
Ciranda

10h40 e 16h30
10h30 e 15h30

Quintas Teatro de Fantoches
Brincadeiras de Roda

10h40 e 16h30
10h30 e 15h

Sextas Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Corda

10h40
10h30

Sábados

Teatro de Fantoches
Pintura Facial

11h e 16h
10h às 12h e
14h às 16h

Domingos

Modelagem de Balão

Teatro de Fantoches

10h às 12h e 
14h às 16h
11h

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

•  TRIATHLON – TREINOS  
Natação: segunda, quarta e sexta, das 6h30 às 7h30 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 40.

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

•  PROJETO ENTRETENIMENTO – MINAS I – SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

•  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. 
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Legenda para fotos

Minastenistas se preparam para mais uma etapa da Track&Field Run Series

Em maio, os corredores da equipe Unimed/Minas, que tem ca-
ráter recreativo, cumprem programação intensa de meet points, 
no Minas I, no Belvedere e na Pampulha, com treinos prepara-
tivos para as provas realizadas durante todo o ano. No dia 19 
deste mês, os minastenistas participarão de mais uma edição 
da Track&Field Run Series, o maior circuito de corridas de rua 
da América Latina. Com percursos de 16 km, 8 km e 4 km, o de-
safio é adequado para quem busca melhorar sua performance 
ou para iniciantes na modalidade. A prova será realizada das 
7h30 às 10h30, com largada na avenida dos Andradas, 3.000, 
em frente ao Boulevard Shopping. Os associados contarão com 
o apoio de seus instrutores e da estrutura da Unimed/Minas.

Na Andradas

CORREDORES DE RUA

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO

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

4 (Sábado) Meet point Belvedere 7h30 às 10h30

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

7 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

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

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

11 (Sábado) Meet point Minas I 7h30 às 10h30

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

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

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

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

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

19 (Domingo) Track&Field Run Series Boulevard Avenida dos Andradas 7h30 às 10h30

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

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

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

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

25 (Sábado) Meet point Pampulha 7h30 às 10h30

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

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

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

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

Integrantes da equipe Unimed/Minas: unidas pela corrida
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VÔLEI FEMININO

A equipe Itambé/Minas tem um balanço espetacular na tem-
porada 2018/19, em que chegou à final de todos os torneios 
que disputou. A equipe minastenista, patrocinada pela Itambé 
e apoiada por Localiza Hertz, Axial/CDB e Rainha, foi vice-
-campeã mundial, bicampeã mineira, tetracampeã sul-ameri-
cana e campeã da Copa Brasil. 

No fechamento desta edição, a Itambé/Minas disputava a 
final da Superliga, em série melhor de três, contra o Dentil/
Praia Clube de Uberlândia. A expectativa da fiel torcida é que 
se repita o resultado da temporada 2001/2002, quando o time 
minastenista se sagrou campeão da Superliga. Aliás, 2002, foi 
um ano especial para o Minas, que também foi campeão da 
Superliga Masculina. O feito é, até hoje, inédito no vôlei bra-
sileiro. O Minas é o único clube campeão da mais importan-
te competição nacional de vôlei, nos dois naipes, na mesma 
temporada. Além disso, é o único clube brasileiro a disputar 
todas as edições de Superliga, tanto no masculino quanto no 
feminino.

Àquela época, a Revista do Minas era o jornal Minas, e a ma-
téria de capa da edição 317 ainda enche qualquer torcedor de 
orgulho: “O melhor vôlei do Brasil está no Minas Tênis Clube”. 
A matéria destaca as conquistas do tricampeonato masculino 
e do primeiro título da equipe feminina da Superliga. 

Minas volta ao Mineirinho após 15 anos da dupla conquista na Superliga
Recordar é viver!

Equipes feminina e masculina do Minas, campeãs brasileira em 2002, desfilam em carro aberto do Corpo de Bombeiros

O Mineirinho foi o palco da dupla conquista mineira. No dia 27 
de abril, o ginásio recebeu 21.033 torcedores que assistiram à 
eletrizante final feminina, entre MRV-Minas e Osasco. Naquele 
ano, defenderam a camisa minastenista Fofão, Pírv, Érika, Eli-
sângela, Ângela, Sheila, dentre outras. O técnico era Antônio 
Rizola. Já na decisão masculina, em 16 de maio, o Mineirinho 
recebeu mais de 21.847 torcedores, que vibraram com a vitó-
ria da Telemig Celular/Minas diante do BCN-Banespa. Com o 
título, o Minas entrou para a história do vôlei brasileiro com o 
segundo tricampeonato nacional (1984, 1985 e 1986, depois 
1999/2000, 2000/01 e 2001/02). Formaram o time Rafa, Dou-
glas Cordeiro, André Nascimento, Dante, Henrique, Ezinho, en-
tre outros. O técnico era Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, 
atual gerente do Departamento de Vôlei Masculino, auxiliado 
por Jarbas Soares, hoje, gerente do Departamento de Vôlei 
Feminino do Clube. 

O Minas tem, ao todo, 14 títulos nacionais no vôlei, sendo 
nove no masculino (1964, 1965, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 
1999/2000, 2000/01, 2001/2002 e 2006/2007) e outros cinco 
no feminino (1964, 1974, 1992/1993, 2001/2002 e 2018/2019 
(Copa Brasil de Clubes). 

Acesse o site minastenisclube.com.br e confira o resultado da 
final da Superliga 2018/19, entre Itambé/Minas e Dentil/Praia 
Clube, de Uberlândia.

