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POTÊNCIA ESPORTIVA
Trajetória vitoriosa no esporte de ponta projeta imagem  

positiva do Minas no Brasil e no exterior. Páginas 18 a 21

Equipe Itambé/Minas 
conquista o Campeonato 
Sul-americano 2019,  
o quarto título  
continental do vôlei 
feminino minastenista 



SAÚDE

ENDOSUTURA GÁSTRICA

O QUE É?

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

COMO FUNCIONA?

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

CUIDADOS APÓS A CIRURGIA

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

QUEM PODE FAZER?

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

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

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

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Abraço a todos, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

Caros associados

Nas edições anteriores de nossa revista, nosso conteúdo editorial destacou a 
trilogia “esporte, o DNA do Minas”, com matérias abrangendo a “educação através 
do esporte” (fevereiro) e “a importância das equipes de base” (março). Encerran-
do em abril este ciclo de debate, trazemos como foco de discussão a importância 
da consolidação da imagem do Minas no cenário esportivo nacional através das 
equipes de ponta. Nesses mais de 83 anos, a história de nosso clube foi conso-
lidada pelo esporte. Ressalte-se que, mais importante que títulos, é a formação 
de gerações de atletas que, se não chegaram às equipes de ponta, se tornaram 
profissionais diferenciados em suas profissões e cidadãos bem formados e pre-
parados para a vida com as lições que o esporte lhes ensinou.  Sou testemunha 
da importância desse ciclo; tive a oportunidade de percorrer todas as categorias 
de base até a equipe principal e ter contato hoje com centenas de ex-atletas, que 
se destacam nos mais variados segmentos profissionais.

Março e abril são os meses de play-offs das modalidades vôlei feminino 
(Itambé/Minas) e masculino (Fiat/Minas). Contamos com a força e a torcida de todos vocês para que possamos colocar o 
nosso clube no alto do pódio. Estamos muito competitivos e a interação do torcedor / associado com a equipe está fazendo 
com que tenhamos um décimo terceiro jogador em quadra. Acompanhem a programação nos nossos canais de comunica-
ção e levem todos os familiares. 

Este mês apresentaremos na reunião ordinária do Conselho Deliberativo os resultados obtidos em 2018 e a revisão orçamentária 
para 2019. Após essa apresentação, divulgaremos todo o material contábil através de jornais de grande circulação e em nossos 
canais de comunicação internos. Na próxima edição da revista, traduzirei para vocês nossos ganhos neste período e exporei as 
perspectivas e as estratégias para mantermos este ciclo de ganhos de produtividade e inovações. Aqueles que frequentam o 
clube diariamente devem sentir que todas as mudanças implementadas ao longo da reestruturação iniciada em 2018 são visíveis 
e abrangentes. Essa forma de evolução e desenvolvimento organizacional deve ser constante e perene e envolve mudanças contí-
nuas em processos, produtos, serviços e até mesmo comportamento. A intensificação de treinamento técnico e a busca contínua 
por excelência no atendimento já se reflete no aumento exponencial da quantidade de elogios aos nossos colaboradores. Acom-
panhamos e debatemos semanalmente os anseios e as críticas que nos chegam pelos mais diversos canais de comunicação e 
posso assegurar que, dentro do possível, temos resolvido a maioria dessas demandas. Nosso compromisso com a melhoria pro-
gressiva da qualidade do serviço é pauta de reuniões da diretoria. Ainda este ano reformularemos os comitês dando mais agilidade 
na tomada de decisões e foco nos assuntos estratégicos. Em maio reuniremos mais uma vez todos os colaboradores no teatro 
para destacar aqueles que têm feito a diferença e deixar claro os nossos anseios para esta nova etapa. Em termos de tecnologia 
completamos a interligação de todas as nossas unidades com fibra ótica, ampliamos a nossa capacidade de interação com os 
nossos associados através de melhoria no nosso wi-fi e finalizamos a primeira etapa na modernização do nosso APP (aplicativo). 
Com uma interface mais moderna e com funcionalidades que vão desde o acesso ao clube (carteira digital) até a possibilidade de 
pagamento de contas, teremos mais conectividade e uma gama de serviços que facilitará o dia a dia de todos. Nosso compromis-
so é gerar soluções inteligentes que facilitem a busca pela qualidade de vida de todos os associados.

Citando Steve Jobs:   “A Única maneira de fazer um grande trabalho é amar o que você faz”  
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EXPEDIENTE

MINAS I

Central de Atendimento ................................3 5 1 6 . 1 0 0 0
Gerência de Unidade  ....................................3 5 1 6 . 1 1 0 1
Academia do Minas  ......................................3 5 1 6 . 1 0 4 9
Aluguel de Salão de Festas  ..........................3 5 1 6 . 1 3 3 2
Assessoria de Comunicação  ........................3 5 1 6 . 2 1 6 0 
Assessoria de Relações Institucionais  ........3 5 1 6 . 2 1 6 1
Barbearia  ......................................................3 5 1 6 . 1 1 5 9
Classe A ........................................................3 6 5 6 . 3 0 4 6
Departamento de Fisioterapia  ......................3 5 1 6 . 1 1 7 0
Drogaria Araujo  ............................................3 2 7 0 . 5 6 2 2
Enfermaria  ....................................................3 5 1 6 . 1 1 1 1
Estacionamento  ...........................................3 5 1 6 . 1 1 5 6
Gerência de Educação  ..................................3 5 1 6 . 2 0 4 2
Gerência de Esportes  ...................................3 5 1 6 . 1 0 6 1
Gerência de Negócios e Marketing  ..............3 5 1 6 . 1 3 3 4
Gerência de Medicina Esportiva ...................3 5 1 6 . 1 1 8 1
Gerência de Cultura  ......................................3 5 1 6 . 1 0 2 0
Gerência de Recreação e Lazer  ....................3 5 1 6 . 2 0 6 0
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
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Eduardo Mineiro
(31) 99733.1810

imprensa@minastc.com.br /minastenisclube
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INSTITUCIONAL

Os minastenistas agora têm uma forma mais ágil e fácil de acesso 
ao Clube. É a carteira virtual, um QR Code (do inglês Quick Respon-
se ou resposta rápida, em português), que está disponível no apli-
cativo do Minas. Com a carteira virtual, o sócio valida seu acesso 
e de seus dependentes nas três Unidades do Clube e no Náutico. 

Para ter o QR Code, é necessário baixar o aplicativo Minas Tênis 
Clube no smartphone. Depois, basta se cadastrar no programa e 
acessar os campos “Carteirinha”, para sócios, e “Carteirinha de de-
pendentes”, para fazer o acesso de cada usuário, um de cada vez. 

Com o QR Code na tela do celular, o usuário direciona o aparelho 
para o leitor infravermelho da catraca eletrônica, que libera a entra-
da. Para o pleno funcionamento do serviço, é preciso que o apare-
lho esteja conectado à internet ou a uma rede wi-fi. 

A “carteira virtual” não dispensa o associado de ter sempre 
em mãos a carteira física. Vale lembrar que o uso indevido do  

Você conhece seus direitos como associado do Minas? Eles estão 
descritos no artigo 14 do capítulo 5 do Estatuto e são:

I)   frequentar as instalações do Clube; 

II)    participar de eventos socioculturais e esportivos; 

III)  recorrer aos poderes do Clube na defesa de seus direitos;

IV)  requerer a inclusão de dependentes; 

V)   requerer licença;

VI)  participar das reuniões da Assembleia Geral; 

VII) votar e ser votado, observadas as limitações legais e  
  estatutárias. 

Aplicativo do Minas já disponibiliza carteira virtual para acesso às Unidades

Artigo 14 do Estatuto estabelece os direitos dos sócios

Minas 4.0

Por dentro do Estatuto
No exercício desses direitos, os sócios devem observar as condi-
ções específicas em cada situação, como faixa etária do depen-
dente a ser incluído; motivo e período de licença; aquisição de 
ingressos para eventos socioculturais e esportivos, quando for o 
caso; dentre outras. Mais informações podem ser obtidas nas Cen-
trais de Atendimento. Na próxima edição, listaremos os deveres 
dos sócios. 

Quer saber mais sobre as normas que regem a organização do Mi-
nas? Acesse: www.minastenisclube.com.br, seção Governança > 
Institucional > Estatuto.

serviço poderá acarretar sanções disciplinares, conforme Estatuto 
do Clube.

QR Code: carteira 
do clube na tela do 
celular dos sócios



A partir de abril, todo domingo, às 16h,
no Centro Cultural Minas Tênis Clube.

Confi ra a programação e compre o seu
ingresso pelo aplicativo Diversão em Cena.

Realização: Apoio: Incentivo:

Governo de Minas Gerais e ArcelorMittal 
apresentam:

ArcelorMittal

Isabella, fi lha de Fabrício Afonso
ArcelorMittal Brasil

Diversão em Cena

/diversaoemcena

Acompanhe:

Projeto executado por meio da 
Lei Estadual de Incentivo à 

Cultura de Minas Gerais
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MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Conheça as vencedoras do Concurso de Redação “O que vou ser quando crescer” 
Pensando no futuro

Seja Voluntário
Informações: (31) 3516-2091
ana.sales@minastc.com.br

O presidente do Minas, Ricardo Vieira 
Santiago, recebeu, em março, a visita 
de Kethellyn Kawane Pereira, 8 anos, 
da Associação Educacional Avança 
Judô; Yasmin Evelin Alves, 10 anos, e 
Isadora dos Santos, 11 anos, ambas 
da Instituição Associação Beneficente 
Policena Barbosa. As meninas foram 
as vencedoras do Concurso de Reda-
ção “O que vou ser quando crescer”, 
promovido pelo Minas Tênis Solidário 
nas instituições parceiras do Progra-
ma, nas categorias 7 a 8 anos, 9 a 10 
anos e 11 a 13 anos, respectivamente. 
Kethellyn, Yasmin e Isadora foram pre-
miadas com o kit de material escolar 
completo de 2019, solicitado pelas es-
colas em que elas estão matriculadas, 
além de um jogo de tabuleiro.

Com a proposta de incentivar o inte-
resse das crianças pela escrita e pelo 
tema educação, o concurso teve 31 
redações inscritas, feitas por alunos 
da Escola Municipal Américo Renê 
Gianetti, Associação Educacional de 
Judô de Vespasiano, Fundação Sara 
Albuquerque Costa e Associação Be-
neficente Policena Barbosa. 

As vencedoras do concurso de redação com o presidente Ricardo Santiago



36 X R$ 222,22*
R$ 8.000
*As parcelas serão corrigidas anualmente, 

de acordo com IGPM.
** Condições epeciais de pagamento 

para sócios do Minas.

COMPRE
COTA!

AGORA SUA

A gente pensou! Mais que um clube, o Minas 
Náutico oferece um estilo de vida com tudo 
o que você precisa para ter mais bem-estar e 
qualidade de vida. Pensando em cada detalhe, 
o Náutico agora oferece mais 41 mil m2  de área 
construída, com opções de lazer para você 
aproveitar cada momento.

31 3517.3000 | www.minastenisclube.com.br

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

• Guarderia para Barcos • Piscinas Cobertas
• Academia • Quadras de Squash e de Areia 
• Campos de Futebol • Quadras de Beach Tennis 
• Salão de Eventos • Amplo Estacionamento
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Espaço da Criança será um dos principais atrativos do novo Minas Country

O Espaço da Criança, exclusivo para crianças de até 12 anos, 
será uma das principais atrações da nova área de lazer da 
parte baixa do Minas Country. Com área coberta de 222,3 m²,  
ele terá espaços específicos para bebês (Espaço Baby) e 
para artes, atividades pedagógicas e jogos. Também será 
dotado de copa, sanitário, trocador e depósitos de materiais 
de recreação e entretenimento e de limpeza. 

Na área externa do Espaço da Criança, está prevista a mon-
tagem de um playground com 71 m² e uma caixa de areia. 
Logo à frente da edificação, haverá uma piscina infantil com 
duas profundidades – 60 cm e 20 cm – e fontes de água 
para recreação, onde os pequenos poderão brincar com toda 
segurança. 

“O Espaço da Criança estará localizado no mesmo nível 
e próximo da Lanchonete e dos Vestiários, o que propor-
cionará mais conforto e segurança para a família minas-
tenista, que poderá se divertir e ter serviços de qualidade 
com mais comodidade”, comentou o diretor de Obras José 
Cláudio Nogueira Vieira.

Diversão para a garotada

O melhor para as crianças

• Espaço Baby: destinado às crianças até 3 anos, terá estru-
tura segura e protegida com espuma, para brincadeiras com 
os pais/responsáveis.

• Espaço para atividades pedagógicas: para crianças até 12 
anos, será dotado de brinquedos que estimulam e desenvolvem 
as capacidades cognitivas, de forma divertida e em um ambien-
te aconchegante para interagir com amigos e familiares. 

• Espaço de Artes: também destinado às crianças de até 
12 anos, oferecerá oficinas para pais e filhos, orientadas por 
profissionais capacitados, utilizando materiais diversos para 
estimular a criatividade. 

• Espaço para jogos: para todas as idades, contará com “totó”, 
tênis de mesa (pingue-pongue), sinuca, entre outros, para que 
o associado possa se divertir com sua turma.

• Piscina Infantil e área molhada: espaço de caráter lúdico 
que permitirá às crianças explorarem suas habilidades e a 
prática corporal, de forma refrescante, resultando em aprendi-
zado, prazer e satisfação.

• Caixa de Areia: espaço de estímulo à criatividade e ao de-
senvolvimento sensorial, já que, além dos brinquedos conven-
cionais, poderá ser usada para novos jogos e brincadeiras, 
propiciando interação entre outras crianças e adultos.

• Playground: terá brinquedos exclusivos, com design moder-
no, para promover a interação e estimular o brincar espontâ-
neo e em movimento.
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PDMTCC

Licitações definem as quatro empresas que executarão os próximos serviços

Mais quatro licitações realizadas pela 
área de Engenharia do Minas foram 
concluídas, no último mês, definindo 
as empresas que executarão os pró-
ximos serviços da primeira etapa do 
Plano Diretor do Minas Country. As 

empresas vencedoras das concor-
rências foram a Unitopo Topografia e 
Projeto Ltda, que fará o levantamento 
topográfico do terreno; a Paula Ma-
chado Engenharia e Projetos Ltda, 
que ficará responsável pela elabora-

ção do projeto de estrutura; a Escala 
Serviços de Engenharia, que assinará 
os projetos de instalações; e a Ka-
mino, Oporto e Gazzinelli Arquitetos 
Associados Ltda, fornecedora das 
imagens em 3D dos novos espaços. 

Estão em andamento as licitações 
para os serviços de sondagens, im-
plantação da infraestrutura de trata-
mento de esgoto e reforma da galeria 
pluvial. Após a conclusão dessas, 
serão feitas as concorrências para 
contratação das empresas que exe-
cutarão as obras civis da lanchonete 
e dos vestiários, das piscinas e do 
Espaço da Criança. 

