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FELIZ 86° ANIVERSÁRIO!!!
Referência nacional do segmento de 
clubes, o Minas preserva suas tradições, 
cresce e evolui no presente para ser 
ainda melhor no futuro . Páginas 8 a 14
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Se você ainda não fez sua avaliação ou tem muito tempo desde 
a realização da última, é hora de fazê-la e voltar com tudo para 
sua rotina de exercícios na Academia do Minas. 

Ao realizar sua avaliação você terá os seguintes 
benefícios:

• Avaliação individualizada e com testes de acordo com seu perfil. 
• Treinamento ainda mais personalizado para que você alcance 

seus objetivos com mais eficiência. 
• Instrumento para direcionar as melhores atividades/exercícios 

de acordo com o que você deseja.

CONHEÇA MAIS SOBRE 
AS NOSSAS AVALIAÇÕES:
(31) 3516.1000

| EducaçãoO melhor do Minas é você
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Prezada família minastenista

Novembro é o mês mais importante da história do nosso Clube, afinal, foi 
nesse mês, precisamente no dia 15, no ano de 1935, que o Minas nasceu. 
Em reunião no Automóvel Clube de Belo Horizonte, um grupo de destaca-
dos cidadãos apaixonados pelo esporte aprovou o estatuto do novo Clube, 
defendendo também a disseminação da cultura e da educação para o de-
senvolvimento da então jovem e promissora capital mineira. Ao longo des-
ses 86 anos, o Clube cresceu, se fortaleceu, ganhou títulos e admiradores 
no mundo inteiro e alcançou a posição de referência nacional do segmento. 
E o mais importante: a trajetória vitoriosa do Minas vem sendo construída, 
década após década, respaldada nos pilares de sua fundação – esporte, 
cultura, educação e lazer – que norteiam a atuação das diretorias que se 
sucedem em sua administração.

Por tudo isso, temos muito o que comemorar. O Minas é exemplo de pres-
tação de serviços de excelência aos sócios; é protagonista no fomento ao 
esporte no país, aliando a busca pelo alto rendimento à educação cidadã de 
crianças e jovens; é polo de democratização do acesso à cultura, por meio 
de programação de qualidade para todas as idades. Faltam-me palavras para expressar minha satisfação por participar 
dessa história, lado a lado com os associados, diretores, conselheiros, atletas e parceiros. Juntos, vamos mantendo 
acesa a paixão que moveu os pioneiros fundadores; paixão que cresce todos os dias, em cada um de nós, membros da 
grande família minastenista, para se perpetuar de geração em geração.

E, no mês do 86º aniversário do Minas, temos boas notícias para os associados, começando pela aprovação do início de 
mais uma fase de obras do Plano Diretor do Minas Náutico, que tornará o clube ainda mais atrativo para toda a família, 
oferecendo novas opções de lazer, esporte e recreação. No Minas II, os sócios ganharão mais uma quadra de beach ten-
nis, esporte recreativo que está atraindo cada vez mais praticantes, como ficou patente na realização do Torneio Interno, 
no Náutico, no último mês, com a participação maciça de sócios e sócias. No Country, as obras do Plano Diretor prosse-
guem, modernizando a infraestrutura, revitalizando espaços e integrando todos os níveis do clube, com a implementação 
de equipamentos e procedimentos voltados para a acessibilidade universal.

Não podemos deixar de falar do esporte, que está no nosso DNA e projeta nossa imagem no Brasil e no mundo. Come-
çaram as mais importantes competições de vôlei e basquete do calendário nacional – as Superligas e o NBB, e nossas 
equipes contam com o apoio da fiel torcida minastenista para continuar brilhando entre os melhores. Também nas com-
petições nacionais e internacionais das demais modalidades - futsal, ginásticas artística e de trampolim, judô, natação, 
tênis – os títulos nacionais e internacionais conquistados nos últimos meses não deixam dúvida: o Minas é um dos 
maiores e melhores do mundo!

Finalizando, este mês também é marco do Novembro Azul, movimento mundial de combate ao câncer de próstata, no 
qual o Clube se engaja todos os anos, por meio do Programa Minas Tênis Solidário, promovendo ações de conscien-
tização sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Esta edição da Revista do Minas traz uma entrevista 
esclarecedora com o urologista Hudson Caram, também associado, e, assim como edifícios e monumentos de diversos 
países, o Minas terá fachadas iluminadas de azul, ao longo deste mês, lembrando a população masculina: agende sua 
consulta com o especialista. A saúde vem em primeiro lugar!

Citando o líder pacifista Mahatma Gandhi: “Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer 
nada, não existirão resultados”. 

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Forte abraço, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

O melhor do Minas é você
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SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
Yuri Costa Dolabella

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 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
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 Negócios e Marketing  ..............3 5 1 6 . 1 3 3 0
Gerência de Cultura  ......................................3 5 1 6 . 1 0 2 7
Gerência de Recreação e Lazer  ....................3 5 1 6 . 2 0 6 0
Lanchonete Central  ......................................3 5 1 6 . 1 3 2 3
Loja Minas Store  ..........................................3 2 2 1 . 8 1 9 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
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 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
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 COUNTRY 

Central de Atendimento ................................3 5 1 7 . 3 0 5 0
Enfermaria  ....................................................3 5 1 7 . 3 0 9 0

MINAS NÁUTICO 

Central de Atendimento ................................3 5 1 7 . 3 0 0 0
Enfermaria  ....................................................3 5 1 7 . 3 0 3 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
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Fundado em 15 de novembro de 1935 por um grupo de 
cidadãos belo-horizontinos apaixonados pelo esporte, e 
respaldado, até os dias atuais, nos pilares esporte, cul-
tura, educação e lazer, o Minas se tornou uma referência 
nacional do segmento clubístico, nas últimas décadas. 
A prestação de serviços de excelência aos sócios; o fo-
mento ao esporte, aliando a busca pelo alto rendimento 
à educação cidadã de crianças e jovens; e a dissemina-
ção da cultura, democratizando o acesso de todos os 
segmentos da população a programação de qualidade, 
são os nortes da atuação do Clube. 

Em seus 86 anos de existência, mantendo a paixão que 
moveu os pioneiros fundadores e que se perpetua, de ge-
ração em geração, na grande família minastenista, o Clu-
be equilibra, na medida certa, tradição e modernidade e se 
inspira nos exemplos do passado e no dinamismo do pre-
sente, para evoluir sempre e ser ainda melhor no futuro.

No Minas tem tudo
O Minas Tênis Clube é formado, atualmente, por duas 
unidades urbanas – Minas I e Minas II, uma unidade cam-
pestre – Minas Country – e o Minas Tênis Náutico Clube, 

Referência nacional, Clube preserva suas tradições e evolui com dinamismo para um futuro melhor 
Minas 86 anos 

do qual é o controlador. Somadas, as áreas dos quatro 
clubes totalizam 454 mil m², oferecendo moderna infra-
estrutura para atividades esportivas, culturais e de lazer 
para seus cerca de 82 mil associados (soma de 27 mil 
cotistas mais dependentes, incluindo o Minas Náutico). 
Se fosse uma cidade mineira, o Minas seria a 26ª em ar-
recadação (Secretaria da Fazenda MG – dez/2017) e a 
52ª no ranking de população (estimativa IBGE 2016).

Lazer
Além de torneios internos e grandes festas, que reúnem 
milhares de associados, o Clube desenvolve programas 
de recreação segmentados por faixa etária, durante o ano 
inteiro, com destaque para as atividades infantis (até 12 
anos), no Espaço da Criança, e para os adolescentes (13 
a 17 anos), no Espaço Teen Newton. Outro sucesso da 
área de entretenimento é o Programa Cabeça de Prata, 
específico para associados acima de 60 anos. 

Educação
São oferecidas, atualmente, 25 modalidades de cur-
sos de formação esportiva e artística e da Academia 
do Minas, que contam com mais de 14 mil alunos de 

Vista parcial da praça de esportes do Minas I, em 1937
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todas as faixas etárias. Por meio do Programa Acom-
panhamento Escolar, criado em 1997, o Minas dispo-
nibiliza, sem ônus para os sócios, atendimento didáti-
co-pedagógico on-line aos sócios alunos da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental, na realização de ati-
vidades escolares. 

Cultura
Inaugurado em 2013 e com 2.048 m² de área cons-
truída, o Centro Cultural do Minas recebe milhares de 
pessoas, sócios e não sócios, o ano inteiro, em seus 
modernos espaços - teatro, centro de memória, gale-
rias de arte e salas multimeios. Está em fase final a 
montagem da biblioteca e das duas salas de cinema. 
Contando com o patrocínio da Unimed-BH desde 10 de 
dezembro de 2019, passou a ser denominado Centro 
Cultural Unimed-BH Minas. 

Esporte
Dos mil atletas vinculados ao Clube, 900 estão em 
formação. Por isso, o Minas é referência no país na re-
velação de talentos e coleciona títulos nacionais e in-
ternacionais, na base e na ponta, além de “abastecer” 
seleções brasileiras de todas as categorias, nas oito 
modalidades que mantém: basquete masculino, futsal, 
ginástica artística, ginástica de trampolim, judô, nata-
ção, tênis, vôlei feminino e masculino.

O Minas em números

INSTITUCIONAL

Vista parcial da praça de esportes do Minas I, em 2021

Fundação
15 de novembro de 1935

1000 atletas 
federados,
sendo 900 
em formação.

454 mil m²
de área 
(quatro clubes). 8 modalidades

esportivas.

82 mil
sócios

14 mil alunos
nos cursos de 
formação esportiva 
e cultural e 
Academia do Minas.

3,114 milhões
de acessos/ano (2019)

25 modalidades
de cursos de formação 
esportiva e artística e 
de academia.

Se fosse uma cidade mineira, o 
Minas seria a 26ª em arrecadação 
e a 52ª no ranking de população. 
Fontes: Secretaria da Fazenda MG – 
dez/2017. Estimativa IBGE/2016.
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Inteligência artificial, 
para seus restaurantes, 
fast foods, redes 
e franquias.

Tecnologia inovadora para enfrentar os desafios do Food Service 
trazendo mais competitividade e resultados para seu negócio.

www.teknisa.com

Saiba mais

Sócios de diferentes segmentos e interesses contam por que o Minas é especial em suas vidas
O Minas que eu amo 

Uma das minhas primeiras lembranças no Minas é de um carrinho 
de bebê, em que eu mesma estou dentro, passeando pelo Clube. 
Desde que nasci frequento o Minas, e meus pais sempre fizeram 
questão de que eu praticasse esporte. Assim, fiz o curso básico, 
depois basquete e natação. E o Minas sempre me deu um enorme 
suporte, enquanto atleta e estudante, proporcionando salas de es-
tudos, acompanhamento escolar, profissionais extremamente dedi-
cados e cuidadosos e uma infraestrutura impecável! Após 8 anos na 
equipe de natação, decidi, com muita dor no coração e saudade da 
“família” da qual eu fiz parte, sair da equipe e experimentar coisas 
novas! A partir disso, o Minas se tornou mais do que um local ape-
nas para a prática de esportes, mas o lugar aonde vou para encon-
trar paz, relaxar, me exercitar, estudar e até comer!

Marcella Ribeiro da Cunha Peixoto, 19 anos, estudante 
de nutrição na UFMG.

O Minas é um Clube multitarefa. Se você quer um lugar urbano mais 
movimentado, tem o Minas I. Se a preferência é por um clube urbano 
mais tranquilo, então, tem o Minas II. Tem verde e montanhas? Então, 
pode ir para o Country. Tem lagoa e sossego? Claro que sim, vamos para 
o Náutico. O Minas tem de tudo para todos os gostos e idades. Fui sócio 
dos 14 anos 17 anos e retornei em 2002.

Alexandre Tchatcha, 60 anos, administrador de empresas.

Fui sócio do Minas quando criança e adolescente. Saí no início dos 
anos 1990. Por conta dos meus filhos, voltei a ser sócio depois de 
30 anos. E fiquei impressionado: o Minas é coisa de primeiro mun-
do, padrão Suíça! Que organização! Tudo é feito de forma rápida, 
correta e focada nos associados! Aplausos para todos que fazem 
do Minas essa potência no esporte e no lazer!

Roberto Azevedo, 52 anos, empresário.
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Inteligência artificial, 
para seus restaurantes, 
fast foods, redes 
e franquias.

Tecnologia inovadora para enfrentar os desafios do Food Service 
trazendo mais competitividade e resultados para seu negócio.

www.teknisa.com

Saiba mais

INSTITUCIONAL

Eu amo o Minas desde muito pequena. 
Como criança, minha lembrança é de ir com 
meu pai aos domingos, depois da Missa. 
Crescendo um pouquinho, vieram as apre-
sentações de ginástica olímpica. Pouco 
depois, a natação e a companhia constante 
da minha mãe, nas tardes de terça e quin-
ta-feira. Quando adolescente, o Minas era o 
lugar para encontrar os amigos e ir ao Minas 
Dance. O Minas sempre fez parte da minha 
história. Tanto que, para mim, não fazia sen-
tido a comemoração do meu casamento em 
outro lugar. E agora, eu tenho a alegria de 
apresentar esse meu amor pelo Minas para 
o meu filho, que também está se tornando 
um apaixonado pelo clube.

Paula Bernardes Nogueira, 30 anos, 
advogada especialista em LGPD na 
Saúde, associada desde que nasceu.

