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NOSSA PRAIA 
Caiaque, remo, stand up paddle, beach 
tennis e vôlei de areia são algumas das 

atividades diferenciadas de esporte e 
lazer no Minas Náutico. Página 12



SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

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

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

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

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

Dr. Mauro JácomeEmagrecimento
e Saúde

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

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

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

www.cronosendoscopia.com.br

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

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

31.3384.3771       31.98957.4000

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

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

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

peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

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

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

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

drmaurojacome

dr.maurojacome



SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

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

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

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

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

Dr. Mauro JácomeEmagrecimento
e Saúde

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

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

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

www.cronosendoscopia.com.br

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

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

31.3384.3771       31.98957.4000

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

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

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

peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

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

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

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

drmaurojacome

dr.maurojacome



4 • Fevereiro de 2020 • REVISTA DO MINAS   
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Folia do Minas tem trio elétrico, Feijoada no Country, 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caras associadas, caros associados

Vocês devem ter notado as mudanças que realizamos no Réveillon 2019/2020 e os 
reflexos na melhoria da acessibilidade aos pontos de vendas e no conforto, devido 
ao espaçamento entre as mesas. A organização, tanto no sorteio das mesas no 
Gramado quanto na disposição das barracas e dos prestadores de serviço, garantiu 
melhor fluxo e dispersão das filas. Os produtos oferecidos foram rigorosamente 
selecionados, tendo em vista a qualidade, e sua produção foi supervisionada por 
nossa equipe da área de Alimentação e Bebidas. Focamos nos detalhes para ga-
rantir a melhoria na qualidade da prestação de serviços. Na Praça de Esportes, 
tivemos 4.400 metros quadrados de cobertura, fato inédito no setor de clubes no 
Brasil. Estou citando esses fatos para evidenciarmos a nossa preocupação com a 
busca constante por mudanças que melhorem, a cada dia, a nossa capacidade de 
encantar e superar as expectativas de todos vocês, associadas e associados. 

Nesse sentido, intensificaremos a atuação de nossos comitês. Estamos reorgani-
zando os Comitês de Grandes Eventos, de Infraestrutura, de Esportes, de Relação 
com os Associados e de Avaliação de Serviços, para que possamos dar sequência ao ciclo de evoluções constantes. O Comitê de 
Avaliação de Serviços fará visitas a todas as Unidades, em finais de semana e horários aleatórios, com a finalidade de mapear as 
demandas e necessidades e verificar se as ações determinadas pelos outros comitês estão sendo estrategicamente implementadas 
e se os resultados esperados já estão surtindo os efeitos desejados.

Em termos de gestão, contratamos em dezembro a empresa de consultoria Falconi, reconhecida pela capacidade de ajudar as organi-
zações a construir resultados excepcionais pelo aperfeiçoamento de seu sistema de gestão. Fundada pelo professor Vicente Falconi, 
atua há mais de 30 anos, sendo reconhecida nos mercados nacional e internacional. O conteúdo do trabalho junto ao Minas consistirá 
na revisão de nossa estrutura organizacional, de nossos sistemas e de todos os processos, na identificação de oportunidades e na 
elaboração de proposições de mudanças que elevem nossa capacidade de melhor atender os anseios de todos vocês, associadas e 
associados. Esperamos, com esse processo construtivo, evoluir ainda mais na qualidade da prestação de serviços e na geração de 
resultados que se reverterão estrategicamente para nossos quatro pilares: esporte, cultura, educação e lazer.

E por falar em pilares e no pilar esporte, em fevereiro entraremos no segundo turno dos campeonatos nacionais de basquete e vo-
leibol, tanto no masculino quanto no feminino. Fiquem atentos aos nossos espaços de divulgação de promoções, para que vocês se 
programem para lotarmos a nossa arena. Sua torcida será fundamental para impulsionarmos nossas equipes, a fim de que chegue-
mos aos playoffs em condições de alcançar os pontos mais altos nos pódios.

Ainda destacando a nossa programação de fevereiro, fiquem atentos a nossa famosa e tradicional feijoada no Country, no dia 8, que 
terá como atrações musicais Dudu Nobre e Os Magnatas. No dia 16, nosso bloco de rua, que será puxado pelo trio elétrico Saideira 
de Diamantina, sairá da Portaria do Minas II (concentração a partir das 10 horas). Afinal, o carnaval de Belo Horizonte está bombando, 
e o Minas não pode ficar de fora dessa festa popular tão enraizada em nossas tradições culturais. Fiquem atentos à divulgação, em 
nossos canais de comunicação, das programações de shows de bandas de carnaval (Minas Folia, Zé da Guiomar, Meu Rei e Trem 
dos Onze) e eventos nas Unidades, além da tradicional Matinê Infantil, com a banda Via Láctea, no Minas II. Nosso objetivo é que 
você, associada/associado, passe o carnaval com total segurança, em família, curtindo momentos memoráveis de confraternização.

“Os melhores resultados são atingidos quando aprendemos a estimular as pessoas a fazer diferente”. (Falconi Consultoria) 

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Abraço a todos, RICARDO VIEIRA SANTIAGO
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EXPEDIENTE

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

MINAS II

Central de Atendimento ................................3 5 1 6 . 2 0 0 0
Gerência de Unidade  ....................................3 5 1 6 . 2 1 0 1
Academia do Minas  ......................................3 5 1 6 . 2 0 5 2
Enfermaria  ....................................................3 5 1 6 . 2 1 2 1 
Estacionamento - Piso 1  ..............................3 5 1 6 . 2 1 4 5
Lanchonete Central  ......................................3 5 1 6 . 2 0 7 0
Loja CVC  .......................................................3 5 1 6 . 2 1 7 4
Loja Minas Store  ..........................................3 3 2 7 . 2 3 8 5
Perdidos e Achados  .....................................3 5 1 6 . 2 1 4 7
Portaria rua Ivaí  ............................................3 5 1 6 . 2 1 4 0
Portaria Mangabeiras  ...................................3 5 1 6 . 2 1 4 1
Portaria Sede Social  .....................................3 5 1 6 . 2 1 4 2
Restaurante  ..................................................3 5 1 6 . 2 0 6 6
Sinuca/Sala de Jogos  ..................................3 5 1 6 . 2 0 8 0
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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Está instalada, no Piso 2 do Centro de Facilidades (CF2) do 
Minas I, a maquete do novo Minas Country, por meio da qual 
os associados podem conferir como ficará a Unidade campes-
tre, depois das obras do Plano Diretor, que é dividido em três 
etapas. Acessibilidade universal, muita comodidade e mais 
opções de lazer para os sócios são as premissas básicas do 
PDMTCC. Vale lembrar que todas as empresas que prestam 
serviços para o Minas são selecionadas em licitação, por meio 
de carta convite. 

A primeira etapa compreende a reforma completa da área de 
lazer do primeiro nível do Clube, com a construção das novas 
Piscinas de Lazer e Infantil aquecidas, Lanchonete, Vestiários, 
Espaço da Criança, Playground e Toboágua. Também fazem 
parte da primeira etapa e já foram concluídos os serviços de 
instalação de dois elevadores e uma passarela e a reforma da 
galeria de águas pluviais.

Na segunda etapa de obras do Plano Diretor do Minas Coun-
try, será ampliado o estacionamento existente na Unidade, por 
meio da incorporação da área da quadra de vôlei de areia, que 
será realocada, e da área ocupada atualmente pelas oficinas 
do Departamento de Manutenção da Unidade. A capacidade 
atual do estacionamento é de 458 vagas; com a ampliação, o 
Minas Country passará a ter 577 vagas de estacionamento.

Perspectiva da nova área de lazer, no primeiro nível do Country

E na terceira etapa, serão construídos um ginásio coberto, 
uma ampla área de eventos e espaços esportivos. No nível 
acima do ginásio, haverá quadra poliesportiva, quadra de 
areia e quadras de vôlei e peteca, área de varanda para mesas, 
área de apoio coberta e vestiários. A cobertura da lanchonete 
e dos vestiários será dotada de infraestrutura para montagem 
de palco para eventos, contando ainda com um camarim com 
sanitário exclusivo e depósito.

O casal Camila e Luiz Fernando Nominato e o filho Fernando 
conferem a maquete do novo Minas Country

8 • Fevereiro de 2020 • REVISTA DO MINAS 

Sócios podem conhecer o futuro da Unidade em maquete disponível no Minas I
Novo Country
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PDMTCC

Falta pouco
Construção das piscinas e dos prédios de facilidades entram na fase de acabamentos

A Piscina de Lazer já foi concretada para receber as instalações, impermeabilização e revestimentos; ao fundo, as estruturas da 
Lanchonete e dos Vestiários, também concretadas

Estão adiantadas as obras de construção das novas instala-
ções no primeiro nível do Minas Country, que têm previsão de 
entrega neste primeiro semestre e fazem parte da 1ª Etapa do 
Plano Diretor da Unidade. A estrutura da Piscina de Lazer foi 
concretada, e os serviços entraram na fase de acabamentos. 

O reaterro da área do deck das Piscinas de Lazer e Infantil está 
sendo executado e, na sequência, será feito o assentamento 
do piso. Para garantir conforto e comodidade para os sócios, o 
deck, que tem 1.800 m² receberá piso da PREAL, linha RHODES 
cor Canela, que é antiderrapante e não retém calor. 

As alvenarias das estruturas da Lanchonete, dos Vestiários e 
do Espaço da Criança estão quase prontas e, depois da imper-
meabilização, serão feitas as instalações e os revestimentos. 

Preparação da cobertura do Espaço da Criança para execução 
de impermeabilização e revestimento de acabamento
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As equipes de engenharia e manutenção do Minas começa-
ram 2020 em ritmo acelerado, executando obras de melhorias 
de infraestrutura nas três Unidades. No Minas II, os banheiros 
do Salão de Festas foram reformados, em janeiro, e ganharam 
layout mais funcional, louças e revestimentos mais modernos 
e de alta qualidade. A reforma incluiu, ainda, a instalação de 
novas redes de água e esgoto. 

Investindo na infraestrutura
Áreas esportivas e do Salão de Festas são reformadas nas Unidades II e Country

Ainda no Minas II, termina, na primeira semana deste mês, a 
reforma completa da Quadra de Futebol Soçaite, com troca 
da grama sintética e da borracha de amortecimento e revisão 
de alambrados e equipamentos. Na Academia da Unidade, foi 
colocado um piso elevado na Sala de Dança e uma parede 
com isolamento acústico, minimizando o impacto sonoro na 
Sala de Ioga, que fica ao lado. 

O Minas é verdinho

O paisagismo exuberante do Minas I tem grandes espécies arbóreas

Áreas verdes do Clube contribuem para a qualidade de vida na capital 

Além de completa e moderna infraestrutura para o esporte e 
o lazer, as três Unidades do Minas têm grandes áreas verdes, 
que cumprem papel importante nas regiões da capital em 
que estão inseridas – Minas I, em Lourdes; Minas II, na Serra; 
e Minas Country, no Taquaril. No total, os três clubes somam 
aproximadamente 15 mil m² de áreas verdes, entre grama-
dos e jardins, espécies arbóreas e até uma mata preservada, 
como é o caso do Minas Country, reconhecido como Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN). “Mais do que espa-
ços agradáveis e de relaxamento para os sócios, a natureza 
preservada nos clubes contribui para a melhoria da qualidade 
do ar e o embelezamento da cidade”, afirmou o diretor de 
Obras José Cláudio Nogueira Vieira. 

No Minas I, são aproximadamente 3 mil m² de paisagismo 
exuberante, incluindo 233 árvores, entre palmeiras e espé-

cies frondosas e antigas, todas catalogadas e com placas de 
identificação, como fícus, palmeiras imperiais, ipês, quares-
meiras, acácias, ipê, sibipiruna, flamboyant, pau brasil, oiti, 
jatobá, aroeira, amoreira, mangueira e outras. 

No Minas II, a área ajardinada tem cerca de 4 mil m² e ampla 
diversidade de espécies, a maioria exótica, de herbáceas, ar-
bustivas, trepadeiras e arbóreas. O Clube tem espaço mais 
aberto e iluminado de grandes áreas gramadas. Neste ano, 
está prevista a revitalização do paisagismo da Unidade.

Já no Minas Country está a primeira área urbana do estado, 
reconhecida no ano 2000 como Reserva Particular do Patri-
mônio Natural (RPPN). Do total de 148,8 mil m², a mata de 
espécies florestais exuberantes ocupa 67,8 mil m², e outros 
81 mil m² são de cerrado, com rica fauna terrestre e alada.
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SEU PATRIMÔNIO

A Quadra de Futebol Soçaite do Minas II ganhou novos gramado e borracha de amortecimento 

Manutenção das Unidades
Nas três Unidades também estão sendo feitas manuten-
ções corretivas e preventivas, conforme o planejamento 
anual aprovado, visando manter os clubes em pleno fun-
cionamento para o lazer dos associados. No Minas I, em 
janeiro, o Toboágua passou por manutenção em toda sua 
estrutura e na calha, sendo sanada, inclusive, falha na pin-
tura. Também na Unidade I, a partir deste mês, será exe-

cutado o serviço para corrigir o vazamento identificado no 
teto da Sauna, oriundo de junta de concretagem na laje. 
As intervenções acontecerão na Sauna e no piso do Res-
taurante do CF3. No Minas Country, o gramado do Campo 
de Futebol principal passou por ampla reforma, em janeiro, 
abrangendo troca de grama, repintura de linhas e revisão 
de alambrados e traves. 
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O casal Delzio e Francilene praticam stand up paddle 
no Náutico há quatro anos

Praticar um esporte, viver momentos de lazer e, ao mesmo, 
relaxar em ambiente tranquilo, com paisagem de cartão pos-
tal. Será possível encontrar todos esses benefícios em um 
só lugar? Claro! Inaugurado no dia 18 de março de 2000, o 
“jovem” Minas Tênis Náutico Clube está localizado no condo-
mínio Alphaville Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima (MG), a 
apenas a 30 km de Belo Horizonte, e oferece aos associados 
de todas as idades oportunidades para aproveitar os dias de 
verão, pertinho da natureza. Além das quadras de squash, tê-
nis, piscinas, sauna e campos de futebol soçaite, os esportes 
náuticos são uma vocação do Clube e garantem diversão e 
lazer para aqueles que querem cuidar do corpo e da mente.

Praticante do stand up paddle há quatro anos, o casal Delzio 
Salgado Bicalho e Francilene Lisboa Gontijo aproveita tudo o 
que o esporte e a Lagoa podem oferecer. “Temos o privilégio 
de ter esse contato com a Lagoa, que é a mais limpa da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. O esporte nos traz 
a possibilidade de fazer um exercício físico, o que é muito 
saudável, e estar em um lugar bonito desse. Pode ser pra-
ticado por pessoas de qualquer idade, desde crianças até 
idosos, porque temos todo o suporte do Minas”, comentou o 
médico Delzio Bicalho.

Minas Náutico oferece embarcações para alugar e atividades esportivas na Lagoa dos Ingleses
De boa na lagoa
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Alexandre Petermann aprovou a aula experimental de remo

Sempre com o pensamento de oferecer a melhor experiên-
cia ao associado, o Náutico tem guarderia com capacidade 
para 180 barcos e equipamentos. “O Minas tem incentivado 
a prática de esportes náuticos, por meio de ações que visam 
facilitar o dia a dia dos navegantes. Construiu uma guarderia 
das mais modernas e seguras atualmente, tanto no aspecto 
da operação quanto da guarda propriamente dita. A maioria 
das embarcações não está sujeita ao intemperismo e poeira. 
Além disso, possuímos uma rampa dotada de dois dispositi-
vos para lançamento e içamento das embarcações, um trator 
e um guincho, bem como uma equipe de colaboradores pres-

Facilidades

MINAS NÁUTICO

Guydo Rossi pratica remo e contempla a paisagem da Lagoa dos Ingleses

O stand up paddle não é o único esporte aquático que pode 
ser praticado no Náutico. Os associados têm outras opções, 
como pedalinhos, caiaques, canoas canadenses e, é claro, o 
remo. Guydo Rossi, por exemplo, é um entusiasta do espor-
te. “Tem um ano que eu pratico o remo. Vi um banner ofere-
cendo aulas de remo, conversei com o Augustus [professor]
e achei interessante. Depois que você pega a dinâmica, a 
atividade fica mais envolvente. Fora isso, tem a paisagem, 
que é um privilégio. Tem dia que eu sinto vontade de parar 
de treinar e ficar só contemplando. Você esquece do treino, 

liga o automático e foca só na paisagem”, comentou Guydo.