Contratados

AD Rev Minas Tênis 0803.indd   1 14/03/19   17:45
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SEU PATRIMÔNIO

O Prédio do Relógio e a Sede Social do Minas I, edi-
ficações pertencentes ao conjunto urbano Rua da 
Bahia e adjacências e tombadas pelo Conselho do 
Patrimônio Histórico e Cultural de Belo Horizonte, fo-
ram vistoriados pela Diretoria de Patrimônio Cultural 
do Município, no último mês. No laudo técnico emiti-
do pelo órgão, foi atestado o bom estado de conser-
vação dos dois prédios. Para manter essa condição, 
no cronograma de serviços da área de Engenharia e 
Manutenção do Clube deste ano, está programada a 
pintura das fachadas das duas edificações. 

Inaugurado em 1938, o Prédio do Relógio tem pro-
jeto arquitetônico assinado por Romeu De Paoli, 
um dos expoentes do estilo modernista, na época. 
Já a Sede Social, inaugurada em 1940, é exemplar 
da arquitetura em estilo Art Decó e foi projetada por 
Raffaello Bert, um dos fundadores da Escola de Ar-
quitetura da UFMG. Respectivamente em 2010 e em 
2014, ambas as edificações passaram por obras de 
restauração, com o objetivo de resgatar suas carac-
terísticas originais. 

Com a proximidade do inverno, todos os sistemas de 
aquecimento das piscinas das Unidades do Minas 
passaram por manutenção, no último mês, a fim de 
garantir o atendimento de norma interna, que esta-
belece a melhor temperatura da água para cada es-
tação do ano. A norma visa proporcionar segurança 
das condições de saúde e bem-estar aos associa-
dos, no lazer e na prática de exercícios na água. 

Também passaram por manutenção, em março, os 

sistemas de exaustão das cozinhas dos Restauran-
tes dos Colaboradores, nos Minas I e II. Já no Res-
taurante Minas Máster, no piso 3 do Centro de Fa-
cilidades (CF3), está sendo trocado todo o sistema 
de exaustão, adequando-o às demandas atuais da 
cozinha. 

Em todas as Unidades, os gramados estão sendo re-
vitalizados pela ITOGRASS, conforme parceria firma-
da com o Clube, que minimiza os custos do serviço. 

Conservação da Sede Social e do Prédio do Relógio é atestada pela PBH

Sistemas de aquecimento das piscinas passam por manutenção preventiva

Bens tombados

Prontos para o frio

Prédio do Relógio é referência arquitetônica da cidade
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Bens tombados

Prontos para o frio

Está prevista para a primeira quinzena deste mês de abril a conclusão da ins-
talação do elevador do Pavilhão de Esportes e Eventos e a reforma da Área de 
Convivência do Náutico para entrega aos sócios. 

O novo elevador, que dará acesso à Praça de Esportes do Clube, garantirá 
mais comodidade aos sócios. E os minastenistas ganharão mais espaço co-
berto para a realização de eventos, com nova churrasqueira. 

A bola vai rolar
Neste mês, a turma do futebol do Náutico entra em campo. Cerca de 110 só-
cios disputarão o Torneio Início, que será no dia 7 de abril, com jogos a partir 
das 8h, nos dois Campos de Futebol do Clube. Esse é um campeonato relâm-
pago, que marca a preparação dos jogadores, distribuídos em dez equipes, 
para o Torneio de Futebol do Náutico.

A tradicional competição terá início no dia 14 de abril, com jogos aos domin-
gos, das 8h às 12h, nos Campos de Futebol. As partidas finais e o evento de 
premiação serão no dia 16 de junho, com entrega de troféus e medalhas para 
os três melhores times, o artilheiro, o goleiro menos vazado e o destaque o  
campeonato.

Fique ligado!

Elevador do Pavilhão e nova Área de Convivência serão 
entregues este mês

Quase prontos

MINAS NÁUTICO

O tradicional Torneio de Futebol do Náutico começa este mês
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Soraia Vieira, sócia, fonoaudióloga e mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade de Londres

Em 2017, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabe-
leceu a data de 2 de abril como o Dia Mundial da Conscienti-
zação sobre o Autismo. Os objetivos da iniciativa são disse-
minar informações e reduzir o preconceito e a discriminação 
contra os autistas, que são cerca de 70 milhões de pessoas 
em todo o mundo, segundo dados da própria ONU. 

O autismo é um transtorno neurológico caracterizado por 
comprometimento da interação social, da comunicação ver-
bal e não verbal e do comportamento restrito e repetitivo. 
O autismo afeta mais os meninos – por isso, o símbolo da 
campanha é azul. Nesta edição, a reportagem da Revista do 
Minas conversou com a sócia e fonoaudióloga Soraia Vieira, 
graduada pela Universidade Izabela Hendrix, mestre em Estu-
dos Linguísticos pela Universidade de Londres e especialista 
no tratamento de pacientes com autismo. “Para vencer qual-
quer preconceito, a gente precisa de conhecimento. E tendo 
conhecimento, conseguimos ajudar na interação dos autis-
tas”, destaca Soraia, que é diretora da Pyramid Consultoria 
Educacional do Brasil. 

Como é feito o tratamento de fonoaudiologia em pacientes 
com autismo? 

A pessoa recebe um diagnóstico de autismo porque tem difi-
culdade tanto de socialização como de comunicação. E uma 
das áreas da fonoaudiologia é a comunicação: tratar aqueles 
que não falam, que têm a fala limitada, com dificuldades, e ou-
tros que até falam, mas o fazem por imitação. Nosso objetivo 
é oferecer a essas pessoas uma forma funcional de comu-
nicação, para que eles sejam entendidos, comuniquem suas 
necessidades e desejos. No final, o que a gente sempre quer é 
mais independência para os pacientes. 

E como identificar as necessidades individuais de cada pa-
ciente, já que cada um possui um padrão e uma deficiência 
específica? 

Muitas vezes, as pessoas focam em comportamentos. Isso 
porque eles são agitados ou pessoas que têm dificuldades 
de comunicação ou o fazem de maneira inapropriada. Mas, 
é o contrário: a gente tem sempre que ensinar habilidades. 
Quanto mais habilidades eles aprendem, menos problemas de 
comportamento eles terão.

Quais habilidades uma pessoa com autismo tem e que po-
dem ser trabalhadas? 

A gente sempre fala das habilidades da vida diária. Vestir, comer, 
preparar a alimentação são algumas delas. E para viver numa

“Para vencer qualquer preconceito,  
precisamos de conhecimento”

“O que a gente 
sempre quer é mais 
independência para  

os pacientes” 
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ENTREVISTA

“O respeito é o principal”

comunidade, a gente precisa interagir com ela. E é nessa 
interação que fica a fonoaudiologia, especificamente, para 
ensinar essa comunicação, já que muitas vezes eles não en-
tendem as regras da sociedade. 

Como a família pode contribuir no tratamento e como eles 
podem ser atendidos e orientados?

Os pais são fundamentais. Eu não trabalho se eu não tiver 
o apoio deles. Realizamos as atividades no ambiente mais 
natural possível, trabalhando todo dia, e os pais são treina-
dos para continuar a intervenção em casa, sempre com o 
objetivo da independência. Muitas vezes, a gente recomen-
da também que eles procurem instituições de apoio, como 
a Associação de Amigos do Autista (Ama), que conta com 
grupos de suporte. 

Como a prática esportiva pode contribuir para o desenvol-
vimento dos autistas? 

Aí eu vou no mesmo lema do Minas: esporte, cultura e lazer 
são bons para qualquer pessoa. Muitos especialistas indicam 
a natação, por exemplo, porque tem entendimento de regras, 
assim como a equitação, em que tudo é muito organizado. 
Quanto mais a aula for dividida em etapas, mais fácil para 
eles. A sugestão é praticar mais esportes individualizados, no 
começo, para depois partir para os esportes coletivos, que de-
pendem de outras pessoas. 

Como vencer o preconceito e a discriminação e contribuir 
para a interação social das pessoas com autismo? 

Para vencer qualquer preconceito, a gente precisa de conhe-
cimento. E tendo conhecimento, conseguimos ajudar na in-
teração, porque, fisicamente, não vamos conseguir ver que 
eles têm autismo, principalmente aqueles que não são tão 
comprometidos. O que podemos fazer é aceitar, sendo pa-
cientes, escutando e, muitas vezes, dando espaço também. 
Se você vê que aquela mãe precisa de espaço, não julgue o 
que está acontecendo. Se não puder fazer nada, fique longe. 
O respeito é o principal.
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A vocação esportiva do Minas está impressa em seu Estatu-
to (parágrafo 2º do artigo 2º), vem sendo fortalecida ao lon-
go dos seus 83 anos de fundação e contribui para a projeção 
do esporte de Minas Gerais e do Brasil no cenário internacio-
nal. O Minas é considerado como uma das mais importantes 
escolas de esportes do País, mantendo equipes de base e de 
ponta nas modalidades basquete, futsal, ginásticas artística 
e de trampolim, judô, natação, vôlei e tênis. 

O Clube tem cerca de mil atletas em atividade, sendo cer-
ca de 100 deles nas equipes de ponta que têm participado 
de todas as edições das principais competições nacionais. 
Atualmente, o Minas é o primeiro colocado do ranking na-
cional de clubes de natação da Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos (CBDA), campeão da Copa Brasil, bi-
campeão sul-americano e vice-campeão mundial de vôlei 
feminino; vice-campeão da Copa Brasil de Vôlei Masculino; 
campeão brasileiro de ginástica de trampolim e de ginástica 
artística. Na Galeria de Troféus do Clube também figuram 

conquistas históricas, como nove vezes campeão do Troféu 
Maria Lenk, 11 vezes campeão do Troféu José Finkel, nove 
vezes campeão brasileiro e tricampeão sul-americano de 
vôlei masculino, campeão sul-americano de basquete, cam-
peão do Troféu Brasil de Tênis, campeão mundial masculino 
e medalha de bronze olímpica feminina de judô, bicampeão 
da Taça Brasil de Futsal e muitos outros. Somente em 2018, 
as equipes competitivas minastenistas de base e de ponta 
conquistaram mais de 250 títulos de campeão, e o Clube 
teve cerca de 60 convocações para as seleções brasileiras 
de base e de ponta.

As atividades esportivas do Minas estão concentradas no 
Centro de Treinamento Juscelino Kubitschek, considerado 
um dos mais modernos da América Latina, com 15.600 m² e 
13 espaços esportivos em cinco níveis, incluindo a moderna 
Arena Multiuso Urbano Brochado Santiago, com 3.600 luga-
res. No Centro de Excelência do Tênis, no Minas Country, são 
realizados os treinamentos e competições da modalidade.

Trajetória vitoriosa coloca o Minas como referência nacional do esporte de alto rendimento
Clube de ponta

O presidente Ricardo Santiago e a equipe Itambé/Minas, bicampeã sul-americana de vôlei 
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“No Minas, o esporte de ponta é um espelho para os mais 
de 5 mil crianças e adolescentes que frequentam os cursos 
de formação esportiva e para os cerca de 900 atletas em 
formação. O esporte faz parte da história do Minas, que foi 
fundado em 1935 para ser uma escola de esportes, e, atu-
almente, projeta a imagem do Clube no Brasil e no exterior. 
São as conquistas esportivas que tornam o Minas reconhe-
cido em todas as esferas do poder público e por grandes 
empresas e instituições de educação e esporte brasileiras e 
estrangeiras”, afirma o diretor de Esportes Carlos Antonio da 
Rocha Azevedo, o Rochinha.

Carlos Antonio da Rocha Azevedo, diretor de Esportes do Minas

Em 2014 e em 2016, o Minas firmou parceria com a Asso-
ciação Olímpica do Reino Unido (British Olimpic Association – 
BOA) e a Associação Paralímpica (British Paralimpic Associa-
tion – BPA), respectivamente, e se tornou a sede do GB Team, 
antes e durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. As equipes 
britânicas de boxe, natação, judô e esgrima fizeram aclimata-
ção e treinaram no CTJK, no Minas I, e a equipe de canoagem 
teve como base de apoio o Minas Náutico, com treinos na 
Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima. Os britânicos elogiaram a 
infraestrutura e a hospitalidade minastenista, conferidas pelo 
príncipe Harry, durante a Copa do Mundo 2014, e pela prince-
sa Anne, que visitou o Minas I, no período da Rio 2016. 

“Não foi por acaso que os ingleses escolheram o Minas.A 
moderna infraestrutura do Clube e nossa trajetória vitoriosa 
no esporte certamente foram considerados na decisão dos 
britânicos. A parceria também propiciou o intercâmbio de co-
nhecimentos e de tecnologias para o desenvolvimento do es-
portes”, afirma o presidente Ricardo Vieira Santiago, na época 
diretor de Esportes do Clube.

Parceria GB Team

Em 2014, o príncipe Harry visitou o Minas, base da delegação 
britânica nos Jogos Olímpicos Rio 2016 
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Texto corrido

Bigode Desde 1952, quando o nadador Fernando Pavan se tornou o 
primeiro atleta olímpico do Clube, nos Jogos Olímpicos de 
Helsinque, na Finlândia, o Minas vem marcando presença 
nas seleções brasileiras que disputam a mais importante 
competição esportiva do planeta. O Clube já teve, até os 
Jogos Rio 2016, 74 atletas em 15 edições de Olimpíadas. 
Entre os destaques do Minas figuram Moisés Blás, que fez 
parte da seleção brasileira de basquete e conquistou meda-
lha de bronze nos Jogos de Roma 1960. Vinte anos depois, 
em Moscou/1980, Marcos Mattioli integrou o revezamento 
4x200m livre, também medalha de bronze.

As Olimpíadas de 2004, em Atenas, foram marcadas pela 
quinta participação olímpica do nadador Rogério Romero, 
atualmente, gerente da Divisão de Esportes do Clube. “Des-
de a época em que eu nadava, o Minas sempre teve uma 
estrutura diferenciada no Brasil e no mundo, o que dá mui-
ta tranquilidade para os atletas se prepararem da melhor 
maneira possível para as competições. A estrutura, tanto 
física quanto de pessoal, é, sem dúvida, um dos maiores di-
ferenciais do Clube. Quando eu vim para o Minas, procurava 
exatamente isso, um lugar que me oferecesse um ambiente 
propício para o máximo desenvolvimento da minha carreira 
esportiva”, afirma Rogério Romero.