No dia 15 deste mês, data em que o Clube comple-
ta 86 anos de fundação, o Coral do Minas oferece um 
presente para todos os associados, que, afinal, são a 
essência da existência da instituição. Sob a regência 
da maestrina Eliane Fajioli, 23 coralistas participam 
do vídeo comemorativo, que estará disponível, a partir 

Vídeo do Coral do Minas no YouTube celebra os 86 anos do Clube
Presente de aniversário

das 10 horas, no canal Youtube/minastcoficial e em 
outras mídias digitais do Clube.

A assessoria técnica na realização do vídeo ficou a 
cargo de Leonardo Cunha, mestre em música, bacharel 
em violino pela Escola de Música da UFMG, arranjador 
e produtor musical.
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A trajetória de uma instituição bem-sucedida como 
o Minas é construída por homens e mulheres que, 
além de talento e competência, têm paixão pelo que 
fazem. Nos 86 anos de existência do Clube são in-
contáveis os personagens que se destacaram na 
promoção do esporte, da cultura, da educação e 
do lazer. E o registro dos seus feitos estão preser-
vados por meio de documentos, imagens, recortes 
de jornais e revistas, medalhas, uniformes e outros 

objetos, no acervo do Centro de Memória do Minas. 
Alguns desses personagens são homenageados 
também com a denominação de salas, quadras, gi-
násios e outras edificações das Unidades do Clube. 
A leitura das placas afixadas nas paredes e fachadas 
pode ser tornar uma agradável viagem no tempo e na 
história do Minas, como mostra a matéria especial a 
seguir, que terá sua segunda e última parte publica-
da na próxima edição. Aproveite!

Conheça um pouco da história do Minas, lendo as placas instaladas em várias edificações das Unidades 
Memória preservada

A placa em homenagem a Abdala 
Fábio Couri fica na parede interna 
da arquibancada

Abdalla Fábio Couri, um 
dos idealizadores do novo 
Parque Aquático do Minas I
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Brenno Renato, à direita, com o 
conselheiro Paulo Andrade Rodrigues
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Abdalla Fábio Couri (1932–1989) foi 
presidente da Comissão de Obras 
do Minas e faleceu precocemente, 
aos 57 anos, quando a constru-
ção do novo Parque Aquático do  
Minas I estava em andamento. O 
novo complexo foi inaugurado em 
1991 e recebeu o nome do minas-
tenista, em reconhecimento à sua 
destacada atuação à frente da Co-
missão de Obras. 

Praça de Esportes – Minas I

Parque Aquático Abdalla Fábio Couri 

Reconhecido como “Torcedor Símbolo”, Brenno Renato era apaixonado por 
esportes e pelo Minas. Chegou ao Clube em 1949, foi diretor de basquete e 
vôlei e superintendente de esportes. Em 1982, começou a organizar fotos, 
filmes, jornais, uniformes, flâmulas e outros objetos, numa pequena sala na 
Unidade I, depois transferida para a Unidade II. A coleção iniciada por Brenno 
Renato foi a base do acervo do Centro de Memória do Minas, que integra o 
Centro Cultural Unimed-BH Minas. 

Brenno Renato Martins da Costa (1922/1990) – 
Patrono do Centro de Memória Minas Tênis Clube

Piso 5 do Centro Cultural Unimed-BH Minas
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Placa na entrada do ginásio 
de judô, no Piso 4 do  CTJK

Adair Siqueira de Queiroz, à direita, durante 
evento no Clube, nos anos 1970
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Adair Siqueira de Queiroz ingressou 
no Minas em 1950, aos 13 anos de 
idade e se destacou como atleta da 
natação e do judô. Foi diretor de 
judô e um grande incentivador da 
ginástica. Faleceu, prematuramen-
te, aos 40 anos, em 1977.

Piso 4 do Centro de Treinamento JK

Ginásio de Judô  Adair Siqueira de Queiroz 

A Sala de Judô Albano Pinto Corrêa 
foi inaugurada em 1987
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Albano Augusto Pinto Corrêa (1920/1990), também co-
nhecido como capitão Albano, foi o precursor do judô no 
Minas, implantando, em 1948, o Departamento de Defe-
sa Pessoal, que se tornou, mais tarde, o Departamento 
de Judô. Atuou no Clube durante 52 anos, destacando-
-se como um dos melhores treinadores do Brasil. Seu 
lema de trabalho era: “Judô é Educação”.

1º andar da Sede Social do Minas II

Sala de Judô Professor Albano Augusto Pinto Corrêa

Capitão Albano implantou 
o judô no Minas, em 1948

Placa com retrato do professor Adolfo 
Guilherme, na quadra de vôlei do CT2

Instalada em 2001, na inauguração do 
CTJK, a placa com o retrato de Adolfo 
Guilherme representa o reconhecimen-
to a um mestre pioneiro, que revolucio-
nou a prática do vôlei no Minas e na 
seleção brasileira. Adolfo Guilherme 
chegou ao Clube em 1948, aos 34 anos, 
e permaneceu até seu falecimento, em 
1983. Era tenente reformado e técni-
co de vôlei, basquete e atletismo da 
PMMG. Também foi professor titular da 
Escola de Educação Física da UFMG.

Piso 2 do Centro de Treinamento JK

Quadra de Vôlei Professor Adolfo Guilherme 

Professor Adolfo, à direita, com a equipe 
de vôlei do Minas, nos anos 1960
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O professor Antonio Mendes Macedo (1899/1980) che-
gou ao Minas em 1937, para implantar o Programa de 
Educação Física Infantil, para crianças de 4 a 8 anos, 
embrião da ginástica artística. Suas aulas no gramado 
do Minas I marcaram gerações de minastenistas, sendo 
encerradas diariamente com a distribuição de balas de 
mel, enquanto a garotada entoava o refrão: “Rala, rala, 
rala, ‘seu’ Macedo eu quero bala”. O professor Macedo 
também ficou famoso pelas acrobacias e pirâmides 
humanas que “construía” com seus alunos, atraindo a 
atenção de associados de todas as idades.

Entrada do Ginásio Professor Antônio 
Mendes Macedo, inaugurado em 2001

Piso 2 do Centro de Treinamento JK
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Ginásio de Ginástica Professor Antônio Mendes Macedo

O professor Macedo e seus alunos 
minastenistas, em 1960

Antenor Francisco de Vasconcelos Hor-
ta (1924/1980) chegou ao Clube em 
1948 e, sob seu comando, o basquete 
minastenista conquistou inúmeros títu-
los, com destaque para o Campeonato 
da Cidade de 1953, competição que o 
Minias não vencia há 15 anos, e o Cam-
peonato Universitário de 1952

Quadra de Basquete Antenor Horta
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Antenor Horta e os atletas Dino 
Miraglia e Luiz Azevedo, em 1951

A Quadra Antenor Horta foi 
inaugurada em 2001

A homenagem a Gagetti, na sala do setor de tênis, no Centro de Lazer

Augusto Gagetti (1904/1978) chegou ao Minas em 
1936, com a missão de implantar a prática do tênis, e 
trabalhou no Clube até 1975. Gagetti é lembrado pelo 
profundo conhecimento técnico da modalidade, o rigor 
como professor e a elegância - estava sempre impeca-
velmente vestido de branco. A placa em sua homena-
gem foi instalada na antiga sala do tênis, em 1997, an-
tes da inauguração do Centro de Lazer, em 2004, onde 
ela está atualmente.

Sala Professor Augusto Gagetti  

Piso 7 do Centro de Lazer 

O professor Augusto Gagetti e um 
grupo de atletas, em 1951

Piso 2 do Centro de Treinamento JK
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Carlos Campos Sobrinho, 
o Carlito, entre as irmãs 
Sieglinda e Maria Lenk, na 
inauguração do Parque 
Aquático do Minas, em 1937

Placa em homenagem 
a Carlito, instalada no 
Prédio do Relógio em 2003
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Carlos Campos Sobrinho (1904/1983), o Carlito, foi o 
primeiro técnico da natação do Minas e o responsável 
pela implantação do Departamento Aquático. Chegou 
ao Clube em 1938 e ficou até 1969, conquistando inú-
meros títulos, como o Campeonato Brasileiro Infanto-
juvenil por 12 anos consecutivos. Carlito foi atleta re-
nomado, nos anos 1930, campeão paulista dos 1500 
metros e campeão da Travessia do Rio Tietê.

Parque Aquático Minas I 

Prédio do Relógio Carlos Campos Sobrinho

Juscelino Kubitschek e José Mendes Júnior (um dos 
fundadores do Minas), na inauguração do Ginásio 
JK, em 1952

C
EN

TR
O

 D
E 

M
EM

Ó
R

IAJuscelino Kubitschek de Oliveira (1902/1976) foi prefeito de 
Belo Horizonte, de 1940 a 1945; governador de Minas Gerais, 
de 1951 a 1955; e presidente do Brasil, de 1956 a 1961. Homem 
público à frente de seu tempo, JK foi o responsável pela cons-
trução de Brasília, a capital federal. Ele empresta seu nome ao 
Centro de Treinamento do Clube, que foi inaugurado em 2001, 
substituindo o antigo ginásio, também denominado Juscelino 
Kubistchek e inaugurado em 1952.

Minas I

Centro de Treinamento Juscelino Kubitscheck

João Gonçalves de Mello Júnior (1912/1979) 
foi o 11º presidente do Minas. Em seus dois 
mandatos, de 1960 a 1965, promoveu refor-
mas na praça de esportes e na infraestru-
tura geral do clube e criou o Departamento 
Cultural e Artístico. Foi um destacado juris-
ta mineiro, ocupando os cargos de presi-
dente do Tribunal de Justiça e do Tribunal 
Regional Eleitoral. Seu filho Paulo Eduardo 
Almeida de Mello foi presidente do Minas 
de 1993 a 1995.

A Área de Lazer 
Desembargador Mello 
Júnior foi inaugurada 
em 1987

5º andar da Sede Social do Minas I

Área de Lazer Desembargador Mello Júnior 

O desembargador Mello Júnior (ao centro), sua 
esposa Nair Almeida e José Mendes Júnior, em 1976
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Urbano Brochado Santiago (1936/2001) foi o 15º presidente 
do Minas, em dois mandatos - 1987/1989 e 1990/1992. Entre 
as realizações de sua gestão, destacam-se a modernização do 
Parque Aquático do Minas I; o incremento das parcerias es-
portivas que fortaleceram as equipes competitivas do Clube; 
e a fundação da Associação Beneficente dos Empregados do 
Minas (ABEM). Construiu brilhante carreira como jogador de 
vôlei, defendendo o Minas e as seleções mineira e brasileira, 
sendo eleito um dos seis melhores atletas do mundo, em 1960. 

Centro de Treinamento JK, no Minas I

Arena Multiuso Urbano Brochado Santiago

Urbano Brochado Santiago (ao centro, em pé), em 1957 

A placa em homenagem a Paulo 
Mello, no Espaço de Entretenimento 
do Minas I, inaugurada em 2017

Décimo sexto presidente do Minas, Paulo 
Eduardo Almeida de Mello (1938/2015) 
marcou sua gestão, no triênio 1993 a 
1995, com a assinatura do contrato para 
a construção do Minas Tênis Náutico Clu-
be e a inauguração das praças de alimen-
tação dos Minas I e II. Também promoveu 
grandes eventos sociais no Clube, incluin-
do shows de artistas consagrados, como 
Roberto Carlos, Milton Nascimento, João 
Bosco e muitos outros.

1°andar da Sede Social do Minas I

Espaço de Entretenimento Paulo Eduardo Almeida de Mello 

C
EN

TR
O

 D
E 

M
EM

Ó
R

IA

Paulo Eduardo Almeida de Mello e Urbano 
Brochado Santiago, em 1987

Ariosvaldo de Campos Pires, à esquerda, com o 
conselheiro Éneas Nóbrega de Assis Fonseca, no 
início dos anos 1980

A placa na entrada 
da quadra de tênis do 
Centro de Lazer
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Em novembro de 2007, foi inaugurada a quadra de tênis, 
no Centro de Lazer, que leva o nome do advogado Arios-
valdo de Campos Pires (1934/2003), o 13º presidente do 
Minas. Em seu mandato, de 1981 a 1983, foram assina-
dos os primeiros contratos de patrocínios para as equi-
pes competitivas e teve início a construção da Unidade II, 
cuja praça de esportes foi entregue aos sócios em 1984.

Piso 7 do Centro de Lazer

Quadra Ariosvaldo de Campos Pires
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Ministério Público e Minas Tênis estreitam laços em prol do bem-estar da sociedade
União do bem

O procurador geral de justiça de Minas Gerais, Jarbas So-
ares Júnior, foi recebido pelo vice-presidente do Minas, 
Carlos Henrique Martins Teixeira, durante visita de corte-
sia ao Clube, no último mês. Na pauta do encontro, a par-
ceria na realização de ações sociais. “Estamos honrados 
em receber o chefe do Ministério Público mineiro, entida-
de pública admirável e reconhecida por sua luta diária em 
defesa dos direitos difusos dos cidadãos e da sociedade”, 
destacou o vice-presidente minastenista.

“Temos muito respeito pelo Minas, por sua vitoriosa his-
tória no esporte e pelo relevante trabalho no fomento da 
cultura e da educação. O MP e o Minas são duas insti-
tuições fortes, que podem atuar juntas na promoção da 
qualidade de vida dos cidadãos mineiros”, afirmou o PGJ 
Jarbas Soares Júnior, aproveitando a ocasião para para-
benizar o Clube pelos seus 86 anos de fundação.