ARQUIVO CENTRO DE MEMÓRIA MTC
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Após encerrar a temporada 2018/19 em quinto lugar na 
Superliga e com o vice-campeonato da Copa Brasil, o Fiat/
Minas já começou a montagem do elenco para as disputas 
de 2019/20. O técnico Nery Tambeiro segue no comando e 
vai para a sua sexta temporada consecutiva à frente do time. 
Chegam para reforçar a equipe os ponteiros argentinos Nico-
lás Lazo e Lucas Ocampo, o levantador Rodrigo Ribeiro e o 
central Deivid Junior. Permanecem para a próxima temporada 
jovens destaques formados na base do Clube, como o líbero 
Maique, vice-campeão mundial com a seleção brasileira, os 
opostos Davy e Felipe Roque e o ponteiro Henrique Honorato.

O ponteiro Nicolás Lazo, de 1,92m e 23 anos, é uma das pro-
messas do vôlei argentino e estava no UPCN. O jovem joga-
dor disputou o Sul-americano de Clubes 2019, na Arena MTC, 
em fevereiro. Mais experiente, Lucas Ocampo, de 1,96m e 33 
anos, tem passagens pela seleção argentina e já disputou a 
Liga Mundial. O jogador também já atuou no vôlei brasileiro e, 
na última temporada, defendeu o Bolívar da Argentina. Outro 
jogador que chega para agregar experiência é o levantador 
Rodrigo Ribeiro (1,90m e 33 anos), que estava no Copel Tele-
com Maringá. Rodrigo já vestiu a camisa do Minas na tempo-
rada 2011/12. O central Deivid Junior (2,06m e 30 anos), que 
também veio do Maringá, jogou pelo Minas de 2005 a 2008.

Entre os jogadores que permanecem no Fiat/Minas, o 
líbero Maique, os opostos Felipe Roque e Davy e o ponteiro 
Honorato vão para o terceiro ano consecutivo defendendo 

o Clube. Também ficam os centrais Matheus Bispo e 
Cledenilson. Foram promovidos das categorias de base os 
ponteiros Lucas Augusto, João Franck e Marcus Coelho e o 
central Edson Junio (Juninho).

O técnico Nery Tambeiro ressalta a importância de manter a 
base da equipe para a próxima temporada. “A equipe do Minas 
faz um trabalho contínuo, existe uma base e um grupo que joga 
junto há três, quatro anos. Isso favorece muito o desenvolvi-
mento da equipe. O time não parte do zero de uma temporada 
para outra, e os jogadores jovens podem crescer muito. Nas 
contratações, buscamos atletas com nível de seleção, como 
os argentinos. O Rodrigo fez uma bela campanha no Maringá, 
assim como o Deivid. Procuramos cercar os atletas mais no-

vos com jogadores 
experientes. Acho 
que podemos jogar 
em um nível mais 
elevado e tentar fu-
rar esse grupo dos 
quatro maiores in-
vestimentos, já que 
nos últimos anos 
batemos na trave”, 
afirmou.

Fiat/Minas terá reforços experientes e talentos da base na temporada 2019/20 
Novo time

O ponteiro argentino Nicolás Lazo é um dos reforços do Fiat/Minas

Nery Tambeiro comanda o Fiat/Minas pela sexta temporada 
consecutiva

VÔLEI MASCULINO
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Life Fitness/Minas faz boas apresentações na temporada
Balanço positivo

A temporada 2018/19 da equipe Life Fitness/Minas foi repleta de emoções, com 
apresentações que empolgaram a torcida, como a conquista do Campeonato Mi-
neiro e a contratação de Leandrinho, ex-jogador da NBA. O time também disputou 
duas competições nacionais e uma sul-americana e encerrou a temporada na 
segunda semana de abril, quando foi eliminado pelo Sendi Bauru/Basket, nas oi-
tavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) 2018/19.

Em setembro de 2018, na primeira competição da temporada, o Life Fitness/Mi-
nas conquistou, na Arena Urbano Brochado Santiago, o título de campeão minei-
ro. Na sequência, a equipe comandada por Flávio Espiga partiu em busca dos 
troféus da Liga Sul-americana, Copa Super 8 e do NBB. O pódio não veio, mas 
os minastenistas protagonizaram disputas acirradas contra grandes adversários.

A temporada 2018/19 do basquete nacional também representou um marco na 
história do Minas, que contratou do ala/armador Leandrinho, campeão da NBA, 
em 2015, com o Golden State Warriors. Vestindo a camisa 91, o jogador foi um 
dos principais nomes da equipe mineira na temporada. No NBB, Leandrinho teve 
a maior média de acertos do elenco, com 18,4 pontos por jogo.

Entre os três reforços norte-americanos contratados (Sam Daniel, Dominique 
Coleman e Che Bob) para a temporada, o ala Dominique Coleman foi quem mais 
se destacou com a camisa azul e branca. No NBB, o jogador teve médias de 15 
pontos, 3,8 rebotes e 1,4 assistência por partida, sendo decisivo em várias vitórias 
conquistadas pelo Life Fitness/Minas.

Na criação de jogadas, o armador Gegê foi, pela segunda temporada seguida, 
o líder em assistências do NBB. O camisa 19 teve média de 7,4 passes para 
cestas por partida, consagrando os companheiros de time.

A diretoria minastenista está trabalhando na montagem do elenco para a próxima 
temporada, discutindo contratações e renovações de jogadores.

Campeão mineiro, Life Fitness/Minas fecha a temporada com boas apresentações 

BASQUETE
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Após muitos recordes e muitos pódios, o Minas foi vice-cam-
peão do Campeonato Brasileiro Absoluto/Troféu Brasil-Maria 
Lenk, realizado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Ja-
neiro, no fim de abril. Ao todo, o time minastenista faturou 38 
medalhas (16 de ouro, 11 de prata e 11 de bronze), liderou a 
competição por quatro dias e lutou pelo título até o fim, encer-
rando o campeonato com 2.565,50 pontos. O Pinheiros foi o 
campeão, com 2.789 pontos, e o Corinthians ficou em terceiro 
lugar, com 998 pontos. A equipe ainda classificou 13 atletas 
e um técnico para as seleções brasileiras que vão disputar o 
Mundial de Gwangju, os Jogos Pan-americanos de Lima, o 
Mundial Júnior de Budapeste, e também para a seleção argen-
tina que disputará o Pan de Lima. 