E não pense que os esportes náuticos só podem ser prati-
cados por quem tem experiência. Depois da aula experimen-
tal com o professor Augustus Ligório, Alexandre Petermann 
já sabe quantas vezes treinará por semana. “Gostei demais! 
Mas é mais difícil do que a gente imagina (risos). Na acade-
mia, o remo é mais tranquilo, mais parado. Na água, você tem 
que equilibrar. A sensação é muito boa, e essa lagoa é mara-
vilhosa. Gostei tanto que vou fazer aula dois dias na semana”, 
destacou Alexandre.
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Os esportes de areia também são um sucesso entre os as-
sociados. Além das duas quadras de vôlei de areia e uma 
de beach soccer, as quadras de beach tennis são muito 
concorridas. O esporte tem ganhado cada vez mais adep-
tos no Minas Náutico, com turmas de amigos sempre reuni-
das para praticar o esporte. O lazer é levado a sério, e tem 
gente sonhando com o lugar mais alto do pódio. “Há três 
anos que pratico o beach tennis com meus amigos. É um 
esporte democrático; aqui, todo mundo joga junto. Em maio, 
vamos, pela segunda vez, disputar o Campeonato Mundial, 
em Copacabana. Estaremos com três categorias”, afirmou o 
associado Rony Madu.

Pé na areia

tativa e disponível. O Clube também tem proporcionado um 
canal direto com a Marinha do Brasil, no sentido de facilitar a 
regularização de toda a documentação pessoal e das embar-
cações”, explicou o diretor José Fabrino de Braga Neto.

Atualmente, todas as vagas da guarderia estão ocupadas, 
mas é possível colocar o nome na lista de espera. Para isso, 
o associado deve entrar em contato com a Central de Atendi-
mento do Náutico, pelo telefone 3517-3000.

As 180 vagas da guarderia estão ocupadas, mas sócios podem entrar na fila de espera

Franco Lucena, Michel Kfoury, Ricardo Aloise, Paulo Bacha, 
Rony Madu e Thomaz Paiva aproveitam a quadra  
de beach tennis

Ainda segundo Fabrino, o Clube tem parcerias com institui-
ções, para fomentar a prática de esportes aquáticos. “O Mi-
nas promove eventos (NautFest e Regatas) em parceria com 
a Federação Mineira de Velas e com o Iate Clube Lagoa dos 
Ingleses, cujo objetivo é integrar os atletas e estimular os 
jovens na prática desse esporte. Além disso, acabamos de 
expandir nosso leque de cursos, incluindo a vela (optimist, 
laser e cabinado), em parceria com a Cral MG, já parceira 
nos cursos de remo”, contou Fabrino.
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Os associados podem alugar embarcações de quatro tipos, 
no Minas Náutico, para aproveitar o melhor da Lagoa dos 
Ingleses. Basta que o titular da cota vá até o píer do Clube, 
apresente sua carteirinha social ao funcionário e assine o 
formulário próprio. Os valores são debitados no boleto do 
condomínio. Atualmente, o Náutico disponibiliza para os só-
cios 22 embarcações, sendo seis pedalinhos, nove caiaques, 
uma canoa canadense, cinco pranchas de stand up paddle e 
uma bike boat. 

Embarcações disponíveis

 Tipo Valor - 30 minutos

Pedalinho R$ 26

Caiaque R$ 21

Canoa Canadense R$ 26

Stand up paddle R$ 33

Bike boat R$ 35 

MINAS NÁUTICO

O pedalinho é uma das atrações divertidas do Minas Náutico
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Sempre preocupada em atender às demandas dos seus 
associados e atenta às tendências do mercado de tecnolo-
gia, a Diretoria do Minas busca otimizar o atendimento aos 
associados das três Unidades do Minas Tênis e do Minas 
Náutico. Para isso, desenvolveu e lançou seu aplicativo, 
em abril de 2019, para sistemas Android e iOS. Previsto no 
Plano Diretor de Informática, o app Minas Tênis Clube in-
clui carteira social digital, atualização de dados cadastrais 
de titulares e dependentes, agenda de eventos, principais 
notícias e compra de ingressos. Novas funcionalidades es-
tão sendo desenvolvidas e incorporadas, continuamente, 
ao aplicativo, que ganhou novo layout e estrutura, para tor-

Conheça as novas funcionalidades do aplicativo do Clube, para iOS e Android
App do Minas 

nar a navegação dos usuários mais fácil e intuitiva. Para 
realizar as mudanças, houve colaboração de associados, 
que indicaram melhorias, como o funcionamento off-line 
da carteira digital (versão 3.0.1 do app ou superior).

Exclusivo para sócios (Minas Tênis Clube e Minas Náutico), 
para acessar o aplicativo é necessário informar o CPF ou 
o NPF (número da carteira social). Se você ainda não tem 
o aplicativo do Minas no seu smartphone, basta entrar na 
PlayStore (Android) ou na AppStore (iOS) e baixá-lo. E não se 
esqueça que, para que o app esteja em pleno funcionamen-
to, é essencial mantê-lo sempre atualizado em seu celular.

TUTORIAL
Ao entrar no aplicativo pela primeira vez, haverá um tutorial, 
para te apresentar todas as funcionalidades da home. Essa 
funcionalidade foi atualizada, e o novo tutorial é mais simples 
e objetivo.

NOVA HOME 
A nova home já mostra mudanças do layout, que agora está 
mais organizado e com ícones de fácil identificação dos as-
suntos. Um dos destaques é o sininho de notificações e a or-
ganização dos atalhos no rodapé.

PERFIL

NOTIFICAÇÕES

CARTEIRA  
DIGITAL

NOTÍCIAS

ATALHOS  
NO RODAPÉ

Confira tudo o que você encontra no app do Minas:
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Acesso pelo canto superior esquerdo, onde era o menu. 
Mais organizada, a área reúne todos os dados cadastrais 
e a possibilidade de atualizá-los; acesso aos perfis dos 
dependentes, caso o usuário seja o titular da cota; cadastro 
de dados dos cartões de crédito, para compra de ingressos 
e alimentos e bebidas dos quiosques 
e lanchonetes; acesso aos boletos 
já pagos e o que estiver em aberto; 
Ouvidoria, para entrar em contato com 
o Clube; e Pesquisa de Satisfação.

Localizado no rodapé. Nele, sócios 
podem de fazer pedidos nos 

quiosques e lanchonetes do Clube. 
A inclusão dos concessionários 
parceiros do Minas Tênis Clube 

ainda está em andamento e, em 
breve, todos os parceiros das Uni-

dades estarão cadastrados. Para os 
sócios do Minas Náutico, o serviço 
já funciona em todos os pontos de 

alimentos e bebidas. Há as abas:

Com o sininho de notificações, o associado 
saberá quando há comunicados dos cursos, 

eventos de interesse, entre outros.

Funciona exatamente como antes, 
com a leitura do QR Code, para acesso 
ao Clube, bastando aproximar o celular 

do leitor infravermelho da catraca, 
que lerá o código e fará a liberação da 
entrada. Por mais que o sócio consiga 

entrar no Clube sem sua catreira, é 
necessário que ele esteja sempre com 

ela. E atenção! O código de acesso é 
atualizado no app a cada 30 segundos. 

Portanto, não é possível fazer um 
print da tela para leitura do QR Code. 

É preciso acessar a carteira digital do 
aplicativo no momento da entrada

Agora, é possível incluir um 
evento de seu interesse na 

agenda do seu celular e receber 
notificação quando ele for 

acontecer.

Localizado no rodapé. A grande 
mudança está nessa área, 
principalmente na área de educação, 
com serviços exclusivos para os 
alunos dos cursos e da Academia. 
Nele, há as abas:

•  Cursos e Academia: agora, todos 
os comunicados dos cursos aos 
alunos serão feitos pelo aplicativo, 
como cancelamento de aulas, pedido 
de materiais, eventos especiais, 
abertura de turmas, matrículas etc. 
Há o campo de novas matrículas, 
para os associados verem os cursos 
que há matrículas abertas, de acordo 
com as faixas etárias do titular e 
dos dependentes. Há também “Meus 
Cursos e Academia”, que dá acesso 
ao histórico de cursos em que os 
associados estão matriculados e/ou 
filas de espera. E o calendário letivo 
da educação. Alunos dos cursos, 
fiquem ligados!

•  Revista On-line: com o acervo das 
últimas 12 edições da Revista do 
Minas.

•  Estapar: que leva para o aplicativo da 
concessionária do Estacionamento 
do Minas.

MINAS 4.0

PERFIL

PEDIDOS

NOTIFICAÇÕES

CARTEIRA DIGITAL

AGENDA

SERVIÇOS

AS NOVAS FUNCIONALIDADES

•  App Academia: que leva para o Mywellness, aplicativo exclusivo da Academia 
do Minas, com grade de aulas das Atividades Coletivas; acesso ao programa de 
treinamento na musculação; acesso aos dados do treinamento, avaliação física; 
plano de aula do Curso de Pilates no tablet; e avaliação do Curso de Pilates.

•  Agendamento Axial: que leva para o site da Axial, para agendamento on-line.

•  Corredores de rua: área para os integrantes da equipe Unimed/Minas 
acompanharem os treinos.

Restaurantes: lista dos quiosques e lanchone-
tes do Clube em que está.

Trocar localização: para indicar em qual Clube 
será a utilização do pedido.

Meus pedidos: lista dos pedidos feitos.
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Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras e sócio do Minas

“Não há povo desenvolvido que despreze a sua memória”

“As famílias, desde cedo, 
precisam formar um 

ambiente acolhedor e 
generoso para com os livros, 

dentro de casa”

Fundada na cidade de Juiz de Fora por um grupo de jornalistas, 
escritores, profissionais liberais, homens públicos e militantes liga-
dos à literatura e à cultura, a Academia Mineira de Letras (AML) 
completou, em dezembro último, 110 anos de existência. Na presi-
dência da AML, no biênio 2019/2021, está o minastenista Rogério 
Faria Tavares, 48 anos, jornalista, advogado e o 4º sucessor da 
cadeira nº 8 da AML. Na entrevista a seguir, ele fala sobre  o papel 
da Academia na cultura mineira e os principais projetos que estão 
sendo desenvolvidos em sua gestão,  como a restauração do acer-
vo de mais de 35 mil livros e os estudos para tornar a AML uma 
Casa Museu, com infraestrutura adequada para receber visitantes. 
“O público pode esperar um espaço de elevada fruição estética e 
de contato com um importante patrimônio histórico e cultural. Não 
há povo desenvolvido que despreze a sua memória. Todo país civi-
lizado sabe disso e investe sem hesitar em tudo o que favorece a 
sua ativação”, destacou. A influência positiva da Internet na disse-
minação da literatura, a importância do exemplo dos adultos para 
despertar o gosto pela leitura em crianças e jovens também são 
abordados pelo presidente da AML, que escreve crônicas sema-
nais para o jornal “Diário do Comércio” e edita o site “Literatura na 
internet” (literaturanainternet.com.br).

O que a Academia Mineira de Letras (AML) representa para a 
literatura e a cultura do Estado?

A  Academia Mineira de Letras foi fundada em 25 de dezembro de 
1909 por um grupo de prosadores e poetas de Juiz de Fora. Em 
1915, ela foi transferida para Belo Horizonte. No final da década de 
1940, conquistou sua primeira sede própria, e, desde 1987, ocupa 
o Palacete Borges da Costa, à rua da Bahia. Uma das instituições 
culturais mais antigas do estado até hoje no pleno vigor de suas 
forças, a AML guarda a memória e as tradições literárias minei-
ras, zelando pela sua integridade e promovendo a sua divulgação, 
sobretudo entre as novas gerações. Nada melhor que conhecer o 
nosso patrimônio cultural para afirmar a nossa identidade. O capi-
tal simbólico da Academia é inestimável. E raro. Por suas 40 cadei-
ras passaram nomes como Abgar Renault, Afonso Arinos de Melo 
Franco, Ayres e Edgar da Mata Machado, Bartolomeu Campos de 
Queiroz, Cyro dos Anjos, Henriqueta Lisboa, JK, Milton Campos, 
Pedro Aleixo, Oscar Correa e Tancredo Neves. A trajetória da enti-
dade ajuda a contar a história da literatura mineira. 

Em 110 anos de existência, quais são as principais realizações 
da AML?

Em 11 décadas de existência, a Academia Mineira de Letras con-
seguiu reunir um acervo impressionante, composto por dez cole-
ções valiosas. Em 1922, lançou sua revista, dedicada ao ensaio, 
ao conto, à crônica, à poesia. Em 2020 lançaremos o número 79 
da publicação, uma das mais importantes de Minas. A entidade 
também é a responsável pela preservação de sua majestosa sede, 
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ENTREVISTA

“Nada melhor 
que conhecer o 

nosso patrimônio 
cultural para 

afirmar a nossa 
identidade”

“Não há educação 
emancipadora 

sem o incentivo a 
uma leitura crítica 

e reflexiva, que 
ajude a pensar”

que em breve será aberta a visitas guia-
das por monitores especializados. Sua 
programação cultural, no entanto, é seu 
‘carro-chefe’. Fazemos cerca de 100 even-
tos literários todo ano, de março a dezem-
bro, sempre gratuitos e abertos a todos, 
sem necessidade de inscrição prévia. As 
palestras e seminários que organizamos 
ajudam a democratizar o acesso à Cultu-
ra, o que é fundamental num país como 
o nosso.

Está em restauração, atualmente, o 
acervo da AML, que reúne mais de 35 
mil livros, além de correspondências, 
documentos, fotografias e objetos pes-
soais de escritores e personalidades de 
destaque na história literária, cultural 
e política de Minas Gerais. Como está 
sendo executado esse trabalho e qual é 
a previsão de conclusão?

O trabalho está sendo conduzido por uma 
equipe de especialistas, liderada pelos 
acadêmicos Amilcar Martins Filho, Caio 
Boschi e Jacyntho Lins Brandão. Diaria-
mente, um time de profissionais altamen-
te qualificados se dedica a inventariar e a 
catalogar os itens das nossas coleções, 
o que é uma tarefa complexa, que exige 
foco e disciplina. Mas que é altamente 
compensadora. Nossa expectativa é 
terminar todo o trabalho até o final de 
2021. O objetivo é garantir as melhores 
condições técnicas para que o acevo da 
Academia seja amplamente consultado 
pelos estudiosos e pelos pesquisadores 
da história literária e da história intelectual 
de Minas Gerais.

Pesquisas de entidades especializa-
das apontam que o brasileiro lê pouco. 
Qual a sua visão? O que pode ser feito 
para aumentar o interesse das pesso-
as pela leitura?

Não há educação emancipadora sem 
o incentivo a uma leitura crítica e refle-
xiva, que ajude a pensar. Sem ela, não é 
possível formar cidadãos autônomos e 
livres, conhecedores de seus direitos. O 
brasileiro poderia ler muito mais do que 
atualmente lê. Para isso, as famílias, des-
de cedo, precisam formar um ambiente 
acolhedor e generoso para com os livros, 
dentro de casa. Se os filhos veem os pais 

lendo, eles seguramente se interessarão 
pelo assunto. As escolas devem dar um 
destaque total a essa atividade. E os ges-
tores públicos precisam investir na abertu-
ra de bibliotecas, em que os livros possam 
ser consultados sem custo. 

Em sua opinião, a internet é uma aliada ou 
inimiga na disseminação do hábito de ler?

A internet é uma forte aliada e todas as 
possibilidades que ela abre devem ser uti-
lizadas em favor da causa da Educação e 
da Cultura. Há inúmeros sites e blogs de 
boa qualidade, que motivam as pessoas a 
consumir literatura. As redes sociais tam-
bém são instrumentos poderosos para 
divulgar autores e obras.  Vários escritores 
já perceberam isso e estão sintonizados 
com o potencial desses preciosos canais 
de comunicação com o  público. A Acade-
mia mesmo está no Facebook, no Insta-
gram e no YouTube. Muita gente começa 
a ler pela tela do computador ou dos celu-
lares. E isso é ótimo! 