INSTITUCIONAL

O vice-presidente Carlos Henrique e o PGJ Jarbas Soares 
Júnior, no Minas I
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Minas Tênis Solidário promove ação em comemoração ao Dia do Idoso no Lar da Vovó 
Todo carinho

A minastenista Marília Gomes faz sua primeira contação de história presencial no Lar da Vovó

O Programa Minas Tênis Solidário levou alegria e cari-
nho às 31 residentes do Lar da Vovó, localizado no bair-
ro Paquetá, na capital, no último mês. Pela primeira vez, 
desde que foi lançado, em 2019, o Projeto Conte com a 
Gente, idealizado pela minastenista Marília Gomes de 
Carvalho, foi realizado presencialmente na instituição, 
em comemoração ao Dia Internacional do Idoso (1º de 
outubro). A voluntária leu a história “A menina e a pante-
ra negra”, de autoria de Rubens Alves, e presenteou cada 
residente com um kit de higiene pessoal e beleza. 

“Sabe aquele dia que, quando acaba, a gente diz: vou 
dormir feliz! Pois foi assim que me senti, hoje, contan-
do história (presencialmente, pela primeira vez) para as 
minhas ‘velhas amigas’ do Lar da Vovó! Recebi tanto ca-
rinho, reconhecimento e admiração, que só pude dizer: 
obrigado Deus, pelo dia de hoje, por me abençoar muito 
mais do que eu mereço”, comenta Marília. 

O Lar da Vovó também recebeu 437 fraldas geriátricas, 
doadas pelo senhor Sergio Capanema.

Ação pela vida
A fim de contribuir para o abastecimento dos estoques 
dos bancos de sangue do Estado de Minas Gerais, o 
Clube, por meio do seu programa de responsabilidade 
socioambiental, o Minas Tênis Solidário, em parceria 
com a Fundação Hemominas, promoveu a sexta edição 
da ação de coleta de sangue em sua Unidade I. Mais 
uma vez, o salão do Centro de Facilidades (foto) foi 
preparado de acordo com os mais rigorosos protocolos 
sanitários para que os profissionais da Hemominas re-
cebessem os candidatos a doadores. Todos passaram 
pela triagem médica e 41 foram considerados aptos. 
Vale lembrar que cada doação pode ser destinada a até 
quatro pacientes.
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PMTS faz doações de brinquedos e livros para crianças de comunidades socialmente vulneráveis 
Tempo de brincar

comunidade, foram distribuídos 347 brinquedos, arrecada-
dos na campanha realizada pelo PMTS junto aos associa-
dos do Clube, em setembro, que teve recorde de doações. 

Estiveram presentes na festa das crianças no Taquaril, 
os voluntários Fábio Lima Jardim e sua esposa Maria 
Beatriz, Bruno Féres, Eloy Lemos Júnior, Maurício Her-
mont de Vasconcellos, Bianca Nacif e sua filha Giovana, 
Jenaine Mendes e Daniel Rufino.

Infância é tempo de brincar, aprender e sonhar. E em ou-
tubro, mês das crianças, a entrega de brinquedos e livros 
infantis para a garotada de comunidades em situação de 
vulnerabilidade social mobilizou os voluntários do Pro-
grama Minas Tênis Solidário (PMTS). O Instituto José 
Ferreira/ Projeto Ajudaí, do bairro Pindorama, em Belo Ho-
rizonte, e a Vila Marimbondo, em Contagem, receberam 
400 bonecos de material reciclável, feitos pela associada 
Mirna Strambi de Almeida, com o auxílio valioso de seu 
marido Erasto Durval de Almeida. O casal já doou mais 
de 3 mil bonecos para o Minas Tênis Solidário. Também 
foram doados para as duas instituições, por Suely Lima 
Jardim, 850 livros de literatura infantil, 

Na entrega das doações, realizada no hall do Centro de 
Facilidades do Minas, a liderança da Vila Marimbondo foi 
representada pelos missionários Ana Beatriz de Oliveira 
e Lindomar da Silva Santiago; e o Projeto Ajudaí, por seu 
presidente Fernando José Ferreira e pelo voluntário Reuter 
Ferreira Júnior, sócio do Minas.

Festa no Taquaril
O sorriso no rosto e a alegria da garotada recompensaram 
o esforço dos voluntários do Programa Minas Tênis Soli-
dário (PMTS), que organizaram e participaram da ação em 
comemoração ao Dia das Crianças no bairro Taquaril. Com 
apoio da liderança da Central Única das Favelas (Cufa) na 

Voluntários do PMTS e representantes das instituições beneficiadas com as doações 

Voluntários e moradores na festa das crianças no Taquaril
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O Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, foi 
a inspiração do Programa Minas Tênis Solidário (PMTS) 
para a realização, no Salão do Centro de Facilidades da 
Unidade I, do evento em homenagem aos voluntários do 
Programa de Acompanhamento Escolar. Na cerimônia, 
o presidente e o vice-presidente do Minas, respectiva-
mente, Ricardo Vieira Santiago e Carlos Henrique Mar-
tins Teixeira, alunos e integrantes do PMTS entregaram 

certificados de participação aos minastenistas que, atu-
almente, atendem 27 filhos de funcionários, além de fun-
cionários do Clube, auxiliando-os na execução de tarefas 
escolares e esclarecendo dúvidas. “Essa ação reforça a 
vocação do Minas para a educação, que é um dos pila-
res de nossa atuação. Estamos empenhados em sempre 
contribuir para ampliar o acesso das nossas crianças à 
educação”, afirma o vice-presidente minastenista.

Voluntários são homenageados pela participação no projeto que atende filhos dos funcionários
Promoção da educação

O presidente Ricardo Santiago e as voluntárias Luiza Barcelos 
e Isadora Rocha

A líder do Grupo de Jovens, Karine Haua, e a voluntária Nichelly 
Brandão, que é nadadora da equipe Teknisa/Minas

O vice-presidente Carlos Henrique Martins entrega o 
certificado à voluntária Ana Márcia Martins Duarte

A pequena Helena Almeida Luiz, 7 anos, e a voluntária que a 
alfabetizou, Luiza Abreu Lacerda
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Novembro chegou e com ele a campanha mundial de 
combate ao câncer de próstata, que visa orientar e in-
centivar os homens a procurar o urologista para fazer 
os exames de detecção da doença. Por meio do Pro-
grama Minas Tênis Solidário, o Clube está engajado no 
movimento mundial Novembro Azul, que foi criado em 
2003, na Austrália. De acordo com dados divulgados 
pelo Instituto Nacional do Câncer (inca.gov.br), no Bra-
sil, a estimativa é de 65 mil novos casos de câncer de 
próstata por ano, o que equivale a 29,2% dos tumores 
incidentes no sexo masculino. É o segundo tipo de 
câncer mais comum no homem (o primeiro é o câncer 
de pele não melanoma). 

“Em sua fase inicial, o câncer de próstata não apresen-
ta sintomas, evoluindo de forma silenciosa. Por isso, é 
importante o exame anual”, explica o urologista Hud-
son José Caram Nascif, 47 anos, membro titular da So-
ciedade Brasileira de Urologia, preceptor do Serviço de 
Residência do Hospital Life Center e sócio do Hospital 
Urológica BH. Em entrevista exclusiva à Revista do Mi-
nas, o especialista, que é sócio do Clube, alerta para 
os fatores de risco, explica as formas de tratamento e 
comemora a redução do preconceito em torno do exa-
me da próstata. “No mundo em que vivemos hoje, as 
informações estão na palma da mão de praticamente 
todas as pessoas, não existe mais lugar para esse pre-
conceito ou mesmo para negligenciar um assunto tão 
importante”, destaca. 

O que é a próstata e quais são suas funções no orga-
nismo masculino?

A próstata é uma glândula que faz parte do sistema 
genital masculino e se localiza na frente do reto e logo 
abaixo da bexiga. Ela é responsável pela produção do 
fluído que nutre os espermatozoides no sêmen e tor-
na-o mais líquido.

Quais fatores aumentam o risco de um homem ter 
câncer de próstata? 

Os principais fatores de risco são: idade - aproxima-
damente 75% dos casos de câncer de próstata aco-
metem homens acima de 65 anos; raça - negros têm 
chance maior de desenvolver câncer de próstata; his-

Urologista destaca a importância do diagnóstico precoce para a cura do câncer de próstata
Novembro Azul

tórico familiar - homens que têm parentes de 1º grau 
com histórico de câncer de próstata, principalmente se 
esses parentes tiveram a doença antes dos 60 anos, 
têm maior chance de desenvolver o câncer de prósta-
ta; alterações genéticas; exposição a algumas subs-
tâncias, como aminas aromáticas, arsênio e fuligens; 
obesidade - a princípio, a obesidade não seria um fator 
de risco, mas os homens obesos que desenvolvem o 
câncer de próstata tendem a apresentar um câncer 
mais agressivo; dieta rica em carnes vermelhas e gor-
duras, mas essa associação ainda é controversa; e o 
tabagismo também parece ser um fator de risco.
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A cor que representa a luta contra o câncer de prós-
tata ilumina edificações e monumentos pelo mundo 
afora, neste mês de novembro. No Minas, o azul es-
tará nas fachadas do Prédio do Relógio, da sede so-
cial (foto) e do Centro Cultural Unimed-BH Minas, na 
Unidade I, para lembrar os homens que o exame é 
vital para o diagnóstico precoce do câncer da prós-
tata, o segundo mais letal na população masculina 
brasileira. Tabu é coisa do passado! Marque logo sua 
consulta com um urologista. Novembro é azul tam-
bém no Minas!

Alerta azul

Quais são os primeiros sinais e/ou sintomas do cân-
cer de próstata? 

O câncer de próstata, na sua fase inicial, normalmente 
não apresenta sintomas, evoluindo de forma silencio-
sa. Pode apresentar sintomas que confundem muito 
com os sintomas do crescimento benigno da prósta-
ta - a hiperplasia benigna (HBP). Esses sintomas, ge-
ralmente, são a dificuldade para urinar, o aumento da 
frequência miccional e sangue na urina (hematúria). 
Numa fase mais avançada, a doença pode se manifes-
tar com dor óssea e até insuficiência renal. Por isso, a 
importância do exame anual. 

Qual é importância do diagnóstico precoce do câncer 
de próstata e como ele é feito? 

A importância do diagnóstico precoce é justamente a 
maior chance de cura para o paciente. O diagnóstico é 
confirmado através da biópsia da próstata guiada por 
ultrassom, que é solicitada quando o PSA e/ou o exame 
do toque retal estão alterados. A ressonância magnética 
também auxilia muito na identificação de casos suspeitos, 
mas o diagnóstico só pode ser confirmado após a biópsia.

Existe alguma possibilidade de prevenção do câncer 
de próstata?

A prevenção, basicamente, seria evitar fatores de risco 
mencionados anteriormente, praticar atividades físicas 
e dieta balanceada. Lembrando que fatores genéticos 
(como raça e histórico familiar) não são passíveis de 
intervenção, motivo pelo qual homens que apresentam 
esses fatores devem iniciar essa avaliação mais preco-
cemente, aos 45 anos.

O câncer de próstata tem cura? 

Sim. Quando descoberto na fase inicial, as chances de 
cura são enormes.

Como é feito o tratamento? 

O tratamento depende da fase e do estadiamento da 
doença. Na fase inicial, a cirurgia, seja ela aberta, 
laparoscópica ou robótica, e a radioterapia são as 
opções. Numa fase mais avançada, pode-se com-
binar o tratamento cirúrgico com outras modalida-
des de tratamento, como, por exemplo, hormônios 
e novas drogas, inclusive de uso oral. Até mesmo a 
vigilância ativa, que seria um acompanhamento mais 
rigoroso do paciente, pode ser indicada, mas em ca-
sos muito selecionados.

O senhor diria que o comportamento dos homens evo-
luiu e houve redução do preconceito em relação ao 
exame de toque para detecção do câncer de próstata? 

Sem dúvida. Hoje o preconceito é muito menor. Os 
homens estão se conscientizando da importância do 
exame da próstata. E campanhas como o Novembro 
Azul são fundamentais para que o preconceito dimi-
nua cada vez mais e passe a ser coisa do passado. 
No mundo de hoje, em que as informações estão na 
palma da mão de praticamente todas as pessoas, 
não existe mais lugar para esse preconceito ou mes-
mo para negligenciar um assunto tão importante. E 
sempre é bom enaltecer o papel das companheiras 
(esposas, namoradas etc.), que, muitas vezes, são 
as responsáveis por quebrar esse tabu sobre o exa-
me da próstata.
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Ao longo da última década, a humanidade tem vivenciado 
uma revolução na forma de se comunicar. As mídias digi-
tais, os aplicativos e os serviços de streaming mudaram 
comportamentos sociais e de consumo, disseminando 
notícias e entretenimento de todas as partes do mundo, 
em tempo real.  Nesse cenário, qual tem sido a estratégia 
de atuação dos meios de comunicação tradicionais - TVs, 
rádios, jornais e revistas?

Para falar sobre esse assunto, a Revista do Minas con-
versou com Bernardo Sales Teles de Carvalho, 47 anos, 
diretor regional da Band Minas desde 2019, quando re-
tornou para Belo Horizonte, sua terra natal, depois de 16 
anos atuando no Grupo Bandeirante no Rio de Janeiro. 