“Fiquei bem feliz com o desempenho da equipe, principalmente 
com os atletas nadando para as suas melhores marcas. Hoje, 
o Minas Tênis Clube voltou a ser o time que era há muito tempo 
e tenho certeza que esse trabalho vai perdurar. Nossa metodo-
logia foca muito no trabalho em conjunto, como um verdadeiro 
time, e não só para o Minas, mas para ajudar a natação brasi-
leira a ter um trabalho diferente. Além disso, conquistamos 12 
vagas na seleção brasileira, tanto na adulta, quanto na seleção 
júnior, e ainda uma vaga na seleção argentina. Isso mostra que 
o trabalho está completo, não pensamos somente na ponta, fo-
camos também nas categorias de base. Só temos a agradecer 

ao Minas, à diretoria e a todos da equipe multidisciplinar por 
todo apoio”, afirmou o treinador Sérgio Marques. 

A norte-americana Mallory Comerford levou o troféu de atleta 
mais eficiente do Troféu Brasil, após somar 203 pontos para o 
Clube. Mallory bateu o recorde sul-americano dos 100m livre 
(53s33) e conquistou cinco medalhas de ouro e duas de prata. 
A prova dos 100m livre ainda rendeu para a atleta o troféu de 
melhor índice técnico, com 911 pontos. No masculino, Fernando 
Scheffer, foi o mais eficiente e marcou 124 pontos. O nadador 
bateu o recorde sul-americano dos 400m livre (3m47s99), e 
levou duas medalhas de ouro e duas medalhas de prata. 

“Meus principais objetivos eram classificar para o Mundial e 
para o Pan e nadar próximo das minhas melhores marcas. 
Nos 200m livre, mesmo ganhando a prova, fiquei um pouco 
acima da expectativa, queria ter nadado melhor. Mas isso só 
me deu motivação para nadar os 400m livre, em que venci e 
bati o meu recorde sul-americano. Saí feliz com os resultados, 
pude ajudar o Clube e, agora, é treinar para as competições 
com a seleção”, afirmou Fernando Scheffer. Os atletas minas-
tenistas contam com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte 
por meio do projeto Olímpico de Natação-Minas Tênis Clube, 
processo nº 58000.011203/2016-87. 

Os destaques

Minas faz grande competição e é vice-campeão do Troféu Brasil-Maria Lenk
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No pódio

Time minastenista comemora o segundo lugar entre clubes de natação do Brasil 
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Representarão o Clube e o Brasil no Campeonato Mundial de 
Gwagnju, na Coreia do Sul, de 12 a 28 de julho, e nos Jogos 
Pan-americanos de Lima, no Peru, entre 6 e 11 de agosto, 
os nadadores Fernando Scheffer, João de Lucca, Vinícius 
Lanza, Diogo Villarinho, Guilherme Costa, Bruno Fratus e o 
técnico Sérgio Marques. Para os Jogos Pan-americanos, o 
time minastenista ainda terá mais três atletas na seleção 
brasileira Aline Rodrigues, Camila Lins Mello e Miguel Valen-
te, e a atleta Julia Sebastian na seleção argentina. Já para 
o Mundial Júnior, que será em Budapeste, na Hungria, entre 
os dias 20 e 25 de agosto, Matheus Avellar, Pedro Cristo e 
Eduardo Moraes serão os representantes minastenistas. 

“Esse foi meu segundo Maria Lenk e eu treinei muito com 
foco para essa competição, principalmente por ser seletiva 
para o Mundial Júnior. Sinceramente, acho que foi o melhor 
campeonato da minha vida, melhorei muito todos os meus 
tempos e saí realizado. Só tenho a agradecer a todo mun-
do que me apoiou, os técnicos da ponta Sérgio, Vaccari e 
Felipe, e todos os meus treinadores da base também Dudu, 
Miti, André Cordeiro e Mauro. Agradeço a minha família pelo 
apoio no dia a dia, aos meus pais e ao meu avô. Sem eles eu 
não teria alcançado essa vaga para o Mundial”, comemorou 
o jovem atleta Eduardo Moraes. 

NATAÇÃO

Atletas na Seleção

Pedro Cristo, Eduardo Moraes e Matheus Avellar estão na seleção para o Mundial Júnior
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Na disputa da Liga Nacional de Futsal (LNF) 2019, o Minas 
conta com o reforço de Vitor Luiz Moreira do Nascimento, 
28 anos. Quinto nome a ser anunciado pela diretoria minas-
tenista, Vitor defendeu a ADC Intelli/Paraíso Futsal na última 
temporada. Atleta mais experiente do elenco comandado pelo 
técnico Peri Fuentes, o fixo chega para ser umas das referên-
cias da jovem equipe na disputa da principal competição do 
futsal brasileiro.

Natural de Aracaju (SE), o novo camisa 17 do Minas tem no cur-
rículo passagens pelas equipes Cortiana-UCS (2008), Pato Bran-
co (2009), Alaf (2010), Concórdia (2011), Umuarama (2012/13), 
Guarapuava (2014/15), ADC Intelli/Paraíso Futsal (2016), Copa-
gril/Sempre Vida/Sicredi (2017) e, novamente, ADC Intelli/Paraí-
so Futsal, que voltou a defender na temporada de 2018.

Logo no primeiro ano como atleta profissional, Vitor conhe-
ceu o técnico Peri Fuentes. “Desde cedo, o Vitor sempre apre-
sentou uma liderança positiva. Trabalhei com ele em 2008. 
Depois, fui acompanhando a carreira dele. E a liderança con-
tinuou sendo marcante, foi capitão em algumas equipes. Fez 
boas campanhas nos times em que atuou, conquistou títulos. 
Além disso, tem muita qualidade técnica. É um ótimo marca-
dor, se movimenta, dá opção, faz gol. É um jogador regular em 
vários fundamentos”, comenta Peri. 