Fernando Pavan foi o primeiro atleta olímpico do Clube, 
em 1952

Rogério Romero, nadador olímpico e atual gerente da Divisão 
de Esportes do Minas

O Minas nos Jogos Olímpicos
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que resultou no tricampeonato brasileiro nos anos 1980 
(temporadas 1984, 1985 e 1986) e bicampeonato sul-ame-
ricano (temporadas 1984 e 1985). A equipe masculina de 
vôlei do Minas conta, ainda, com os patrocínios da Newton 
Paiva e do Hermes Pardini, além da Rainha, que fornece os 
uniformes para o time.

No vôlei feminino, a Itambé se tornou, em fevereiro, a pa-
trocinadora máster do time adulto, fortalecendo a equipe. 
Logo na estreia, a Itambé/Minas conquistou o título inédito 
da Copa Brasil, em Gramado (RS). No mesmo mês, a equipe 
voltou ao alto do pódio e conquistou o quarto título sul-ame-
ricano feminino de Clubes (leia mais na página 46). Além da 
Itambé, a Localiza Hertz, a Axial e a JAM Engenharia asso-
ciam suas marcas à equipe feminina de vôlei do Minas, que 
também tem uniforme da Rainha.

No basquete, a Life Fitness é a patrocinadora máster do time 
de ponta. Denominada Life Fitness/Minas, a equipe conta 
também com o apoio da CVC, da Decisão Engenharia, do 
UNI-BH e tem os uniformes fornecidos pela Karine Lessa.

Já a equipe de judô do Minas, que sempre tem atletas em 
destaque nos cenários nacional e internacional, conta com o 
apoio da Belo Dente.

O Minas foi um dos primeiros clubes sociodesportivos do 
Brasil a utilizar o marketing esportivo como ferramenta para 
alavancar recursos para a manutenção de suas equipes de 
ponta. “No Clube, a receita de condomínio é destinada às 
melhorias de serviços e de infraestrutrura para atender às 
demandas e necessidades dos sócios. Os salários de atletas 
de ponta são pagos com recursos dos patrocinadores. Se a 
equipe não tem patrocínio, joga com atletas da base, uma 
vez que, estatutariamente, o Minas tem a obrigação de man-
ter modalidades olímpicas”, comenta o presidente Ricardo 
Vieira Santiago, que também foi atleta da equipe minastenis-
ta tricampeã brasileira de vôlei masculino, nos anos 1980. 

Em 1981, o Minas firmou a primeira parceria no marketing 
esportivo. Foi com a corretora Coroa/Brastel S/A, que con-
templou o time de vôlei masculino. Em 1983, foi assinado 
o segundo contrato de patrocínio, desta vez, com a Fiat, 
também para a equipe masculina de vôlei. A parceria Fiat e 
Minas é uma das mais longas do marketing esportivo nacio-
nal. Ao longo de mais de 30 anos, a montadora patrocinou 
também as equipes minastenistas de futsal, vôlei feminino 
e natação, além de cursos de formação esportiva e catego-
rias básicas. Em 2018, a Fiat retomou o patrocínio à equipe 
masculina de vôlei, reeditando, assim, a vitoriosa parceria 

Marketing esportivo

Equipe Fiat/Minas dos anos 1980 e time atual da temporada 2018/19 
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A mãe Manuela Ratton (centro) e as filhas, Ana (superior esquerda), Maria (direita), Joana (esquerda inferior) e Luiza (centro)

A dança faz parte da vida de Maria, 12 anos, Joana, 10 anos, 
integrantes do Grupo de Dança do Clube, e das gêmeas Ana e 
Luiza Ratton, 8 anos, alunas do Curso de Balé Clássico do Mi-
nas, antes mesmo delas nascerem. As quatro são filhas da as-
sociada Manuela Bcheche Ratton, 37 anos, estudante de balé 
clássico quando criança, aluna da modalidade na fase adulta 
e filha de uma ex-bailarina profissional. Três gerações dedi-
cadas à dança e uma história e tanto para comemorar o Dia 
Internacional da Dança, instituído em 29 de abril pela Unesco. 
A modalidade parece ser mesmo uma herança de família, mas 
o que mantém as meninas no ritmo é puro mérito delas: a 
disciplina, o foco, a criatividade e, principalmente, a alegria.

Manuela Bcheche Ratton seguiu a trajetória de muitas garo-
tas: iniciou-se no balé clássico aos 4 anos e seguiu na ativida-
de até a adolescência. A mãe, Soraya Medeiros, bailarina pro-
fissional na década 1970, nunca a obrigou a continuar no balé, 
mas quando Maria, primeira filha de Manuela, completou dois 
anos de idade, a jovem mãe não teve dúvidas: matriculou a 
menina em uma escola de dança. Maria praticou balé clássico 
até os 9 anos, e depois, de sapateado irlandês. Há três anos, 
ela começou o Curso de Jazz e Danças Urbanas no Minas e, 
em junho de 2018, entrou para o Grupo de Dança do Clube.  

Com a segunda filha, Joana, o início foi parecido: dos 2 aos 6 
anos, ela praticou balé clássico. Mas, Joana adorava subir pe-
las paredes, fazer abertura e cambalhotas e, aos 7 anos, Ma-
nuela a matriculou no Curso de Ginástica Artística do Minas. 
Um mês depois, a jovem foi convidada a integrar a equipe, 
com a qual treinava todos os dias, das 8h às 11h, e disputou 
competições até os 10 anos. Detalhe: nesse meio tempo, as 
outras irmãs, Maria e as gêmeas Ana e Luiza, também op-
taram por praticar ginástica artística. “Foi todo mundo. Aqui, 
é assim, quando uma quer uma coisa, todas querem. O que 
eu acho até bom e incentivo”, conta Manuela Ratton. Pouco 
tempo depois, Maria já dava sinais do que realmente queria 
fazer: “Eu quero dançar pelo resto da minha vida”. Abandonou 
a ginástica artística e, em janeiro de 2019, o cenário mudou 
também para as outras três irmãs. 

Por uma mudança na rotina da família e no turno de escola 
das demais irmãs, Joana teria que alterar os treinos de ginás-
tica artística, mas não conseguiu. Em fevereiro, foi convidada 
a fazer um teste para o Grupo de Dança e passou. “No co-
meço, fiquei triste em deixar a ginástica, mas depois resol-
vi tentar algo novo”, completa. No mesmo mês, Ana e Luiza 
entraram para o Curso de Balé Clássico, depois de três anos 

Maria, Joana, Ana e Luiza: as quatro irmãs são apaixonadas pela dança
Herança de família
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Seja um atleta de vôlei

Pratique Karatê-Do

No dia 26 de abril, associados do MTC do sexo masculino 
nascidos entre 2003 e 2008 estão convidados a participar do 
grande evento de apresentação do Curso de Vôlei e de sele-
ção de atletas para as equipes de base do Minas. Das 18h30 
às 20h30, nas Quadras 8 e 10, no Centro de Lazer, na Unidade 
I, haverá aula especial e sorteio de brindes. Estarão presentes 
atletas das equipes minastenistas, que participarão da ação. 
As inscrições podem ser feitas no local. Não perca! Faça parte 
do time de vôlei do Minas!

Os minastenistas têm muitos motivos para praticar o Karatê-Do 
no Minas. O curso, que tem aulas no Minas II,  foi reformulado 
e atualizado com o que há de mais moderno no cenário da 
modalidade, mantendo o estilo praticado no Clube, conhecido 
como Kenyu-Ryu. Dois novos professores integram a equipe 
do curso: Nelson Sardenberg e Felipe Eduardo Pereira. Novas 
turmas também foram abertas para alunos de 7 a 14 anos e 
de 15 a 75 anos. As inscrições podem ser feitas nas Centrais 
de Atendimento. 

A Academia que queremos
O uso dos equipamentos aeróbicos (esteiras, 
elípticos, escadas e bicicletas) é limitado a 
30 minutos. Seja gentil, respeite o prazo e 
permita que outros sócios se exercitem. 

na ginástica artística. E elas também se descobriram: a em-
polgação com que cada uma fala sobre a dança é contagiante.   

Maria é a entusiasta e exemplo da família. É ela quem incen-
tiva Joana a treinar os movimentos em casa e dá dicas para 
as irmãs mais novas. A primogênita pratica com o Grupo de 
Dança do Minas de segunda a sexta-feira, além preparar um 
duo com uma colega. Maria também convidou a melhor ami-
ga, Stella Horta, para entrar para o curso no Minas. “Eu amo 
minha rotina, adoro o movimento grand jeté e fazer piruetas. 
Meu sonho é conquistar prêmios e competições com o Minas, 
porque eu gosto muito de dançar em grupo”, explica. Para Jo-

ana, também integrante do grupo do Minas, dançar é se sentir 
alegre e fazer o que gosta. “Além disso, ajuda na flexibilidade, 
na postura e na disciplina”, enfatiza. 

Luiza gosta do cenário e das fantasias do Festival Anual de 
Dança do Minas e diz que se sente relaxada quando dança. 
Seu sonho é fazer um grand jeté, como viu nos filmes que as-
sistiu. Já Ana solta gargalhadas enquanto conta que adora o 
balé porque tem o plié e o relevé e, também, muitos passos 
fáceis e difíceis. Em março, as mais novas, Ana e Luiza, expe-
rimentaram a aula de sapateado americano. Alguma dúvida 
se elas gostaram?  
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Imagine entrar em um espaço onde está instalada, numa 
parede de 19 m, a história “Chapeuzinho Vermelho”, sem 
texto e narrada por pictogramas gráficos? Que tal sentar-se 
numa cadeira e receber um banho de canto? Já pensou em 
escutar uma música que goteja? E acionar uma máquina 
para criar paisagens? Visitar um zoológico de bichos tipo-
gráficos? Tudo isso poderá ser vivenciado na exposição 
“CRIA_ experiências de invenção”, que estará na Galeria 
de Arte do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC) até 
o dia 30 de junho, reunindo obras de expoentes da arte 
contemporânea, como Stela Barbieri, Guto Lacaz, O Grivo, 
Guilherme Mansur, Regina Silveira, Eder Santos, Cao Guima-
rães, Warja Lavater, dentre outros. A curadoria é de Marconi 
Drummond, o mesmo das mostras “Horizonte Moderno” e 
“Lorenzato: simples singular”. 

“A exposição já traz no seu nome a potência da re/invenção 
e solicita um espectador emancipado, de olhar desobstruí-
do, aquele que não tem nenhum tipo de conceito pré-forma-

Galeria do CCMTC recebe exposição interativa destinada ao público infantil 
CRIA _experiências de invenção

A obra “Tropel”, de Regina Silveira: pegadas de animais na janela; fachada do CCMTC receberá a intervenção
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do, que não tem medo da experimentação e que está aberto 
para a invenção, a fim de construir uma nova percepção da 
arte contemporânea. A criança detém esse olhar, que vis-
lumbra a arte de forma nua”, afirmou Marconi Drummond. A 
mostra também tem projeto educativo, de autoria de Stela 
Barbieri e Carolina Santana, que visa potencializar as experi-
ências artísticas com a produção de material para professo-
res e educadores sobre a arte contemporânea.

Para André Rubião, diretor de Cultura do Minas, a mostra 
dialoga com os pilares Cultura e Educação, que norteiam a 
atuação do Clube, ao lado de Esporte e Lazer. “O Minas tem 
em seu cerne a formação de cidadãos por meio do esporte. 
Agora, com a exposição ‘CRIA_ experiências de invenção’, o 
Clube se define como um formador de pessoas que fruem a 
arte e fomentam a cultura”, destacou.

Entrada franca. Classificação: livre. A Galeria do CCMTC 
funciona de terça a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e 
feriados, das 11h às 19h.
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 Manuel Bandeira é o focalizado da sessão do 
“Letra em Cena. Como ler...”, em abril
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A segunda sessão da temporada 2019 do programa literário do 
Minas Tênis Clube, o “Letra em cena. Como ler...”, apresentará, 
no dia 9, às 19h, no Café do Centro Cultural Minas Tênis Clube, 
a obra do autor pernambucano Manuel Bandeira (1886 – 1968), 
sob o olhar de Sérgio Alcides, professor da faculdade de Letras 
da UFMG e doutor em História pela USP. Em suas obras, o autor 
aborda temas como a paixão, a morte, o amor, o erotismo, a 
solidão, o cotidiano e a infância. Seu poema “Os Sapos”, car-
regado de lirismo poético, abriu a Semana de Arte Moderna de 
1922. Em 1917, publicou seu primeiro livro, “A Cinza das Horas”.

Integrante da primeira geração de autores modernistas do 
Brasil, Bandeira era adepto do verso livre, da língua colo-
quial, da irreverência e da liberdade criativa. Manuel Bandei-
ra ocupou a cadeira nº 24 da Academia Brasileira de Letras 
e também foi professor de literatura, crítico de arte e litera-
tura, cronista e tradutor. Juntamente com escritores como 
João Cabral de Melo Neto, Gilberto Freyre e Joaquim Cardo-
so, entre outros, representa o melhor da produção literária 
do estado de Pernambuco.

Inscrições gratuitas no site www.sympla.com.br. Classificação: livre.

Entre os dias 2 e 30 de abril, as obras da artista plástica KK 
Bicalho estarão na exposição ”Contos Recortados”, a primeira 
da programação de 2019 da Galeria do Minas II. Os trabalhos 
de KK, apelido de Camila, levam o público a se atentar para 
o pequeno por meio dos contrastes de cheio e vazio, preto e 
branco e imaginação e obra. É nesse limite entre a ideia e a 
realidade que as obras da artista se apresentam. “As silhuetas 
de papel limitam a figura, mas os seus significados transpõem 
o contorno. Cada um com sua história, com sua percepção, 
atenção, vivência e experiência. Histórias próximas, distantes, 
que se cruzam, se unem ou se distanciam e que, a cada dia, 
nós contamos e recontamos”, comentou a artista.

Bacharel em artes plásticas e professora de educação ar-
tística, KK Bicalho participou de várias exposições em Belo 
Horizonte e cidades do interior de Minas Gerais. Em 2008, foi 
premiada na “Mostra Pequenos Formatos”, da Uemg. Seus 
trabalhos fazem parte da coleção Gilberto Chateaubriand, em 
exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e de 
coleções particulares no Brasil e na África do Sul.

Manuel Bandeira será o tema, este mês, do “Letra em Cena. Como ler...”

Exposição de KK Bicalho abre a temporada 2019 da Galeria do Minas II

 O amigo do rei

Contos recortados

CULTURA

Data: 2 a 30 de abril. Horário de funcionamento da Galeria do Minas II: 
segunda a sexta: 6h às 22h. Sábado: 6h às 20h. Domingos e 
feriados: 6h às 19h. Classificação: livre. Entrada franca.
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Teatro do CCMTC recebe sucessos mineiros que estiveram no Fita de Portugal 

Diversão em Cena ArcelorMittal retoma suas atividades, em abril

Palco de prestígio 

De volta

A dupla Palavra Cantada faz show para as crianças, 
dia 7, no Teatro do CCMTC

Peça do coletivo Os Conectores discute 
a violência da sociedade
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Dois espetáculos de sucesso do teatro mineiro e que fizeram 
parte, em março, da agenda do Festival Internacional de Tea-
tro do Alentejo (Fita), em Portugal, estarão no Teatro do Cen-
tro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC), em abril. 