Bernardo Teles, diretor regional da Band Minas

“As mídias digitais, se bem utilizadas, podem 
ser grandes aliadas dos veículos tradicionais”

As mídias digitais e os aplicativos de mensagem se 
tornaram parte do dia a dia das pessoas que buscam 
entretenimento e informações. Em sua opinião, a mídia 
tradicional está com os dias contados?

Não acho que os veículos de comunicação tradicionais, 
como a TV e o rádio, estejam com os dias contados. Acho, 
inclusive, que as mídias digitais podem ampliar o alcance e 
o engajamento da TV e do rádio com o seu público (teles-
pectadores e ouvintes). Cada vez mais, o que determina o 
interesse do público pelos canais de comunicação é a qua-
lidade do conteúdo, seja através de informação jornalística 
de qualidade, transmissões esportivas ou entretenimento. 
As mídias digitais, se bem utilizadas, podem ser grandes 
aliadas dos veículos tradicionais, servindo para estender 
seu conteúdo e o de seus anunciantes ao seu público, 
quando está fora de casa, ou até mesmo impactar novos 
públicos, gerando maior engajamento. 

Como acontece essa “parceria” entre as mídias digitais 
e convencionais?

A internet e as mídias sociais são um mar de informa-
ção. No entanto, grande parte dessa informação não é 
de qualidade ou é até mesmo incorreta ou mentirosa. 
Cientes disso, plataformas como o Facebook e o Google 
vêm investindo cada vez mais em iniciativas em con-
junto com veículos tradicionais de grande credibilidade, 
como a TV Band, para criar conteúdo confiável e de 
qualidade, exclusivos para essas plataformas. A Band, 
por exemplo, tem uma start up chamada VIBRA, que foi 
criada para desdobrar o conteúdo de seus veículos e 
criar conteúdos exclusivos para o meio on-line, e tem 
recebido investimentos dessas plataformas para isso.

“O que determina o 
interesse do público pelos 
canais de comunicação é 
a qualidade do conteúdo”
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lores que levo na minha vida até hoje. 
Todos os mineiros, sejam sócios ou 
não do Clube, conhecem muito bem 
o trabalho do Minas no esporte, que 
inclui a conquista de inúmeros títu-
los nacionais e internacionais. No 
entanto, a meu ver, o maior trabalho 
feito pelo Minas é incutir nas crian-
ças que frequentam o clube valores 
como disciplina, superação, amizade 
e respeito ao próximo, base para for-
mação de bons cidadãos.

Fale-nos um pouco sobre a tra-
dicional atuação da Band Minas 
em ações solidárias para a popu-
lação em situação de vulnerabili-
dade social. 

Desde o início das operações em 
Minas Gerais a emissora sempre es-
teve envolvida em ações solidárias, 
seja por meio de campanhas de 
mobilização da população, ou atra-
vés da nossa programação, levando 
informações sobre as necessidades 
das pessoas m situação de vulnera-
bilidade e divulgando e incentivando 
parceiros que também desenvolvem 
trabalhos sociais relevantes. 

Qual é a opinião do senhor sobre 
o Minas Tênis Solidário, programa 
de responsabilidade socioambien-
tal do Clube?

Vejo essa iniciativa do Minas como 
de extrema importância. É muito bom 
ver uma instituição da importância 
do Minas Tênis Clube, que tem uma 
capacidade enorme de mobilização 
dos seus associados/parceiros, se 
dedicar, por meio do voluntariado, à 
realização de programas sociais que 
propiciam melhor qualidade de vida 
a pessoas que necessitam de assis-
tência, seja através de doações de 
mantimentos e produtos ou do aces-
so à cultura e ao esporte.

nossa grade. Trouxemos de volta 
o programa Show do Esporte, que 
ocupa a nossa grade durante todo 
o domingo, com a transmissão da 
Formula 1, que vem dando ótimos 
índices de audiência, bem como 
diversas outras transmissões de 
eventos esportivos.  Temos planos 
de fazer esse mesmo movimento 
de retomada com alguns eventos 
esportivos regionais, aqui em Minas 
Gerais. Com o avanço da vacinação 
contra a Covid 19 e a diminuição dos 
índices de contaminação, acredita-
mos que no ano de 2022 poderemos 
realizar, em parceria com institui-
ções mineiras, projetos esportivos 
tanto focados no esporte profissio-
nal quanto amador. O Minas Tênis 
Clube, inclusive, com certeza será 
um grande parceiro nesses projetos.

Qual é a opinião do senhor sobre o 
trabalho desenvolvido pelo Minas 
no fomento do esporte e da cultu-
ra no estado?

O trabalho desenvolvido pelo Minas, 
tanto no esporte como na cultura, é 
de suma importância. Digo isso, pois 
conheço e frequento o Clube desde 
muito novo, tendo sido o mesmo 
uma extensão da minha casa. No Mi-
nas, fiz grandes amigos e aprendi va-

“O trabalho 
desenvolvido 

pelo Minas, tanto 
no esporte como 

na cultura do 
estado, é de suma 

importância”

Em sua opinião, os serviços de 
streaming são uma ameaça para 
as emissoras de TV? 

Acredito que são concorrentes, mas 
não uma ameaça. Primeiramente, a 
TV aberta tem como principal públi-
co as classes C, D e E. Infelizmente, 
a maioria dos brasileiros não tem 
condições de se alimentar apropria-
damente, muito menos de pagar por 
serviços de streaming. Pesquisas 
mostram que as plataformas de stre-
aming ocupam uma parte da aten-
ção do público durante o dia, mas a 
TV aberta continua, principalmente 
junto ao público das classes C, D e E, 
como a principal fonte de entreteni-
mento e informação, levando conteú-
do atual, confiável e de credibilidade 
a seus telespectadores. 

E como a Band vem atuando para 
manter a fidelidade desse público? 

Para não perder essa audiência, a 
Band Minas tem focado, tanto na 
TV quanto na rádio, na produção 
de conteúdos e programas locais 
que possam levar informações e 
ajudar a resolver problemas que 
a população da Grande Belo Hori-
zonte e de Minas sofre no dia a dia. 
Diferentemente do streaming, a TV 
e o rádio conseguem levar, com a 
agilidade necessária, informações 
sobre tudo o que ocorre no dia a 
dia da população e cobrar das ins-
tituições, sejam públicas ou priva-
das, a solução dos problemas das 
cidades e do estado.

A Band TV sempre investiu no es-
porte, sendo, inclusive, a pioneira na 
transmissão de jogos de vôlei, nos 
anos 1980. Há planos para o incre-
mento da programação esportiva?

Já neste ano retomamos com muita 
força a programação esportiva em 
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Conselho Deliberativo aprova o início de mais uma fase de obras do Plano Diretor do Minas Náutico
Novo Clube

PDMN

Conselheiros e diretores durante a aprovação das obras e apresentação da maquete do novo Náutico

Terão início ainda neste ano as obras de mais uma 
fase do Plano Diretor do Minas Náutico (PDMN), con-
forme aprovação da proposta da diretoria pelo Conse-
lho Deliberativo, na reunião realizada em 25 de setem-
bro último. No mesmo encontro foi apresentada aos 
conselheiros a maquete do novo Náutico e detalhados 
os espaços que serão construídos ao longo dos próxi-
mos três anos. 

Essa etapa de obras inclui duas lanchonetes; o “praião 
mineiro” com seis quadras de areia e arquibancada; o  
porte cochère e a terceira fase do Pavilhão de Espor-
tes e Eventos, que terá Espaço da Criança, academia, 
salas de cursos esportivos e quadra poliesportiva. A 
área construída do Minas Náutico, que totaliza mais 
de 40 mil m², atualmente, saltará para 62 mil, num ter-
reno de 117 mil m².

“As obras permitirão a ampliação das opções de lazer 
e da linha de serviços oferecidos aos sócios, garan-
tindo novas atividades para todas as faixas etárias 
e segmentos do quadro social do Náutico. Nosso 
objetivo é dar mais bons motivos para a família mi-
nastenista frequentar o Clube unida, fortalecendo o 
relacionamento entre pais, filhos, avós e promovendo 
a integração das gerações”, afirma o vice-presidente 
Carlos Henrique Martins Teixeira. 

Deve ser esclarecido que, de acordo com o inciso XII do 
Artigo 35 do Estatuto do Náutico, compete ao Conselho 
Deliberativo, órgão representante dos associados: “Auto-
rizar a execução de obras e serviços nas dependências 
do MTNC, assim como a contratação de empréstimos 
financeiros, cujos valores sejam superiores a 5% (cinco 
por cento) de suas receitas operacionais estimadas no 
orçamento aprovado para o ano”.

Plano atualizado
Elaborado em 1996, visando a construção da primeira fase 
do Clube, inaugurada em 18 de março de 2000, o Plano 
Diretor do Minas Náutico já passou por duas revisões, ob-
jetivando sua atualização e adequação a demandas dos 
sócios, mudanças de comportamentos sociais, avanços 
tecnológicos etc. A primeira revisão do PDMN foi feita em 
2013, antes da implementação da fase que incluiu o Pavi-
lhão de Esportes e Eventos, entregue aos sócios em abril 
de 2018. A segunda revisão ocorreu em 2020 e está nor-
teando as obras que serão iniciadas nos próximos meses.

A Comissão Revisora atual do Plano Diretor do Minas 
Náutico é formada por Ricardo Vieira Santiago, Carlos 
Henrique Martins Teixeira, Sérgio Bruno Zech Coelho, 
Kouros Monadjemi, Murilo Eustáquio Santos Figueiredo, 
João Lúcio Almeida de Mello, José Cláudio Nogueira 
Vieira e Fernando Mauro Zefferino.
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Construções existentes e novas construções baseadas no Plano Diretor

O Bar da Lagoa será a primeira obra dessa etapa do PDMN

Recursos próprios
A implementação dessa nova fase de obras do PDMN 
tem previsão de duração de três anos e custo estimado 
em R$ 13.581.928,68, que serão pagos com recursos 
próprios. “Como os recursos vêm da contribuição con-
dominial, temos que casar a velocidade das obras com 
o caixa do Clube. Já temos uma parte dos recursos, 
mas precisamos ter o restante, já que a diretoria não 
pretende pegar empréstimo”, ressalta o diretor de Obras 
do Minas, José Cláudio Nogueira Vieira. 

Para o diretor minastenista, a ampliação das opções de 
lazer e da linha de serviços oferecidos pelo Clube mo-
tivarão a adesão de mais sócios e alavancarão o valor 

da cota. “A partir do momento que as novas obras vão 
sendo construídas, novos sócios são atraídos e mais 
recursos condominiais são gerados. A gente acredita 
também que essas obras maravilhosas propiciarão a 
valorização da cota, já que o Clube terá mais atrativos 
para as pessoas”, afirma.

Os novos espaços 
As primeiras intervenções dessa etapa do PDMN acon-
tecerão nas duas lanchonetes, começando pela que 
está localizada perto da lagoa, que será chamada de 
“Bar da Lagoa”. Em seguida, a reforma completa será 
executada na lanchonete próxima à guarderia, que aten-
derá ao público do Espaço Kids.
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PDMN

E quem disse que Minas não tem praia não perde por 
esperar. Concluídas as obras das duas lanchonetes, 
começa a construção do “praião mineiro”. Assim está 
sendo chamado o espaço próximo à área dos barcos 
cabinados, no píer, que contará com seis quadras de 
areia e arquibancada integrada ao ambiente. “Só não 
será a praia perfeita, porque a areia não encosta na 
água. Existe uma faixa de 30 metros de terra no entor-
no da lagoa, que é Area de Preservação Permanente 
(APP), na qual não se pode mexer (Código Florestal 
– Lei nº 12.651/2012). Então, vencida essa faixa de 
30 metros, teremos o “areião”, onde as quadras serão 
instaladas. Atrás das quadras, haverá uma arquiban-
cada grande, aproveitando o desenho do terreno. Ali o 
pessoal poderá ficar esperando para jogar e contem-
plando a lagoa. Será um espaço muito bonito”, afirma 
o diretor José Cláudio.

Na sequência do cronograma de obras, será executa-
do, na frente do Pavilhão de Esportes e Eventos, o por-
te cochère com cobertura, para que, nos dias de chuva, 
as pessoas possam descer do carro sem se molhar.

Fechando essa etapa de obras do PDMN, terá sequência, 
na área em que estão, atualmente, as quadras de areia, 

a construção do Pavilhão de Esportes e Eventos, com 
três andares. O primeiro está reservado ao Espaço 
da Criança, similar ao existente no Minas I; no se-
gundo andar será instalada uma moderna academia; 
e no terceiro, haverá salas de aulas dos cursos de 
ioga, sapateado, dança, judô, karatê e outras moda-
lidades. No fundo do prédio, num andar único de pé 
direito mais alto, os sócios ganharão uma quadra po-
liesportiva coberta, nos moldes da Areninha do Mi-
nas I. “É importante mencionar que naquela área já 
foram feitas as contenções, que são aqueles muros 
grandes de concreto, e as fundações para o prédio 
subir”, destaca o diretor minastenista José Cláudio 
Nogueira Vieira.

O detalhamento dos projetos dessa nova etapa do 
PDMN foi elaborado pelas empresas vencedoras das 
licitações feitas pelo Clube: S. Rabelo Arquitetura (proje-
tos arquitetônicos), EA Projetos & Construções (projetos 
de estrutura); Lumatec Projetos e Consultoria (projetos 
de instalações) e HVAC (projetos de exaustão). A con-
tratação por meio de licitação é procedimento padrão 
adotado no Náutico e garante transparência na execu-
ção das obras.