Em que fase está o processo de trans-
formar em museu a sede da Academia 
Mineira de Letras?

A sede da Academia pertenceu ao grande 
médico Eduardo Borges da Costa, que lá 
manteve a sua residência, o seu consultó-
rio e até um ambulatório. Ela começou a 
ser construída em 1910 e ficou pronta em 
1923. Está em ótimo estado de conserva-
ção. Por meio dela, é possível saber como 
se vivia e como se trabalhava na Belo Hori-
zonte do começo do século passado. Logo 
que tomei posse, constituí a Comissão de 
Musealização do Palacete, composta por 

três acadêmicos com sólida experiência 
em museologia: Angelo Oswaldo de Araú-
jo Santos, Márcio Sampaio e Rui Mourão. 
A missão agora é inventariar tudo o que 
a sede contém (móveis, lustres, louça) e 
dar a isso um tratamento correto, nos me-
lhores padrões. A cidade ganhará muito 
quando a Casa estiver apta a receber vi-
sitas regulares.

Qual é a opinião do senhor sobre o Cen-
tro Cultural Minas Tênis Clube?

Ele é um potente núcleo irradiador de arte 
e cultura, beleza e criatividade, gerido com 
a competência necessária aos empreen-
dimentos de sua natureza. Sua programa-
ção é sempre atraente e relevante, razão 
pela qual seduz público numeroso e de 
excelente nível. É importante para o Clube, 
já que o ajuda a exercer uma de suas mis-
sões mais valiosas, mas é fundamental 
para Belo Horizonte, que aprendeu a res-
peitar e a admirar o seu trabalho.

O senhor é sócio do Minas desde crian-
ça. O que mais gosta no Clube? 

Passei minha infância e minha juventude 
no Minas. Aqui fiz bons amigos e pratiquei 
um pouco de esporte. Cheguei a frequen-
tar as aulas de basquete. Adoro as pisci-
nas aquecidas do Minas I, onde nado com 
grande regularidade, e o Minas Country, 
que é bastante charmoso, com sua bela 
natureza. Tenho memórias preciosas de 
quando ia ao Clube com meu pai, que já se 
foi. Hoje, vou com Sabrina, minha mulher, 
e meus filhos, Carlos e Gabriela, que tam-
bém amam o Minas. Essa é uma história 
antiga, que ainda vai ter muitos capítulos...
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Manutenção preventiva de equipamentos garante pleno funcionamento do Teatro do CCMTC
Tudo em ordem

Manutenção preventiva garante pleno funcionamento 
do Teatro do CCMTC o ano inteiro

equipamentos. As caixas de som daqui têm a mesma curva 
de resposta das frequências de quando elas chegaram ao Te-
atro, há sete anos. Além disso, observando atentamente to-
dos os equipamentos, mensuramos quando será necessária a 
troca de uma caixa de som, a durabilidade de um refletor, dos 
cabos e demais itens. Assim, fazemos e cumprimos melhor o 
orçamento”, afirmou Bruno Cerezoli, coordenador técnico do 
CCMTC.

E para melhorar ainda mais a qualidade dos recursos técni-
cos do Teatro, em janeiro, foi instalado o novo projetor a laser, 
adquirido pelo Clube. O moderno equipamento tem resolução 
full HD e 7.000 ansi-lumens de potência luminosa, garantindo 
mais nitidez e definição na projeção de imagens. 

Minas + Verde
A oitava imagem da série “Minas + Verde”, produzida pela associada e 
ilustradora científica Belkiss Alméri, é da Palmeira Rabo-de-peixe, cujo nome 
científico é Caryota mitis. O Minas I tem 17 árvores da espécie, que é muito 
utilizada em paisagismo. Pertencente à família Arecaceae, nativa do sudeste 
da Ásia, a Palmeira Rabo-de peixe é perene, de crescimento moderado a rápido, 
alcançando até 10 metros de altura e cerca de 15 cm de diâmetro. 

Os técnicos do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC) e 
a equipe de Operações do Minas se uniram, no final de 2019, 
para fazer a manutenção preventiva anual do Teatro, cujos 
objetivos são garantir o pleno funcionamento da casa durante 
a temporada de espetáculos e proporcionar a melhor gestão 
do orçamento do Teatro. O trabalho incluiu a higienização de 
todos os refletores, lentes e lâmpadas; correção de cabos e 
plugues; e limpeza de passarelas, varas e urdimento (traves 
cruzadas no teto para fixação dos cenários suspensos). O 
sistema de som foi desmontado para verificação dos cabos 
de cada alto-falante e das caixas de som, e todos os micro-
fones foram higienizados. Também foi feita a otimização e o 
alinhamento do sistema de som, com medição poltrona por 
poltrona, para que todos os espectadores tenham a mesma 
experiência sonora positiva. 

“O Minas é o único Teatro de Minas Gerais que faz essa manu-
tenção anual. Com isso, conseguimos estender a vida útil dos 
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CULTURA

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:

Duas vezes Galpão

Consolidando sua posição destacada entre os principais es-
paços de cultura da capital, o Teatro do Centro Cultural Minas 
Tênis Clube (CCMTC) recebe, em fevereiro, o Giramundo e o 
Grupo Galpão, referências do teatro mineiro e nacional, na 
programação da 46ª Campanha de Popularização do Teatro 
e da Dança. 

No dia 1º, às 21h, e no dia 2, às 20h, o Giramundo Tea-
tro de Bonecos apresentará ao público adulto a peça 
“O pirotécnico Zacarias”, baseada no consagrado tex-
to homônimo de Murilo Rubião. Marionetes, máscaras, 
sombras e filmes, imersos no realismo mágico do autor, 
questionam a possibilidade de compreensão da reali-
dade. O espetáculo marca as comemorações pelos 100 
anos de nascimento de Rubião e 50 anos do Giramun-
do. A adaptação e a direção são de Marcos Malafaia. Os 
ingressos podem ser adquiridos nos postos Sinparc, a  
R$ 15 (preço único), e na bilheteria do Teatro, a R$ 32 (inteira). 
Classificação: 16 anos. 

Já o Grupo Galpão levará ao Teatro do CCMTC, nos dias 7 e 
8, às 21h, o sarau literário musical “De tempo somos”;  e nos 
dias 14 e 15, às 21h, e dia 16, às 20h, o espetáculo “Nós”. Os 
ingressos para ambas estão à venda nos postos Sinparc, a 
R$ 20 (preço único), e na bilheteria do Teatro, a R$ 42 (inteira). 

Com direção de Lydia Del Picchia e Simone Ordones, “De Tem-
po Somos – um sarau do Grupo Galpão” celebra o encontro 
da música com o teatro, que se tornou marca registrada do 
grupo em seus quase 40 anos de história. Reunindo canções, 
poesia e festa, o espetáculo apresenta 25 músicas do reper-
tório do grupo – de montagens antigas até trabalhos recen-
tes, incluindo canções de workshops – além de textos sobre 
a passagem do tempo e o processo de criação artística. A 
duração é de 70 minutos. Classificação: livre.

Em “Nós”, 26ª montagem do Galpão, enquanto preparam a úl-
tima sopa, sete pessoas partilham angústias, algumas espe-
ranças e muitos nós. A plateia é convidada a presenciar situa-
ções de opressão e de convívio com a diferença, provocadas 
pelas relações de proximidade entre artista e espectador, ator 
e personagem, cena e plateia, público e privado, realidade e 
ficção. Duração: 90 minutos. Classificação: 14 anos. 

Giramundo e Galpão são atrações no Teatro do CCMTC, em fevereiro
Estrelas no palco

O Giramundo apresenta espetáculo em homenagem 
aos 100 anos de nascimento do escritor Murilo Rubião

Cena do espetáculo “Nós”, que o Galpão apresenta este mês, 
no Teatro do CCMTC
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Natação, corrida e ciclismo formam a tríade do esporte que 
tem atraído cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo, o 
triathlon. As três modalidades, juntas, promovem muitos 
benefícios a quem pratica e são complementares: a corrida 
é uma atividade de impacto, que exige preparação física e 
mental para superação dos limites, e a natação e o ciclismo 
entram como as melhores opções para melhorar o condicio-
namento físico, trabalhar o sistema cardiorrespiratório em 
diferentes ambientes e ainda são treinamentos regenerativos 
após o impacto causado pela corrida, aliviando as articula-
ções, principalmente dos joelhos. E a prática ao ar livre – a 
corrida e o ciclismo podem ser feitos indoor ou na rua, e a 
natação, em piscina, lagoa ou mar –, proporciona aos prati-
cantes o contato com a natureza e com a cidade. E não é pre-
ciso ser um atleta ou ter experiência nos três esportes para 
começar a praticar o triathlon. Os associados André Mussy, 
43 anos, e Rogério Queiroz, 54 anos, integrantes da equipe de 
triathlon do Clube, confirmam isso e mostram que é possível 
conciliar os treinos com a rotina de trabalho e a família.

O minastenista André Mussy nunca tinha feito uma atividade 
aeróbica até os 40 anos. Ao realizar o check-up anual, 
seu colesterol estava acima do esperado, e o médico lhe 
recomendou a corrida para reduzir a taxa sem a ingestão 
de remédio. Assim, André começou a praticar a corrida e 
participou de várias provas. Na preparação para sua primeira 
maratona, em setembro de 2018, o sócio sofreu uma lesão. 
Para se recuperar, começou a fazer aulas de spinnning 
e a nadar individualmente. André já tinha visto a equipe 
de triathlon treinar natação no Minas, mas não se sentia 
capacitado para integrar a equipe, por achar que era preciso 
ter muita experiência. “Eu achava o triathlon ousado demais 
pra mim, afinal, acreditava que era uma atividade para atleta, 
outro nível. Mas meu treinador de corrida insistiu para que 
eu ligasse para a Éricka [instrutora da equipe minastenista]. 
Assim, em dezembro de 2018, liguei, fiz o teste e entrei para 
o grupo. A partir daí, minha relação com a natação mudou 
completamente. Meus treinos na piscina estavam muito 
monótonos, eu fazia apenas como opção regenerativa da 
lesão. Mas ao entrar para a equipe, comecei a aprender a 
técnica e vi evolução no meu desempenho”, disse o associado.

Para conciliar as três modalidades, André treina natação com 
a equipe três vezes por semana; spinning, duas vezes; e cor-
rida, três vezes. “Para quem está começando ou está de fora, 
parece que a gente vive para treinar, mas não é assim. Basta 
dedicar 50 minutos por dia. Como diversificamos as modali-
dades e os treinos, sempre parece que é mais complicado do 

Sócios mostram que não é preciso ser atleta para praticar triathlon 
Três em um

André Mussy entrou para o triathlon após uma 
lesão e se apaixonou pela modalidade

que realmente é. É lógico que precisa de disciplina e planeja-
mento, mas a partir do momento que os treinos viram parte da 
rotina, passa a ser algo natural. E também é importante saber 
reconhecer momentos de pausa e tirar um dia pra descansar. 
No nível em que estou, o triathlon é realmente um esporte de 
lazer, não tenho pretensão de ganhar medalhas, mas gosto de 
melhorar cada vez mais meu desempenho”, destacou André, 
que participou de sua primeira prova de triathlon em abril de 
2019, no Rio de Janeiro, uma prova Sprint – 750m de natação, 
20km de bike e 5km de corrida. “Eu fiquei quase um mês sem 
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A equipe de triathlon do Clube foi criada em 2016, tem caráter 
recreativo e visa atender à demanda de associados muito ati-
vos e que buscam superar seus limites. Triathlon é sinônimo 
de saúde, determinação, esforço e muito dinamismo, e qual-
quer associado acima de 15 anos pode praticar. Hoje, fazem 
parte da equipe 121 sócios. Os treinos de natação são reali-
zados na Piscina Olímpica do Minas I, às segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 6h30 às 7h30 e das 12h30 às 13h30. Já os 
treinos de corrida são feitos juntamente com a equipe de cor-
redores Unimed/Minas (veja na página 38). Para o programa 
de ciclismo, a instrutora da equipe Éricka Sales indica as aulas 

Rogério Queiroz é um dos primeiros integrantes do grupo 
de triathlon do Minas, criado em 2016

Entre para a equipe!

dormir, afinal de contas, apesar de estar evoluindo na piscina, 
a prova de triathlon é em águas abertas. Eu não confiava que 
conseguiria nadar no mar. Mas me propus o desafio, e foi fan-
tástico! Depois disso, já participei de outras provas, sempre 
com o objetivo principal de me divertir e estar junto com a 
equipe”, contou o minastenista.

Diferentemente de André, o sócio Rogério Queiroz já pratica-
va as três modalidades. Entretanto, nunca tinha participado 
de uma equipe de triathlon até o ano de 2016, quando entrou 
para o grupo minastenista. Ele é, inclusive, um dos primeiros 
integrantes. “Eu sou muito grato a essa equipe, porque me 
capacitou ainda mais nas modalidades e me deu confiança 
para participar das provas. Eu passei quase dois anos sem 
fazer prova, passei esse tempo me divertindo, afinal, triathlon 
é esporte com lazer. Só fui fazer minha primeira prova em 
2017”, relatou. A rotina de treinos de Rogério é parecida com 
a de André, e uma vez por semana, aos sábados, ele faz um 
treino mais longo. “Manter essa base de treinos é essencial 
para conseguir melhorar o desempenho. Em 2019, participei 
do meu primeiro Iroman [3,8km de natação, 180km de bike e 
42km de corrida]. Para essa prova, que é a maior e mais difícil, 
eu intensifiquei os treinos durante quatro meses. Tirando isso, 
a rotina continua a mesma”, disse. 

Para Rogério, a estrutura do Minas faz toda a diferença para 
quem quer praticar o esporte, visando à promoção da saúde. 
“Nós temos como privilégio essa estrutura, que é preparadís-
sima para os nossos treinos. Especificamente na natação, 
como o triathlon é em águas abertas e nossos treinos são na 
piscina, temos o Minas Náutico, com a Lagoa dos Ingleses, 
em que fazemos desafios de tempos em tempos para nos 
prepararmos para as provas. Ou seja, a combinação aqui no 
Clube é perfeita”, enfatizou.

de spinning da Academia do Minas para treinos indoor, bem 
como profissionais especializados, para quem deseja treinar 
outdoor. Para fazer parte da equipe, é preciso ter exame er-
gométrico, atestado médico e marcar um teste de natação, 
que exige nadar 400m em até 10 minutos. “É um teste abso-
lutamente atingível para qualquer pessoa que saiba nadar”, 
afirmou o sócio André Mussy. 

Os triatletas minastenistas voltaram de férias no dia 27 de 
janeiro e já estão treinando. Inscreva-se para participar do 
grupo. Entre em contato com Éricka Sales, pelo telefone: 
(31) 3516-1301.

LAZER
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Dudu Nobre será a atração principal da Feijoada no Country 2020

Minas promove eventos de Carnaval para toda a família. Não perca!
Capriche na fantasia

Vem aí, a festa mais tradicional e famosa do Brasil: o Carnaval. 
Entre os dias 22 e 25 de fevereiro, o País cai na folia, seja em 
blocos nas ruas das cidades, nos Sambódromos do Rio de 
Janeiro ou de São Paulo, para ver os desfiles das escolas, 
andando atrás dos trios elétricos de Salvador, acompanhando 
os divertidos bonecões de Olinda, em festas fechadas... em 
cada canto do Brasil, a população comemora o Carnaval à 
sua maneira e cultura, mas sempre com o mesmo objetivo: 
celebrar a vida. Em Belo Horizonte, o Carnaval de rua tem 
ganhado força desde 2009, quando os primeiros bloquinhos 
desfilaram, e, desde então, a capital mineira se tornou 
referência, atraindo foliões de todo o País. No Minas, não se 
comemora o Carnaval somente durante os quatro dias de 
festa, há também eventos antes do feriado prolongado, para 
atrair e satisfazer os associados de todas as idades e gostos. 
A alegria carnavalesca contagia o Clube o mês inteiro!