No dia 12, às 20h, a atração será “Aqueles dois”, peça da 
prestigiada Cia. Luna Lunera, criada a partir do texto homô-
nimo de Caio Fernando Abreu (1948 – 1996), publicado em 
sua primeira versão em 1982 e incluído na coleção “Os Cem 
Melhores Contos Brasileiros do Século”, publicada em 2000 
com curadoria de Ítalo Moriconi. A peça é sobre a amizade e 
a cumplicidade de dois funcionários, Raul e Saul, que geram 
incômodo nos outros colegas de trabalho, criando, no am-
biente, uma atmosfera cheia de preconceitos e julgamentos. 
O espetáculo foi vencedor do 13º Prêmio Sesc-Sated/MG, nas 
categorias Melhor Espetáculo e Melhor Direção; do 5º Prêmio 
Usiminas-Sinparc, nas categorias Melhor Espetáculo, Melhor 
Direção e Melhor Ator (Rômulo Braga). 

Já no dia 13, às 20h, o coletivo Os Conectores apresentará 
o espetáculo “Rosa choque”, abordando a violência sexual, 
social e moral, a partir de notícias divulgadas na imprensa e 
nas redes sociais sobre os frequentes abusos sofridos pelas 
mulheres, além da vivência dos atores sobre o assunto. O es-

Abrindo sua sétima temporada no Teatro do Centro Cultural 
Minas Tênis Clube, o Programa Diversão em Cena ArcelorMit-
tal apresentará, no dia 7, às 16h, o espetáculo “Bafafá da Pala-
vra Cantada”, com a dupla paulista Paulo Tatit e Sandra Peres 
e banda. No repertório estão “Cuida com cuidado“, “Passeio 
do bebê“, continuação do já sucesso “Eu sou um bebezinho“, 
“Vai e vem das estações“, “Sambinha da fralda molhada”, en-
tre outros hits. Formada em 1994, a dupla Palavra Cantada 
faz canções infantis que prezam pela elaboração das letras, 
arranjos e gravações, com uma poética sensível e respeito à 
inteligência das crianças. 

Ainda neste mês, sempre às 16h, o Programa Diversão em 
Cena ArcelorMittal levará ao Teatro do CCMTC o show “Be-
atles para crianças 2”, no dia 14; a peça “Fiu Fiu – Um en-
contro entre pássaros”, no dia 21; e o espetáculo “Mary e os 
Monstros Marinhos”, no dia 28.

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), na bilheteria do Teatro 
ou no site www.eventim.com.br. Classificação: livre.

CULTURA

petáculo tenta incutir na plateia a empatia, observando que a 
violência está naturalizada e baseada em padrões de compor-
tamento enraizados. “Rosa choque” venceu na 3ª edição do 
Prêmio Copasa/Sinparc, nas categorias Melhor Espetáculo, 
Melhor Direção, Melhor Ator e Melhor Iluminação e foi indica-
do na categoria Melhor Texto.

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), na bilheteria do Teatro 
ou no site www.eventim.com.br. Classificação: 16 anos.





Comemoração terá chegada do Coelho e muitas brincadeiras
Festa da Páscoa

Debaixo d’água

Coelhinho promete encantar a garotada, na Festa da Páscoa

No dia 14 de abril, a alegria da Páscoa invadirá as depen-
dências do Clube e mobilizará a garotada. A comemoração 
será realizada, simultaneamente, nos Minas I, II e Náutico, 
das 10h às 14h, com entrada gratuita e exclusiva para só-
cios. Na Unidade I, as atividades serão no Espaço da Crian-
ça Coleguium; no Minas II, no Gramado; e no Náutico, na 
Praça de Eventos. 

Voltada para associados com idade até 12 anos, a festa será 
marcada pela chegada do Coelhinho da Páscoa, que coman-

dará muitas brincadeiras, juntamente com uma equipe de re-
creadores. Para animar ainda mais a criançada, haverá brin-
quedos infláveis, oficinas relacionadas ao tema, gincanas, 
além de distribuição de pipoca e algodão-doce. Participe!

Festa da Páscoa: dia 14/4, das 10h às 14h, nos Minas I 
(Espaço da Criança Coleguium), Minas II (Gramado) e Náu-
tico (Praça de Eventos). Chegada do Coelhinho e muitas 
atividades. Evento gratuito e exclusivo para sócios. Mais 
informações: (31) 3516-1303.

No dia 10 de abril, das 19h30 às 20h30, na Sala de Multimeios I, no 
CF5 da Unidade I, os associados do Minas Tênis estão con-
vidados a participar da palestra gratuita de apresentação do 
Curso de Mergulho do Clube, promovido pela Diretoria de La-
zer, para minastenistas de todas as idades aptos a praticar 
atividades físicas em diferentes altitudes. O mergulhador Feli-
pe Martins mostrará os benefícios da prática, a metodologia e 
o que será abordado no curso. Esperamos você!
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Não perca a palestra de apresentação do Curso de Mergulho do Minas
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Os minastenistas terão um motivo a mais para comemorar a 
chegada da sexta-feira. No dia 26 de abril, o evento Embalos 
de Sexta à Noite receberá a banda paulista Bee Gees Alive, 
cover do grupo britânico Bee Gees. A festa será das 22h às 
3h, no Salão de Festas do Centro de Facilidades do Mi-
nas I. Antes e após o show, haverá apresentação do 
VJ Blau. Os ingressos estarão à venda a partir do 
dia 9, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e 
II, e dão direito a open bar e open food. Confira 
valores no quadro ao lado.

Criado há 18 anos, o Bee Gees Alive é o 
primeiro grupo brasileiro a divulgar e inter-
pretar a obra dos Bee Gees, reproduzindo 
fielmente as performances dos irmãos 
Gibb, com produção de grandes espetáculos. 
No repertório dos shows estão clássicos, como “Massachu-
setts”, “Words”, “To Love Somebody”, “Stayin´Alive”, “More 
Than a Woman”, “I Started a Joke”, “Lonely Days”, “Night Fe-
ver”, “More Than a Woman”, “How Deep is Your Love” e tan-
tos outros sucessos que marcaram a carreira do trio inglês. 
Não perca!

Bee Gees Alive, cover do grupo britânico, se apresenta no Minas, este mês
Embalos de Sexta à Noite

Bee Gees Alive é a atração da festa Embalos de Sexta à Noite

Embalos de Sexta à Noite: 26/4 – Salão do CF do Minas I – 22h às 
3h. Ingressos à venda a partir de 9/4, nas Centrais de Atendimento 
dos Minas I e II. Valores para sócios do MTC: R$ 520 (mesas de 
quatro lugares) e R$ 130 (cadeiras avulsas). Convidados de só-
cios: R$ 80 + valor da mesa ou da cadeira avulsa. Open food de co-
quetel petit gourmet e open bar de espumante, cerveja, refrigerante 
e água. Mais informações: (31) 3516-1000 / 2000.

Para relembrar os grandes sucessos do grupo irlandês U2, a 
segunda edição de 2019 da Happy Hour receberá a U2 La-
tin American Cover Band, no dia 12 de abril, das 18h às 22h, 
com show previsto para as 19h30, no Gramado da Unidade I. 
A entrada é gratuita e exclusiva para sócios do Minas Tênis 
Clube, com serviço de bar à parte. A dica é chegar cedo, pois 
as mesas são limitadas. 

O grupo U2 Latin American Cover Band foi fundado há 18 
anos pelo fã e vocalista Marcelo Antunes (vencedor Prêmio 
Mineiro Música Independente 2018) e é hoje considerado o 
maior tributo do U2 na América Latina, apresentando grande 
espetáculo audiovisual, além dos grandes sucessos da banda 
liderada por Bono Vox. 

Happy Hour – show U2 Latin American Cover Band: dia 12/4, das 
18h às 22h, no Gramado do Minas I. Evento gratuito e exclusivo 
para sócios do Minas Tênis Clube, com serviço de bar à parte.

Banda cover de U2 é a atração do evento

Happy Hour

U2 Latin American Cover Band é a atração da Happy Hour deste mês

LAZER
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“Na minha visão, o Minas é o melhor clube do Estado, um dos 
melhores do Brasil, e agora passa a ter o Monet, uma experiên-
cia gastronômica à altura do Clube”. É com essa expectativa que 
o empresário Luís Eugênio Torres, proprietário do Monet, Guig-
nard, Amadeus, Genaro e AA Wine Experience, inaugura o Res-
taurante Monet Minas II, no dia 2 de abril, quando também entra 
em funcionamento a Lanchonete Olímpica, localizada próxima à 
Portaria da rua Ivaí, operada pelo mesmo concessionário.

quem quiser degustar bons vinhos com preços a partir de R$50.

O destaque do Monet Minas II, de acordo com Luís Eugênio, 
é a atenção com a meninada. “O self-service infantil é mais 
baixo e acessível para crianças, além de oferecer opções de 
pratos que tendem a agradar mais aos pequenos, sem deixar 
de ser saudáveis”, afirmou. 

Segundo Luís Eugênio, o objetivo da parceria com o Minas é 
inovar na prestação de serviços na área de alimentação, prio-
rizando a qualidade. “A ideia dessa parceria é trazer para o 
associado do Clube uma experiência gastronômica com mais 
qualidade e mais saudável e, aos poucos, acrescentar outros 
serviços ao restaurante, como café da manhã, lanches pron-
tos para levar para casa, adega de destilados e muito mais”, 
contou Luís Eugênio.

O espaço físico do Restaurante Monet Minas II foi reestrutu-
rado, oferecendo mais conforto aos associados. O bufê agora 
fica em ambiente fechado e climatizado, com disposição mais 
funcional e novas opções de pratos e saladas. O restaurante 
também tem uma adega, que funcionará todos os dias, para 

Restaurante Monet e Lanchonete Olímpica são inaugurados no Minas II
Boa mesa

Restaurante Monet tem bufê em ambiente climatizado e bancada mais baixa para as crianças

Legenda para fotos

Novidades 

Restaurante Monet Minas II - Horário de funcionamento

Segunda a sexta, das 11h às 14h30 | Fins de semana e feriados, das 11h30 às 16h

Valor do bufê: segunda a sexta, R$ 49,80 | Fins de semana e feriados, R$ 59,90
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Também durante o mês de abril, o as-
sociado do Minas Tênis Clube, apre-
sentando sua carteirinha, ganhará um 
prato de valor igual ou menor ao que 
pedir no AA Wine Experience, um dos 
mais prestigiados restaurantes de Belo 
Horizonte, localizado na rua Curitiba, 
2.102, no bairro de Lourdes. A casa, 
que foi aberta em 2013, conta com a 
maior adega de restaurante da Amé-
rica Latina, atualmente com mais de 
3.000 rótulos. Com menu variado, que 
inclui massas e frutos do mar, o carro 
chefe é a tradicional parrilla argentina. 
O AA Wine Experience funciona de se-
gunda a terça, das 18h à 0h, e de quinta 
a sábado, das 18h à 1h.

Ganhe um açaí

Promoção no AA Wine Experience

A lagosta é um dos pratos da promoção do AA Wine Experience para os minastenistas 

Para comemorar a inauguração dos 
dois novos espaços de alimentação 
dos minastenistas, na Unidade II, du-
rante todo o mês de abril, o cotista 
que almoçar no Restaurante Monet 
Minas II ganhará um voucher para 
retirar um açaí 300 ml (sem acompa-
nhamento de ingredientes extras), na 
nova Lanchonete Olímpica. 

A&B
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CABEÇA DE PRATA

CONFIRA, ABAIXO, A AGENDA DE ABRIL:

No dia 11 de abril, a partir das 16h, o Restaurante Sausali-
to Minas II receberá a edição especial de Páscoa da Aula de 
Culinária Panela de Prata / Gourmet da Casa, que será co-
mandada pelo chef Eloi Moreira. Mineiro de Almenara, no Vale 
do Jequitinhonha, ele é formado em engenharia elétrica, mas 
largou a antiga profissão e atua na gastronomia desde 2007, 
em Belo Horizonte. Na aula para os minastenistas, Eloi Morei-
ra ensinará a preparação de uma entrada, um prato principal 
e uma sobremesa e disponibilizará ao público uma apostila 
do que for apresentado, com as receitas dos pratos e lista de 
compras com os alimentos e utensílios necessários. “Procuro 
entregar experiências afetivas em forma de culinária. Utilizo 

sempre ingredientes pouco conhecidos em pratos tradicio-
nais e sou adepto ao estilo fusion”, afirmou.

Haverá sorteios de um exemplar do livro “Dia a Dia com Iogurte”, 
de Mauro Fisberg, que tem receitas do chef Eloi, e de brindes. O 
evento é exclusivo para sócios do MTC acima de 60 anos, e as 
inscrições, limitadas, podem ser feitas nas Centrais de Atendi-
mento das Unidades I e II, pelo valor de R$ 40 por pessoa.

E no dia 9 de maio, a aula do Panela de Prata / Gourmet da Casa 
será sobre o menu comemorativo do Dia das Mães. As inscri-
ções estarão abertas a partir do dia 24 de abril, nas Centrais de 
Atendimento das Unidades I e II, a R$ 40 por pessoa. Participe! 

Aulas de culinária para a Páscoa e o Dia das Mães são destaques da agenda
Panela de Prata

As aulas de culinária Panela de Prata são muito prestigiadas pelos minastenistas

•  OFICINA DE ARTES – ESPECIAL PÁSCOA
Minas I – Salão de Festas da Sede Social – 16h – Inscrições, limitadas, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II 
(ver disponibilidade) – Máximo de uma inscrição por cota – Valor: R$ 25 – Mais informações: (31) 3516-2084.

•  AULA DE CULINÁRIA PANELA DE PRATA / GOURMET DA CASA – ESPECIAL PÁSCOA
Minas II – Restaurante Sausalito – 16h. Leia mais no texto acima.

• 8ª SERESTA DE PRATA 
Minas I – Salão de Festas da Sede Social – 17h – Evento gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube acima 
de 60 anos – Serviço de bar à parte – Mais informações: (31) 3516-2084.

QUARTA

3
QUINTA

11
QUARTA

17

QUINTA

MAIO

QUARTA

24

9

• TARDE DANÇANTE E COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DE ABRIL
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.