Para Vitor, o Minas tem totais condições de fazer boas cam-
panhas na LNF, Copa do Brasil e Campeonato Estadual de 
2019. “Eu me sinto feliz por poder representar um clube como 
o Minas, tradicional, que oferece tudo para que o atleta desen-
volva o seu melhor. A expectativa é que a temporada seja de 
surpresas boas para nós. Sabemos da reformulação que foi 
feita neste ano. Com tudo o que eu tenho visto, temos condi-
ções de fazer um ótimo ano”, afirma.

O atleta também destaca a juventude do elenco minastenista 
como diferencial na temporada. “O principal ponto positivo de 
se ter uma equipe jovem é a disposição. São jovens que co-
nhecem bastante o trabalho do Peri, o que facilita muito. Então, 
fica mais fácil para eles assimilarem. Vamos tentando, entre 
nós, corrigir alguns erros, alguma ansiedade, o que é natural da 
idade. Mas, no geral, é um ponto positivo”, concluiu o jogador.

Fixo Vitor, 28 anos, reforça o futsal minastenista na temporada 2019
Mais experiente 

Aos 28 anos, Vitor é o atleta mais experiente do futsal minastenista

FUTSAL

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL

4/5 15h Minas x Copagril/Sempre Vida/Sicredi Arena MTC
17/5 20h15 Jaraguá Futsal x Minas Jaraguá do Sul (SC)
24/5 20h15 Minas x Corinthians Arena MTC

Liga Nacional de Futsal (LNF) 2019 – Jogos do Minas em maio 
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* Datas e horários sujeitos a alterações



OURO

PRATA

Jaqueline do Nascimento – Leve (52kg) – Sub-18
Layla Belarmino – Meio-Médio (57kg) – Sub-18
Júlio Koda Filho – Leve (73kg) – Sub-21 e Sênior
Guilherme Schimidt – Meio-Médio (81kg) – Sub-21 e Sênior
Amanda Ferreira– Ligeiro (48kg) – Sub-21
Maria Taba – Meio-Leve (52kg) – Sub-21
Robson Segantin – Ligeiro (60kg) – Sênior 
Sarah Bezerra – Médio (70kg) – Sênior
Kamilla Moreira – Leve (57kg)– Sênior 
Thays Xavier – Ligeiro (48kg ) – Sênior 
Ariana Silva – Meio-Pesado (78kg) – Sênior
André Humberto – Meio-Pesado (100kg) – Sênior 
Gustavo Assis – Médio (90kg) – Sênior  

Antônio Fernando Oliveira - Meio-Médio (53kg) – Sub-15
Isabela Cardoso – Médio (63kg) – Sub-18
João Vitor Souza – Meio-Leve (66kg) – Sub-21
Matheus Oliveira – Médio (90kg) – Sub-21
Geórgia Silva – Ligeiro (48kg) – Sub-21
Nala França – Meio-Médio (81kg) – Sênior 
Bárbara Faria – Meio-Médio (63kg) – Sênior  
Maria Taba – Meio-Leve (52kg) – Sênior  
Adriano Rodrigues – Meio-Leve (66kg) – Sênior 

Amanda de Lima –  Ligeiro (48 kg) – Sênior
Guilherme Brait – Leve (73kg) – Sênior  

Olívia Oliveira –  Pesado (60 kg) – Sub-13 
Josias Eduardo – Superpesado (+73kg) – Sub-15
Guilherme Araújo – Ligeiro (55kg) – Sub-18
Enzo Campomizzi – Médio (81kg) – Sub-18
Priscila Jardim – Superligeiro (40kg) – Sub-18
Clara Carvalho – Ligeiro (44kg) – Sub-18
Rachel Silva – Leve (52kg) – Sub-18
Jhonatan Justino – Ligeiro (60kg) – Sub-21
Lívia Braga – Leve (57kg) – Sub-21
Isabela Cardoso – Meio-Médio (63kg) – Sub-21
Geórgia Silva – Ligeiro (48 kg) – Sênior 
Miquéias do Valle – Ligeiro (60kg) – Sênior  
Luan Ferreira – Meio-Pesado (100kg) – Sênior 
Flavia Gomes – Leve (57 kg) – Sênior 
Guilherme Fernandes – Meio-Leve (66kg) – Sênior
Tiago Palmini – Pesado (+100kg) – Sênior 
Juscelino Nascimento –  Pesado (+100kg) – Sênior

A equipe minastenista de judô fez bonito no Campeonato Brasi-
leiro - Região III, ao conquistar 43 medalhas, sendo 15 de ouro, 11 
de prata e 17 de bronze. 

Com disputas em cinco categorias - Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-
21 e Sênior, o campeonato foi realizado no Centro Pan-America-
no de Judô, na cidade de Lauro de Freitas (BA), em abril último.

Os atletas minastenistas foram acompanhados pelos técni-
cos Fúlvio Miyata, Adriano Rodrigues, Alfredo Dornelles e Lu-
ciano Corrêa, além do fisioterapeuta Rafael Freire.

O técnico Adriano Rodrigues e o fisioterapeuta Rafael Freire fazem 
parte do Projeto Formação de Atletas por Meio do Investimento 
em Profissionais do Esporte - nº 64, parceria Minas e CBC.

Os atletas minastenistas contam com o apoio da Lei de Incen-
tivo ao Esporte por meio do Projeto Olímpico de Judô-Minas 
Tênis Clube, processo nº 58000.010626/2016-80, que cus-
teou as inscrições para a competição.