Para começar, no dia 8 de fevereiro, será realizada a tradicional 
Feijoada no Country, das 12h às 17h. Nesta edição, o tema “Ce-
nário de Minas – Mineirão Show de Bola” terá como identidade 
o Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão. No palco 
alternativo, o grupo Zé da Guiomar abrirá a festa, com uma mis-
tura de samba clássico e atual. Depois, no palco principal, o 
grupo Magnatas do Samba apresentará o melhor do samba de 
raiz e seguirá no palco com o consagrado cantor e compositor 

Dudu Nobre, que comemora 20 anos de carreira este ano. O 
artista mostrará aos minastenistas sucessos, como “Água da 
minha sede”, “Vou botar teu nome na macumba”, “Quem é ela”, 
e “Pro Amor Render”, além de seu último lançamento, “Tão Só”.

A Feijoada no Country, que é exclusiva para sócios do Mi-
nas Tênis Clube, com classificação livre, ainda inclui bufê 
de tira-gostos e feijoada completa, open bar de caipirinha, 
cerveja Stella Artois, refrigerante e água, e camisa exclusiva, 
que deve ser usada no evento. As mesas começaram a ser 
vendidas em janeiro, nas Centrais de Atendimento das Uni-
dades I e II, pelos valores de R$ 480 (mesa de quatro luga-
res) e R$ 135 (lugares avulsos). Confira, pelos números (31) 
3516-1000 ou 3516-2000, se ainda há lugares disponíveis.
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LAZER

Durante o feriadão, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro (domingo, 
segunda e terça-feira), haverá eventos nos Minas I e II. Na Uni-
dade I, o Minas Folia será para os jovens e adultos, das 11h às 
15h, no Gramado, com entrada gratuita e exclusiva para sócios 
do Minas Tênis Clube. No dia 23 (domingo), haverá show da 
banda Zé da Guiomar; no dia 24 (segunda), será a vez do grupo 
Meu Rei; e no dia 25 (terça), a banda Trem dos Onze anima a 
festa. Os shows estão previstos para começar às 12h. No dia 
25, para quem gosta dos aulões de hidroginástica, haverá a Hi-
dro Especial de Carnaval, das 11h às 12h, na Piscina de Lazer, 
com desfile de melhores adereços e sorteio de brindes. 

Banda Saideira puxará o trio elétrico do Bloco do Minas, dia 16

Na Unidade II, as tradicionais Matinês de Carnaval anima-
rão os sócios mirins, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, das 
16h às 20h, no Salão de Festas, com show da banda Via 
Láctea. O evento é gratuito e exclusivo para associados do 
Minas Tênis Clube. Os ingressos para convidados de só-
cios (crianças de até 3 anos não pagam) estarão à venda 
a partir do dia 4 de fevereiro, nas Centrais de Atendimento 
das Unidades I e II, e custam R$ 60 por dia, para crianças 
de 4 a 13 anos, e R$ 80 por dia, para convidados a partir de 
14 anos. Ingressos limitados! 

No Carnaval

Feijoada no Country
Show de Dudu Nobre 
(shows de abertura: Magnatas do Samba 
e Zé da Guiomar)
Data: 8/2 (sábado).
Horário: 12h às 17h.
Local: Quadras de Peteca do Minas Country.
Ingressos: nas Centrais de Atendimento dos Mi-
nas I e II (verificar disponibilidade). 
Valores: R$ 480 (mesas de 4 lugares) e R$ 135 
(cadeiras avulsas).
Evento exclusivo para sócios do MTC. 

Bloco do Minas
Trio elétrico – Banda Saideira
Data: 16/2 (domingo).
Concentração: 10h.
Local: avenida dos Bandeirantes, 2.323 – em fren-
te à portaria da Sede Social do Minas II.
Trajeto: av. Bandeirantes, 2.323 > Praça da Ban-
deira > av. Bandeirantes, 2.323.
Venha com uma camisa do Minas!

Bloquinho do Espaço 
da Criança Coleguium
Datas: 15 e 22/2 (sábados).
Horários: 10h45 às 12h30 (15/2) e 11h30 às 
12h30 (22/2).
Local: Minas I (15/2) e Minas II (22/2).
Evento gratuito e exclusivo para sócios do MTC.

Bloco do Minas 
O Clube também participa da programação de pré-Carnaval 
de rua de BH. O Bloco do Minas sairá no dia 16 de fevereiro, 
com concentração a partir das 10h, na avenida Bandeirantes, 
2.323, em frente à entrada da Sede Social da Unidade II. No 
trio elétrico, a banda Saideira, natural de Diamantina, apresen-
tará, em ritmo de samba, repertório que passa por todos os 
gêneros musicais: do pop ao rock, do sertanejo ao axé, do 
samba ao pagode, do samba-enredo ao forró e do reggae ao 
xote, fazendo uma mistura inusitada e animada. O bloco é 
aberto ao público e sairá da entrada do Minas II em direção 
à Praça da Bandeira e retornará ao local de partida. A dica é 
que os sócios usem suas camisas do Minas para representar 
o Clube. Participe!

no Minas
CarnavalCarnaval

no Minas
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Minas Folia
Zé da Guiomar (samba/chorinho)
Data: 23/2 (domingo).
Horário: 11h às 15h. Show às 12h. 
Local: Gramado do Minas I.
Entrada franca e exclusiva para sócios do MTC.

Trem dos Onze (samba)
Data: 25/2 (terça-feira).
Horário: 11h às 15h. Show às 12h.
Local: Gramado do Minas I.
Entrada franca e exclusiva para sócios do MTC.

Meu Rei (axé retrô)
Data: 24/2 (segunda-feira).
Horário: 11h às 15h. Show às 12h.
Local: Gramado do Minas I.
Entrada franca e exclusiva para sócios do MTC.

Hidro Especial de Carnaval
Desfile de melhores adereços
Data: 25/2 (terça-feira).
Horário: 11h às 12h.
Local: Piscina de Lazer do Minas I.
Evento gratuito e exclusivo para sócios do MTC.

Matinês de Carnaval
Show da banda Via Láctea
Data: 23, 24 e 25/2 (domingo, segunda e terça-feira).
Horário: 16h às 20h.
Local: Salão de Festas do Minas II.
Convites: evento gratuito para associados do Mi-
nas Tênis Clube. Convidados de sócios: crianças de 
até 3 anos não pagam; R$ 60, para crianças de 3 a 
13 anos; e R$ 80, para pessoas a partir de 14 anos.
À venda nas Centrais de Atendimento das Unida-
des I e II a partir do dia 4/2. Ingressos limitados!
Mais informações: (31) 3516-1000 / 2000.



PATROCÍNIO REALIZAÇÃOAPOIO

Compositor  
Pacífico Mascarenhas
Precursor da Bossa Nova 
em Minas Gerais

Escultura  
Leo Santana

>

Nossa 
música,
nossa 
história

O CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE  
AGORA É CIRCUITO LIBERDADE. 

VENHA CONHECER A ESCULTURA!

RUA DA BAHIA, 2.244. 
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Nos primeiros meses do ano, aumenta a movimentação de vagas em 21 cursos oferecidos pelo Clube

A fila anda

Associados cadastrados em filas de espera dos 11 Cursos de 
Formação Esportiva (incluindo o Curso Básico de Esportes) e dos 
dez Cursos de Formação Artística e Cultural devem ficar atentos 
aos comunicados de abertura de vagas,  enviados pelo Clube, por 
SMS e e-mail, este mês. As chamadas são feitas ao longo do ano, 
a cada dez dias, mas a disponibilidade de vagas aumenta nos 
primeiros meses, nas três Unidades. Isso porque começo de ano 
é tempo de mudanças de rotina na vida de muita gente, como  
novo colégio ou troca de turno, novo emprego, além da promo-
ção de alunos para as equipes de base, em dezembro. Assim, 
para não perder a chamada do Minas, é indispensável manter 
e-mail e número de celular atualizados na Secretaria.

Há sempre vagas disponíveis nos 21 cursos oferecidos pelo Mi-
nas. Nas três unidades, estão abertas 8.571 vagas, mas apenas 
7.090 são ocupadas. O principal motivo é que alguns horários 
são mais procurados pelos minastenistas, que buscam conciliar 

Fique por dentro
Para quem vai começar as aulas nos cursos de formação esportiva e/ou artísticos e culturais do Minas, 
é importante saber que: 

seus interesses pessoais com os cursos no Clube. A fila de espe-
ra, então, é uma forma de organizar a oferta e a procura, a fim de 
atender ao maior número possível de sócios.

Ao ser chamado, o interessado tem o prazo de dez dias corridos, 
a partir do dia seguinte ao recebimento do SMS ou do e-mail, para 
fazer a matrícula, nas Centrais de Atendimento, na Área do Asso-
ciado do site do Minas ou por meio do aplicativo do Minas. Caso 
não responda ao comunicado nesse prazo, o solicitante será 
automaticamente retirado da fila de espera e perderá a vaga no 
curso. São permitidas apenas dois cadastros em fila de espera 
de cada curso. 

As regras da fila de espera são estabelecidas pela Resolução da 
Diretoria 0808 (RD 0808 – Cursos) e pela Norma Administrati-
va 1903 (NA 1903 – Cursos). Mais informações nas Centrais de 
Atendimento. 

Nos primeiros meses do ano, aumenta a movimentação de vagas em 21 cursos oferecidos pelo Clube

A fila anda

O Curso Básico de Esportes, um dos mais 
procurados pelos associados, tem sala 
exclusiva para as aulas da garotada
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• As transferênicas de turmas na mesma modalidade devem ser tratadas diretamente com o instrutor do curso.

• Os novos alunos do Curso Básico de Esportes devem adquirir suas toucas de natação somente depois de terem 
passado pela avaliação com o instrutor da turma. 
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A empatia será uma das dez habilidades para a vida trabalhadas nos cursos do Minas, a partir deste ano

Vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1993, Nelson Mandela 
(1918-2013) dizia que a educação é a arma mais poderosa 
que o homem tem para mudar o mundo. Por meio dela, 
mulheres e homens, independentemente da idade, passam a 
ter uma nova visão sobre a vida e transformam a realidade, 
construindo um mundo melhor. O Minas entende o esporte e as 
atividades artístico-culturais como ferramentas educacionais 
que potencializam o sucesso de crianças e jovens, que, 
além das habilidades físicas e artísticas, promovem o 
desenvolvimento de habilidades, atitudes, competências 
e valores comportamentais, cognitivos, interpessoais ou 
intrapessoais para toda a vida. 

Essa filosofia será mais amplamente disseminada no Minas, 
este ano, com a adoção, nos cursos de formação esportiva 
e artístico-culturais, da teoria Habilidades para a Vida (Life 
Skills), cujos principais estudiosos são os canadenses 
Nicholas Holt, Jean Coté e Martin Camiré, o norte-americano 

Cursos do Minas têm programa de potencialização do sucesso de crianças e jovens
Habilidades para a vida

EDUCAÇÃO

Daniel Gould e o português Fernando Santos. No Brasil, 
o pioneiro é o professor Michel Milistetd, coordenador do 
Laboratório de Pedagogia do Esporte da Universidade Federal 
de Santa Catarina.

Assim, a partir deste mês, durante as aulas, além das 
atividades inerentes a cada curso, os instrutores repassarão 
aos alunos dez Habilidades para a Vida: empatia, trabalho 
em equipe, liderança, respeito, honestidade, comunicação, 
foco, perseverança, gestão de tempo e cooperação. Desde 
2018, os profissionais do Minas estão sendo capacitados. 
“O interessante desse programa é mostrar que os ambientes 
esportivo e artístico favorecem o desenvolvimento de life skills. 
E os alunos também podem levar os ensinamentos para casa”, 
contou Vanessa Guilherme, assessora de Educação do Minas. 

Nos primeiros dias de aula, este mês, os pais e responsáveis 
receberão mais informações sobre o programa. Outras 
informações: (31) 3516-2043.
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Maria das Graças (à esquerda), feliz com a horta suspensa, ao lado dos voluntários minastenistas Antônio Eustáquio de Resende, 
Graça Tolentino e Walter Antônio de Oliveira e da presidente da instituição, Maria Aparecida Pereira  

O voluntário Walter Antônio de Oliveira também participou 
da entrega de presentes aos residentes do Abrigo Frei Otto

O Programa Minas Tênis Solidário inaugurou, em dezem-
bro, uma horta suspensa no Abrigo Frei Otto, instituição 
de longa permanência de idosos, que atende 19 senhoras 
e senhores, entre 59 e 93 anos, no bairro Santa Mônica, 
em Belo Horizonte. A obra foi executada por colaboradores 
do Minas, a partir de um pedido da moradora Maria das 
Graças Pereira da Silva, 71 anos. Todo o material utilizado 
na construção da horta suspensa foi doado por voluntários 
do programa socioambiental do Clube. Uma parede de 12,5 
metros foi pintada e recebeu dez nichos de madeiras recu-
peradas do antigo deck do Minas Country. Foram plantadas 
mudas de hortelã, couve, erva-cidreira, camomila, salsa, pi-
mentão, beterraba e cenoura.  

A horta no Abrigo Frei Otto foi planejada pelos encarregados 
de Manutenção do Minas, Vinícius Cândido Barreto e Jona-
cir Cipriano Pereira, a partir de visita técnica realizada em 
novembro, e executada pelos colaboradores dos Minas I e 
Country Feliciano Pereira dos Santos e Gil César de Frei-
tas (marceneiros), Carlos Fernando dos Santos e Gilmar 
Novaes Silva (serralheiros), José Ferreira Maia e Dionísio 
Ferreira de Castro (pedreiros) e Hamilton Leandro da Silva 
e Hudson Rodrigues (jardineiros). 

Também no Abrigo Frei Otto foram entregues, em dezem-
bro, os presentes arrecadados na Campanha Natal dos 

Parceria do bem
Abrigo Frei Otto ganha horta suspensa construída pelos colaboradores do Minas

Bons Velhinhos, realizada pelo Minas Tênis Solidário. As 
doações foram feitas pelos minastenistas, principalmente 
integrantes do Programa Cabeça de Prata, atendendo aos 
pedidos dos 19 moradores da instituição. 



   REVISTA DO MINAS • Fevereiro 2020 • 31

O Programa Minas Tênis Solidário encami-
nhou aos colaboradores do Clube cerca de 
meia tonelada de alimentos não perecíveis 
e 25 kg de leite em pó, além de produtos 
de higiene pessoal e de limpeza e fraldas 
geriátricas e infantis, em janeiro último, 
arrecadados em campanhas junto a asso-
ciados, torcedores e voluntários. Uma ce-
rimônia simbólica para marcar a entrega 
das doações foi realizada com a presença 
do presidente Ricardo Santiago, da con-
selheira e voluntária Marília Giannetti e de  
representantes do Departamento de Re-

Cuidando dos nossos
Minas Tênis Solidário entrega doações de associados e torcedores aos colaboradores do Clube

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Comece 2020 cumprindo um dos compromissos que você fir-
mou na virada do ano: ser mais solidário. Entre para o Time 
do Bem, tornando-se um voluntário e/ou doador do Minas Tê-
nis Solidário, o programa de responsabilidade socioambiental 
desenvolvido pelo Clube. Você pode doar seu tempo e suas 
habilidades, participando das ações regulares do programa, 
ou fazer uma contribuição financeira mensal. Para fazer a do-
ação, basta enviar um e-mail para ana.sales@minastc.com.br, 
autorizando o débito no boleto do condomínio. 

Vale lembrar que o Programa Minas Tênis Solidário é mantido 
pelas doações de voluntários e sócios e não tem verba do or-
çamento do Clube. Para conhecer as atividades do programa, 
acesse www.minastenisclube.com.br/ 

cursos Humanos do Minas e da Asso-
ciação Beneficente dos Empregados do 
Minas (Abem), que, juntos, farão a des-
tinação das doações aos colaboradores 
do Clube.