• AULA DE CULINÁRIA PANELA DE PRATA / GOURMET DA CASA – ESPECIAL DIA DAS MÃES
Minas II – Restaurante Sausalito – 16h. Leia mais no texto acima.
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• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES DO TORNEIO INTERNO DE VOLEIBOL FEMININO 
Inscrições: até 12/5, no Departamento de Entretenimento (P2 do CT, no Minas I) e com os professores do Curso de 
Vôlei – Vagas limitadas! Torneio: de 27/5 a 10/7, com jogos de segunda a quinta, das 20h às 22h, nas Quadras 1 e 2, 
no CT2, e na Quadra 8, no CL5 do Minas I – Mais informações: (31) 3516-1304.

• TORNEIO INTERNO DE TÊNIS – 3ª CLASSE SIMPLES MASCULINO 
Inscrições: até 24/3, nas Salas de Tênis dos Minas I e II e no Departamento de Entretenimento (P2 do CT, no Minas I)
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: maio - 4ª Classe Simples / junho - 2ª Classe Simples Masculino, Iniciantes Simples Masculino e 
Duplas Femininas / agosto – “+60 anos” Simples Masculino – Mais informações: (31) 3516-1304.

SEGUNDA

1º

• ABERTURA DA EXPOSIÇÃO “CONTOS RECORTADOS” – ARTISTA: KK BICALHO
Em cartaz de 2 a 30/4 – Galeria de Arte do Minas II – Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 20h, e domingos 
e feriados, das 11h às 19h – Entrada franca – Classificação: livre. Leia mais na página 25.

• “JOGO DO SILÊNCIO” – EDINHO SANTA CRUZ (SHOW)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: livre.

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

• ABERTURA DO DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “BAFAFÁ DA PALAVRA CANTADA”, COM 
PAULO TATIT E SANDRA PERES (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Classificação: livre. Leia mais na página 26.

TERÇA

2
SEXTA

5
SÁBADO

6
• TORNEIO INTERNO DE PETECA

Inscrições de duplas ou trios: até dia 31/3, nas Quadras de Peteca dos Minas I, II e Country, no Departamento de En-
tretenimento (P2 do CT, no Minas I), na sala de empréstimo de materiais do Minas I (no Espaço da Criança Coleguium) 
e do Minas II (ao lado do Espaço da Criança Coleguium). Torneio: dias 6 e 7/4, a partir das 9h, nas Quadras de Peteca 
Cobertas do Minas II – Mais informações: (31) 3516-1304.

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

• MACROGINÁSTICA
Minas Country – Gramado e Piscina Toboágua – 10h às 11h30 – Evento para alunos do Curso Básico de Esportes e 
seus familiares – Classificação: alunos de 3 a 6 anos – Mais informações: (31) 3516-1047 / 3516-2045.

• COZINHA AO VIVO – ESPECIAL BRASIL
Minas I – Gramado – 11h às 15h – Restaurante: Porcão – Música ao vivo com Samba de Vinil – Evento gratuito e 
exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube – Alimentação à parte.

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

DOMINGO

7
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SEGUNDA

8
• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES DO TORNEIO INTERNO DE XADREZ

Inscrições: até dia 15/5, no Espaço da Criança Coleguium 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: dia 18/5, às 10h, no CF3 do Minas I – Mais informações: (31) 3516-1304.
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• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES DO TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL SOÇAITE MÁSTER 54 – MINAS COUNTRY
Torneio para associados com 54 anos ou mais, em 5/6/19. Inscrições individuais: até dia 15/5 ou até preencher as 
vagas, no Departamento de Entretenimento (Piso 2 do CT, no Minas I) e no Campo do Minas Country – Vagas limita-
das! Torneio: dias 5, 12, 19 e 26/6, a partir das 17h, no Campinho Soçaite do Minas Country   
Mais informações: (31) 3516-1304.

TERÇA

QUARTA

9

10

• “LETRA EM CENA. COMO LER MANUEL BANDEIRA” – PALESTRANTE: SÉRGIO ALCIDES
Café do CCMTC – 19h – Inscrições gratuitas (sujeito à lotação): sympla.com. Leia mais na página 25.

• AULÃO ESPECIAL – “MINAS, UAI SÔ!”
Minas I – CF3 – 9h30 - Muita música, alongamento, decoração, sorteios de brindes e participação de professores de 
dança – Mais informações: (31) 3516-1302.

• APRESENTAÇÃO DO CURSO DE MERGULHO MINAS TÊNIS CLUBE
Minas I – Sala Multimeios I – 19h30 às 20h30 – Palestrante: Felipe Martins – Evento gratuito para sócios do Minas 
Tênis Clube – Não é necessário fazer inscrição. Leia mais na página 28.

QUINTA

11
• LANÇAMENTO DO LIVRO “LUGAR IN-COMUM” – AUTOR: RICARDO RACHID  

ILUSTRAÇÕES: IARA RACHID
Café do CCMTC – 18h30 às 22h – Entrada franca – Classificação: livre.

• FORMOSAS 10 ANOS – BABAYA, LU E CELINHA (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) – Classificação: livre.

• “ROSA CHOQUE” – OS CONECTORES (ESPETÁCULO ADULTO)
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: 16 anos. Leia mais na página 26.

SEXTA

12
• HAPPY HOUR – U2 LATIN AMERICAN BAND (COVER U2)

Minas I – Gramado – 18h às 22h – Show a partir de 19h30 – Entrada gratuita e exclusiva para sócios do Minas Tênis 
Clube – Serviço de bar à parte. Leia mais na página 29.

• “AQUELES DOIS” – LUNA LUNERA (ESPETÁCULO ADULTO)
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – Classificação: 16 anos. Leia mais na página 26.

• EXIBIÇÃO DO FILME “CANÇÃO DO MAR” (2014, EUA) – DIREÇÃO: TOMM MOORE  
Minas I – Espaço da Criança Coleguium – 10h45 – Evento gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube – 
Classificação: livre – Atividades de artes especiais relacionadas ao filme: de 16 a 21/4, das 9h às 17h30, no Espaço da 
Criança Coleguium do Minas I – Mais informações: (31) 3516-1303.

• TEST DIVE  
Minas I – Piscina Olímpica – 9h às 12h – Inscrições: de 10/4 a 13/4, no Departamento de Entretenimento (Piso 2 do CT, no 
Minas I) – Vagas limitadas – Valor por pessoa: R$ 75 – Classificação: 11 anos – Mais informações: (31) 3516-1303.

SÁBADO

13

• FEIRA FRESCA
Minas I – Gramado – 9h às 15h – Venda de produtos orgânicos, agroecológicos e artesanais – Exclusivo para sócios 
do Minas Tênis Clube.

• FESTA DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA
Minas I (Espaço da Criança Coleguium) e Minas II (Gramado) – 10h às 14h. Leia mais na página 28.

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

DOMINGO

14
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• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES PARA A QUINTA NO COUNTRY ESPECIAL DIA DAS MÃES 
Inscrições: nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II. Valor por pessoa: R$ 50. Vagas limitadas! Evento: dia 9/5, 
com saída da portaria da rua Antônio de Albuquerque, no Minas I, às 8h30, e passagem pelo Minas II. Inscrição inclui: 
transporte, café da manhã, almoço e atividades – bingo especial, aula de dança, brindes, recreação, homenagem às 
mães, atividades aquáticas, diversão e muito mais – Mais informações: (31) 3516-1302.

QUARTA

17

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “BEATLES PARA CRIANÇAS 2: A BAGUNÇA CONTINUA” 
(ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Classificação: livre.

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

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “FIU FIU – UM ENCONTRO ENTRE 
PÁSSAROS” (ESPETÁCULO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) – Classificação: livre.

• LANÇAMENTO DO LIVRO “GRAMÁTICA FUNCIONAL DA LÍNGUA PORTUGUESA VIA MACETES”  
AUTOR: ANTONIO CARLOS TRINDADE DE MORAES
Café do CCMTC – 19h às 22h – Entrada franca – Classificação: livre. 

• BALLET JOVEM MG – “IUNGO, DIVINÉIA E RITOS” (DANÇA)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) – Classificação: livre.

• TORNEIO INTERNO DE SQUASH
Inscrições: até dia 14/4, nas Quadras de Squash do Minas I (guichê do Estacionamento do P2) e no Departamento de 
Entretenimento (P2 do CT, no Minas I) – Vagas limitadas! Torneio: de 22/4 a 4/5, de segunda a sexta, das 18h às 22h, 
e sábado, das 8h às 12h (horários flexíveis), nas Quadras de Squash do Minas I. Premiação para 1º e 2º colocados, 
almoço de encerramento, sorteio de brindes entre os participantes – Mais informações: (31) 3516-1304.

• DESAFIO BASQUETE
Minas I – Areninha – 8h às 11h30 – Evento para alunos do Curso de Basquete – Classificação: 8 a 18 anos  
Mais informações: (31) 3516-1044. 

• “SUSTO – O INCRÍVEK SEGREDO” (ESPETÁCULO ADULTO)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 80 (inteira), até o dia 19/4, e R$ 100 (inteira),  
no dia do evento – Classificação: 12 anos.

DOMINGO

DOMINGO

QUARTA

SEGUNDA

SÁBADO
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QUINTA

25
• BALLET JOVEM MG – “IUNGO, DIVINÉIA E RITOS” (DANÇA)

Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) – Classificação: livre.
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SEXTA

26
• EVENTO DE CAPTAÇÃO DE NOVOS ALUNOS/ATLETAS 2019

Minas I – Quadras de Peteca e Quadra 8 do P5, no CL – 18h às 20h30 – Evento do Departamento de Vôlei e do Curso de 
Vôlei para alunos e sócios – Classificação: nascidos entre 1º/1/2003 e 31/12/2008 – Mais informações: (31) 3516-1043.

• TORNEIO ADULTO DE DUPLAS
De 26 a 28/4 – Minas II e Minas Náutico – Quadras de Tênis – Sexta, das 18h às 22h, sábado e domingo, das 14h às 
20h – Evento para alunos do Curso de Tênis – Classificação: acima de 17 anos – Mais informações: (31) 3516-2049.

• EMBALOS DE SEXTA À NOITE – SHOW BEE GEES ALIVE (COVER BEE GEES) E VJ BLAU
Minas I – Salão de Festas do Centro de Facilidades – 22h às 3h. Leia mais na página 29.

SÁBADO

27
• TORNEIO INTERCLUBES DE PETECA

Torneio: dias 27 e 28/4, a partir das 9h, no Ginásio de Peteca do Minas Country.  
Participação: qualificação por meio do Torneio Interno de Peteca (6/4).  
As duas melhores duplas/trios em cada categoria participarão do Torneio  
Mais informações: (31) 3516-1304.

• FESTIVAL INFANTIL
Minas Náutico – Quadras de Tênis – Horário a definir - Evento para alunos dos  
cursos esportivos – Classificação: 5 a 16 anos – Mais informações: (31) 3516-3021. 

• CAMPEONATO MINEIRO SUB-11
Minas I – Horário a definir – Evento para alunos do Curso de Judô  
Classificação: 10 anos – Mais informações: (31) 3516-1046/2051.

• EXIBIÇÃO DO FILME “CANÇÃO DO MAR” (2014, EUA) – DIREÇÃO: TOMM MOORE
Minas II – Espaço da Criança Coleguium – 10h45 – Evento gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube – 
Classificação: livre. Atividades de artes especiais relacionadas ao filme: de 23 a 28/4, das 9h às 17h30, no Espaço 
da Criança Coleguium do Minas II – Mais informações: (31) 3516-1303.

BEATLES ABBEY ROAD – “THE ULTIMATE TRIBUTE” (SHOW)  
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) – Classificação: livre.

• MARATONA DE FUTSAL MTC E ESCOLAS DE ESPORTES
Minas I – Arena MTC – 8h30 às 12h ou 14h às 17h – Evento da Escola de Esportes para alunos do Curso de Futsal do 
Minas e de escolas parceiras – Classificação: 8 a 10 anos – Mais informações: (31) 3516-1335/1094.

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

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

DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “MARY E OS MONSTROS MARINHOS” (ESPETÁCULO INFANTIL) 
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) – Classificação: livre.

DOMINGODOMINGO

2828



  REVISTA DO MINAS • Abril de 2019 • 37

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

•  INTEGRAÇÃO PSICOMOTORA MONITORADA – SEGUNDA A SEXTA 
Foco em equilíbrio, orientação espaço-temporal, memória, ritmo, coordenação motora, esquema corporal, lateralidade, alongamento e 
treinamento funcional. Mais informações: (31) 3516-1302.

   • 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.

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

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

• OFICINAS – SEGUNDA A SEXTA 

Sujeita a alterações

•  OFICINAS DE MEMÓRIA – QUARTAS-FEIRAS  
Minas I – CF3 – 10h30 – Mais informações: (31) 3516-1302.
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• ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM – MINAS II – ATÉ 12 ANOS

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches 16h

Terças Teatro de Fantoches
Cirandinha

10h15 e 16h
10h30 e 15h30

Quartas Teatro de Fantoches
Pintura Facial

10h15 e 16h
10h30 às 12h e 14h às 16h

Quintas Teatro de Fantoches
Brincadeiras de Roda

10h15 e 16h
10h30 e 15h

Sextas Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Corda

10h15
10h30 e 15h

Sábados
Teatro de Fantoches
Pintura Facial

11h e 16h
10h às 12h30 e 15h às 17h30

Domingos
Brincadeiras com Balão
Teatro de Fantoches

10h e 15h
11h

ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM – MINAS I – ATÉ 12 ANOS

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches 10h30 e 16h45

Terças Teatro de Fantoches
Cirandinha

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Quartas Teatro de Fantoches
Atividades Lúdicas

10h30 e 16h45
10h45 e 17h

Quintas Teatro de Fantoches 10h30 e 16h45

Sextas Brincadeiras do Tempo da Vovó 10h45 e 17h

Sábados
Teatro de Fantoches
Hora de Dançar
Oficina de Pintura Facial

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

Domingos
Teatro de Fantoches
Brincadeiras
Oficina de Balões de Modelagem

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

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

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

•cultura•lazer•esporte•educação•

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

•  NATAÇÃO MÁSTER  
Treinos: segunda e terça, às 6h05 e às 7h; quarta e sexta, às 6h15, às 7h e às 7h45, na Piscina Olímpica do Minas II. 
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DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO

1º (Segunda) Meet point Belvedere 18h às 20h30

2 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

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

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

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

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

9 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

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

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

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

14 (Domingo) Run For Parkinson Savassi 7h30 às 10h30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unimed/Minas participa de prova que alerta para o mal de Parkinson 
Corrida solidária

As sócias Maria Tereza Magalhães Silveira e Simone Vilela Faria Meijon convidam: é hora de correr

O mês de abril dos corredores de rua 
da equipe Unimed/Minas será mar-
cado pela promoção da saúde e da 
conscientização de pessoas pela so-
lidariedade. No dia 14, das 7h30 às 
10h30, na Savassi, os minastenistas 
participarão da Run For Parkinson, 
corrida que visa divulgar o Dia Mun-
dial da Doença de Parkinson e cha-
mar a atenção da sociedade para as 
necessidades dos portadores da do-
ença. Com provas de 10 km e 5 km e 
caminhada de 3 km, Espaço Fun Kids, 
música ao vivo e aula de Lian Gong, 
o evento usa a prática desportiva 
como instrumento de socialização e 
estratégia de cuidado com a saúde. 