Nos dias 18 e 19 de maio, o Centro de Treinamento Juscelino 
Kubitschek, na Unidade I, será a sede da edição 2019 do Tor-
neio de Judô Albano Pinto Corrêa Filho, que faz parte da XV 
Copa Minas Tênis Clube. Com disputas nas categorias Sub-
13, Sub-15, Sub-18 e Sênior, a competição faz parte do calen-
dário da Federação Mineira de Judô (FMJ). Antes do torneio, 
nos dia 13 a 16/5, haverá treinamento de campo. As inscri-
ções podem ser feitas pelo site www.minastenisclube.com.br

Minastenistas conquistam 43 medalhas no Brasileiro Região III
Show no tatame

XV Copa Minas
Tênis Clube

JUDÔ

BRONZE

Os medalhistas do Minas
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QUEM EXPERIMENTA
NÃO TROCA POR NADA.

Faltando pouco mais de um ano para os Jogos Olímpicos 
de Tóquio, a tensão e a expectativa dos atletas de alto ren-
dimento crescem a cada dia. No Minas, um dos principais 
formadores de atletas do Brasil, a rotina desses atletas é 
vivida intensamente na busca por uma vaga olímpica. Três 
ginastas minastenistas terão a chance de ficar mais perto 
da realização do sonho de representar a nação brasileira na 
maior e mais importante competição do planeta. Os ginas-
tas Bernardo Actos, Leonardo de Souza e Lucas Bitencourt 
foram convocados pela Confederação Brasileira de Ginás-
tica (CBG) para integrarem a seleção brasileira Adulta nas 
competições internacionais de 2019, um grande passo para 
carimbar o passaporte para o Japão. Na lista da CBG, além 
dos minastenistas, estão outros oito atletas, que represen-
tam seis clubes do Brasil. Com os três convocados, o Minas 
é o clube brasileiro com o maior número de atletas na sele-
ção principal.

O técnico do Minas Antonio Lameira, que integra a comissão 
técnica da seleção brasileira, não esconde a satisfação de 
ver o trabalho desenvolvido no Minas gerar bons resultados. 
“Isso para mim e para o Minas significa muito. Mostra que o 
nosso trabalho é sério, é comprometido e é de alta respon-
sabilidade. Além disso, essas convocações mostram que 
estamos no caminho certo, buscando, a cada dia, melhores 
resultados em níveis nacional e internacional”, destaca o 
treinador minastenista.

Formado nas categorias de base do Minas, o jovem Bernardo 
Actos, de 19 anos, comemora a convocação, após sofrer com 
lesões no ombro e no pé, em 2018. “Foi muito gratificante para 
mim. Batalho bastante para ter esses resultados e, depois de 
um 2018 conturbado, estou de volta à seleção. Fiquei muito 
feliz quando recebi a convocação e, agora, é trabalhar forte 
para continuar evoluindo e manter vivo o sonho de represen-
tar o Brasil nas Olimpíadas”, comenta Bernardo Actos.

Quem também está na briga por uma vaga nos Jogos de Tó-
quio 2020 é Alice Hellen, destaque da equipe de ginástica de 
trampolim do Minas, que conquistou, integrando a seleção 
brasileira, a medalha de bronze na primeira etapa da Copa do 
Mundo, em Baku, no Azerbaijão. No fechamento desta edição, 
Alice disputaria a segunda etapa da competição mundial, des-
ta vez em Minsk, na Bielorrússia. Até o fim de 2019, outras 
quatro etapas de Copa do Mundo e o Campeonato Mundial de 
Trampolim definirão quem representará o Brasil nas Olimpía-
das de Tóquio.

O atleta Bernardo Actos é Embaixador CBC. O Projeto Embai-
xadores CBC tem como objetivo evidenciar os principais be-
neficiados pelos convênios entre o CBC e sua rede de clubes 
filiados, ou seja, seus atletas olímpicos e paralímpicos. Os 
atletas foram definidos pela diretoria de seus próprios clubes. 

Minas tem o maior número de convocados na seleção de ginástica artística
Rumo a Tóquio

Ginástica de Trampolim 

GINÁSTICA ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

Leonardo de Souza, Lucas Bitencourt e Bernardo Actos representam o Minas na seleção brasileira Adulta
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QUEM EXPERIMENTA
NÃO TROCA POR NADA.
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A equipe de tênis do Minas participou da 1ª etapa do Campe-
onato Brasileiro de Interclubes, em Salvador, na Bahia, no fim 
de março, e mostrou que está entre os melhores da moda-
lidade no Brasil. O grande destaque foi Clara Penido, que se 
sagrou campeã de Simples e também de Duplas, na categoria 
18 anos. A outra medalha do time minastenista veio com Alice 
Fantini, que foi vice-campeã de Simples, na categoria 12 anos. 

Também participaram da competição nacional Vitoria 
Florenzano, Dani  ela Pinheiro, Pedro Lemos, Francisco 
Lopes, Washington Cardoso e Caio Canal, na categoria 12 
anos; Caio César, Davi Martins, Matheus Meirelles, Esther 

Clara Penido e Alice Fantini conquistam medalhas no Brasileiro Interclubes
Pódio nacional

Clara Penido e Alice Fantini com as medalhas conquistadas 
no Brasileiro Interclubes

TÊNIS

Cerqueira, Sofia Silva, Laura Nastrini e Catharina Cardoso, na 
categoria 14 anos; Lucas Abreu na categoria 16 anos; e Maria 
Reis e Eduardo Luzzi, na categoria 18 anos. Os atletas foram 
acompanhados pelos técnicos Henrique Quintino, Fernanda 
Ferreira e Michel Maxta.

Mais conquistas
Os tenistas também representaram bem o Clube na disputa 
do torneio FMT 1000 Copa Filadélfia, em Governador Valada-
res (MG), no fim de março. A equipe minastenista, formada 
por 11 atletas e 15 alunos da Pré-equipe B, conquistou oito tí-
tulos, sendo três de campeão e cinco de vice-campeão. Nesta 
disputa, estiveram com os atletas os técnicos Graziele Silva e 
Michel Maxta, além do instrutor da Pré-equipe B Antonio Diniz.