Os alimentos (arroz, feijão, macarrão, 
açúcar, sal e óleo) foram arrecadados em 
jogos da equipe Itambé/Minas, realizados 
na Arena MTC. O leite foi doado por alunos 
das equipes de base e dos Cursos de Gi-
násticas Artística e de Trampolim, durante 
o Torneio Azul e Branco, em dezembro 

passado. Já os produtos de higiene pes-
soal doados (355 itens, incluído cremes 
dentais, sabonetes, xampus e condiciona-
dores) vieram da iniciativa da conselheira 
Marília Gianetti. “Estou no Minas desde os 
meus 7 anos de idade e, inclusive, já nadei 
pelo Clube. Completei 90 anos e pedi de 
presente produtos para serem doados. 
Acho que chegou a hora de ajudar e con-
tribuir um pouco com quem precisa”, afir-
mou a conselheira. A minastenista e vo-
luntária do programa Mila Sader também 
aderiu à ideia do presente solidário e, na 
festa de comemoração dos seus 25 anos 
de casamento, ganhou as 335 fraldas ge-
riátricas e 610 fraldas infantis, que foram 
doadas ao Minas Tênis Solidário.

“A efetiva participação dos minastenistas, 
o espírito de solidariedade e de amor ao 
próximo são indispensáveis para o for-
talecimento do nosso programa de res-
ponsabilidade socioambiental. Nossos 
agradecimentos especiais à conselheira 
Marília Gianetti e à sócia Mila Sader pela 
atitude exemplar de promover a solidarie-
dade entre familiares e amigos”, destacou 
o presidente Ricardo Vieira Santiago.

O presidente Ricardo Vieira Santiago, voluntários e colaboradores, durante a entrega 
simbólica das doações ao DERH do Clube

Entre para o Time do Bem
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CONFIRA, ABAIXO, A AGENDA DE FEVEREIRO:
TARDE DANÇANTE E COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DE JANEIRO E FEVEREIRO
Minas I – Salão de Festas da Sede Social – 16h às 18h30 – Em 2020, as edições da Tarde Dançante serão ainda 
mais especiais, com muitas surpresas e animação – Música ao vivo com Tema Trio, bolo, sorteio de brinde entre os 
aniversariantes e participação de instrutores de dança – Mais informações: (31) 3516-2084.

GRITO DE CARNAVAL
Minas II – 17h. Leia mais no texto acima.

COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER – 4ª EDIÇÃO: DIVAS 
Faça uma homenagem à diva que marcou sua vida, com apresentações artísticas, música, teatro, performances e muito 
mais – Haverá coquetel, homenagem e sorteio de brindes – Inscrição para as interessadas em se apresentar: a partir de 
5/2, pelo telefone: (31) 3516-2084. Mais informações na edição de março da Revista do Minas.

QUARTA

QUARTA

QUARTA

MARÇO

12

19

11

A época mais animada do ano chegou, é tempo de “carnava-
lizar”! E o Programa Cabeça de Prata realizará o tradicional 
Grito de Carnaval no dia 19 de fevereiro, a partir das 17h, no 
Espaço Pacífico Mascarenhas (Salão de Festas), na Unida-
de II. A Banda Via Láctea tocará as tradicionais marchinhas, 
que animavam os bailes das décadas de 1920 a 1960, para 
ninguém ficar parado. O evento também terá decoração te-
mática e serviço de bufê, com salgados finos e bebidas di-

versas. E não faltará o famoso concurso de fantasias, nas 
categorias individual e grupo. As inscrições para o concurso 
poderão ser feitas durante o evento. 

O Grito de Carnaval é exclusivo para sócios acima de 60 
anos, e os ingressos estarão à venda a partir do dia 3 de 
fevereiro, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II, pelo 
valor de R$ 70 por pessoa. Capriche na fantasia!

Cabeça de Prata promove Grito de Carnaval para sócios acima de 60 anos
Ô abre-alas!

Grito de Carnaval faz a alegria dos “cabeças de prata”, em fevereiro

CABEÇA DE PRATA

ERRAMOS 
Diferentemente do que foi publicado nas páginas 32 e 33 da seção Cabeça de Prata da edição de janeiro da Revista do Minas, o nome 
correto da sócia ganhadora das modalidades Conto e Crônica do XII Concurso Literário do Cabeça de Prata foi Maria Célia Nunes Borges 
de Lima. Os textos completos dos ganhadores do concurso estão disponíveis no site do Minas: www.minastenisclube.com.br. Confira!
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• “O MÁGICO DE OZ” – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO  
DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 19 (preço único) 
Bilheteria Teatro - R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) – Classificação: livre. 

• “O MÁGICO DE OZ” – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO  
E DA DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 19 (preço único)  
Bilheteria Teatro - R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) – Classificação: livre. 
 

• “O PIROTÉCNICO ZACARIAS” – GIRAMUNDO TEATRO DE BONECOS 
46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA  
DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 15 (preço único)  
Bilheteria Teatro - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia) – Classificação: 16 anos.

• “O PIROTÉCNICO ZACARIAS” – GIRAMUNDO TEATRO DE BONECOS 
46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA  
DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: Sinparc - R$ 15 (preço único)  
Bilheteria Teatro - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia) – Classificação: 16 anos.

• EDUCAÇÃO – INÍCIO DO ANO LETIVO
Volta às aulas dos Cursos de Formação Esportiva e de Formação 
Artística e o Programa Acompanhamento Escolar. 

• “RECORDAÇÕES DE UM TANGO” – 46ª CAMPANHA DE  
POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único) 
Bilheteria Teatro - R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia) – Classificação: livre. 

• “RECORDAÇÕES DE UM TANGO” – 46ª CAMPANHA  
DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único) 
Bilheteria Teatro - R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia) – Classificação: livre. 

DOMINGO

2

SEGUNDA

3
QUARTA

5

QUINTA

6

• COZINHA AO VIVO
Minas I – Gramado – 11h às 15h – Gastronomia: Delícias na Brasa – Música ao 
vivo: Marina Araújo e banda, um oferecimento da Rádio Alvorada – Evento gratuito 
e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube – Alimentação à parte. 

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

• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES DO TORNEIO INTERNO DE TÊNIS
Inscrições: até uma semana antes do início de cada categoria, nas Salas de Tênis dos Minas I e II  
ou no Departamento de Entretenimento (P2 do CT, no Minas I) 
Programação: março - 5ª Classe Simples/ abril - 3ª Classe Simples / maio - 4ª Classe Simples   
junho - 2ª Classe Simples, Iniciantes Simples Masculino e Duplas Femininas / agosto - +60 anos 
Simples Masculino. 
Torneio: segunda, quarta e sexta, das 19h às 22h, e aos sábados, das 14h às 20, nas Quadras de Tênis 
do Minas I (CL 7). Premiação para 1º e 2º colocados e participação na Festa de Confraternização do 
Torneio de Tênis no fim do ano - Mais informações: (31) 3516-1304. 
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SEXTA

7
SÁBADO

DOMINGO
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DOMINGO

QUARTA

SEXTA
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• FEIJOADA NO COUNTRY – CENÁRIOS DE MINAS – MINEIRÃO  
SHOW DE BOLA 
Minas Country – 12h às 17h – Shows de Dudu Nobre, Magnatas do Samba e Zé da Guiomar. Leia mais na página 24.

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

• BLOQUINHO DE CARNAVAL DO ESPAÇO DA CRIANÇA 
Minas I – Espaço da Criança Coleguium – 10h45 às 12h30. Leia mais na página 24.

• BLOCO DO MINAS – BANDA SAIDEIRA (TRIO ELÉTRICO) 
Concentração na portaria da av. Bandeirantes, 2.323 – a partir das 10h. Leia mais na página 24. 

• “BATUCA TANGO” – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO  
E DA DANÇA DE MINAS GERAIS 
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único)   
Bilheteria Teatro - R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia) – Classificação: livre. 

• “NÓS” – GRUPO GALPÃO – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO  
DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS 
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único)   
Bilheteria Teatro - R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia) – Classificação: 16 anos.  

• “PETER PAN” – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS 
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 19 (preço único)  
Bilheteria Teatro - R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) – Classificação: livre. 

• “ENCONTRO DE VILÕES” – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO  
E DA DANÇA DE MINAS GERAIS 
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 19 (preço único)  
 Bilheteria Teatro - R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) – Classificação: livre.  

• “ENCONTRO DE VILÕES” – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO  
DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS 
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 19 (preço único)   
Bilheteria Teatro - R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) – Classificação: livre.  

• “DE TEMPO SOMOS – UM SARAU DO GRUPO GALPÃO” – VERÃO ARTE 
CONTEMPORÂNEA 2020
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único)   
Bilheteria Teatro - R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia) – Classificação: livre. 

• “DE TEMPO SOMOS – UM SARAU DO GRUPO GALPÃO” – VERÃO ARTE CONTEMPORÂNEA 2020
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único)   
Bilheteria Teatro - R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia) – Classificação: livre. 

G
U

TO
 M

U
N

IZ
G

U
TO

 M
U

N
IZ

LE
N

A
 M

A
IA

G
U

TO
 M

U
N

IZ

• SEXTA NO COUNTRY DE CARNAVAL 
Saída da portaria da rua Antônio de Albuquerque, no Minas I, às 8h30, e passagem pelo  
Minas II – Inscrições antecipadas, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II, a partir de 3/2   
Valor por pessoa: R$ 70 – Inclui: transporte, café da manhã, almoço e as atividades de passeio ao mirante, dança, 
tai chi chuan, bingo, recreação, diversão e muito mais. Vagas limitadas – Mais informações: (31) 3516-1302. 

• “NÓS” – GRUPO GALPÃO – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO  
DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS 
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único) / Bilheteria Teatro - R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia) 
Classificação: 16 anos.  



   REVISTA DO MINAS • Fevereiro 2020 • 35

AGENDA
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QUINTA

20

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

• “NÓS” – GRUPO GALPÃO – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO  
DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS 
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único)  
Bilheteria Teatro - R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia) – Classificação: 16 anos.  

• “PETER PAN” – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS 
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 19 (preço único)  
Bilheteria Teatro - R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) – Classificação: livre. 

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

17

18

19

• PROJETO PEDAGÓGICO MARCHINHAS DE CARNAVAL 
Minas I e Minas II – Sala do Acompanhamento Escolar – 13h às 18h – Evento para alunos  
do Programa Acompanhamento Escolar – Atividade lúdica para explorar as marchinhas de Carnaval  
e a criação por composições carnavalescas no contexto atual (ensino infantil - registro de desenhos / ensino 
fundamental - registro escrito) – Classificação: 4 e 14 anos – Mais informações: (31) 3516-2055. 

• PROJETO PEDAGÓGICO MARCHINHAS DE CARNAVAL 
Minas I e Minas II – Sala do Acompanhamento Escolar – 8h às 18h – Evento para alunos do Programa 
Acompanhamento Escolar – Atividade lúdica para explorar as marchinhas de Carnaval e a criação por composições 
carnavalescas no contexto atual (ensino infantil - registro de desenhos / ensino fundamental - registro escrito)  
Classificação: 4 a 14 anos – Mais informações: (31) 3516-2055.

• PROJETO PEDAGÓGICO MARCHINHAS DE CARNAVAL 
Minas I e Minas II – Sala do Acompanhamento Escolar – 8h às 18h – Evento para alunos do Programa 
Acompanhamento Escolar – Atividade lúdica para explorar as marchinhas de Carnaval e a criação por composições 
carnavalescas no contexto atual (ensino infantil - registro de desenhos / ensino fundamental - registro escrito)  
Classificação: 4 a 14 anos – Mais informações: (31) 3516-2055.

• PROJETO PEDAGÓGICO MARCHINHAS DE CARNAVAL 
Minas I e Minas II – Sala do Acompanhamento Escolar – 8h às 18h – Evento para alunos do Programa 
Acompanhamento Escolar – Atividade lúdica para explorar as marchinhas de Carnaval e a criação por composições 
carnavalescas no contexto atual (ensino infantil - registro de desenhos / ensino fundamental - registro escrito)  
Classificação: 4 a 14 anos – Mais informações: (31) 3516-2055. 

• CONCURSO DE FANTASIAS DE CARNAVAL 
Minas I e Minas II – Sala do Acompanhamento Escolar – 8h às 18h – Evento para alunos 
do Programa Acompanhamento Escolar – Premiação para a melhor fantasia de cada 
turno e Unidade – Classificação: 4 a 14 anos – Mais informações: (31) 3516-2055. 

• CARNABALL  
Minas I (Quadra 2 – Piso 2 – Centro de Treinamento) e Minas II (Quadrinhas de Minibasquete) – 8h às 19h30   
Evento para alunos do Curso de Basquete – Aulas recreativas, divertidas, em ritmo de carnaval  
(alunos, venham fantasiados!) – Classificação: 6 a 13 anos – Mais informações: (31) 3516-1044. 

• CARNABALL  
Minas I (Quadra 2 – Piso 2 – Centro de Treinamento) e Minas II (Quadrinhas de Minibasquete) – 8h às 19h30   
Evento para alunos do Curso de Basquete – Aulas recreativas, divertidas, em ritmo de carnaval  
(alunos, venham fantasiados!) – Classificação: 6 a 13 anos – Mais informações: (31) 3516-1044. 
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• CONCURSO DE FANTASIAS DE CARNAVAL 
Minas I e Minas II – Sala do Acompanhamento Escolar – 8h às 18h – Evento para alunos do  
Programa Acompanhamento Escolar – Premiação para a melhor fantasia de cada turno e Unidade   
Classificação: 4 a 14 anos – Mais informações: (31) 3516-2055. 
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•  INTEGRAÇÃO PSICOMOTORA MONITORADA – SEGUNDA A SEXTA 
Foco em equilíbrio, orientação espaço-temporal, memória, ritmo, coordenação motora, esquema corporal, lateralidade, alongamento  
e treinamento funcional.

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

•  TRIATHLON – TREINOS  
Natação: segunda, quarta e sexta, das 6h30 às 7h30 e das 12h30 às 13h30, na Piscina Olímpica do Minas I. 
Corrida: Conforme calendário da equipe de corredores de rua Unimed/Minas. Veja na página 38. 
Mais informações: (31) 3516-1301. 

•  NATAÇÃO MÁSTER  
Treinos: segunda e terça, das 6h10 às 7h05, e quarta e sexta, das 6h15 às 8h15, na Piscina Olímpica do Minas II.  
Mais informações: (31) 3516-1301. 

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

SEGUNDA

TERÇA

21

22

23

24

25

• PROJETO PEDAGÓGICO MARCHINHAS DE CARNAVAL 
Minas I e Minas II – Sala do Acompanhamento Escolar – 8h às 18h – Evento para alunos do Programa 
Acompanhamento Escolar – Atividade lúdica para explorar as marchinhas de Carnaval e a criação por composições 
carnavalescas no contexto atual (ensino infantil - registro de desenhos / ensino fundamental - registro escrito)  
Classificação: 4 a 14 anos – Mais informações: (31) 3516-2055.

• BLOQUINHO DE CARNAVAL DO ESPAÇO DA CRIANÇA  
Minas II – Espaço da Criança Coleguium – 11h30 às 12h30. Leia mais na página 24. 
 

• MINAS FOLIA – ZÉ DA GUIOMAR 
Minas I – Gramado – 11h às 15h (show a partir das 12h). Leia mais na página 24. 

• MINAS FOLIA – MEU REI 
Minas I – Gramado – 11h às 15h (show a partir das 12h). Leia mais na página 24.

• MINAS FOLIA – TREM DOS ONZE 
Minas I – Gramado – 11h às 15h (show a partir das 12h). Leia mais na página 24.

• HIDRO ESPECIAL DE CARNAVAL 
Minas I – Piscina de Lazer – 11h às 12h – Desfile de Melhores Adereços e Sorteio de Brindes   
Gratuito e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube. Leia mais na página 24. 

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

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

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

• MATINÊ DE CARNAVAL 
Minas II – Salão de Festas – 16h às 20h. Leia mais na página 24. 

• MATINÊ DE CARNAVAL 
Minas II – Salão de Festas – 16h às 20h. Leia mais na página 24. 