Durante o mês, a Unimed/Minas, 
equipe de corrida do Clube de caráter 
recreativo, ainda participará dos tra-
dicionais meet points, no Minas I, no 
Belvedere e na Pampulha. Veja, a se-
guir, a agenda completa deste mês.

CORREDORES DE RUA
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O ano de 2019 será de muitos desafios para o futsal 
do Minas Tênis Clube. Nesta temporada, a equipe 
minastenista disputará a Liga Nacional de Futsal 
(LNF), a Copa do Brasil e o Campeonato Estadual. 
Em março, o diretor de Futsal Sergio Starling Versia-
ni apresentou os jogadores e a comissão técnica, 
em evento que contou com as presenças de Sergio 
Bruno Zech Coelho, presidente do Conselho Delibe-
rativo do Minas; Fernando Mauro Zefferino, diretor 
Ouvidor do Clube; Renato Guedes, sócio-diretor da 
Optical Express; Giuliane Souza, gerente de Marke-
ting do Grupo Risotolândia; Ana Paula Cunha, con-
sultora comercial do Grupo Risotolândia; e Caroline 
Helena Roque da Silva, coordenadora do restaurante 
MTC, também do Grupo Risotolândia.

 “Sempre começamos a temporada com muito oti-

Reforçada e com novo técnico, equipe é oficialmente apresentada
Temporada 2019

Com elenco jovem, Minas busca bons resultados na temporada

FUTSAL

mismo e motivação, na expectativa do trabalho 
muito bem feito. Ao Grupo Risotolândia, agradeço 
o primeiro ano de patrocínio, desejando que vocês 
sejam muito felizes com a gente. Agradeço tam-
bém à Optical Express, que continua nos apoiando 
nessa temporada”, discursou o diretor Sergio Star-
ling Versiani. 

O técnico Peri Fuentes estreia no comando do time 
adulto. No Minas desde o início de 2016, ele foi auxi-
liar da equipe principal e técnico do Sub-20. “Em pri-
meiro lugar, gostaria de agradecer à Diretoria do Clu-
be pelo convite para dirigir o time adulto. Temos uma 
missão grande neste ano, que é representar as cores 
do Minas, única equipe que participou de todas as 
edições da Liga Nacional. Será um grande desafio, e 
eu estou muito feliz, muito motivado”, comentou Peri.
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BASQUETE

O cara

Playoffs do NBB

Em agosto de 2018, a Diretoria do Minas anunciou a contra-
tação do ala norte-americano Dominique Coleman para re-
forçar a equipe minastenista na temporada 2018/19. Atleta 
experiente, ele teve passagens pelo basquete da Inglaterra, 
Indonésia, Mongólia e Portugal.

Dominique não precisou de muito tempo para se entrosar 
com os companheiros de time. Após a conquista do título do 
Campeonato Mineiro, em setembro do último ano, estreou 
no Novo Basquete Brasil (NBB). Desde então, figura entre os 
principais atletas do Life Fitness/Minas na maior competição 
nacional da modalidade.

Até o fechamento desta edição, Dominique Coleman tinha dis-
putado 22 jogos com a camisa do Life Fitness/Minas no NBB, 
com médias de 15,3 pontos, 3,7 rebotes e 1,6 assistência por 
partida. O aproveitamento nas bolas de 3 pontos é de 39,2%, 
um recurso utilizado com frequência nos jogos. A maior pon-
tuação veio diante do Universo/Caixa/Brasília, quando anotou 
27 pontos.

As boas atuações renderam a convocação para o Jogo das 
Estrelas, disputado em fevereiro, na cidade de Franca (SP). 
“Até o momento, meu primeiro ano no Brasil está sendo um 
sucesso, estou bem com o time. Ser escolhido para estar em 
um time do Jogo das Estrelas é sempre muito bom, ser reco-
nhecido pelo talento que Deus me deu. Espero ter mais e mais 
anos jogando por aqui”.

O camisa 14 relata a importância da comissão técnica e da 
estrutura encontrada no Clube para as grandes exibições com 
a camisa minastenista. “O Minas me deu as oportunidades, 
tentei mostrar e fazer o melhor que eu podia. Foi assim nos 
treinamentos e nos jogos. Desde o primeiro dia, eu falei para 
as pessoas que aqui tinha tudo o que eu precisava, tudo à 
disposição. Isso permite que meu corpo continue bem, que 
eu faça tudo o que preciso em quadra. Temos médicos, mas-
soterapeutas, nutricionistas. Eu não sei onde estaria se não 
tivesse a estrutura que encontro no Minas. Tudo aqui deixa a 
sua vida mais tranquila”.

Acompanhe no site www.minastenisclube.com.br os resul-
tados dos playoffs do NBB. No fechamento desta edição, a 
Liga Nacional de Basquete (LNB) ainda não havia divulgado 
a tabela de jogos.

Norte-americano Dominique Coleman comemora ano no Life Fitness/Minas
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Dominique Coleman é o segundo maior pontuador do Life 
Fitness/Minas no NBB 2018/19
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Jovem promessa do Minas já coleciona títulos e quer ir às Olimpíadas
Prata da casa

Tudo começou com brincadeiras em casa. Entre uma 
estrelinha na sala, outra na cozinha e uma cambalho-
ta no sofá, nascia o jovem ginasta Rayan Victor, uma 
das promessas da equipe de ginástica de trampolim 
do Minas. Aos 17 anos, o atleta formado pelo Clube 
sonha em disputar as Olimpíadas e quer inspirar 
novos ginastas. Após um 2018 repleto de títulos, o 
belo-horizontino começa 2019 com muitos treinos e 
sonhos. “É um ano desafiante. Quero e vou conse-
guir alcançar os meus objetivos no Minas e na sele-
ção brasileira”, enfatizou.

O talentoso Rayan chegou ao Minas em 2012, aos 
10 anos, e aos 12 foi convocado para representar o 
Brasil no Campeonato Mundial Por Idades. O ginas-
ta conta que as habilidades começaram bem cedo 
e que seus familiares sempre o apoiaram. “Desde 
muito pequeno fazia muitas estrelinhas em casa e 
meus familiares sempre diziam para eu fazer ginás-
tica. Em 2012, tive a oportunidade de fazer um teste 
no Minas e não pensei duas vezes”, destacou.

Apesar de jovem e do curto tempo de carreira, Rayan 
já coleciona, além de convocações para a seleção 
brasileira, alguns títulos importantes, com desta-
que para as medalhas de ouro nos Campeonatos 
Brasileiros das categorias Júnior e Adulto e, ainda, 

no Campeonato Sul-americano, conquistadas em 
2018, quando o minastenista quase chegou à final 
do Campeonato Mundial Juvenil, na Rússia. “Fiquei 
fora da final por apenas uma posição. Terminei com 
a nona nota da fase de classificação. Neste ano, 
espero ser melhor. Todos os resultados anteriores 
me serviram de experiência para os desafios que 
terei daqui para frente. Espero ter ótima temporada 
para conquistar os meus objetivos, dentre eles, o de 
representar o Brasil nas Olímpiadas, mas também 
quero servir de exemplo e inspiração para os jovens 
atletas que estão começando no esporte”, comentou 
o minastenista.

Na Bielorrússia
Depois de conquistar a medalha de bronze, ao lado 
da ginasta Camila Gomes, no Trampolim Sincro-
nizado, na primeira etapa da Copa do Mundo, em 
Baku, no Azerbaijão, em fevereiro, a minastenista 
Alice Hellen segue na busca pela tão sonhada vaga 
olímpica. Entre os dias 19 e 21 de abril, a ginasta re-
presenta o Brasil na segunda etapa da competição, 
desta vez, em Minsk, na Bielorrússia. Acesse o site 
do Minas (minastenisclube.com.br) e acompanhe os 
resultados da atleta.

GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Jovem Rayan Victor quer vaga olímpica e servir de inspiração para iniciantes no esporte
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GINÁSTICA ARTÍSTICA

Na seleção
Revelados pelo Minas, Camila Almeida e Gustavo Pereira chegam à seleção

Dois atletas revelados nas categorias de base da equipe de 
ginástica artística do Minas estão cada vez mais preparados 
para representar o Clube e o Brasil mundo afora. Camila Al-
meida e Gustavo Pereira chegaram ao Minas bem jovens e, 
agora, apesar de terem apenas 14 e 15 anos, respectivamen-
te, têm determinação de sobra para defender as cores do Mi-
nas e do Brasil. Camila está acostumada com a seleção e, só 
em 2019, já participou de quatro treinamentos com a Con-
federação Brasileira de Ginástica (CBG). Já Tavinho, como 
é conhecido na equipe, comemora a primeira convocação e 
terá um treinamento de campo, entre os dias 22 e 27 de abril, 
no Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro.

Camila Almeida recebeu a primeira convocação ano passa-
do, quando também precisou aprender a lidar com alguns 
problemas que incomodam grande parte dos atletas de alto 
rendimento: as lesões. Convocada para representar o Brasil 
no Troféu Cidade de Jesolo, na Itália, e no Mundial Esco-
lar, no Marrocos, ela quebrou o pé esquerdo e ficou fora das 
disputas. Após a recuperação e quando se preparava para 
defender o País no Pan-americano de seleções, na Argenti-
na, teve um edema ósseo no outro pé. Depois, a ginasta teve 
outra lesão, desta vez, no joelho direito. Mas a determinação 
da pequena Camila é tanta que ela teve tempo para dar a 
volta por cima e brilhar, ainda, em 2018. No Pan-america-
no de Clubes, na Colômbia, em dezembro, a minastenista 
conquistou quatro medalhas de ouro e uma de prata. Os 
resultados deram a ela maior visibilidade na seleção, tanto 

Os jovens minastenistas Camila e Tavinho são esperanças de medalhas para a ginástica brasileira

que, em 2019, já participou de quatro treinamentos com a 
equipe brasileira. “Camila tem uma linha corporal muito boa. 
Ela sofreu com algumas lesões, mas deu a volta por cima e 
tem de tudo para brilhar na seleção brasileira. É uma atleta 
nova, de muito talento e muita determinação. Com certeza, 
será uma grande atleta para a ginástica artística do Brasil”, 
afirmo Clara Davina, técnica do Minas e integrante do projeto 
“Formação de Atletas por meio do Investimento em Profis-
sionais do Esporte - nº 64 - parceria Minas e CBC”. A profis-
sonal descobriu Camila após uma seletiva realizada em uma 
escola de Belo Horizonte, em 2008.

Gustavo Pereira, o Tavinho, não esconde a satisfação de 
ter sido convocado pela primeira vez. Treinado pelo técnico 
Antonio Lameira, desde que chegou ao Minas, em 2011, 
o jovem minastenista sonha alto e se espelha no ginasta 
japonês Kohei Uchimura, considerado o rei da ginástica. 
“Desde que cheguei ao Minas, o Antonio (Lameira) sempre 
me ajudou e cobrou muito de mim. Isso me fez crescer e 
desenvolver, tanto tecnicamente quanto psicologicamente. 
Treino forte todos os dias e me preparo muito para chegar 
à seleção. Consegui essa minha primeira convocação e 
vou dar o meu melhor para conquistar uma vaga no futuro. 
Estou muito animado! O meu maior objetivo é me tornar 
um atleta olímpico, e eu vou conseguir. Quando estiver lá, 
quero competir ao lado do meu ídolo, o Kohei Uchimura, 
que é um grande exemplo para mim”, planejou o ginasta 
minastenista.
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Ela representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres 
2012 e do Rio 2016. Mas, um ano depois de disputar medalha 
nas Olimpíadas realizadas no Brasil, viveu um drama em sua 
carreira. Em junho de 2017, durante um Treinamento de Cam-
po no Japão, com a seleção brasileira, Mariana Silva (63kg), 
atleta da equipe de judô do Minas, sofreu a primeira lesão de 
ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Passou 
por cirurgia, por todo o processo de recuperação e, quando 
menos esperava, outra lesão de LCA no mesmo joelho. Pas-
sadas as dores, as várias sessões de fisioterapia e o trauma, 
a guerreira Mariana Silva está pronta para voltar aos tatames. 
Agora, mais madura, ela está determinada a realizar o grande 
sonho: “Vou lutar para representar o Brasil nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio”.

Mais tranquila para falar sobre o assunto e após um dia de 
treinamento pesado no dojô do Minas I, Mariana comentou 
sobre as lesões, que, segundo ela, foram os piores momentos 
de sua vida. “Após a minha primeira cirurgia, eu tive uma re-
cuperação muito boa, me sentia bem. Voltei a treinar e fiquei 
cinco meses só em treinamentos e na fisioterapia. Após a 
recuperação, fui até para outro treinamento de campo no Ja-
pão”, contou Mariana. Mas, infelizmente, a judoca sofreu outra 
lesão de LCA no mesmo joelho, quando retornou da Ásia e 
realizava um treino no Minas I, em junho de 2018, quase um 
ano após a primeira. A atleta relembra que passar por todo 
esse sofrimento não foi fácil. “Foi o momento mais difícil da 

minha carreira, porque, quando eu machuquei, eu estava no 
meu melhor momento. Décima colocada no ranking mundial, 
postulante à vaga de Tóquio 2020. Estava confiante que iria 
medalhar no Mundial de Judô de 2017. A lesão me pegou mui-
to de surpresa”, lamentou a atleta.

Passado todo esse sofrimento, Marina Silva está pronta para 
voltar aos tatames. Foram oito meses de recuperação desde a 
última cirurgia, e ela demonstra confiança. “A minha família, o 
Minas, o meu marido e a Confederação Brasileira de Judô fo-
ram os que mais me ajudaram nesse período de recuperação. 
Agora, estou me sentido muito bem, melhor que na anterior 
(primeira lesão). Estou mais firme e confiante para os próxi-
mos desafios”, destacou.

Em maio, completam dois anos desde a última competição 
internacional de Mariana, que foi o Grand Slam de Ecaterim-
burgo, na Rússia. Apesar do tempo ausente dos tatames, a 
judoca já recebeu uma convocação para o Treinamento de 
Campo Internacional, em Pindamonhangaba (SP), até o dia 
12 de abril. Perguntada se está preparada para lutar pela vaga 
olímpica, ela responde com firmeza. “Sou uma Mariana mais 
consciente, madura e que acredita em cada detalhe do tra-
balho que tem sido feito para chegar ao objetivo final. Tenho 
muita expectativa e confiança de conquistar essa vaga. É isso 
que me move para seguir em frente”, concluiu.