Resultados
11 anos – Pedro Pace (aluno Pré-equipe B) – vice-campeão 
de Simples e de Duplas

12 anos – Vitor Horta e Henrique Pace – vice-campeões de 
Duplas

14 anos – Miguel Fantini – campeão de Simples – Miguel Fan-
tini e Pedro Nogueira (Pré-equipe B) – campeões de Duplas

16 anos – Bárbara Alvarenga – vice-campeã de Simples

– Pedro Augusto Souza – campeão de Duplas

– Caio Amaral e Caio Viçoso – vice-campeões de Duplas

Os técnicos Graziele Silva e Michel Maxta fazem parte do 
Projeto Formação de Atletas por Meio do Investimento em 
Profissionais do Esporte – nº 64, parceria Minas e CBC. 



E N G E N H A AR I

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

PROJETO OLÍMPICO JUDÔ LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

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

Atletas da base:  
Edson (Vôlei), Raphael (Basquete), 
Koda (Judô) e Nichelle (Natação)
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Brasileiros Interclubes

Em quadra

Minas será a sede dos campeonatos nacionais de Natação, Judô e Tênis

Basquete e futsal de base disputam os Campeonatos Metropolitanos 

LEI DE INCENTIVO

Depois de dedicarem os primeiros meses do ano aos treinos 
físicos e táticos, os atletas das equipes de base do futsal e do 
basquete minastenista focam as atenções nas disputas dos 
Campeonatos Metropolitanos das modalidades, disputados 
nos meses de abril, maio e junho. 

No Campeonato Metropolitano, que é classificatório para o Es-
tadual, as promessas minastenistas podem evoluir técnica e 
emocionalmente, conhecendo o nível das equipes da região me-
tropolitana de Belo Horizonte e interagindo com os adversários.

O basquete entra em quadra com equipes que vão da ca-
tegoria Sub-12 a Sub-19, apoiadas pelo Projeto Formação 
e Desenvolvimento de Atletas do Basquete - Ano IV, nº 
2017.01.0033. O futsal terá na competição atletas do Sub-13 
ao Sub-20, apoiados Projeto Formação e Desenvolvimento 
de Atletas do Futsal - Ano III, nº 2017.01.0019. Os recursos 
para a execução dos projetos são originados de repasses de 
empresas mineiras, por meio do mecanismo Minas Esportiva 
Incentivo ao Esporte (Decreto nº 46.308/2013).

Base do futsal minastenista disputa o Metropolitano até junho

Brasileiro Interclubes de Tênis recebeu 380 atletas

Em maio, o Minas será a casa de três importantes compe-
tições de base. No Judô, o Clube sediará o Campeonato 
Brasileiro Interclubes - Taça Brasil de Juniores (Acordo de 
Cooperação nº 42/2017 – AC). No Tênis, o Minas receberá 
o Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis – Etapa Minas 
Tênis (Acordo de Cooperação nº 40/2017 – AC). Na Natação 
receberemos o Campeonato Brasileiro Infantil de Natação - 
Troféu Ruben Dinard de Araújo (Seletiva Torneio CBC).

As competições fazem parte de projetos aprovados ou acor-
dos firmados de sediamento entre o Minas Tênis Clube e o 

Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), comitê que arca com as 
despesas de hospedagem e passagens aéreas dos atletas de 
clubes filiados ou vinculados ao órgão. 

Na última edição do Interclubes de Judô, o Minas recebeu cerca 
de 400 atletas, que se enfrentaram em 276 lutas da categoria 
masculino e 202 lutas no feminino. No Tênis, nas categorias 
Infantil (12 a 14 anos) e Juvenil (16 a 18 anos), a competição 
nacional contou com a participação de 380 atletas, que fizeram 
369 jogos de simples e cerca de 90 partidas de duplas.





  REVISTA DO MINAS • Maio de 2019 • 53

Vôlei Máster

Reconhecimento

Exclusivo para sócios

Mais uma edição do Torneio de Vôlei Máster movimentou o Minas I, no último mês, reunindo cerca de 90 sócios e convidados. Na compe-
tição feminina, a equipe MTC 2 foi a campeã, a MTC 3, vice-campeã, e a MTC 1, 3ª colocada. No masculino, o time Minas Náutico foi 
o campeão, seguido do Minas I, vice-campeão, e do Minas II, na terceira posição. O presidente Ricardo Vieira Santiago, o diretor Social 
Lito Mascarenhas e o diretor de Lazer Gustavo Zech Coelho prestigiaram a competição. Foi demais!

“O valor que o reconhecimento de vocês, que, além de diretores do Clube, são grandes amigos, é muito maior do que qualquer valor mate-
rial. Eu me sinto honrado por estar rodeado de pessoas tão boas e por toda a minha caminhada no Minas”. Com essas palavras o minaste-
nista Paulo Ernane Davi de Melo agradeceu a homenagem que recebeu do Clube, em reconhecimento aos 11 anos de serviços prestados 
e à excelente conduta profissional. Os filhos do homenageado, Ernane, Daniel e Marcelo Melo (tenista formado no Minas e nº 6 do ranking 
mundial de duplas) prestigiaram o evento, que também contou com a presença do presidente do Minas, Ricardo Santiago, do vice-presi-
dente Carlos Henrique Martins Teixeira, do presidente do Conselho Sergio Bruno Zech Coelho e outros diretores e conselheiros do Clube. 