• MATINÊ DE CARNAVAL 
Minas II – Salão de Festas – 16h às 20h. Leia mais na página 24. 
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• Minas II (Gramado. Caso chova: Quadra de Peteca) – 9h30

•  OFICINAS – SEGUNDA A SEXTA

Minas I (CF3) – 10h

 Dia Atividade

 Segundas Aula de Ginástica Dance

 Terças Recreação / Coordenação e Equilíbrio

 Quartas Aula de Ginástica Dance

 Quintas Respiração e Relaxamento

 Sextas Aula de Ginástica Dance

 Dia Atividade

 Segundas Aula de Ginástica Dance

 Terças Memória

 Quartas Aula de Ginástica Dance

 Quintas Coordenação e Equilíbrio / Respiração
e Relaxamento

 Sextas Aula de Ginástica Dance

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

•  ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM – MINAS II – ATÉ 12 ANOS

 Dia Atividade Horário

 Segundas Teatro de Fantoches 10h30 e 16h45

 Terças Teatro de Fantoches  
Cirandinha

10h30 e 16h45  
10h30 e 15h30

 Quartas
Teatro de Fantoches 
Atividades Lúdicas 
Ciranda Musical

10h30 e 16h45
10h30 às 12h e 14h às 16h
10h45 e 17h

 Quintas Teatro de Fantoches 
Brincadeiras de Roda

10h30 e 16h45 
10h30 e 15h

 Sextas Teatro de Fantoches 
Brincadeiras com Corda

10h30 e 16h45 
10h30 e 15h

Sábados
Teatro de Fantoches 
Pintura Facial 
Cirandinha

10h45 e 16h45 
9h30 às 10h30 e 14h às 16h30
11h e 17h

Domingos
Dancinha no Tapete 
Teatro de Fantoches  
Brincadeiras com Balão

10h 
10h45 e 16h45 
11h

 Dia Atividade Horário

 Segundas Teatro de Fantoches  
Ciranda com Fantoches

10h30 e 16h30 
10h45 e 16h45

 Terças Hora do Conto 
Dancinha no Tapete

10h15 e 16h30  
10h30 e 16h45

 Quartas Teatro de Fantoches 
Atividades Lúdicas

10h30 e 16h30
10h45 e 16h45

 Quintas Teatro de Fantoches 
Brincadeiras do Tempo da Vovó

10h30 e 16h30 
10h45 e 16h45

 Sextas Teatro de Fantoches 
Circuito Lúdico e Brincadeira com Balões

10h30 e 16h30 
9h30 às 10h15 e 16h às 17h45

Sábados
Teatro de Fantoches 
Hora de Dançar 
Oficina de Pintura Facial

11h e 16h45 
11h15 e 17h 
9h30 às 10h45 e 15h às 16h15

Domingos Teatro de Fantoches 
Brincadeiras Diversas e Oficina de Balões de Modelagem

11h e 16h45 
9h30 às 10h45 e 14h às 15h30

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

AGENDA
Sujeita a alterações
PROGRAMAÇÃO DO MINAS•cultura•lazer•esporte•educação•
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CORREDORES DE RUA

O ano novo começou com tudo para os corredores de rua da 
equipe Unimed/Minas! Os minastenistas têm encontro marca-
do já no dia 1º de fevereiro, a partir das 7h, para meet point no 
entorno da Unidade I, e seguem em ritmo forte de treinos nos 
Minas I, II ou no Belvedere. No dia 2, os corredores já têm o 
primeiro desafio da temporada: a Corrida de Verão, das 7h30 
às 10h30, na Praça JK, com provas de 10km e 5km e caminha-
da de 2km. Já no dia 16, das 7h30 às 10h30, haverá a etapa 
verão da Boníssima Run, no Belvedere, também com corridas 
de 10km e 5km e caminhada de 2km. Vai ser demais!

A equipe de corredores de rua Unimed/Minas tem caráter re-
creativo e, atualmente, conta com a participação de cerca de 
500 associados entre 15 e 80 anos. O objetivo do Clube é con-
tribuir para a promoção da saúde e do bem-estar dos minas-
tenistas, por meio da prática de exercícios físicos ao ar livre. 
Para participar, entre em contato com os instrutores Nilton 
Andrade e Rodrigo Backes, pelos telefones: (31) 3516-1326 
ou 3516-1327.

Unimed/Minas tem agenda intensa de treinos e duas provas neste mês
Ritmo quente

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO

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

2 (Domingo) Corrida de Verão Praça JK 7h30 às 10h30

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

4 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A corredora Andrezza Caldeira Andrade recebeu 2020 de 
braços abertos e está pronta para os desafios da temporada
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VÔLEI FEMININO

Atacante búlgara reforça o Itambé/Minas na sequência da temporada 2019/20
Mudanças no elenco

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO: *As datas e os horários dos jogos podem ser alterados pela organização

Superliga Feminina 2019/20

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL

4/2 20h Pinheiros x Itambé/Minas São Paulo (SP)

7/2 20h Curitiba Vôlei x Itambé/Minas Curitiba (PR)

11/2 20h Fluminense x Itambé/Minas Rio de Janeiro (RJ)

14/2 20h Itambé/Minas x São Paulo FC/Barueri Arena MTC

28/2 20h Itambé/Minas x Sesi Vôlei Bauru Arena MTC

Dobriana Rabadzhieva, ponteira, 28 anos, 1,90m, é o novo 
reforço do ataque do Itambé/Minas, na sequência da 
temporada 2019/20. A atleta búlgara jogava no Guangdong 
Evergrande, da China, e também atuou pelo CSKA Sofia (2005 a 
2010), Imoco Conegliano, da Itália (2010/2011) e Rabita Baku, 
do Azerbaijão (2011 a 2013),  pelo qual foi campeã mundial 
em 2011. A atleta passou, ainda, pelo Voléro Zürich, da Suíça 
(2014 a 2017), Galatasaray Daikin (2013/14), Galatasaray 
(2017/18) e Fenerbahçe (2019), os três da Turquia. Dobriana 
substitui, no elenco minastenista, a norte-americana Deja 
McClendon, que deixou o time no último mês.

O técnico Nicola Negro está satisfeito com a chegada da nova 
atleta do Itambé/Minas para fortalecer o setor ofensivo da 
equipe. “É uma jogadora muito rápida, com grande experiência 
internacional. É completa e tem muita qualidade técnica de 
ataque e bloqueio”, afirmou.

Ficha técnica
Nome: Dobriana Ivanova Rabadzhieva
Posição: Ponteira
Data de nascimento: 14/6/91 (28 anos)
Altura: 1,90m • Peso: 77kg • Bloqueio: 2,85m

A ponteira búlgara Dobriana Rabadzhieva: mais potência no 
ataque da Itambé/Minas

Além de disputar cinco jogos pela Superliga, sendo dois de-
les na Arena Urbano Brochado Santiago, no Minas I, o Itam-
bé/Minas vai a Uberlândia, em busca do terceiro título segui-
do do Campeonato Sul-americano de Clubes e o quinto da 
história do Clube (1999, 2000, 2018 e 2019). A competição, 
que garante vaga para o Mundial de Clubes, será realizada 
no ginásio do Sabiazinho, entre os dias 17 e 21 de fevereiro. 
No fechamento desta edição, a tabela e os adversários ain-
da não estavam definidos.

Antes de entrar em quadra pelo Sul-americano, a equipe minas-
tenista fará, neste mês, quatro jogos pela Superliga, que servi-
rão como preparação final para o torneio continental. Três dos 
quatros jogos serão fora de casa. Nos dias 4, 7 e 11 de fevereiro, 
o Itambé/Minas enfrentará, respectivamente, o Pinheiros, em 
São Paulo (SP), o Curitiba Vôlei, no Paraná, e o Fluminense, no 
Rio de Janeiro (RJ). Por fim, no dia 14, a equipe recebe o São 
Paulo/Barueri, na Arena MTC. Já no dia 28, após o Sul-america-
no, o time pega o Sesi Vôlei Bauru, em Belo Horizonte.

Em busca do tricampeonato
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O mês de fevereiro será decisivo para os planos do Minas 
no Novo Basquete Brasil (NBB) 2019/20. Na busca pela me-
lhor classificação possível para os playoffs da competição 
nacional, a equipe minastenista fará quatro jogos seguidos 
na Arena Urbano Brochado Santiago e poderá contar com o 
importante apoio das arquibancadas.

Em casa, o Minas enfrentará São Paulo, Mogi, Paulistano e 
São José Basketball. “São quatro jogos de suma importân-
cia, partidas contra adversários diretos, que estão brigando 
por posição com a gente. Temos uma excelente oportunida-
de de jogar com o apoio da nossa torcida, para chegarmos 
ao topo, que é onde nosso time precisa estar. Os adversários 
têm grandes qualidades, mas temos o nosso objetivo”, co-
mentou o ala/armador Alexei.

Nas partidas do primeiro turno, foram duas vitórias (contra 
São Paulo e São José) e duas derrotas (diante de Paulistano 
e Mogi). Agora, os jogadores esperam contar com a força 
do torcedor minastenista na busca pelos 100% de aproveita-
mento em casa. “Para nós, estes quatro jogos em casa são 
muito importantes, principalmente por conta da torcida. É 
uma ótima oportunidade para evoluir, consolidar a defesa. 
Esperávamos esses jogos em casa, porque precisamos do 
apoio. Cada jogo aqui, com vitória e boa atuação, o públi-
co fica maior. Por conta da torcida, a gente se motiva ainda 
mais e joga mais firme”, disse o pivô Shilton Santos.

Para não perder nenhum jogo e acompanhar o Minas nos me-
lhores lugares da Arena, o torcedor minastenista pode garan-
tir presença nos jogos comprando ingressos nas bilheterias 
da Arena, Centrais de Atendimento dos Minas I e II ou pelo site  
www.eventim.com.br.

Minas terá quatro jogos seguidos, este mês, na Arena MTC
Em casa

O apoio da torcida Minas Storm incentiva a equipe em quadra 

C
R

ÉD
IT

O

BASQUETE

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

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

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

PANTONE 180 C 

R: 190
G: 58
B: 52

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

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

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO

7/2  21h10 Minas x São Paulo    Arena MTC Fox Sports

11/2 20h Minas x Mogi  Arena MTC Espn

13/2 20h Minas x Paulistano Arena MTC Dazn

27/2 20h Minas x São José Basketball Arena MTC Twitter

Jogos do Minas em fevereiro no NBB 2019/20

*As datas e os horários dos jogos podem ser alterados pela organização



 Se mexe.

Se atira.
Seu primeiro
PRO treino.

itambe ItambeLaticinios www.itambe.com.br
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Neste mês de fevereiro, a fiel torcida da equipe Fiat/Minas 
tem três motivos para ir à Arena Urbano Santiago Brochado, 
na rua da Bahia. A Superliga Masculina está chegando ao fim 
da fase de classificação, e o time minastenista faz três jogos 
importantes em casa e outros dois fora de Belo Horizonte, 
visando à classificação para as quartas de final da maior e 
mais importante competição nacional.

O primeiro compromisso perto do torcedor será no dia 5, 
quando o Fiat/Minas enfrenta o Apan Blumenau, às 19h30. 
No dia 9, às 20h, o duelo será contra o Sesc-RJ, na capital flu-
minense. No dia 15, às 16h, a Arena MTC será palco de mais 
um grande clássico mineiro, contra o Sada Cruzeiro. O time 
minastenista enfrenta o Sesi-SP, em São Paulo (SP), no dia 20, 
às 19h, e, por fim, fecha o mês de fevereiro jogando em casa, 
contra o EMS Taubaté Funvic, no dia 29, às 16h. Após esses  

jogos, restarão apenas três partidas para o encerramento da 
fase de classificação.

Para o técnico Nery Tambeiro, o objetivo é tentar chegar 
entre os quatro primeiros para, na sequência, poder decidir 
os playoffs em casa. “No primeiro turno, ficamos um pouco 
abaixo do esperado e terminamos em sexto lugar. Mas, no 
segundo turno, apresentamos uma evolução e seguimos 
trabalhando duro para tentar o nosso objetivo, que é classificar 
para a próxima fase o mais próximo possível dos primeiros 
colocados”, destacou Nery Tambeiro, que está à frente do 
time pela sexta temporada seguida.

No fechamento desta edição, o Fiat/Minas disputaria a Copa 
Libertadores de Voleibol, em Buenos Aires, na Argentina. 
Acesse o site www.minastenisclube.com.br e acompanhe os 
resultados da equipe minastenista.

Fiat/Minas espera o apoio do torcedor, na reta final da 1ª fase da Superliga
Força da arquibancada

Superliga Masculina 2019/20

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL

5/2 19h30 Fiat/Minas x Apan Blumenau Arena MTC

9/2 20h Sesc-RJ x Fiat/Minas Rio de Janeiro (RJ)

15/2 16h Fiat/Minas x Sada Cruzeiro Arena MTC

20/2 19h Sesi-SP x Fiat/Minas São Paulo (SP)

29/2 16h Fiat/Minas x EMS Taubaté Funvic Arena MTC

VÔLEI MASCULINO

Fiat/Minas busca, este mês, a classificação para a próxima fase da Superliga Masculina

*As datas e os horários dos jogos podem ser alterados pela organização
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em outubro, no Mundial de Stuttgart, na Alemanha. Agora, 
os minastenistas Lucas Bitencourt e Bernardo Actos e ou-
tros oito brasileiros disputam as quatro vagas individuais. 
“O objetivo de todo atleta de alto rendimento é chegar às 
Olimpíadas. A gente treina 10, 15, 20 anos para isso, e eu 
estou preparado para representar o Brasil. Vou fazer de 
tudo para conquistar essa vaga”, afirmou Lucas Bitencourt, 
que ajudou a seleção brasileira a se classificar para Tóquio, 
encerrando 2019 como o melhor ginasta do País.

Formado nas categorias de base do Minas, Bernardo 
Actos também está focado na disputa por uma das vagas. 
O minastenista sofreu algumas lesões no ano passado, 
mas garante que está pronto para viver o sonho olímpico. 
“No ano passado, eu tive algumas lesões, mas isso é 
passado. Eu treino muito e estou pronto para disputar as 
próximas competições. Espero conquistar a minha vaga 
para representar o Minas e o Brasil no Japão”, comentou o 
atleta, que chegou ao Clube em 2006, aos 6 anos de idade.

A partir de fevereiro, Lucas e Bernardo poderão representar 
o País em etapas da Copa do Mundo e outras competições 
internacionais, que são seletivas para os Jogos Olímpicos. 
Para estarem prontos para as convocações, os minastenis-
tas tiveram poucos dias de férias. O período de descanso 
foi apenas de 23 de dezembro a 2 de janeiro.

Trampolim 

Na equipe de ginástica de trampolim, outros dois minastenis-
tas estão focados em Tóquio. Em treinamento pesado desde 
o dia 3 de janeiro, Alice Hellen e Rayan Castro disputarão a 
Copa do Mundo do Azerbaijão, entre os dias 14 e 16 deste 
mês. Além deles, o técnico minastenista Alexandro Rungue 
fará parte da comissão técnica da seleção brasileira.

Em 2019, Alice disputou quatro etapas de Copa do Mundo e, 
neste ano, já tem programada, além da etapa do Azerbaijão, a 
da Itália, no fim de março. As competições poderão definir a 
única vaga da ginástica de trampolim feminina do Brasil nos 
Jogos Olímpicos. “Serão etapas importantes e definitivas. 
Não tem nada confirmado, ainda, e eu estou treinando forte 
para tentar melhorar no ranking mundial. Se conseguir bons 
resultados, posso garantir a vaga para o Brasil. É com este 
pensamento que eu embarco para a Europa”, comentou Ali-
ce, que chegou ao Minas em 2014. Na Copa do Mundo do 

De olho em Tóquio 2020, ginastas minastenistas intensificam treinos
Em busca do sonho

Bernardo Actos e Lucas Bitencourt estão em busca de duas 
vagas na equipe brasileira que vai a Tóquio

Realizar um sonho olímpico... Tarefa difícil e que requer 
muita disciplina, determinação, raça e técnica. Às vezes, 
é necessário abrir mão de amigos, familiares, festas e fins 
de semana. Descansar é algo que pode passar longe da ro-
tina de muitos atletas de alto rendimento. Restando menos 
de cinco meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio, ginas-
tas do Minas correm contra o tempo para tentar garantir o 
direito de representar o Brasil no maior e mais importante 
evento esportivo do planeta. Com média de 5 a 6 horas de 
treino, seis dias por semana, atletas das equipes de ginás-
ticas artística e de trampolim intensificam a preparação 
para as últimas competições do ciclo olímpico 2020.