Mariana Silva volta aos tatames de olho nos Jogos de Tóquio 2020
Superação

JUDÔ

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

Após lesões e cirurgias, Mariana Silva sonha em disputar as Olimpíadas de Tóquio
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Um dos principais objetivos do Minas nesta temporada é retomar o lugar mais alto 
do pódio no Troféu Brasil-Maria Lenk. Em preparação desde janeiro, chegou a hora 
do time minastenista disputar o principal campeonato nacional de natação, que 
será realizado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro (RJ), entre os dias 
16 e 21 deste mês. Além das medalhas, os nadadores do Minas vão em busca de 
vagas nas seleções brasileiras que disputarão o Mundial de Gwangju, na Coreia do 
Sul, de 12 a 28 de julho; o Mundial Júnior, em Budapeste, na Hungria, de 20 a 25 de 
agosto; e os Jogos Pan-americanos de Lima, no Peru, de 6 a 11 de agosto. 

Um dos reforços da equipe para o Troféu Brasil-Maria Lenk é a nadadora argentina 
Julia Sebastian, 25 anos, que já disputa campeonatos brasileiros absolutos desde 
2012 e, portanto, não é mais considerada como estrangeira na competição. “En-
contrei uma equipe muito acolhedora. Aqui, estou treinando mais focada para as 
minhas provas. Sou uma nadadora mais de técnica e força, e os 200 m peito é a 
minha principal prova, mas também nado os 50 m e os 100 m. O Minas é um clube 
grande, então vamos com tudo para competir”, afirmou a nadadora, que tem no 
currículo a participação nos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Para entrar de vez na disputa pelo título, o Minas aposta na mescla entre nadado-
res experientes, como os olímpicos Miguel Valente, Bruno Fratus e Kaio Márcio e 
o recordista mundial Fernando Scheffer, com jovens das categorias de base que 
ainda buscam um lugar de destaque na natação brasileira. Promovido do Júnior 
para a equipe Sênior, Gabriel Bandeira, 19 anos, vive a expectativa de nadar o seu 
primeiro Maria Lenk. “Eu espero bons resultados, não só meus, mas como de toda 
a equipe. Treinamos muito bem. Antes, eu nadava mais com o pessoal da minha 
categoria e, agora, vou competir com atletas até dez anos mais velhos do que eu. 
Isso é bem legal.”, comentou Gabriel, especialista no nado borboleta. 

Acompanhe todos os resultados da equipe pelo site minastenisclube.com.br.

Minas busca o 10º título no Troféu Brasil-Maria Lenk
Pelo ouro

Julia Sebastian e Gabriel Bandeira: experiência e juventude na equipe do Minas

NATAÇÃO
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Partiu, China!
Itambé/Minas conquista o Sul-americano e garante vaga no Mundial de Clubes

A equipe Itambé/Minas escreveu mais um capítulo importan-
te em sua vitoriosa história. Em fevereiro, ao bater o Dentil/
Praia Clube, na Arena MTC, por 3 sets a 0 (25/21, 25/16 e 
26/24), as comandadas do técnico italiano Stefano Lavarini 
conquistaram o bicampeonato sul-americano, carimbando o 
passaporte para disputar, no fim do ano, o Mundial de Clubes, 
na China, do qual foi vice-campeão, em dezembro de 2018. 

Itambé/Minas conquista o quarto título sul-americano e garante vaga no Mundial de Clubes

Foi o quarto título continental do Minas e a segunda vez na 
história que o Clube conquista a competição por duas vezes 
seguidas (1999 e 2000, 2018 e 2019). Além da vitória, a se-
leção do Campeonato Sul-americano 2019 foi dominada por 
minastenistas. A líbero Léia foi a melhor jogadora da posição. 
Em grande fase na carreira, Macrís levou o prêmio de melhor 
levantadora, Bruna Honório foi a melhor oposta, enquanto 
Gabi, a melhor ponteira. Já a capitã do time, Carol Gattaz, que 
vive um dos melhores momentos de sua carreira, foi eleita a 
melhor jogadora do campeonato (MVP). Além das minaste-
nistas, fizeram parte da seleção a ponteira Fernanda Garay 
e a central Fabiana, ambas do Praia Clube, Bianca Fariad, do 
San Lorenzo, da Argentina, time que terminou a competição 
em terceiro lugar. O Boca Juniors, também da Argentina, ficou 
em quarto, e o Club Olympic, da Bolívia, foi o quinto colocado.

O técnico Stefano Lavarini, que dirige o time minastenista pela 
segunda temporada, comemorou o resultado. “Foi um gran-
de título, contra um grande adversário. Sabíamos que o jogo 
contra o Praia decidiria o campeonato e nos concentramos 
muito para aquele jogo. Conseguimos impor o nosso ritmo e 
trabalhamos muito bem todas as jogadas. Foi uma excelente 
disputa e tivemos uma postura muito firme em quadra, por 
isso, merecemos a conquista”, destacou Lavarini.

Superliga
No fechamento desta edição, o time minastenista disputaria os 
playoffs eliminatórios da Superliga Cimed Feminina. Acesse o 
site minastenisclube.com.br e confira os resultados. #VaiMinasMinastenistas dominam a seleção do Campeonato Sul-americano

VÔLEI FEMININO



  REVISTA DO MINAS • Abril de 2019 • 47

VOLÊI MASCULINO

Na reta final da temporada 2018/19, o Fiat/Minas ganhou 
mais um motivo para comemorar. Além das conquistas do 
vice-campeonato da Copa Brasil e da classificação para as 
quartas de final da Superliga, o time minastenista viu mais 
um jovem das categorias de base do Clube se destacar. 
O levantador Carísio, 23 anos, ganhou mais oportunidades 
durante os jogos desta temporada e tem mostrado grande 
potencial, somando boa técnica e amadurecimento. 

Influenciado pelo pai a jogar vôlei, Carísio se destacou 
ainda novo e chegou ao Minas em 2012, quando tinha 16 
anos e havia acabado de mudar de posição, passando de 
ponteiro para levantador. “Quando cheguei ao Clube, tudo 
aconteceu bem rápido. Eu tinha acabado de jogar o Cam-
peonato Brasileiro de Seleções Infantojuvenil, e o técnico 
foi o Marcelo Melado. A partir daí, surgiu o contato. Foi o 
meu primeiro campeonato como levantador, e nós fomos 
campeões. Tive a felicidade de ter um clube como o Minas 
acreditando no meu potencial”, afirmou o jogador minas-
tenista. 

Nos anos seguintes, Carísio se firmou na posição e foi con-
vocado para seleções brasileiras de base, mas algumas le-
sões acabaram tirando o jogador das disputas. Em 2016, 
as coisas mudaram. Já como integrante do time adulto, foi 
convocado novamente, dessa vez para a seleção Sub-23, 
e foi campeão sul-americano. Em 2017, defendeu o time 
brasileiro que ficou em quarto lugar no Mundial Sub-23. No 
ano passado, integrou a seleção brasileira Adulta na Copa 
Pan-americana. 

Nesta temporada, as boas atuações já garantiram ao mi-
nastenista o seu primeiro Troféu Viva Vôlei. Agora, Carísio 
quer manter o bom momento e buscar novas oportunida-
des. “Eu me sinto sortudo em ter o Nery Tambeiro como o 
técnico que me auxiliou na transição juvenil-profissional. 
Ele cobra muito a parte técnica, que é realmente neces-
sária nessa faixa de idade. Todos os técnicos que tive na 
base, o Issanayê, o Marcelo Melado, o Sérgio Veloso e o 
Guilherme Ferreira, ajudaram no meu desenvolvimento 
para estar na equipe adulta. Tenho certeza que não tem 
clube igual ao Minas, no Brasil ou até no mundo, com toda 
essa estrutura e preocupação ‘extra quadra’. Sei que tenho 
muito a crescer e tenho vontade de, cada vez mais, buscar 
o meu espaço. Quero mostrar todo o meu trabalho defen-
dendo a camisa do Minas”, ressaltou Carísio.

No fechamento desta edição, o Fiat/Minas disputava as 
quartas de final da Superliga 2018/19, diante do Sesc-RJ. 

Acompanhe os resultados da equipe pelo site do Minas: 
minastenisclube.com.br. 

Sul-americano
O Fiat/Minas encerrou o Campeonato Sul-americano Mas-
culino de Clubes 2019 em quarto lugar. Na disputa pela 
medalha de bronze, o time minastenista acabou derrotado 
pelo Obras de San Juan (ARG), por 3 a 1 (25/20, 22/25, 
26/24 e 25/17). O campeão foi o Sada Cruzeiro, que venceu 
o UPCN (ARG) na grande final. O Regatas Lima (PER) ficou 
em quinto lugar, e o Nacional (URU), em sexto. O central 
minastenista Flávio integrou a seleção do campeonato. A 
competição foi realizada pela Federação Mineira de Volei-
bol, na Arena Minas Tênis Clube, em fevereiro, com patrocí-
nio de Sada Transportes. 

Levantador Carísio é destaque do Fiat/Minas nesta temporada 
Primeiro troféu

Carísio com o seu primeiro Troféu Viva Vôlei 

VOLÊI MASCULINO
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William Junior é o número seis do ranking sul-americano

O início da temporada 2019 tem sido especial para o jovem te-
nista William Norton Júnior, 13 anos. Os bons resultados con-
quistados em competições do Circuito Cosat (sul-americano) 
garantiram ao minastenista a sexta posição no ranking da 
América do Sul, sua melhor colocação até agora. A conquista 
ainda colocou o atleta como um dos três melhores brasileiros 
do ranking e, assim, William deverá ser convocado para in-
tegrar a seleção brasileira no Campeonato Sul-americano da 
categoria Juvenil – 14 anos, que será em Cali, na Colômbia, 
no fim deste mês. 

O calendário de competições de William Júnior começou com 
cinco semanas de torneios da Gira Sul-americana. O tenista foi 
campeão de Duplas junto ao paulista Thomas Kano na disputa do 
Brasil Juniors Cup, realizado em Porto Alegre; vice-campeão de 
Simples e de Duplas na etapa de Cali, na Colômbia; e vice-campeão 

de Simples na etapa de Assunção, no Paraguai. O jogador ainda 
foi semifinalista de Simples do Banana Bowl, no Rio de Janeiro, 
e competiu em Guayaquil, no Equador.

Confiante, William projeta para o restante da temporada no-
vas conquistas e novas experiências, como a oportunidade de 
competir no Mundial e em torneios europeus. “Esse início de 
ano foi muito bom para mim. Treinei bastante na pré-tempo-
rada, consegui bons resultados nos campeonatos e terminei 
em sexto lugar no ranking Cosat. Consegui classificar entre 
os três melhores do Brasil e posso disputar o Sul-americano. 
Se eu participar e ganhar, me classifico para o Mundial, que é 
o meu objetivo principal. Também estamos tentando disputar 
torneios na Europa, para que eu possa evoluir o meu nível e 
tentar novos resultados”, afirmou o minastenista. 

Após vitórias internacionais, William Junior sobe no ranking da América do Sul
Somando pontos

TÊNIS

QUEM EXPERIMENTA
NÃO TROCA POR NADA.
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As piscinas são os locais preferidos dos sócios, em dias muito quentes

Fique de olho

Que calor!
Hidratação é indispensável para manter o bem-estar em dias de muito calor

ESPORTE E CIÊNCIA

Piscinas cheias, crianças em brinquedos aquáticos e muito es-
porte. Tudo isso pode ser visto nas Unidades do Minas e no 
Minas Náutico nos primeiros meses do ano. Em dias de muito 
calor, grupos de amigos e familiares procuram atividades ao ar 
livre com frequência. O lazer não serve apenas para descontra-
ção, mas também para amenizar as sensações e os efeitos pro-
vocados pelas altas temperaturas e pela baixa umidade do ar.

Em dias quentes, o corpo humano precisa eliminar o calor 
para manter a temperatura corporal estável. O processo serve 
para evitar a hipertermia (elevação da temperatura corporal) 
e consequências negativas para o organismo, o que gera o 
aumento da eliminação de água e sais minerais.

“O dano mais frequente causado pelo calor excessivo é a desi-
dratação. Para preveni-la, é fundamental a ingestão adequada 

de líquidos. Não se deve esperar a vontade de beber água para 
se hidratar. Recomenda-se ingerir de 2 a 2,5 litros de água por 
dia. O volume pode variar de acordo com o peso corporal e 
com a transpiração”, comentou a médica Carla Tavares, co-
ordenadora do Departamento Médico do Minas Tênis Clube.

Para quem pratica esportes, o cuidado com a hidratação deve 
ser redobrado. Em dias de temperaturas elevadas, a perda de 
fluidos no suor é maior e pode variar de acordo com a intensi-
dade do exercício. É necessário ingerir líquido antes, durante 
e depois da atividade física. As altas temperaturas também 
provocam a vasodilatação periférica (relaxamento dos vasos 
sanguíneos nas extremidades do corpo), podendo gerar a 
sensação de cansaço, fadiga, inchaço das extremidades, que-
da na pressão arterial e até desmaios. 

Confira as dicas de Sabrina Fabrini, nutricionista do Minas, para aproveitar os dias de calor com muita saúde:

• Observe a cor da sua urina. Quanto mais escura e amarelada ela estiver, mais desidratado o corpo está.  
O ideal é estar com a urina clara. Para isso, deve-se beber água sem a necessidade de sentir sede.

• Existem frutas, sucos, água de coco, água flavorizada. Tem gente que não gosta de tomar água pura.  
Então, a dica é colocar um pouco de canela, alguns cravinhos, casca ou raspas de frutas.

• Evite alimentos e bebidas que podem desidratar, como excessos de chá e café. Não troque água e sucos 
por refrigerante. É bom evitar alimentos salgados em demasia ou industrializados/processados, como 
presunto, linguiça, salsicha. 
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Recursos incentivados garantem a participação dos atletas em competições nacionais e internacionais

Para Rodrigo Perdigão, as leis de incentivo são fundamentais 
para o esporte de base

O investimento na base é decisivo no processo de formação 
de um esportista profissional. Competições, treinamentos, 
viagens e equipamentos usados diariamente pelos atletas 
são fundamentais na busca pela evolução. Mesmo que o pro-
fissionalismo no esporte não seja alcançado, o jovem carrega 
para a vida os valores aprendidos na base.

Mantendo esse trabalho, que é reconhecido em todo o País, o 
Minas Tênis Clube iniciou mais um ciclo do Projeto “Formação 
e Desenvolvimento de Atletas por Meio da Integração das Ci-
ências do Esporte, processo nº 58000.005658/2018-25”, que 
atende 856 atletas nas modalidades basquete, futsal, judô, 
natação, tênis e vôleis masculino e feminino. Em 11 anos, já 
foram captados, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Es-
porte, na qual o projeto é aprovado, R$ 57,070 milhões. 