As quadras de areia e as arquibancadas do “praião mineiro”
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Minas II terá mais uma quadra de beach tennis e Espaço de Preparação Física 
Esporte na areia

Os frequentadores assíduos do Minas II ganharão mais 
um espaço para a prática do esporte recreativo que to-
mou conta da cidade. A construção da segunda quadra 
de beach tennis está em ritmo acelerado, para ser en-
tregue aos associados em dezembro. A Engequadra, 
vencedora da licitação, é a empresa contratada para 
a execução do trabalho. A nova quadra fica próxima à 
primeira, que foi entregue aos sócios em maio último, 
e tem as mesmas dimensões – 18 m x 10,80 m. Serão 
necessárias 90 toneladas de areia de quartzo para “en-
cher” a quadra, que é exclusiva para a prática de beach 
tennis, assim como a outra já existente no Clube

Espaço de preparação física
Ainda no Minas II, associados e atletas da natação, que, 
vale lembrar, também são sócios do Clube, poderão 
contar, até o final deste ano, com o Espaço de Prepa-

ração Física, para fazer alongamentos e aquecimentos, 
antes da prática esportiva. A área é próxima à piscina 
olímpica e terá cerca de 25 m². A equipe de profissionais 
da Gerência de Engenharia e Manutenção do Clube é a 
responsável pela execução do serviço.

Mais obras
No Minas I, está sendo executada a reforma do telhado 
do teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, na área 
sobre o palco. A obra será concluída este mês e inclui 
instalação de novos rufos e vedação de estruturas, para 
prevenir goteiras e infiltrações. Ainda na Unidade I, está 
em fase de conclusão a impermeabilização do passeio 
em frente ao Clube, na rua da Bahia, visando eliminar as 
infiltrações antes existentes. Já no Country, prosseguem 
as obras de construção da sala de preparação física da 
Unidade, que tem previsão de conclusão no próximo ano. 

A impermeabilização do passeio da rua da Bahia termina este mês

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBEPATROCÍNIO MASTER APOIO
REALIZAÇÃO

A construção das duas salas de cinema do Centro Cul-
tural Unimed-BH Minas segue conforme o cronogra-
ma aprovado pela Comissão de Obras do Clube, que 
prevê a conclusão das obras em dezembro próximo. 
No último mês, foi finalizado o isolamento acústico 
dos pisos, paredes e teto. Agora, em novembro, serão 
feitos o revestimento em carpete no piso e em MDF 
nas paredes e no teto. Está em andamento a monta-

Cronograma de obras está em dia, e as duas salas deverão ser entregues em dezembro
Cinemas do Centro Cultural

gem dos equipamentos e dutos do sistema de clima-
tização das salas, a infraestrutura de instalações de 
dados, elétricas e audiovisual e a montagem da plata-
forma da cabine de projeção.
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O Governo de Minas realiza a maior
operação de vacinação da história.

Tome a segunda dose.
#JUNTOSVAMOSVENCER

VAC I N A M I N A S . M G .G OV. B R

Gestão de utilidades e monitoramento de temperatura das piscinas estão sendo implementados
Minas Smart Clube

servem como base para renegociação de contratos e 
projetos de eficiência.

Monitoramento de temperatura de piscinas: a digita-
lização da medição de temperatura das piscinas dos 
Minas I e II substitui as placas físicas colocadas em 
displays perto das piscinas, indicando a temperatura 
em tempo real de cada uma. Os registros das leituras 
nos novos sensores de temperatura, além de ficarem 
disponíveis nos displays, são enviados para o CCO. As 
informações são armazenadas, analisadas e subsidiam 
o controle. Em breve, as medições de temperatura da 
água das piscinas estarão disponíveis em outros meios 
de comunicação com o associado para consulta em 
tempo real. Os mesmos procedimentos serão adotados 
também nos Minas Náutico e Country (que já tem o sis-
tema nas piscinas inferiores) em 2022.

Mais duas soluções tecnológicas que tornarão o Minas o 
primeiro clube inteligente do país foram implementadas: 
a gestão de utilidades, que passa a ter 190 pontos de con-
trole; e o monitoramento da temperatura da água, agora 
com medição digitalizada em substituição aos displays 
afixados perto das piscinas. Confira os detalhes a seguir.

Gestão de Utilidades: está sendo ampliado o monito-
ramento do uso de energia elétrica, água e gás para as 
três Unidades do Minas e para o Náutico, totalizando 
190 pontos de controle. Todas as informações obtidas 
pelos sensores são armazenadas no Centro de Controle 
e Operação (CCO) e em um servidor na nuvem, fican-
do disponíveis para análises. O trabalho de gestão visa 
acompanhar os consumos das unidades, bem como 
identificar perdas e oportunidades de economia em 
cada setor ou grande equipamento. Os dados históricos 

SEU PATRIMÔNIO

As piscinas dos Minas I e II terão, a partir deste mês, medição digitalizada da temperatura da água
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O Governo de Minas realiza a maior
operação de vacinação da história.

Tome a segunda dose.
#JUNTOSVAMOSVENCER

VAC I N A M I N A S . M G .G OV. B R

Está tudo pronto para a realização do XIV Concurso Literário do Programa 
Cabeça de Prata, nas categorias crônica, conto e poesia. O edital estará 
disponível no site minastenisclube.com.br, a partir do dia 16 deste mês, 
quando começa o prazo de inscrições, que são limitadas e podem ser feitas 
até 17 de dezembro. E o tema deste ano é dos mais inspiradores: Família. 
Então, mostre o seu talento na arte da escrita.

Uma comissão julgadora especializada selecionará os três melhores tra-
balhos de cada modalidade, que serão publicados na Revista do Minas. A 
premiação será em janeiro. Mais informações: 3516-2084.

A partir do dia 16, estarão abertas as inscrições para o Concurso Literário do Cabeça de Prata 
Mostre seu talento

Oficina de Natal
E vai até o dia 29 deste mês o prazo de inscrição na Oficina Especial de Natal, que será no dia 7 de dezembro, às 16h, 
no piso 3 do Centro de Facilidades (lanchonete). Poderá ser feita uma inscrição por cota, pelo telefone 3516-2084. Os 
protocolos de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus serão seguidos rigorosamente, incluindo o uso 
obrigatório de máscara durante todo o tempo da atividade.

CABEÇA DE PRATA
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Torneio de Beach Tennis reúne mais de 120 sócios e movimenta o Náutico
Raquetes na areia

Mais um concorrido Torneio Interno de Beach Tennis 
movimentou as quadras do Minas Náutico, no último 
mês. Nem mesmo o tempo nublado, nos dois dias 
da competição, afastou os 122 associados inscritos, 
que disputaram 115 jogos, no total, em nove catego-
rias masculinas e femininas. As duplas classificadas 

nos três primeiros lugares ganharam medalhas e 
brindes da Track & Field e da Optical Express. Pres-
tigiaram o evento o diretor do Náutico Jorge Guima-
rães Bachur e os diretores do Minas Tênis Gustavo 
Zech Coelho e Lito Mascarenhas. Confira o pódio de 
cada categoria, a seguir. 

Feminino

Iniciantes: 1º lugar - Leticia Peixoto / Leticia Mello; 2º lugar - Fernanda Queiroz / Francis Mendonça; 
3º lugar - Daniela Toccafondo / Valéria Costa. 
Categoria C: 1º lugar - Ana Clara Gazzinelli / Izabela Mineiro; 2º lugar - Mariana Marinho / Bruna 
Santos; 3º lugar - Juliana França / Debora Lamas.
Categoria B: 1º lugar - Fátima Guilherme / Flávia Mineiro; 2º lugar - Juliana Antunes / Isabela 
Campos; 3º lugar - Tetê Mesquita / Rísia Botrel.

Masculino

Iniciantes: 1º lugar - Fausto José Pena / Cláudio Castro; 2º lugar - Flávio Hoffmann / Rodrigo 
Hoffmann; 3º lugar - Paulo Reis / Sergio Eduardo Reis.
Categoria C: 1º lugar - Renato Garcia / Michel Maxta; 2º lugar - José Carlos Vieira / Rafael Vieira; 3º 
lugar - Marcus Guanaes / Amir Cunha.
Categoria B: 1º lugar - Gustavo Zech Coelho / João Gomide; 2º lugar - Michel Kfouri / Miguel 
Coimbra; 3º lugar - Bruno Machado / Lucas Torres.
Categoria A: 1º lugar – Lucas Lamounier / Olímpio Couto; 2º lugar - Thomaz Paiva / Bruno Ferreira.

Duplas 
mistas

Iniciantes: 1º lugar - Marina Paiva / Ricardo Teixeira; 2º lugar - Vivian Magalhães / Amir Magalhães; 
3º lugar - Cristina Moura / Eyder Rios
Categoria C: 1º lugar - Ivano Westin/ Tatiana Figueiredo; 2º lugar - Alexia Drummond / André 
Drummond; 3º lugar - Klauss Nogueira / Gracie Costa.

O Torneio Interno de Beach Tennis reuniu 120 associados, em 115 jogos
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As vice-campeãs Fátima Guilherme/Flávia Mineiro e as campeãs 
Juliana Antunes/Isabela Campos, da categoria B feminina

O diretor Jorge Bachur Guimarães e os vice-campeões da 
categoria B masculina, Michel Kfouri e Miguel Coimbra

MINAS NÁUTICO

Cenas
Confira alguns flashes da premiação do Torneio Interno de Beach Tennis do Minas Náutico, realizado nos dias 9 e 10 de outubro.

Alexia e André, Ivano e Tatiana e Klauss e Gracie: duplas 
vencedoras da categoria C mista

O diretor Gustavo Zech, campeão da categoria B, com Lucas 
Lamounier e Olímpio Couto, campeões da categoria A masculina

Lances emocionantes e muita descontração marcaram o torneio 
no Minas Náutico

A festa no pódio das minastenistas vencedoras da categoria 
Iniciantes feminina

As duplas vencedoras da categoria C feminina: Ana Clara/
Izabela Mineiro (1), Mariana/Bruna (2) e Juliana/Debora (3)

O pódio da categoria Mista Iniciantes: Marina/Ricardo (1), 
Vivian/Amir (2), Cristina/Eyder (3)
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1º lugar: Helena Guimarães 
Batista, 9 anos

2º lugar: Nathália Rebelo 
Durigueto, 9 anos

3º lugar: Gabriel Durão Loures 
Valle, 9 anos

1º lugar: Helena Bastos de Cas-
tro, 12 anos

2º lugar: Maria Fernanda 
Oliveira Dumont, 11 anos

3º lugar: Rafael Alkmin 
Cavalcante, 11 anos

Conheça os desenhos vencedores do concurso realizado pelo Minas
O pet dos meus sonhos

Com mais de 700 desenhos inscritos, a comissão jul-
gadora do Clube teve muito trabalho para selecionar 
os desenhos vencedores do concurso “O pet dos meus 
sonhos”, que mobilizou a garotada minastenista nos úl-
timos dois meses. Os participantes foram distribuídos 

nas categorias 4 a 6 anos, 7 a 9 anos e 10 a 12 anos e, 
no Espaço da Criança, contaram com todo o material 
necessário para dar asas à imaginação. Na próxima edi-
ção, publicaremos as fotos dos autores dos desenhos 
selecionados, que foram premiados com kits de artes. 
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1º lugar: Guilherme Tavares 
Castro Diniz, 6 anos

2º lugar: Letícia Passos Jun-
queira, 5 anos

3º lugar: Luiza de Oliveira 
Campos, 5 anos
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ENTRETENIMENTO

No dia 20 deste mês, das 10h às 13h30, na área de 
recreação da lanchonete, no piso 3 do Centro de Faci-
lidades, a criançada minastenista de até 12 anos vai 
aprender a fazer tie-dye, que é uma técnica de tingi-
mento artístico de tecidos, usada em várias culturas do 
mundo, há vários séculos. O tie-dye, que em português 
significa “amarrar e tingir”, fez grande sucesso na moda 
nos 1960/1970, com o movimento hippie, nos Estados 
Unidos. Recentemente, voltou a ser fashion, colorindo 
roupas e calçados. 

As inscrições para a oficina deverão ser feitas no local, a 
partir das 9 horas. Serão seguidos os protocolos de bio-
proteção, incluindo o uso obrigatório da máscara facial 
durante toda a atividade. Mais informações: 3516-1303.

Espaço Teen Newton
O espaço exclusivo para os minastenistas de 13 a 17 anos terá, este mês, três 
oficinas “mão na massa”, em que a galera teen aprenderá a construir um drone 
e uma luminária com garrafa pet e dará sequência à construção da máquina ca-
seira de brindes, usando mecanismos hidráulicos feitos de seringa e mangueira 
de aquário. Não perca!

É só chegar e jogar
Sherlock Express, The Mind, Bandido, Coup - 2ª edição, 
Córtex: Desafios!, Dobble, Saboteur, Quartz, Exploding Kit-
tens, Ticket to Ride, Jungle Speed: Bertone. Tem também 
videogames para todos os gostos.

Garotada aprenderá técnica de tingimento artístico de tecidos
Oficina de Tie-dye

Oficina Data Horário
Drone de MDF 1° a 7/11

segunda a sexta-feira, 
das 13h às 19h; 

sábado e domingo, 
das 10h às 16h.