A seleção brasileira de ginástica artística já está classi-
ficada para os Jogos Olímpicos. A vaga foi conquistada 
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GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

Azerbaijão, no ano passado, Alice fez história. Ao lado de Camilla Gomes, ela con-
quistou a medalha de bronze no Trampolim Sincronizado, melhor resultado da 
ginástica de trampolim do Brasil em Copas do Mundo.

Para Rayan Castro, que completa 18 anos em março, disputar uma vaga olím-
pica é algo para lá de especial. Em 2019, logo em seu primeiro ano de cate-
goria Adulta, Rayan foi o 5º colocado nos Jogos Pan-americanos de Lima e 
disputou duas etapas de Copa do Mundo, sendo, em uma delas, o melhor 
brasileiro da competição. Ele também estará nas etapas do Azerbaijão e da 
Itália. “O ano de 2019 foi muito especial e mostrou que eu posso chegar aonde 
eu quero. É surreal saber que, em meu segundo ano como Adulto, já estou na 
disputa de uma vaga olímpica. Há pouco tempo, eu via grandes ídolos e, hoje, 
treino e disputo vaga com eles. Para mim é motivo de muita alegria, e eu vou 
fazer de tudo para conquistar a vaga para representar o Minas e o Brasil em 
Tóquio”, afirmou Rayan, atleta do Minas desde os 10 anos. Assim como no 
feminino, há apenas uma vaga para a ginástica de trampolim masculina do 
Brasil nos Jogos de Tóquio.

Acesse o site do Minas (www.minastenisclube.com.br) e acompanhe os resultados 
e a programação dos ginastas minastenistas.

Os ginastas Rayan Castro e Alice Hellen e o técnico Alexandro 
Rungue representam o Brasil na Copa do Mundo do Azerbaijão
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A equipe de judô do Minas é considerada uma das mais for-
tes do País. Os judocas minastenistas sempre se destacam 
e sobem ao pódio das principais competições nacionais e 
internacionais, seja nas categorias de base ou Adulta. E em 
2020, não será diferente. Neste ano, a equipe liderada pelo 
técnico Fúlvio Miyata está reforçada por jovens promessas 
do esporte.

Medalha de ouro no Campeonato Pan-americano Sub-21 de 
2019, Lucas Brito, 20 anos, chega empolgado para o novo 
desafio na carreira. “Venho para o Minas com grandes expec-
tativas e estou confiante para obter grandes resultados nesta 
temporada. Espero poder ajudar o Clube em todas as compe-
tições possíveis, dando sempre meu máximo”, afirmou.

O campeão pan-americano ressaltou que a estrutura do Mi-
nas faz toda a diferença para um atleta de alto rendimento. 
“Cheguei há pouco tempo e estou impressionado com a estru-
tura do Clube. A equipe multidisciplinar é fantástica, garanto 

que irá me ajudar muito nessa temporada, fazendo com que 
eu consiga desenvolver ainda mais meu judô”, elogiou.

Além de Lucas, o Minas se reforçou com Gabriela Souza Con-
ceição, 18 anos, Ana Júlia Neri Damasceno, também 18 anos, 
e Gustavo Borsoi de Siqueira, 19 anos. Os três faturaram o 
bronze no Campeonato Brasileiro Sub-21 de 2019. 

Também passam a integrar a equipe minastenista Khadija da 
Silva Mathias (15 anos), Any Karolina de Paula Moreira (18 
anos), Douglas Augusto Nunes (16 anos) e Pedro Henrique 
Francisco dos Santos (17 anos). 

Concluída a preparação para a temporada 2020, os minaste-
nistas já têm na agenda os primeiros compromissos oficiais 
do ano. Nos dias 1º e 2 de deste mês, os atletas das equipes 
Sub-18 e Sub-21 disputarão o Meeting Nacional, em São Paulo 
(SP). Já nos dias 8 e 9, Guilherme Schimidt lutará pelo lugar 
mais alto no pódio no Grand Slam de Paris, na França.

Mais forte
Campeão pan-americano Sub-21 e mais oito judocas reforçam o Minas

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

Jovens promessas do judô nacional reforçam a equipe minastenista

JUDÔ
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FUTSAL

Escudo no peito
Com base da última temporada, Minas estreia este mês, em torneio no Sul

No segundo ano à frente do time mineiro, Peri Fuentes acredi-
ta em uma equipe mais madura na temporada 2020. “Fomos 
muito competitivos no ano passado. Com a reformulação fei-
ta, optamos pela manutenção do trabalho da comissão técni-
ca e da base dos atletas, dando sequência ao trabalho com 
um ano de experiência em competições nacionais. A aposta é 
no amadurecimento e na evolução da equipe, coletiva e indivi-
dualmente”, destacou Peri.

Neste ano, a equipe do Minas contará com os remanescentes 
Anderson, Françoar e Lucas (goleiros); Vitor, Caio, João Pedro 
e Luís (fixos); Gustavo, Ferro, Leonardo, Felipe, Henrique e 
Lion (alas); e Renato (pivô). Chegaram para reforçar o time o 
ala Libânio, que terá a segunda passagem pelo Clube e estava 
no Blumenau, e o pivô Lucas Eduardo, ex-América Mineiro. Os 
alas Antônio Guilherme e Gabriel Ribeiro, ambos da categoria 
Sub-20, foram promovidos ao time principal.

Reunidos desde a primeira semana de janeiro, jogadores 
e comissão técnica da equipe principal de futsal do Minas 
trabalham em ritmo forte, visando à conquista de bons re-
sultados em 2020. O Minas, que manteve a base da última 
temporada, disputará, este mês, a primeira competição do 
ano, a Copa Três Coras de Futsal, entre os dias 12 e 16 de 
fevereiro, na cidade de Três Coroas, no Rio Grande do Sul. 
Além do Minas, participarão da competição Pato Futsal, Foz 
Cataratas Futsal, Criciúma Futsal e Três Coroas Futsal.

Para o preparador físico Rodrigo Santiago, dar sequência ao 
trabalho desenvolvido na temporada passada é um ponto 
positivo para o futsal minastenista. “Nós avaliamos os atle-
tas após o período de férias, para saber as condições que 
eles retornaram. Observamos bons resultados. Isso nos dá 
uma boa perspectiva, 90% do grupo é remanescente. Já es-
tiveram com a comissão técnica, o que facilita muito o tra-
balho. Conhecemos os atletas, e os atletas já sabem como a 
comissão técnica trabalha”, comentou Rodrigo.

A equipe do Minas está pronta para a primeira competição da temporada, no Rio Grande do Sul
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A natação do Minas Tênis Clube sonha alto no ano dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio. Na busca por grandes marcas e pelo lu-
gar mais alto do pódio, a equipe minastenista se reforçou com 
três atletas para a temporada.

O primeiro nome é bem conhecido da torcida mineira. Após 
um ano longe de “casa”, Renata Sander, 28 anos, retorna ao 
clube onde se tornou atleta profissional. “Eu cresci no Minas, 
fui formada aqui. Depois de um tempo, senti que queria ex-
perimentar uma coisa diferente, treino, lugares... foi bastante 
válido, tanto para crescimento pessoal quanto profissional. 
Mas eu senti que meu lugar é aqui, que esta é a minha família, 
o meu time. Eu voltei não só por motivos pessoais, mas tam-
bém para contribuir com a equipe”, afirmou a atleta, que tem 
objetivo já traçado para a temporada. Dentro de dois meses, 
ela quer carimbar o passaporte para o maior evento esportivo 
do mundo. “Este ano é muito importante, porque teremos a 
seletiva olímpica. Então, é foco total para o mês de abril, quan-
do teremos a seletiva para Tóquio”.

Quem também chegou para defender as cores do Minas e lu-
tar por uma vaga olímpica é o experiente Felipe França, que 
espera entrar em um novo momento da carreira. “Eu acredito 
bastante no trabalho do Sérgio [Marques, técnico da equipe]. 
Em um passado não tão distante, tivemos ótimos resultados. 
Como uma pessoa mais madura, tendo 32 anos, um filho, uma 
família, decidi optar pelo melhor. Atualmente, o Minas é o me-
lhor clube do Brasil, com uma estrutura magnífica. Cada vez 
mais, percebo que a escolha que eu fiz foi a melhor da minha 
vida, para voltar uma nova pessoa, uma nova mente, um novo 
corpo”, enfatizou Felipe.

O terceiro nome contratado pelo Minas é o jovem Kauê da 
Silva Carvalho, 21 anos. Cada vez mais adaptado ao Clube, o 
nadador projeta um ano de conquistas. “Os primeiros treinos, 
em janeiro, foram muito importantes para mim. A estrutura do 
Minas é muito boa. Essa adaptação está sendo muito impor-
tante. No começo, eu senti um pouco a mudança, mas agora 
percebo que estou melhorando. Se Deus quiser, 2020 vai ser 
um ano muito produtivo”.

Reforços da equipe buscam vaga nos Jogos Olímpicos de 2020
Tóquio na mira

NATAÇÃO

Kauê Carvalho, Renata Sander e Felipe França reforçam o Minas nesta temporada
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Entre 2 e 6 de janeiro, 32 atletas da equipe principal e um da pré-
equipe B defenderam as cores do Clube na 1ª Etapa do Circuito 
Sudeste Copa Minas, no Minas Country. Entre simples e duplas, 
o Minas somou oito títulos de campeão e seis de vice-campeão. 
Ao todo, o torneio reuniu 109 participantes dos estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.

Os minastenistas disputaram, logo na sequência, entre os dias 
6 e 10 de janeiro, a 2ª Etapa do Circuito Sudeste Copa Minas. 
Também no Country, o Clube foi representado por 33 atletas 
da equipe principal e dois da pré-equipe B. O Minas subiu ao 
pódio em 16 oportunidades, conquistando oito títulos e oito vi-
ce-campeonatos. A competição reuniu 124 participantes, que 
representaram Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São 
Paulo e Tocantins.

No fechamento desta edição, os atletas do Minas disputariam a 3ª 
Etapa do Circuito Centro Oeste de Tênis (13 a 16 de janeiro) e a 4ª 
Etapa do Circuito Centro Oeste de Tênis (17 a 20 de janeiro), ambas 
em Goiânia (GO). Além das competições nacionais, o Minas tam-
bém estaria representado nas seguintes etapas do Circuito COSAT: 
Colômbia (11 a 18 de janeiro); Equador (18 a 25 de janeiro); e Para-
guai (25 de janeiro a 1º de fevereiro). Para essas competições, os 
atletas contam com o apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Espor-
te por meio do projeto Desenvolvimento de Atletas do Tênis para 
o Alto Rendimento - Ano IV - nªº 2017.01.0018.

Os técnicos Michel Abílio e Fernanda Barbosa, integrantes 
da comissão técnica na competição, fazem parte do 
projeto Formação de Atletas por Meio do Investimento em 
Profissionais do Esporte – nº 64, parceria MTC e CBC.

Minastenistas começam a temporada com 30 medalhas em etapas do Circuito Sudeste 

Tenistas do Minas faturam 30 medalhas no Circuito Sudeste 2020

Primeiros pódios

TÊNIS

As medalhas do Minas
1ª Etapa do Circuito Sudeste
Simples - 14 anos: Davi Martins, vice-campeão; Esther 
Cerqueira, campeã; Laura Nastrini, vice-campeã. 16 anos: 
William Junior, campeão; Arthur Meirelles, vice-campeão.

Duplas - 12 anos: Washington Junior / Felipe Figueiredo 
(RJ), campeões; 14 anos: Davi Martins / Pedro Rodrigues 
(MG), campeões; Matheus Meirelles / Pedro Lemos, vice-
campeões; Esther Cerqueira / Catharina Cardoso, campeãs; 
Laura Nastrini / Vitória Florenzano, vice-campeãs. 16 anos: 
William Junior / Gabriel Gomes (SP) – campeões; Arthur 
Meirelles / Caio Souza; vice-campeões; Sofia Silva / Maria 
Fernanda Duarte (MG) – campeãs. 18 anos: Lucas Abreu / 
Nickolas Rosa (ES), campeões.

2ª Etapa do Circuito Sudeste Copa Minas 
Simples - 12 anos: Washington C. de Matos Junior, vice-
campeão. 14 anos: Catharina Cardoso, campeã; Laura 
Sanches Nastrini, vice-campeã. 16 anos: Willian Júnior, 
campeão; Caio César de Lima e Souza, vice-campeão; Sofia 
Silva, vice-campeã. 18 anos: Lucas Abreu, campeão; Eduar-
do Luzzi, vice-campeão. Duplas - 12 anos: Washington Jú-
nior / Tiago Silveira (MG), campeões; 14 anos: Davi Martins 
/ Pedro Rodrigues (MG), campeões; Matheus Meirelles / Pe-
dro Lemos, vice-campeões; Esther Lanna / Catharina Car-
doso, campeãs. 16 anos: Willian Júnior / Arthur Meirelles, 
campeões; Caio César Souza / Gabriel Gomes (SP), vice-
-campeões; Sofia Silva / Bianca Bernardes (MG), campeãs; 
18 anos: Lucas Abreu / Tasso Moreira (RJ), vice-campeões. 
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LEI DE INCENTIVO

Uma potência nacional! O vôlei feminino do Minas teve uma 
temporada de ouro em 2019. As equipes da base minaste-
nista conquistaram 13 campeonatos. Além dos títulos, o 
Clube também revelou atletas para a equipe de ponta e para 
a seleção brasileira de base.

No Sub-14, o Minas Náutico disputou o Campeonato Metro-
politano com duas equipes, conquistando o 1º e o 4º lugar 
no evento. Na categoria Sub-15, também com duas equipes, 
o Clube ficou com as medalhas de prata e bronze. As jovens 
minastenistas ainda conquistaram o bronze na Copa Minas 
e no Campeonato Estadual.

A equipe Sub-16 foi campeã da tradicional Taça Paraná, 
considerada a maior competição de base do Brasil. No Me-
tropolitano, as meninas ficaram com o vice-campeonato da 
categoria.

O time Sub-17 ficou em terceiro lugar no Metropolitano, e 
a equipe Sub-18 subiu ao lugar mais alto do pódio na com-
petição. As atletas do Sub-18 também ficaram em segundo 
lugar na Taça Paraná.

A equipe Sub-21 venceu a Copa La Salle, no Rio Grande do 
Sul, e foi vice-campeã da Copa Cidade Maravilhosa, no Rio 
de Janeiro. No exterior, as minastenistas do Sub-20 ficaram 
com o bronze no AAU Girls ́s Junior National Volleyball Cham-

Jovens equipes fecham 2019 com 13 títulos e sete convocações para seleções
Base de ouro

pionship, disputado em Orlando (Estados Unidos) e, ainda, 
levantaram o troféu de campeão dos campeonatos Metro-
politano e Estadual.

Convocações
Além de ajudarem as equipes do Minas em conquistas im-
portantes, algumas jogadoras se destacaram e foram convo-
cadas para as seleções mineira e brasileira. As jovens Alexia 
Rodrigues, Luiza Vicente, Larissa Fortes, Rebeca Camile, Ana 
Vitória e Júlia Kudiess integraram a seleção mineira. Júlia, in-
clusive, representou o Brasil em dois campeonatos mundiais 
com a seleção de base.

Projetos Incentivados
Os projetos 2017.01.34 - Formação e Desenvolvimen-
to de Atletas do Voleibol Feminino Sub 14 a 21 Ano III e 
2017.01.50 - Formação e Desenvolvimento de Atletas do 
Voleibol Feminino Sub 14 a 18 Ano III são fundamentais no 
processo de formação e desenvolvimento das atletas, além 
de proporcionar sua participação em vários eventos conforme 
citados acima. 

Todos os projetos recebem incentivo do ICMS por meio do 
mecanismo fiscal Minas Olímpica Incentivo ao Esporte do Go-
verno de Minas e Decreto 46.308/2013.