O apoio das empresas incentivadoras, que destinam parte do 
imposto de renda devido ao governo para o projeto, possibili-
ta o treinamento e o desenvolvimento técnico e humano dos 
atletas da base do Clube, que contam com a orientação de 
profissionais especializados. “As leis de incentivo são funda-
mentais. Elas garantem o pagamento de despesas, como lo-
gística e taxas federativas. No futsal, do Sub-12 ao Sub-20, os 
recursos captados via lei de incentivo custeiam praticamente 
100% do nosso gasto na modalidade, além de proporcionar 
os cuidados da equipe multidisciplinar, material esportivo 

Formação de atletas conta com investimentos de leis de incentivo
Parceria de sucesso

LEI DE INCENTIVO

de qualidade e uniformes”, contou Rodrigo Perdigão, técnico 
principal da base do futsal minastenista.

Perdigão lembra que atletas formados no Clube hoje brilham 
no exterior e levam o nome do Minas pelo mundo. “Na última 
seleção brasileira de futsal convocada, Nando e Dieguinho, 
que chegaram ao Minas bem novos e hoje jogam no exterior, 
estavam na lista”, concluiu.



CLUBE DO MINAS

Estão abertas as inscrições on-line para o Torneio de Judô
XV Copa Minas Tênis Clube

CLUBE DO MINAS

rêa Filho, o Minas conta com o apoio da Federação 
Mineira de Judô (FMJ) e da Confederação Brasileira 
de Judô (CBJ). 

Na edição 2018 do Torneio, competiram 1.102 judo-
cas de 102 agremiações. O Minas foi o campeão ge-
ral, seguido pelo Instituto Reação, do Rio de Janeiro, 
o vice-campeão. O Clube Paineiras do Morumby, de 
São Paulo, completou o pódio, na 3ª posição. 
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Torneio de Judô da Copa Minas TC reuniu mais de 
mil atletas, em 2018 

Até o dia 13 de maio, judocas de todo o País, com 
idade acima de 11 anos, podem se inscrever, pelo 
site www.minastenisclube.com.br, no Torneio de 
Judô Albano Pinto Corrêa Filho, competição nacio-
nal que faz parte da programação da XV Copa Minas 
Tênis Clube. O evento será realizado entre os dias 
13 e 19 de maio, na Arena MTC, com treinamento 
de campo, de 13 a 16/5, e o torneio, nos dias 17 e 
19/5, com disputas nas categorias Sub-13, Sub-15, 
Sub-18 e Sênior. 

Na realização do Torneio de Judô Albano Pinto Cor-
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NBA Basketball School 
Desenvolvimento de atividades e valores, trabalho em 
equipe, inovação e diversão marcaram a aula inaugural 
do NBA Basketball School, realizada no final de feve-
reiro, no Minas I, com a participação de 66 crianças, 
entre 6 e 10 anos. Durante o evento, foi apresentado o 
plano de aulas do Curso de Basquete com a metodo-
logia NBA, para meninas e meninos de 6 a 7 anos, nas 
Unidades I e II. O encontro contou também com a pre-
sença de Arthur Borelli, proprietário da Think Sports e 
representante da marca NBA Brasil, que entregou ao di-
retor de Educação do Minas, Frederico Mascarenhas, a 
placa de unidade licenciada da NBA Basketball School. 

O presidente do Minas, Ricardo Viera Santiago, e o presidente do Conselho Deliberativo Sergio Bruno Zech Coelho participa-
ram da cerimônia de posse do atual presidente da Associação do Comércio e Empresarial de Minas (ACMinas), o empresário 
Aguinaldo Diniz Filho, realizada em fevereiro, no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Ricardo Vieira Santiago compôs 
a mesa de honra junto com representantes do governo estadual, municipal, do legislativo, entidades empresariais e coman-
dantes e soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Sergio Bruno Zech Coelho é vice-presidente da entidade. 
Aguinaldo Diniz Filho foi eleito em dezembro de 2018 e recebeu uma plateia de 600 convidados. 

Posse da ACMinas

Luto
O Minas lamenta profundamente a trágica morte, em 23 
de fevereiro, do associado Alexandre Lazzarotto, 57 anos, 
integrante da equipe recreativa de triathlon do Clube. Ele 
foi atropelado por um ônibus, na pista do entorno da Cida-
de Administrativa, região metropolitana de Belo Horizonte, 
quando andava de bicicleta. O Minas deu toda a assistên-
cia possível à família e, ainda consternada por tamanha 
fatalidade, mais uma vez, a Diretoria manifesta seu pesar 
à viúva Maria Ermelinda, integrante da equipe recreativa 
de corrida de rua Unimed/Minas, aos filhos Isabela e Ma-
teus e demais familiares de Alexandre Lazzarotto.

NOTAS
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Quanta alegria!
O tradicional Grito de Carnaval do Programa Cabeça de Prata do Minas reuniu 500 sócios acima de 60 anos, no Salão 
de Festas da Unidade II (Espaço Pacífico Mascarenhas), em fevereiro. A folia teve decoração temática e bufê de primeira, 
assinado pelo Sausalito. A banda Via Láctea foi a responsável pela animação da folia, com as marchinhas que marcaram 
os bailes das décadas de 1920 a 1960. Não faltou o concorrido concurso de fantasias. Na categoria Bloco, em primeiro 
lugar ficou “As Doidivanas”; em segundo, o casal Drácula; e em terceiro, o Pierrot Apaixonado. Já na categoria Individual, 
a Hera foi campeã, seguida da Primavera Dourada e da Daenerys Targaryen, a Rainha dos Dragões, personagem da saga 
literária e da série de TV “Game of Thrones”. Foi demais!

As campeãs do Concurso de Fantasias, nas categorias Bloco 
e Individual, posam com Denise Lobão e Thereza Cristina 
Martins Teixeira 

Um sucesso! Cerca de 500 “cabeças de prata” marcam presença no Grito de 
Carnaval 2019

Na pista de dança, esbanjando alegria, o casal 
Alfenir Marcon & Merony Martins de Souza

Turma de amigas animadas: Imaculada Gomes, 
Águida Amaral e Edna Almeida Resende, em 
pé, Zilda Monteiro, Mirtes Miranda e Wilma 
Fernandes, sentadas

Graça Coelho, Ronan de Araújo Abreu e 
Rosa Camargo capricharam nas fantasias

Os casais Alnir Marco Schreiber & Lúcia América e 
Beatriz Souza & Magno Souza

Gláucia Macedo e Eduardo Dutra 
aproveitaram a folia juntos

Maria Helena Pennetta de Lima, Lia Lage 
Alves e Doralise Van Ostaete: “esse é um 
dos nossos eventos preferidos do Minas”
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Vestida de Elza, do filme “Frozen”, Alix curte a 
Matinê com a mamãe Vania Faerman e o papai 
Bruno Resende Rabello, diretor Jurídico do Minas

As amiguinhas Elisa Alvim e Mariana Fiuza 
são só alegria

Super-heróis e sereia em ação! Lucas e Gabriel Sampaio de Batman, 
Felipe Malta de Homem Aranha, Gustavo Hoffmann de Capitão 
América e a sereia Isabela Hoffmann

Companheiros de Carnaval, os amigos 
Pedro Ivan, de Homem Aranha, e Gabriel 
Fonseca, de Chaves

A pequena Beatriz aproveita folia com a 
mamãe Melina Fantone

Turminha da serpentina: Laura Linhares, Helena 
Linhares, Julia Esteves, Ana Vera Lopes e Maria 
Sobrinho

A mamãe Flávia Lopes brinca com os 
pequenos Lucas e Gabriel

Matinês animadas
Os confetes e as serpentinas tomaram conta do Salão de Festas da Unidade II, durante as três Matinês de Carnaval 
do Minas. Na “terça-feira gorda”, cerca de 900 crianças e adultos minastenistas e convidados se divertiram na folia 
infantil, com muita alegria, brincadeiras e fantasias criativas. Para animar a festa, a banda Via Láctea tocou as famosas 
marchinhas e músicas atuais do Carnaval brasileiro. Houve, ainda, decoração temática e opções variadas de alimentos 
e bebidas. 

Os associados se divertiram nas Matinês de Carnaval do Minas, 
animadas pela banda Via Láctea

CENAS
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As amigas Adriana Miserani, Cecília Pinto,
Malúh Lavalle e Rosane Lamounier
capricharam na fantasia

De cima do trio e com o troféu de campeão 
sul-americano de vôlei feminino, o presidente 
Ricardo Santiago e sua esposa, Denise Lobão

Integrantes da bateria do Tambor Mineiro, 
Danilo Batista, Monika Klein, Roberta 
Guimarães e Fernando Mendonça

Mais Carnaval
Pelo segundo ano, o Minas colocou seu bloco na rua no pré-Carnaval de BH, em fevereiro, com saída da Sede Social da 
Unidade II e passagem pela Praça da Bandeira. Do trio elétrico, a Divina Banda animou cerca de três mil foliões, entre 
associados do Clube e público belo-horizontino. Puxando o cordão, Maurício Tizumba comandou o grupo do Tambor 
Mineiro, no dia, formado, em sua maioria, por sócios. Parceiras do Clube, Apreciare, Newton Paiva e Rommanel marcaram 
presença com ações. Já na “terça-feira gorda” de Carnaval, em março, o cantor e compositor Gustavo Maguá fechou a 
programação do Minas Folia com seu “Baile do Maguá”, apresentado para os minastenistas no Gramado da Unidade I. 
Ano que vem, tem mais!

O Bloco do Minas arrastou uma multidão de foliões pelas ruas do bairro Mangabeiras
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Quarteto da família Deus Simões: Ana Maria, 
Jane, Cecília e Ivanete

Dupla dinâmica: Verônica Lima e Wanice 
Almeida 

Daniela Rocha, a pequena Catarina Rocha, 
Renata Laviola, Bruna Fóscolo e Rodrigo Fóscolo

Juventude presente no bloco, as amigas Clara 
Timo, Bruna Amorim, Júlia Cunha, Gabriela 
Rubinho e Mariana Moreira

Família unida e fantasiada! Giselle Barone, 
Daniella Lott, Carlos Cavalli e as havaianas 
Julia Cavalli e Beatriz Lott

Com o arranjo de pena azul, Thereza Cristina 
Martins Teixeira curte o Bloco do Minas com
a filha Victoria e amigas

No “Baile do Maguá”, Fernandinha Teixeira 
Andrade se joga na pista

Gustavo Maguá animou a folia no Minas,
na “terça-feira gorda”

Dilahy Gomes Dias e Marina Sabino são só 
alegria no Minas Folia

A terça de Carnaval é agitada para as irmãs 
Andréa e Sania Araújo Fagundes

Trio animado: Regina Linhares, Renato Naves 
Freire e Adriana Braga

O casal Bruno Rodrigues e Flávia Morais 
aproveitou o “Baile do Maguá”

CENAS
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Quando se vê um brasão azul e branco listrado logo se sabe 
que ali está presente o Minas Tênis Clube. O escudo do Minas 
foi criado por Érico de Paula, desenhista, ilustrador, caricatu-
rista e um dos principais representantes do movimento mo-
dernista de Belo Horizonte, nas décadas de 1920 e 1930. Não 
há registros precisos da data de criação do brasão, mas, em 
1938, ele já aparece em imagens do Prédio do Relógio, onde é 
mantido até os dias atuais. 

A análise do desenho da marca, com perfil semelhante a um 
brasão ou escudo, mostra que o design segue o padrão de 

Criado nos anos 1930, logotipo do Minas tem mais de 80 anos
A força da marca

No alto do Prédio do Relógio, em 1938, a marca do Minas podia ser vislumbrada de vários pontos do bairro Santo Antônio
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criação de marcas vigente na época. Havia, no período, um 
modelo instalado que padronizava ou aproximava forma e 
cores de escudos ou emblemas de clubes. É o que se cons-
tata ao se examinar marcas de vários clubes, dentre eles o 
escudo do Clube Atlético Mineiro, utilizado pelo time de fu-
tebol desde 1922. 

O escudo foi modernizado em meados dos anos 1990, e em 
2018, com ajustes sutis, feitos pela equipe de design da As-
sessoria de Comunicação do Minas, mas sem perder o char-
me e a força dos contornos do brasão original. 



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

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

     

VIAJE PELO BRASIL E PELO MUNDO

FÉRIAS 
COM A CVC
com a família?
com os amigos?
com seu amor?

As férias que você quer, 
a CVC tem.

cruzeiro monarch
antilhas e sul do caribe
O pacote de 8 dias inclui passagem 
aérea, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, 1 diária de hospedagem no 
hotel Hilton Garden Inn Panamá com 
café da manhã, 7 diárias com tudo 
incluído em cabine externa e passeios em 
Cartagena, Bonaire, Curaçao e Aruba.
Por apenas 3.928 reais 
Preço por pessoa para saída em 02/maio.

vila galé cumbuco
Resort localizado em caucaia - cE
O pacote de 8 dias inclui passagem 
aérea voando lAtAm, transporte 
aeroporto / hotel / aeroporto e 7 
diárias de hospedagem com tudo 
incluído em hotel 5 estrelas.
Por apenas R$ 3.108
Destino com saídas diárias.
Preço por pessoa para saída em 25/maio.

chapada diamantina 
e salvador
Wish Hotel da Bahia by GJP e 
Hotel Portal de Lençóis
O pacote de 8 dias inclui passagem 
aérea voando lAtAm, transporte 
aeroporto / hotel / aeroporto, 7 
diárias de hospedagem com café da 
manhã em hotéis 4 estrelas e passeio.
Por apenas R$ 2.358
Preço por pessoa para saída em 02/junho.

ushuaia e buenos 
aires  
Hotéis conforme roteiro
O pacote terrestre de 7 dias inclui 
6 diárias de hospedagem co café da 
manhã em hotéis 3 estrelas, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, passeios e 
Show de tango com jantar.
Por apenas R$ 3.727
Preço por pessoa para saída em 18/maio.

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 e taxas portuárias não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. Preços calculados com câmbio CVC em 08/03/2019: 
US$ 1,00 = R$ 4,10.  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. Desconto mencionado já está aplicado no valor da oferta. A CVC não realiza ou intermedia a venda de moeda estrangeira. 

em breve lanÇaremos para os 
sÓcios do minas tÊnis o grupo: 
paris e interior da FranÇa

novidade cvc



pessoas700 700m2 ar condicionado
centralpalco

CENTRO DE FACILIDADES MINAS I TEATRO CENTRO CULTURAL MTC SEDE SOCIAL MINAS I

Conheças nossos espaços 3516-1332 joana.almeida@minastc.com.br

minastenisclube

ESPAÇO SEDE SOCIAL DO MINAS II
AVENIDA BANDEIRANTES 2323 BAIRRO SERRA - BH/MG

SALÃO DE EVENTOS
MINAS TÊNIS NÁUTICO