O AA Wine Experience, uma dos mais prestigiados restaurantes 
de BH, estendeu até o fim de maio a promoção exclusiva ofe-
recida aos associados do Minas Tênis Clube. Apresentando a 
carteirinha do Clube, o sócio ganha um prato de valor igual ou 
menor ao pedido (exceto promoções). A casa tem a maior adega 
de restaurante da América Latina e elogiadíssima parrilla tradicio-
nal argentina, além de muitas opções da cozinha internacional, 
como os tornedós de filé ao molho de pera da foto ao lado. O AA 
Wine Experience funciona de segunda a sábado, a partir das 18h. 

NOTAS
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Letra em Cena. Como ler Jorge Amado
O Letra em Cena. Como ler..., programa literário do Minas Tênis Clube, teve como tema, em sua primeira sessão da temporada 
2019, a obra do escritor baiano Jorge Amado, sob o olhar de sua biógrafa, a jornalista e professora da USP Joselia Aguiar. O ator 
mineiro Luciano Luppi leu um trecho do clássico “Capitães da Areia”. Ricardo Vieira Santiago, presidente do Clube, fez a abertura 
do evento, ressaltando a inventividade do programa e a excelência da curadoria realizada desde o início do projeto, há quatro 
anos, pelo jornalista e escritor José Eduardo Gonçalves. No Café do Centro Cultural Minas Tênis Clube, o público de cerca de 150 
pessoas ouviu histórias de Amado com gosto de azeite dendê. Em abril, as letras de Manuel Bandeira foram tema do programa. 
A obra de Carolina de Jesus, escritora mineira radicada em São Paulo, será analisada em maio pela professora da Faculdade de 
Letras da Universidade Federal de Ouro Preto Elzira Divina Perpétua. 

André Rubião, diretor de Cultura do Minas, 
e a professora e jornalista Joselia Aguiar, 
especialista na obra de Jorge Amado 

Roberto Lopes, Camila, Valéria, Álvaro e 
Marina Fonseca

Maria e Cristina Queiroga estavam 
empolgadas para ouvir a palestra sobre a 
vida e a obra de Jorge Amado

O casal Maria Tereza e Jorge Saliba chegaram 
cedo para ouvir a palestra sobre a obra do 
baiano Jorge Amado

Mariana Rocha Andrade e sua mãe, Lucimar, 
conheceram curiosidades sobre o escritor 
Jorge Amado

Fãs de Jorge Amado, Myrian e Gabriela Ladeira 
Ferreira, mãe e filha, prestigiaram a primeira 
sessão do Letra em Cena. Como ler...

Ricardo Vieira Santiago, presidente do Minas, Joselia Aguiar, palestrante e biógrafa de Jorge 
Amado, José Eduardo Gonçalves, curador do programa literário, e o ator Luciano Luppi

Pai e filha, Marcelo Drummond Naves e 
Beatriz Ladeira Naves acompanharam 
atentos a palestra de Josélia Aguiar, 
biógrafa de Jorge Amado 
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Os casais Luigi Martini & Patrícia Resende, 
Giovanna Santa Cecília & Rodrigo Sera

Ricardo Coelho, Talita Amorim, Luciana 
Figueiredo e Flávio Augusto aproveitaram 
para colocar o papo em dia

Os amigos Leonardo Lúcio Machado, 
Marconi Braga, Guilherme Mirachi e 
Narlei Amarante

Andréa Dayrell, Rodrigo Sales, Raquel 
Delgado e Rodrigo Junqueira: prontos para o 
rock’n’roll

As amigas Patrícia Carvalho, Lilian Braga, 
Flávia Mari e Izabella Mirachi

Rodrigo Santos apresenta sua “Festa Rock” para 600 sócios e convidados

Noite de rock
O ex-baixista do Barão Vermelho, Rodrigo Santos, fez um show eletrizante para 600 minastenistas e seus convidados, no 
Espaço Pacífico Mascarenhas (Salão da Unidade II), em março. O rock’n’roll tomou conta da festa Flashdance, e os sócios 
curtiram o repertório do último CD/DVD do artista, “A Festa Rock”, que inclui grandes sucessos do rock nacional, com 
músicas do Barão Vermelho, além de Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Jorge Ben Jor, Charlie Brown Jr., entre outros. 
Antes e após o show, o DJ Vinícius Amaral animou a pista de dança. No quesito alimentos e bebidas, o open food teve 
coquetel petit gourmet e o open bar incluiu espumante, cerveja, refrigerante e água. Foi demais!

O presidente do Minas, Ricardo Santiago, 
e sua esposa Denise Lobão, prestigiando a 
festa Flashdance

Quarteto animado! Rodrigo e Ericka Abreu, 
Cynthia e Dilson Couto

CENAS
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As amigas Rosa Garcia, Célia Viegas e Marina 
Sabino

Diva máster! A sócia Kátia de 
Pádua Thomaz apresentou o 
espetáculo como Elke Maravilha

Encontrão! Associadas juntam suas mesas para colocar o papo em dia Com as flores recebidas, as divas minastenistas fazem pose

Felicidade Torres Dolabela, Avany Santana, Sonia Pereira 
Laviola e Maria Victoria Santana

Nossas divas
O Programa Cabeça de Prata promoveu, em março, a terceira edição do evento “Divas”, em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher. No palco do Salão da Sede da Unidade I, vestidas como as divas, as associadas interpretaram e homenagearam 
estrelas da música brasileira, como Elba Ramalho, Ângela Maria, Fafá de Belém, Wanderleia, Elza Soares, Beth Carvalho,
Roberta Miranda, Bibi Ferreira, Gal Costa e As Frenéticas, encantando os 150 associados presentes. Antes dos shows, foi realizada 
uma homenagem especial à sócia Eni Gentil Toleto Blake, que faleceu em dezembro de 2018. Para finalizar, houve entrega de 
flores às divas minastenistas e sorteios de brindes entre todos os presentes.