Na base, Minas marcou presença no pódio em todas as categorias
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Campanha Lacre Solidário

Compartilhe a emoção 

Cerca de 600 novos coletores de lacres de latas de alumí-
nio foram instalados, em janeiro, nas mesas das áreas das 
piscinas das três Unidades do Minas e do Náutico. Desde 
2017, quando a iniciativa foi implementada, os lacres obti-
dos possibilitaram ao Minas Tênis Solidário adquirir nove 
cadeiras de rodas e de banho, beneficiando colaboradores 
do Minas e idosos das instituições cadastradas no progra-
ma, além de contribuir com a preservação do meio am-
biente. Os lacres coletados são comprados por empresas 
especializadas e repassados para indústrias. Faça como 
a estudante minastenista Natália Oliveira Passos (foto) e 
deposite os lacres nos coletores. Colabore!

Você se lembra da emoção de começar uma nova série, 
no início de cada ano, do cheirinho bom dos cadernos 
e livros novos, das lindas caixas de lápis de cor e das 
canetinhas brilhantes, dos estojos e mochilas divertidos? 
E que tal proporcionar essa experiência também para 
jovens e crianças carentes? Aceite o convite do Minas 
Tênis Solidário e doe materiais escolares novos, que se-
rão destinados a creches e escolas cadastradas no pro-
grama de responsabilidade socioambiental do Clube. As 
doações podem ser entregues em uma das Centrais de 
Atendimento das três Unidades e do Náutico. Participe! 

De camarote 

Os membros do Conselho de Administração do América 
Futebol Clube Marco Antônio Batista, Marcus Vinicius 
Salum e Dower Araújo fizeram uma visita de cortesia ao 
presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, no último 
mês. Depois de uma conversa sobre os rumos do esporte 
mineiro, na Torre Administrativa, os dirigentes foram para 
a Arena MTC, onde assistiram à partida entre Fiat/Minas e 
América Vôlei, pela Superliga Masculina. A equipe minas-
tenista venceu a americana por 3 sets a 0.

O Hospital da Baleia 
agradece a todos os 
cidadãos de Minas Gerais
No ano em que completamos 75 primaveras, 
foram muitas as formas que os mineiros 
demonstraram seu carinho pela nossa 
Instituição. Por isso, o nosso muito obrigado! 
Graças a você, o Baleia pôde salvar milhares 
de vidas em 2019.

Vamos juntos em 2020! 
##OBaleiaContaComVocê

Para saber como continuar ajudando, ligue 
para (31) 3431-1800, ou acesse 
www.amigosdobaleia.org.br
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Conexão além-mar  
A vitoriosa metodologia de formação esportiva do Minas foi 
o tema da aula ministrada, via Skype, pelos profissionais da 
Gerência de Educação do Clube Vanessa Guilherme, asses-
sora pedagógica, e Saulo Nascimento, coordenador do Curso 
de Futsal, para alunos de graduação em Educação Física do 
Instituto Superior de Educação de Porto, em Portugal. O con-
vite partiu do professor doutor Fernando Santos, que atua na 
renomada instituição de ensino lusitana e participou como 
palestrante da XII Jornada Científica do Minas, em 2019.  

Sinal Verde 
Para ter mais conforto e segurança, desde janeiro último, os 
associados podem ser mensalistas do Estacionamento Estapar 
também aos sábados e domingos. O valor acrescido na men-
salidade é de apenas R$ 38, no Minas I, e R$ 23, no Minas II.  
Quem quiser optar pela mudança, deve comparecer a uma das 
Centrais de Atendimento das Unidades do Clube para fazer a 
alteração da credencial de acesso ao Estacionamento. Confira 
os valores das duas modalidades de mensalistas.

O Hospital da Baleia 
agradece a todos os 
cidadãos de Minas Gerais
No ano em que completamos 75 primaveras, 
foram muitas as formas que os mineiros 
demonstraram seu carinho pela nossa 
Instituição. Por isso, o nosso muito obrigado! 
Graças a você, o Baleia pôde salvar milhares 
de vidas em 2019.

Vamos juntos em 2020! 
##OBaleiaContaComVocê

Para saber como continuar ajudando, ligue 
para (31) 3431-1800, ou acesse 
www.amigosdobaleia.org.br

Estacionamento 2ª a 6ª feira 2ª a domingo
Minas I R$ 152 R$ 190
Minas II R$   90 R$ 113

Novo!

NOTAS
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No cinema, Renata Sarquis Santana, Bianca Natsuki Tsusaka e 
Laura Pitaluga, da turma laranja: “Amamos Frozen!”

No slide, as amigas Maria Luisa da Rocha 
Lopes e Alicia Barbosa, da turma vermelha

Os pequenos amarelinhos, da turma de 4 
anos, não desgrudaram os olhos da telona

Equilibrista! A roxinha Chiara Novely Pasquali 
conseguiu ficar em pé no waterball

Os amigos Pedro Dias e Álvaro Caillaux, 
da turma azul escuro, curtiram o filme

Desvendando mistérios na oficina de estêncil, 
os vermelhinhos João Pedro Rocha e Davi 
Augusto de Oliveira Torres

Davi Reis, Antonio Caldeira e Matheus Porto, 
da turma azul claro, mostram os carrinhos 
que fizeram  na oficina de artes

Na piscina do Minas Country, os roxinhos fizeram uma festa!

Colônia de Férias
As férias de verão de cerca de 250 associados de 4 a 13 anos e seus convidados foram de muita diversão, alegria e amizade, 
na Colônia de Férias do Minas, realizada em janeiro, com atividades nas Unidades I, Country e no Náutico. As crianças foram 
distribuídas em sete turminhas, de acordo com a faixa etária, e participaram de brincadeiras recreativas, como pedalinho, 
waterball, slide, arvorismo, esportivas e aquáticas, acampamento com boate e muito mais. O tema desta edição da Colônia foi 
“Desvendando Mistérios” e movimentou a garotada em oficinas de artes e de estêncil e gincana noturna. Também teve sessão de 
cinema no Boulevard Shopping, para assistir ao filme “Frozen 2”, em que as irmãs Elza e Ana têm que desvendar um mistério do 
passado. As férias foram incríveis! Em julho, tem mais.
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CENAS

Os meninos das turminhas laranja e azul escuro mostraram que 
são bons de bola

Amigas da turma verde se refrescaram na piscina, em um dia de 
muito calor

No Salão de Jogos do Minas Náutico, Helena Mendes, Julia 
Machado e Luiza Martins, da turma verde, se divertem na sinuca

Diversão pura! A garotada se jogou no slide, o famoso “esquibunda”

Na brincadeira do Canibal, Vinícius Santos Giannini e Ana Luiza 
Moraes Abdalla pintaram o rosto da coleguinha Branca Lage Vieira

Fofura na piscina! Bárbara Coelho, Liz Rocha Magalhães e Maria Clara 
de Araújo, da turma azul claro

Criança que sobe em árvore é criança feliz, como o quarteto Miguel 
Lamego, Pedro Guimarães Moreira, Rafael Paiva e Pedro Alves

No pedalinho, Heitor Franca Oliveira, Tiago Aramuni de Conti, 
Shuma Hijikata, da turma amarela, e a professora Érica
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O vice-presidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira, Thereza 
Cristina Martins Teixeira, Denise Lobão e Ricardo Vieira Santiago, 
presidente do Minas

Só na resenha, o quarteto Enzo Ortenzio, Elcio Carvalho, Adriano Araújo 
e Frederico Massara

César & Chaline Mezêncio com os filhos Henrique e Gustavo; Ananza 
Sônia & Daniel Viana com a filha Júlia

Sergio Bruno Zech Coelho, presidente do Conselho Deliberativo do 
Minas, Maria Vitória Zech Coelho, Juliana Figueiredo Marinho e 
Frederico Mascarenhas, diretor de Educação do Clube

Os casais Daniel Gazola & Nancy Papini; Maria Luiza Papini & 
Arnoldo Júnior

Juventude presente no Réveillon da Virada do Minas! Laura Moraes, Laura 
Melo, Pedro Souza, Marina Guimarães e Fernanda Azzalin

Feliz 2020!
Foi em clima de muita alegria que mais de cinco mil sócios e seus convidados celebraram a chegada de 2020, no Réveillon 
da Virada, no Minas II, em cinco ambientes finamente decorados e com música da melhor qualidade. No Salão de Festas, o 
público curtiu o show das bandas Dib Six e Expresso e Cia e se deliciou com o menu do bufê Chá com Nozes. Já nas Quadras 
de Peteca, a música ficou por conta das bandas Zepper e Toque de Classe, e o bufê foi assinado pelo Restaurante Monet. 
No Gramado, os minastenistas cantaram e dançaram no embalo das bandas Putzgrila e Via Láctea e tiveram à disposição 
barracas de alimentos e bebidas. E os adolescentes ainda curtiram a Boate Sub-17, no Ginásio Poliesportivo. Após a virada, 
uma bateria de escola de samba transformou a festa em Carnaval e espalhou alegria por todos os ambientes. Para garantir 
o conforto dos associados, o Minas contratou uma empresa, que executou a cobertura com lona de cristal das Quadras de 
Peteca e do Gramado, com até 8 metros de pé direito. Os ambientes foram adornados com belos arranjos de luzes pendentes. 
No total, foram cobertas 4.644m² de áreas externas na Praça de Esportes. As parceiras Melitta e Itambé também marcaram 
presença com ações diferenciadas. Que 2020 seja leve!
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CENAS

Nina Rocha Aragão e Bruno Aragão deram boas-vindas a 2020 ao lado 
dos filhos Bruno e Pedro

O belo e simpático casal Igor Figueiredo   
e Júlia Helena

A família Vespermann garantiu sua mesa 
no Gramado: a mãe Danielle, entre os filhos 
Mariana e Lucas

As amigas Janine Nunes, Alessandra Brito   
e Amanda Malagoli

Cristina Castro & Luiz Freitas com o pequeno 
Gabriel Castro: “a festa está linda!”

Os amigos Diogo Maciel, Fernando Nunes   
e Bruno Malagoli

As primas e amigas da família Morais: Vitória, 
Alice e Laura

Virada em família! Luísa Moraes, Mateus Campos, Sílvio Lemos e 
Karla Lemos

Que virada! Mais de cinco mil minastenistas e seus convidados 
lotaram a Unidade II para o Réveillon do Minas

Nas Quadras de Peteca, Frederico Penna, Luana Falcão, Cintia Calais  
e Humberto Portela
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CVC MINAS têNIS I....................................(31) 3292-2233
CVC MINAS têNIS II....................................(31) 3223-7719

Prezado cliente: preços por pessoa, em apartamento duplo, com saídas de Belo Horizonte, em voo classe econômica. Preços datas de saída sujeitos a reajuste e disponibilidade. 
Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os 
passageiros. Condições de pagamento: parcelamento 0+10 ou 1+11 vezes sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 12 vezes iguais com juros. 
Ao optar pela condição de pagamento com parcelamento em 12 vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no momento 
da compra. Sujeitos a aprovação de crédito. Consulte outras opções para pagamento de acordo com os produtos. A CVC não realiza ou intermedia a venda de moeda estrangeira.  

Conheça a rede wish Com a CvC

SÓCIOS DO MINAS ALÉM DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO CONTAM 
TAMBÉM COM BÔNUS QUE PODE CHEGAR ATÉ 4%. VENHA CONFERIR!

Férias com a CVC
Com a família? Com os amigos? Com seu amor? As férias que você quer, a CVC tem.

WISH FOZ DO IGUAÇU
FOZ DO IGUAÇU - PR
A viagem de 5 dias inclui passagem 
aérea e 4 diárias de hospedagem 
com café da manhã. 
Por apenas R$ 1.584 
ou 12x R$ 132
Preço publicado para saída em 14/maio.

WISH HOTEL DA BAHIA
SALvADOR - BA
A viagem de 5 dias inclui passagem 
aérea e 4 diárias de hospedagem 
com café da manhã. 
Por apenas R$ 984 
ou 12x R$ 82
Preço publicado para saída em 14/maio.

WISH NATAL
NATAL - RN
A viagem de 5 dias inclui passagem 
aérea e 4 diárias de hospedagem 
com café da manhã. 
Por apenas R$ 1.644 
ou 12x R$ 137
Preço publicado para saída em 21/maio.

WISH SERRANO
GRAmADO - RS
A viagem de 5 dias inclui passagem 
aérea e 4 diárias de hospedagem 
com café da manhã. 
Por apenas R$ 1.740 
ou 12x R$ 145
Preço publicado para saída em 14/maio.

Diretores e conselheiros do Minas, em 
maio de 1999, no terreno onde estava 
sendo erguido o Náutico

O trânsito intenso mudou a rotina do ain-
da incipiente condomínio Alphaville Lagoa 
dos Ingleses, em 18 de março de 2000, 
quando foi inaugurado o Minas Tênis Náu-
tico Clube. A grande festa reuniu milhares 
de associados e convidados. Depois da 
cerimônia inaugural, que teve presença de 
autoridades do estado e do município de 
Nova Lima, o show da consagrada ban-
da Titãs marcou as comemorações pela 
abertura do novo clube. Nem mesmo a 
chuva torrencial diminuiu a animação dos 

Inauguração do Náutico, há 20 anos, é marco na história da expansão do Minas 
Festa na lagoa

MEMÓRIA

artistas e do público, que cantaram e dan-
çaram por mais de duas horas.

O Minas Náutico foi idealizado por um gru-
po de atuantes minastenistas, entre eles 
os ex-presidentes Urbano Brochado San-
tiago e Sergio Bruno Zech Coelho.

Em novembro de 1995, na gestão do en-
tão presidente Paulo Eduardo Almeida 
de Mello, o Minas tornou-se proprietário 
do terreno de 117 mil m², às margens da 
Lagoa dos Ingleses. Em março de 1998, 

o Minas Tênis Náutico Clube (MTNC) foi 
constituído como associação civil, com 
sede em Nova Lima e com 40 mil cotas 
sociais, das quais 21 mil são de proprie-
dade do Minas Tênis Clube. Além de no-
vas opções de lazer para os associados, 
principalmente os esportes náuticos, o 
novo Clube se consolidou como palco de 
concorridos eventos sociais e culturais, 
como os grandes shows de aniversário 
do Minas. 

A festa de inauguração do Náutico, 
em 2000, teve show da banda Titãs 
e reuniu milhares de sócios



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

Prezado cliente: preços por pessoa, em apartamento duplo, com saídas de Belo Horizonte, em voo classe econômica. Preços datas de saída sujeitos a reajuste e disponibilidade. 
Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os 
passageiros. Condições de pagamento: parcelamento 0+10 ou 1+11 vezes sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 12 vezes iguais com juros. 
Ao optar pela condição de pagamento com parcelamento em 12 vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no momento 
da compra. Sujeitos a aprovação de crédito. Consulte outras opções para pagamento de acordo com os produtos. A CVC não realiza ou intermedia a venda de moeda estrangeira.  

Conheça a rede wish Com a CvC

SÓCIOS DO MINAS ALÉM DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO CONTAM 
TAMBÉM COM BÔNUS QUE PODE CHEGAR ATÉ 4%. VENHA CONFERIR!

Férias com a CVC
Com a família? Com os amigos? Com seu amor? As férias que você quer, a CVC tem.

WISH FOZ DO IGUAÇU
FOZ DO IGUAÇU - PR
A viagem de 5 dias inclui passagem 
aérea e 4 diárias de hospedagem 
com café da manhã. 
Por apenas R$ 1.584 
ou 12x R$ 132
Preço publicado para saída em 14/maio.

WISH HOTEL DA BAHIA
SALvADOR - BA
A viagem de 5 dias inclui passagem 
aérea e 4 diárias de hospedagem 
com café da manhã. 
Por apenas R$ 984 
ou 12x R$ 82
Preço publicado para saída em 14/maio.

WISH NATAL
NATAL - RN
A viagem de 5 dias inclui passagem 
aérea e 4 diárias de hospedagem 
com café da manhã. 
Por apenas R$ 1.644 
ou 12x R$ 137
Preço publicado para saída em 21/maio.

WISH SERRANO
GRAmADO - RS
A viagem de 5 dias inclui passagem 
aérea e 4 diárias de hospedagem 
com café da manhã. 
Por apenas R$ 1.740 
ou 12x R$ 145
Preço publicado para saída em 14/maio.