Máquina caseira de brindes 8 a 21/11

Luminária de garrafa pet 22 a 30/11
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A programação do teatro do Centro Cultural Unimed-BH 
Minas tem atrações para todos os gostos, neste mês 
de novembro, começando com o show Tríade, no dia 
12, reunindo no palco os artistas Jane Duboc, Natha-
lia Bellar e Cliver Honorato. O repertório inclui canções 
autorais, inclusive uma inédita feita pelo trio, além de 
clássicos da música brasileira. O show conta com a 
participação do renomado instrumentista Marco Lobo. 
No dia 27, a Orquestra Ouro Preto e Paulinho Pedra 

Confira as atrações no teatro do Minas, este mês, e reserve logo seus ingressos 
Anote na agenda

Azul apresentam grande espetáculo, com canções 
autorais e de outros nomes consagrados da MPB. Já 
nos dias 13, 21 e 28, o público está convidado a sol-
tar o riso, com os melhores humoristas da cidade, nos 
stand ups do BH Comedy Club.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do 
teatro, de segunda-feira a sábado, das 13h às 19h, ou 
no site eventim.com. Fique por dentro da programação 
completa do mês no site www.minastenisclube.com.br

PATROCÍNIO MASTER

APOIOREALIZAÇÃOCLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE
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SHOW TRÍADE – JANE DUBOC, CLIVER 
HONORATO E NATHALIA BELLAR
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).
Classificação: 12 anos

SEXTA

20h
12

20h

BH COMEDY CLUB (STAND UP) - 
BRUNO BERG, CAÍQUE DUMONT, GUI-
LHERME SANTEZ, ILAN CARVALHO, 
RUBENS RAMALHO E THIAGO SOUZA
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).
Classificação: 14 anos

SÁBADO

13

20h

BH COMEDY CLUB (STAND UP) 
RAPHAEL GHANEM
Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia).
Classificação: 16 anos
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ORQUESTRA OPUS 
E PAULINHO PEDRA AZUL
Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia).
Classificação: livre

SÁBADO

27

20h

BH COMEDY CLUB 
(STAND UP) 
STEVAN GAIPO
Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia).
Classificação: 12 anos

DOMINGO
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A partir deste mês, a exposição de longa duração “Minas 
Tênis Clube: várias histórias”, no Centro de Memória do Mi-
nas, terá três novas vitrines, com imagens e objetos sobre 
os temas: “Minastenistas nos Jogos Olímpicos”, “O Centro 
Cultural desde a sua inauguração/2013” e “MKT no Minas”. 

Já no Espaço Expositivo, o quarto módulo da mostra 
“Imagens Descobertas” poderá ser conferido até o dia 
31 de dezembro. As fotos registram cenas de lazer e es-
porte, no Minas e na capital, no período de 1943 a 1975, 
de autoria de Bruno Roberto Martins da Costa. 

O Centro de Memória do Minas e o Espaço Expositivo ficam 
no piso 5 do Centro de Facilidades (CF5), são abertos ao pú-
blico em geral e funcionam de segunda a sábado, das 8h às 
20h, e aos domingos e feriados, das 8h às 19h. Agendamen-
to de visitas mediadas: educativogaleria@minastc.com.br. 

Espaço Expositivo e Centro de Memória terão imagens e vitrines atualizadas
Fotos e histórias 
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Apresentação de ginástica dos alunos do professor Macedo, 
no gramado, em 1959. Ao fundo, observa-se a arquitetura das 
casas no entorno do Clube, naquela época.

Até o dia 23 de janeiro, a Galeria do Centro Cultural Uni-
med-BH Minas abriga a exposição “Fátima Pena: flores 
inexatas, esquinas de sombra”, que reúne cerca de 350 
obras da consagrada artista mineira, entre pinturas, 
aquarelas e desenhos. A mostra inclui cadernos, esbo-
ços, fragmentos, anotações gráficas e escritas, vídeo 
inédito sobre a obra e o processo artístico de Fátima 
Pena, produzido por Mariana Borges. Videografias de 
textos extraídos do livro “Primeira Pessoa”, de autoria 
da artista, serão projetadas no piso da Galeria. 

A exposição, que foi aberta em outubro último e tem 
sido sucesso de público, conta com o patrocínio máster 
do Instituto Unimed-BH. A entrada é franca. A galeria 
funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 20h; sábado, 
domingo e feriado, das 11h às 18h. Agendamento de vi-
sitas mediadas: educativogaleria@minastc.com.br.

Artista consagrada expõe 350 obras na galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas
Fátima Pena

A arte de Fátima Pena está em exposição na Galeria do Minas I
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Atmosfera acolhedora, acomodações 
confortáveis, alimentação saudável e 
equipe completa de profi ssionais de 
saúde em uma casa cuidadosamente 
preparada para atender todas as 
necessidades do seu familiar.

R. Alfenas, 341 - Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte, MG

(31) 99798-2765              (31) 3567-3400

Te esperamos para uma visita.

é o que
com amor

O CUIDADO

AOS IDOSOS

respeito

 nos motiva.
&
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O guitarrista e escritor Tony Bellotto fala sobre a obra do poeta Paulo Leminski
Letra em Cena

No dia 16 deste mês, às 20h, o Letra em Cena, programa literário do Mi-
nas Tênis Clube, apresenta a obra do curitibano Paulo Leminski, um dos 
mais destacados poetas brasileiros do século XX. O músico e escritor 
Tony Bellotto, guitarrista da banda Titãs, é o convidado para o bate-papo 
com o jornalista José Eduardo Gonçalves sobre a trajetória de Leminski. 
A sessão será transmitida no canal YouTube/minastcoficial.

Paulo Leminski (1944-1989) é autor de 600 poemas e 20 livros de prosa. 
Inventou um estilo próprio de escrever poesias, coloquial e curto, fa-
zendo trocadilhos ou brincando com ditados populares. Compôs, ainda, 
cerca de 100 músicas, foi crítico literário e tradutor, vertendo para o 
português as obras de James Joyce, Samuel Beckett e outros. A obra de Paulo Leminski é tema do Letra Cena
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A Galeria do Minas II recebe, entre os dias 8 deste mês 
e 5 de dezembro, a exposição “Mentalismo”, do artista 
plástico Rafael Lucchesi. As pinturas têm como temas 
conceitos como resistência, igualdade e libertação. 
Um dos trabalhos é inspirado no painel “Guernica”, 
obra-prima do espanhol Pablo Picasso, e, segundo Ra-
fael, “é um registro histórico do ‘novo normal’”. A Gale-
ria do Minas II fica na avenida Bandeirantes, 2323, e é 
aberta ao público em geral. A visita virtual à exposição 
ficará disponível no canal YouTube/minastcoficial a 
partir do dia 5 deste mês.

O artista Rafael Lucchesi se inspira em Picasso para mostrar o “novo normal”
“Mentalismo”

Pintura de Rafael Lucchesi inspirada em “Guernica” de Picasso

E está disponível no site www.minastenisclube.com.br o 
edital para seleção das quatro exposições que comporão 
o calendário 2022 da Galeria do Minas II. A iniciativa do Mi-
nas visa contribuir para a divulgação do trabalho de jovens 
talentos e artistas em fase de construção da carreira. Os 
interessados em participar da seleção devem enviar suas 
propostas, no período de 1º a 31 de dezembro, pelo e-mail 
galeria.m2@minastc.com.br.

Propostas de artistas interessados em expor na Galeria do Minas II serão recebidas em dezembro
Seleção 2022

Uma comissão curadora formada por profissionais 
com reconhecida experiência fará a análise das pro-
postas. Até o dia 17 de janeiro de 2022, a listagem 
das exposições selecionadas estará publicada no site 
www.minastenisclube.com.br. O Clube enviará comu-
nicado individual por e-mail aos selecionados. A de-
finição do período de cada exposição será feita por 
sorteio das propostas selecionadas.

REALIZAÇÃOCLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBE

O jornalista Luiz Henrique de Freitas lança seu 
novo livro, dia 23, no Minas

O futebol mineiro
O jornalista Luiz Henrique Freitas (foto) lança, no dia 23 deste mês, às 
19h, no Café do Centro Cultural Unimed-BH Minas, seu novo livro “O fu-
tebol mineiro – 2019/2020, publicado pela editora Autografia. Considera-
do um documento histórico para a crônica esportiva, o livro traz textos 
curtos sobre os jogos disputados, nos dois últimos anos, pelos times da 
capital, Atlético, América e Cruzeiro. A lotação do espaço é restrita a 30 
pessoas, sendo obrigatório o uso de máscara e o respeito ao distancia-
mento social.

O autor, que é sócio do Minas, trabalhou em grandes veículos de comu-
nicação do país, foi professor de faculdades de jornalismo em Belo Ho-
rizonte. Também escreveu o livro “Meus pais e eu”, publicado em 2020.
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Sócios passam em teste de nivelamento técnico e garantem vaga no curso de natação
Saindo da fila de espera

EDUCAÇÃO

dos, porque já tinham domínio dos nados livre e costas, 
que são conteúdos do primeiro nível do curso. Assim, 
garantiram suas vagas no nível 2 do curso.

“Os sócios ficaram muito satisfeitos, pois saíram de uma 
fila em que poderiam ficar durante mais um ou dois 
anos. Agora, em um nível mais avançado do curso de 
natação, terão seus movimentos técnicos aperfeiçoa-
dos para dar sequência ao aprendizado na metodologia 
vitoriosa do Minas”, destaca o coordenador do curso 
de natação do Minas André Teixeira, que foi treinador 
campeão brasileiro de equipes mirim a júnior de três es-
tados e é atleta olímpico do Brasil, tendo disputado os 
Jogos de Barcelona/1992 e Atlanta/1996.

André explica que os responsáveis por todos associados 
de 5 a 7 anos que estavam na fila de espera do curso de 
natação, em setembro, foram comunicados, por SMS e 
e-mail (mais uma vez fica comprovada a importância de 
o sócio manter seus dados atualizados na Secretaria do 
Clube) sobre a realização dos testes, contendo as de-
vidas descrições dos conteúdos da avaliação (domínio 
dos nados crawl e costas). “Os testes foram feitos pelos 
instrutores do curso de natação das duas Unidades. Os 
alunos que não apresentaram os conteúdos necessá-
rios para a avaliação, permanecem na fila de espera es-
colhida pelos associados”, afirma o coordenador.

E vale lembrar que a aula experimental está disponível nos 
cursos com níveis avançados, desde que haja vaga dispo-
nível, e é gratuita! Mais informações podem ser obtidas di-
retamente com as respectivas Coordenações de Cursos..

Aula experimental pode tirar o sócio da fila de espera

Você sabia que, ao solicitar matrícula no curso de na-
tação do Minas, inclusive naquelas turmas em que é 
necessário aguardar vaga na fila de espera, é possível 
fazer uma aula experimental? É isso mesmo! Com essa 
facilidade oferecida pelo Clube o sócio pode garantir 
sua vaga em nível avançado, conforme avaliação do 
instrutor. Como a maioria dos sócios não está atenta ao 
benefício da aula experimental, e a fila de espera do cur-
so de natação, um dos mais concorridos do Clube, não 
para de crescer (afinal, o Clube tem espaços finitos), a 
Diretoria de Educação promoveu, no último mês, nas 
duas Unidades, o “teste de nivelamento técnico”. E 15 
associados, na faixa etária de 5 a 7 anos, foram aprova-

Além de diversão, modalidade esportiva oferece benefícios para a saúde física e mental das crianças
Curso de Peteca

Estimular o espírito saudável de competição, a socia-
lização e a independência na luta por conquistas; pro-
mover a saúde física, fortalecendo músculos e ossos, 
auxiliando no equilíbrio do colesterol e na redução de 
peso; aumentar a autoestima e reduzir a ansiedade, 
por meio do convívio em ambiente descontraído e re-
pleto de brincadeiras e bom humor. Esses são alguns 
dos benefícios, segundo especialistas, da prática da 

peteca para crianças, que estão ao alcance, no Minas, 
dos associados de 10 a 12 anos. 

O novo Curso de Peteca, lançado em setembro, ainda 
tem vagas e as aulas acontecem às sextas-feiras, das 
16h às 17h, na quadra do solário, na Unidade I (próxima 
à piscina olímpica). O valor da matrícula é R$ 69,16; e a 
mensalidade custa, R$ 70. Mais informações nas Cen-
trais de Atendimento.



42 • Novembro de 2021 • REVISTA DO MINAS   

Diretoria homenageia os atletas e treinadores minastenistas que participaram dos Jogos de Tóquio 
Festa olímpica

Atletas e treinadores olímpicos durante a homenagem da Diretoria do Minas pela participação nos Jogos de Tóquio

Disputar os Jogos Olímpicos é a maior conquista da car-
reira de um atleta de alto rendimento, já que a competi-
ção é a mais importante do planeta. E em reconhecimen-
to a essa conquista, a Diretoria do Minas homenageou 
os minastenistas que participaram dos Jogos de Tóquio, 
durante cerimônia realizada no teatro do Centro Cultural 
Unimed-BH Minas, em setembro. O presidente Ricardo 
Vieira Santiago, o vice-presidente Carlos Henrique Mar-
tins Teixeira e o presidente do Conselho Deliberativo Kou-
ros Monadjemi entregaram o pin “Atleta Olímpico do Mi-
nas” aos atletas do vôlei Carol Gattaz, Macrís e Maurício 
Souza; ao ginasta Caio Souza; e aos nadadores Aline Ro-
drigues, Beatriz Dizotti, Bruno Fratus, Fernando Scheffer, 
Guilherme Costa, Vinicius Lanza, além da argentina Ju-
lian Sebastian, que defendeu a seleção de seu país natal. 