Zélia Lúcia Batista Assumpção, Zebina Fontes, Ana Maria de 
Azevedo Pimenta e Maria da Conceição Fontes

Maria Célia Nunes Lima, como a Fafá de 
Belém, interpretou “Vermelho”

Como Alcione, Lisete Beatriz 
Ribeiro Souza relembrou a 
interpretação que fez com a 
saudosa amiga Eni Gentil Toleto 
Blake, na edição de 2017
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O Coelhinho da Páscoa fez a festa com os pequenos associados do Minas

Páscoa é festa da família, e Luiz Vinícius, 
Isabella e Luciana Gomes curtiram juntinhos

Os amigos Rafael Ayres Gomes e Felipe 
Pereira Caran ficaram compenetrados na 
tarefa da gincana de Páscoa

A pequena Júlia Rolim brinca na tradicional 
Festa de Páscoa do Minas com Andreia Rolim, 
sua mamãe

Os irmão João Pedro e Cecília Carreira se 
divertiram de montão na Festa de Páscoa 
do Minas

Théo Pinton posa para selfie com sua mãe, 
Mariana Pinton

As irmãs Lívia e Júlia Pacheco fizeram a make 
do evento

O pequeno Isaac Brener se esbaldou nos 
brinquedos infláveis

Páscoa Divertida
Foi pela “força do poder da borboleta azul” que o Coelhinho da Páscoa chegou ao Espaço da Criança Coleguium, no Minas 
I, e nos Minas II e Náutico, distribuindo chocolates para a garotada minastenista. A festa durou mais de cinco horas e teve 
atividades recreativas, gincana, brinquedos infláveis, pula-pula, labirinto, arco e flecha. Também teve oficina de pintura 
facial, em que os pequenos associados foram maquiados com desenhos de coelhinhos, borboletas e outros bichinhos.  
Para encher a meninada de energia foram distribuídos, gratuitamente, pipoca e algodão-doce. A Honda Banzai e a Quatree, 
patrocinadoras do Clube do Lazer, marcaram presença com as suas mascotes. A Quatree também distribuiu pacotinhos  
de ração para cães e gato.

CENAS
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Leda Gontijo e Marina Orsini, 
respectivamente, a 2ª e a 4ª 
da esquerda para a direita, e 
as irmãs Maia.

A primeira equipe de 
basquete do Minas, 
em 1938. Em pé, da 
esquerda p/ direita: 
Rúbio Ferreira de Souza, 
Alberto Gomes, Gerson 
Sabino (técnico), Gené-
sio Gonçalves (Stropi-
ana), Hugo Werneck e 
João de Lima Pádua 
(então presi dente do 
Minas TC); agachados: 
Paulo Noronha, Wilson 
Garson, Edgard Leite de 
Castro e Wilson Ladeira 
(Ladeirinha).

Nos anos 1950/1960, o tênis mineiro viveu tem-
pos de glória. O Minas representava o estado em 
competições nacionais, e entre os destaques da 
equipe do minastenista figuravam Leda Gontijo, 
Marina Orsini e Guido dos Santos, que se tornou 
um dos maiores tenistas do País. Em 1948, os 
três protagonizaram duas grandes vitórias, no 
torneio nacional comemorativo ao 13º aniver-
sário de fundação do Minas. As conquistas fo-
ram consideradas verdadeiros presentes para o 
Minas e seus associados. A dupla minastenista 
Leda/Marina venceu as, até então, imbatíveis ir-
mãs Maia, campeãs cariocas. Guido derrotou o 
também carioca José Torok. Antes da partida, 
Leda e Marina bateram bola com as cariocas, 
que tinham certeza da vitória. No jogo, com Leda 
na rede e Marina fazendo o fundo de quadra, as 
mineiras liquidaram a dupla do Rio de Janeiro. 

Nas comemorações dos 13 anos do Minas, minastenistas vencem rivais
Presente de aniversário

MEMÓRIA

Correção
Na edição de março da Revista do Minas, na legenda da foto da primeira equipe de Basquete do Clube, 
faltou o nome do atleta Hugo Werneck. Abaixo, republicamos a foto com a legenda corrigida.



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

SÓCIOS DO MINAS TEM PREÇO DIFERENCIADO NAS LOJAS CVC DO CLUBE. CONFIRA!

FéRIAS 
COM A CVC
Com a família?
Com os amigos?
Com seu amor?
As férias que você 
quer, a CVC tem.

     

Grupo exClusiVo CVC minAs tênis
 sAindo de belo horizonte

Prezado cliente: preço 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 09/04/2018 com câmbio € 1,00 = R$ 4,55.  Base US$ 2.710. 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. 

A capital Paris que encanta os visitantes com o seu charme único, riqueza 
histórica e gastronomia renomada. No interior do país, o contraste entre as 
cores das plantações, as formas de conjuntos arquitetônicos inconfundíveis 
e o azul do mar criam paisagens inesquecivelmente apaixonantes.

O MELhOR DA FRANÇA
A viagem de 11 dias inclui passagem aérea 
voando TAP, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, diárias de hospedagem com café da 
manhã em hotéis de categoria turística, passeios 
conforme o roteiro e guia falando português 
durante a viagem.
Preço publicado válido para saída 10/agosto.

À vista R$ 12.334
1.233

A partir de
10x
R$
SEM 
JUROS



• 300 leitos

• 27 especialidades médicas

• Pronto-socorro

• UTI (adulto/pediátrico/neonatal)

• Centro cirúrgico

• Centro obstétrico

• Centro de imagem

• Endoscopia e Hemodinâmica

• Laboratório

• Heliponto

UMA GRANDE ESTRUTURA 
PENSADA EM CADA DETALHE.

NOVO
HOSPITAL
UNIMED

B E T I M

Av. Marco Túlio Isaac, 3.400 
Betim Industrial

DE PORTAS
E BRAÇOS
ABERTOS.

INÍCIO DE 
OPERAÇÃO
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