Os treinadores Ricardo Yokoyama e Sérgio Marques, 
integrantes das comissões técnicas das seleções bra-

sileiras de ginástica artística e de natação, respectiva-
mente, receberam o pin “Treinador Olímpico do Minas”.

Os medalhistas Carol Gattaz e Macrís (prata com a se-
leção feminina de vôlei), Fernando Scheffer e Bruno Fra-
tus (bronze na natação) também receberam uma placa, 
em que está registrado o reconhecimento do Clube pelo 
desempenho histórico. 

E uma homenagem especial foi feita a Marcus Mattioli, 
atualmente conselheiro do Clube, responsável pela 
conquista da primeira medalha olímpica da natação 
mineira e minastenista. Ele foi bronze nos Jogos 
de Moscou/1980, integrando a equipe brasileira do 
revezamento 4x200 m livre. 

O tenista Marcelo Melo e seu irmão e treinador Daniel 
Melo, ambos formados na base do Minas, também par-
ticiparam dos Jogos de Tóquio.



   REVISTA DO MINAS • Novembro de 2021 • 43

ESPECIAL ESPORTES

A cerimônia em homenagem aos atletas e treinadores 
olímpicos minastenistas foi prestigiada por diretores do 
clube, pelo secretários de esporte estadual José Fran-
cisco Filho (Pelé) e municipal Elberto Furtado, ambos 
tricampeões brasileiros e bicampeões sul-americanos 
de vôlei pelo Minas, nos anos 1980/1990; presidentes 
de federações esportivas; deputado coronel Henrique; e 
representantes de empresas parceiras.

Os medalhistas olímpicos Fernando Scheffer, Bruno Fratus, Carol 
Gattaz, Macrís e Marcus Mattioli receberam placas especiais

O vice-presidente Carlos Henrique M. Teixeira também 
discursou, cumprimentando os minastenistas olímpicos

Honra minastenista
“É uma honra homenagear os atletas e treinadores que 
se dedicaram e, agora, figuram entre os melhores do 
mundo. Esse ciclo olímpico foi atípico. Acompanha-
mos de perto o que vocês fizeram para superar os de-
safios que apareceram pelo caminho, principalmente 
com a pandemia. Vocês foram resilientes, criativos, 
dedicados e, acima de tudo, guerreiros, pois seguiram 
firmes com foco no objetivo maior, os Jogos de Tó-
quio”, afirmou o presidente.

O presidente Ricardo Vieira Santiago destacou a resiliência 
dos atletas e o trabalho em equipe no Minas

Marcos Mattioli, primeiro medalhista olímpico da história 
da natação mineira, recebe, emocionado, a homenagem 
especial do Minas
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Cenas
Confira mais flashes da homenagem do Minas aos atletas e treinadores olímpicos que parti-
ciparam dos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados de 23 de julho a 8 de agosto deste ano.

Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional

Hélio Lipiani, diretor de natação, e o vice-presidente Carlos 
Henrique M. Teixeira

O treinador Ricardo Yokoyama e o ginasta Caio Souza com 
seus “pins” de minastenistas olímpicos

Eros Damasceno, presidente da Federação Aquática Mineira; o 
treinador Sergio Marques e os nadadores medalhistas olímpi-
cos Fernando Scheffer e Bruno Fratus

Maurício Souza, atleta da equipe Fiat/Gerdau/Minas e da seleção 
brasileira olímpica, satisfeito com a homenagem do Clube

Keyla Monadjemi, diretora de vôlei feminino; as medalhistas olím-
picas Macrís e Carol Gattaz; e o presidente Ricardo Vieira Santiago

Carlos Antônio da Rocha Azevedo, diretor geral de Esportes; o 
secretário estadual de esporte, Pelé; Gil Marcos de Araújo Silva, 
diretor de Ginástica; e Sergio Botrel, diretor de Marketing
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Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional

Governador Romeu Zema cumprimenta dirigentes e atletas olímpicos minastenistas
Mais homenagens

O Minas Tênis Clube foi um dos destaques 
do evento realizado pelo Governo do Es-
tado de Minas Gerais, no último mês, no 
BDMG, em homenagem aos atletas filiados 
a federações mineiras que disputaram os 
Jogos Olímpicos de Tóquio. Em momento 
especial da reunião, o governador Romeu 
Zema posou para foto e cumprimentou os 
minastenistas que, por meio do esporte, 
contribuem para projetar o nome de Mi-
nas Gerais no mundo. Os nadadores Aline 
Rodrigues, Julia Sebastian e Vinícius Lan-
za representaram os atletas e treinadores 
olímpicos do Clube, acompanhados pelo 
vice-presidente Carlos Henrique Martins 
Teixeira e pelo diretor geral de Esportes 
Carlos Antônio da Rocha Azevedo.

ESPECIAL ESPORTES

O vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira, Aline Rodrigues, o governa-
dor Romeu Zema, Júlia Sebastian, Vinícius Lanza e o diretor de Esportes Carlos 
Antônio da Rocha Azevedo
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BASQUETE

Minas Storm estreia em casa, este mês, no Novo Basquete Brasil 2021/22
A bola vai subir

Estreando em casa, Minas Storm tem cinco jogos pelo NBB neste mês

Depois da boa campanha na temporada passada, quando 
ficou em terceiro lugar, o Minas Storm começa, neste mês, 
a jornada rumo ao título inédito do Novo Basquete Brasil 
(NBB). A estreia em casa, pela principal competição do 
basquete brasileiro, será no dia 3, contra o Mogi das Cru-
zes. O time comandado pelo técnico Leo Costa terá outros 

quatro compromissos em novembro: dia 5, contra o Pato 
Basquete, também na Arena Multiuso Urbano Brochado 
Santiago, no CTJK; dias 11 e 13, contra o Corinthians e o 
Paulistano, respectivamente, na capital paulista; e dia 20, 
contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Acompanhe os re-
sultados pelo site minastenisclube.com.br

As datas e horários dos jogos podem ser alteradas pelos organizadores do NBB.

Data Horário Confronto Local
3/11 19h Minas x Mogi das Cruzes Arena MTC
5/11 19h Minas x Pato Basquete Arena MTC

11/11 20h Corinthians x Minas São Paulo (SP)
13/11 16h10 Paulistano x Minas São Paulo (SP)
20/11 16h10 Flamengo x Minas Rio de Janeiro (RJ)

NBB 2021/22 – Jogos em novembro

Apoio 
Os atletas do basquete do Minas são beneficiados com recursos do Comitê Brasileiro de Clubes. O técnico Leonardo Costa, 
o fisioterapeuta Leandro Cezar e o preparador físico Paulo Alberto participam do Projeto Formação de Atletas por meio 
do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC).
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A base do Minas, mais uma vez, encheu o torcedor mi-
nastenista de orgulho. Desta vez, a equipe sub-20 soltou 
o grito de campeão ao conquistar, de forma invicta, o 
título da Taça Brasil de Futsal 2021 da categoria, dispu-
tada no último mês, na capital pernambucana, Recife. 
Além de subir no lugar mais alto do pódio, o Minas teve 
o artilheiro, o melhor goleiro, o melhor treinador e ainda 
foi a equipe mais disciplinada do campeonato.

Os minastenistas não deram chances aos adversários 
e impressionaram pelo alto número de gols marcados. 
Foram 23 a favor, em quatro jogos da fase de classifi-
cação, e apenas três gols sofridos. Sob o comando do 
técnico Daniel Lobato, o Minas goleou o Cabrobó Futsal 
(PE), por 6 a 1; o Vasco da Gama (RJ), por 3 a 1; o Es-
porte Clube Vivaz (RR), por 8 a 1; e a Associação Atlética 
Banco do Brasil (PI), por 6 a 0. E a chuva de gols não pa-
rou. Na semifinal, 5 a 1 diante do São José dos Pinhais 
(PR) e, na disputa pelo título nacional, 6 a 2 em cima do 
Pires Ferreira (CE). No total, o Minas marcou 34 gols e 
sofreu apenas seis.

Três minastenistas receberam troféus como “os me-
lhores da competição”: o goleiro Françoar; o ala Mateus 
Maia, artilheiro com sete gols; e o treinador Daniel Lo-
bato. O Minas ainda foi premiado como a equipe mais 
disciplinada do campeonato.

“A Taça Brasil é sempre uma competição muito difícil 
de ser jogada, enfrentamos equipes muito qualificadas, 
e a conquista só vem coroar o trabalho que é feito no 
Departamento de Futsal, desde a equipe sub-17 até a 
adulta. Somos um time, somos uma equipe unida e tra-
balhamos juntos. O resultado é esse. É motivo de muito 
orgulho”, comemora o treinador Daniel Lobato.

Os campeões
Formaram a equipe do Minas campeã da edição 2021 
da Taça Brasil Sub-20 os goleiros Françoar Rodrigues 
e Lucas Cardoso; os beques Lucas Ribeiro e Guilher-
me Lopes; os alas Higo Neves, Regivanderson Sal-
gueiro, Gabriel dos Anjos, Daniel Moiano, João Victor 
Vaz, Mateus Maia, Leonardo Fernandes, Alex Fonseca 

Equipe sub-20 do Minas dá show e é campeã da Taça Brasil de Futsal
O melhor do Brasil

FUTSAL

A equipe sub-20 do Minas comemora o título de campeã da 
Taça Brasil 2021
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e Leonardo Brandão; e o pivô Ítalo Viriato. Além do 
treinador Daniel Lobato, a comissão técnica conta 
com o assistente Diogo Damasceno e o preparador 
físico Rodrigo Santiago. O supervisor técnico Luiz 
Henrique Taveira chefiou a delegação minastenista.

Vale lembrar que este é o segundo título nacional da 
base minastenista. Em setembro último, o time sub-
17 se sagrou campeão da Taça Brasil da categoria, 
realizada em São Luís (MA).

Liga Nacional de Futsal
No fechamento desta edição da Revista do Minas, a equipe 
adulta do Minas disputaria os jogos do turno e returno das 
oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Acompa-
nhe os resultados no site minastenisclube.com.br. 

Apoio
Os atletas do futsal do Minas são beneficiados com recursos 
de projetos aprovados na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) 
de Incentivo ao Esporte: Projeto Formação e Desenvolvimento 
de Atletas por Meio da Integração das Ciências do Esporte 
(Coletivos), processo nº 71000.040473/2020-40, e Projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Basquete e do 
Futsal, nº 2018.02.0045, Decreto nº 46.308/2013.
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Minastenistas dão show e conquistam o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística
Os melhores

GINÁSTICA ARTÍSTICA
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Já a equipe infantil minastenista, 
também campeã nacional, contou 
com Diogo Augusto, vice-campeão 
individual geral da categoria, Caio 
Pereira, Ivan Oliveira, Felipe Silva, 
Gabriel Barbosa e João Pedro Coe-
lho; e os treinadores Rodrigo Thur-
ler e Guilherme Pessoa.

Mundial
Ainda no último mês, Caio Souza 
disputou o Campeonato Mundial, 
em Kitakyushu, no Japão. O minas-
tenista esteve entre os três primei-
ros colocados até o sexto e último 
aparelho, mas uma queda no ca-
valo com alças acabou com suas 
chances de medalha. Ele terminou 
a competição na 13ª posição.

Apoio
Os atletas das ginásticas artística e 
de trampolim contam com o apoio do 
Comitê Brasileiro de Clubes e são be-
neficiados com recursos de projetos 
aprovados na Lei Federal e na Lei Es-
tadual (MG) de Incentivo ao Esporte: 
Projeto Formação e Desenvolvimen-
to de Atletas por meio da Integração 
das Ciências do Esporte (Individuais), 
processo nº 71000.040496/2020-54, 
e Projeto Formação e Desenvolvi-
mento de Atletas do Tênis e da Gi-
nástica, nº 2018.02.0048, Decreto nº 
46.308/2013.

Os técnicos Guilherme Moschen e Ro-
drigo Thurler, o preparador físico Pedro 
Augusto e a fisioterapeuta Mariana 
Weschenfelder participam do Projeto 
Formação de Atletas por meio do In-
vestimento em Profissionais do Esporte 
- Ciclo 2021/2024, Termo de Execução 
nº 25/2020, parceria Minas e Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC).

O Brasil é azul e branco. O Minas 
Tênis Clube é campeão brasileiro de 
ginástica artística nas categorias in-
fantil e adulta masculina, depois de 
dar um verdadeiro show, em outubro, 
na cidade de Aracaju (SE), sede da 
competição nacional. Na classifica-
ção por equipes, o Pinheiros ficou em 
segundo lugar no adulto e no infantil. 
Na terceira posição, ficaram o SERC/
Santa Maria (RS), no adulto, e o Cen-
tro Olímpico (SP), no infantil.

No individual geral, o destaque 
do Minas na categoria adulto foi 
o atleta olímpico Caio Souza, tri-
campeão brasileiro, confirmando 
sua posição como o ginasta mais 
completo do país. Ele disputou seis 
aparelhos e conquistou cinco me-
dalhas, sendo quatro de ouro e uma 
de prata. O minastenista somou 
83.700 pontos, deixando Francisco 
Barreto, do Pinheiros, em segundo 

lugar, com 80.300 pontos. Johnny 
Oshiro, do SERC Santa Maria/SP, 
ficou em terceiro (79.650). O tam-
bém minastenista Lucas Bitencourt 
ficou com o bronze nas argolas.

“Agradeço demais ao Minas Tênis 
Clube por ter acreditado em mim e 
em meu técnico (Ricardo Yokoya-
ma), aos fisioterapeutas, ao mas-
soterapeuta, psicólogo, a toda a 
equipe multidisciplinar e aos meus 
companheiros de equipe”, come-
morou Caio Souza, que disputou 
os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A equipe adulta do Minas, campeã 
brasileira, foi formada por Caio Sou-
za, Gustavo Pereira, Mateus Camilo, 
Rankiel Neves, Bernardo Actos, Ga-
briel Faria e Lucas Bitencourt; Ana 
Carolina Jamil, Camila Siqueira e 
Mirella Santos; e os treinadores An-
tônio Lameira e Ricardo Yokoyama. 

A equipe minastenista de ginástica artística, campeã brasileira de 2021 



   REVISTA DO MINAS • Novembro de 2021 • 49

Minastenistas voltam de Aracaju com  mais 12 medalhas conquistadas em  competições nacionais 
Bagagem extra

GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Minastenistas faturam 12 pódios em duas campeonatos nacionais

O Minas Tênis Clube mostrou, 
mais uma vez, porque é referên-
cia nacional na formação de atle-
tas. No Campeonato Brasileiro de 
Ginástica de Trampolim, realiza-
do em outubro, em Aracaju (SE), 
os minastenistas somaram nove 
medalhas, sendo cinco de ouro, 
uma de prata e três de bronze. Si-
multaneamente ao Campeonato 
Brasileiro, foi disputado também 
o XV Torneio Nacional de Ginás-
tica de Trampolim, e o Minas 
conquistou mais duas medalhas 
de ouro, uma de prata e uma de 
bronze na competição.

No Brasileiro, os destaques indivi-
duais do Minas foram Rayan Cas-
tro, campeão na categoria elite 
(adulta), Gabriel Sousa, campeão 
na categoria júnior, e Gabriel Ro-
drigues, campeão da categoria 
pré-infantil. 

Já no trampolim sincronizado, as 
irmãs Bruna e Marcela Machado 
foram campeãs na categoria in-
fantil, fazendo uma dobradinha mi-
nastenista no pódio, com a dupla 
vice-campeã Alyssa Terra/Marina 
Moysés. No trampolim sincroniza-
do masculino, Arthur Silva e Gabriel 
Rodrigues faturaram o ouro na ca-
tegoria pré-infantil. Arthur também 
foi o terceiro colocado nas dispu-
tas individuais do pré-infantil. 

Ainda no trampolim sincronizado, 
as duplas Cauá Rodrigues/Gabriel 
Souza e Luiza Porto/Alice Albu-
querque garantiram medalhas de 
bronze, respectivamente nas cate-
gorias elite (adulta) e júnior. 

Já no Torneio Nacional, categoria 
pré-infantil, Erick Cunha se sa-
grou campeão individual; e Joana 
Martins e Ana Freire ficaram com 
o ouro no trampolim sincroniza-

do. Joana ainda foi a vice-cam-
peã individual. 

Nas duas competições em Aracaju, 
o Minas foi representando por 15 
ginastas, acompanhados pelos 
treinadores Alexandro Rungue e 
Silton Santos e a pela fisiotera-
peuta Mariana Weschenfelder. A 
supervisora técnica Edmara Co-
lombo chefiou a delegação.

Campeonato Mundial
Gabriel Sousa, 16 anos, Alice Al-
buquerque e Luiza Porto, ambas 
de 15 anos, são os representantes 
do Minas no Campeonato Mun-
dial de Ginástica de Trampolim 
Age Groups (por idades), marcado 
para o período de 22 a 28 deste 
mês, em Baku, no Azerbaijão. Será 
a terceira participação, em Mun-
diais, de Alice e Luiza (2018, 2019) 
e a segunda de Gabriel (2018). 
Acompanhe os resultados no site 
minastenisclube.com.br.

Apoio
Os atletas da Ginástica Trampolim 
contam com o apoio do Comitê Bra-
sileiro de Clubes (CBC) e são benefi-
ciados com recursos do Projeto For-
mação e Desenvolvimento de Atletas 
do Tênis e da Ginástica, aprovado na 
Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Es-
porte, nº 2018.02.0048, Decreto nº 
46.308/2013. 

Os técnicos Alexandro Rungue e Sil-
ton Furiati, o preparador físico Pedro 
Augusto e a fisioterapeuta Mariana 
Weschenfelder participam do Projeto 
Formação de Atletas por meio do In-
vestimento em Profissionais do Esporte 
- Ciclo 2021/2024, Termo de Execução 
nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Bra-
sileiro de Clubes (CBC).
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JUDÔ

Minastenista Guilherme Schimidt começa novo ciclo olímpico com medalha no peito
A caminho de Paris

O minastenista Guilherme Schimidt e a comissão técnica do judô do Minas

Os Jogos de Paris já têm data prevista para começar: 
26 de julho de 2024. Ainda está muito longe, é verdade, 
e muita água passará por debaixo da ponte. No entan-
to, já tem judoca do Minas de olho em uma vaga para 
representar o Brasil nos Jogos da XXXIII Olimpíada, na 
capital francesa. As chances do judoca Guilherme Schi-
midt (81 kg), 20 anos, aumentaram, na abertura do novo 
ciclo olímpico, com a conquista da inédita medalha em 
Grand Prix, competição que faz parte do Circuito Mundial 
da Federação Internacional de Judô (FIJ). Em Zagreb, na 
Croácia, o minastenista ficou com o vice-campeonato da 
categoria meio-médio e subiu oito posições no ranking 
da FIJ, chegando ao 23º lugar, já se colocando entre os 
melhores do mundo.

Para chegar ao pódio, Guilherme venceu o francês Ti-
zie Gnamien, por ippon, com uma chave de braço. Nas 
quartas de final, superou Jose Maria Izquieta, da Espa-
nha, por wazari. Já na semifinal, o brasileiro venceu Do-
rin Gotonoaga, da República da Moldávia, por ippon. O 
minastenista só foi parado na final, pelo judoca número 
um do ranking da FIJ, na categoria -81kg, o georgiano 
Tato Grigalashvili, que ficou com a medalha de ouro.

“É muito importante começar o ciclo olímpico com 
medalha. Este ciclo, devido aos problemas causados 
pela pandemia, será menor e começar pontuando é 
de extrema importância, tanto para o ranking quanto 

para ganhar mais confiança na seleção. Além disso, 
o resultado me credencia a ser cabeça de chave em 
competições internacionais, o que é outra vantagem. 
Para as próximas disputas, espero continuar somando 
pontos e trazendo medalhas para o Minas e o Brasil”, 
destaca Guilherme.

Mais medalhas
Os judocas do Minas conquistaram nove medalhas nos 
Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), realizados no 
último mês, em Brasília (DF). Foram seis ouros, com 
Thays Xavier (48 kg), Layana Colnam (57 kg), Wander 
Candido (66 kg), Guilherme Oliveira (81 kg), André Hum-
berto (100 kg) e Thiago Palmini (+100 kg); duas pratas, 
com Milena Silva (70 kg) e Matheus Oliveira (90 kg); e 
um bronze, com Georgia Mariana Silva (52kg). Os JUBs 
reuniram mais de 200 atletas universitários do país, 
competindo em dez modalidades.

Apoio
Os atletas do Judô contam com o apoio do Comitê Brasileiro de 
Clubes e são beneficiados com recursos do Projeto Olímpico de 
Judô - Minas Tênis Clube, aprovado na Lei Federal de Incentivo 
ao Esporte, processo nº 58000.009434/2018-92. O preparador 
físico André Ferreira e o fisioterapeuta Vitor Reis participam do 
Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Pro-
fissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 
25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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NATAÇÃO

Minastenistas disputam três torneios nacionais e dois internacionais
Às suas marcas

A natação nacional e internacional está voltando com 
fôlego total, depois do longo período de paralisação, por 
causa da pandemia de Covid-19. Somente neste mês de 
novembro, serão realizados três campeonatos no Brasil, 
um na Colômbia e um na Bolívia. E se tem disputa nas 
piscinas, tem atleta do Minas! Cerca de 40 minastenis-
tas participarão das cinco competições.

Os primeiros a subir no bloco de partida e ouvir o 
tradicional aviso “Às suas marcas” serão Ana Beatriz 
Passaglia, Fernanda Celidonio, Helena Lopes, Nichelly 
Brandão Lysy, Henrique Labriola, Gabriel Dias, Guilher-
me Sparandio e Ney Lima Filho. Eles integram a sele-
ção brasileira no Campeonato Sul-americano Juvenil, 
marcado para o período de 7 a 14 deste mês, em Santa 
Cruz De La Sierra, na Bolívia.

Já entre os dias 26 e 30 de novembro, os minastenis-
tas Beatriz Dizotti, Giulia Carvalho, Maria Paula Heit-
mann, Eduardo Moraes, Guilherme Sperandio, Lucas 
Peixoto, Ney Lima filho e Victor Baganha estarão em 
Cali, na Colômbia, defendendo as cores do Brasil, nos 
Jogos Pan-americanos Juniores. 

Fernanda Celidonio, 18 anos, disputará os 200 e os 
400 m medley no Sul-americano e está animada com 
o retorno aos campeonatos internacionais. “Depois de 
uma longa parada, esta competição será a retomada 
para muitos atletas. As expectativas são as melhores, 
mesmo depois de um longo período só com treina-
mentos. Acredito que vai dar tudo certo e vou buscar 
medalhas para o Minas e o Brasil nas provas que vou 
competir”, planeja a nadadora minastenista.

Campeonatos nacionais
Ainda em novembro, o Minas disputa o Festival Sudeste 
Petiz, em Bauru (SP), entre os dias 19 e 21, e o Campe-
onato Brasileiro Juvenil de Verão, em Porto Alegre (RS), 
entre os dias 23 e 27. No dia 30 deste mês, começa o 

Campeonato Brasileiro Infantil de Verão, que será em 
Colombo (PR). No fechamento desta edição da Revista 
do Minas, as equipes minastenistas ainda não estavam 
definidas para esses torneios nacionais. Acompanhe os 
resultados no site minastenisclube.com.br.

Apoio
Os atletas da natação do Minas contam com o apoio do Co-
mitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos de 
projetos aprovados na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de 
Incentivo ao Esporte: Projeto Olímpico de Natação - Minas 
Tênis Clube, processo nº 58000.011284/2018-87, e Projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas da Natação, ano II, 
nº 2019.01.0048, Decreto 46.308/2013.

Os técnicos Sérgio Marques, Alexandre Indiani, Bruno Neves, 
Clarisse Jane, Lidia Mello, Livia Caroline, Mariana Pires e Mau-
ro Dinis, os preparadores físicos Adriano Dias e Jarbas Filho 
e a fisioterapeuta Tatiana Moreira participam do Projeto For-
mação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais 
do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, 
parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Fernanda Celidônio disputa o Sul-americano Juvenil
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A minastenista Laura Nastrini foi destaque no Torneio 
Cosat Internacional, conquistando o campeonato de 
simples na categoria 16 anos. No masculino, brilhou 
Washington Junior, vice-campeão de duplas na cate-
goria 14 anos, jogando ao lado do paulista Breno Ber-
gantin. A competição, uma das mais importantes do 
circuito sul-americano infantojuvenil, foi disputada em 
Gaspar, Santa Catarina, no último mês. 

Já na Copa Filadélfia G1 Nacional, realizada em Go-
vernador Valadares (MG), o Minas faturou 15 troféus. 
Nas disputas femininas de simples da Copa Nacional, 
na categoria 16 anos, Laura Nastrini voltou ao lugar 
mais alto do pódio, fazendo a dobradinha minastenista 
com Catharina Cardoso, a vice-campeã. Sofia Silva foi 
a vice-campeã da categoria até 18 anos. Nas duplas, 
Sofia Silva foi campeã na categoria 18 anos, jogando 
com a mineira Bianca Bernardes, enquanto Catharina 
Cardoso foi vice-campeã dos 16 anos, jogando com  
Sophia Vieira.

No masculino, no torneio de simples, Washington Júnior 
foi o vice-campeão da categoria 14 anos; Eduardo Pas-
saglia e Gabriel Miana fizeram a dobradinha campeão 
e vice-campeão da categoria 12 anos; e Pedro Nastrini 
faturou o título de campeão nos 11 anos. Nas duplas, 
Lucas Abreu, jogando com o mineiro Gabriel Carvalho, 
foi o campeão da categoria 18 anos, enquanto Caio Cé-
sar Souza e Davi Martins ficaram em primeiro lugar na 
categoria até 16 anos.

Vista a nossa camisa
Estão abertas até o dia 19 deste mês as inscrições 
para os testes de seleção de atletas interessados em 
fazer parte da equipe e pré-equipe B de tênis do Mi-
nas em 2022. Podem participar da seleção sócios do 
Clube nascidos em 2009 e 2008, que sejam filiados 
à Federação Mineira de Tênis e tenham disputado al-
gum torneio oficial em 2021; e alunos da pré-equipe 
B do Minas, selecionados pelos profissionais do cur-
so de tênis. As inscrições devem ser feitas exclusi-
vamente pelo e-mail: tênis.country@minastc.com.br. 
Os testes serão realizados pelos técnicos do Minas 

Minas tem campeã no Cosat Internacional e mais 15 pódios em torneio nacional
Ouro da casa

TÊNIS

nos dias 23 e 26 de novembro, no Centro de Excelên-
cia do Tênis, no Minas Country.

Apoio
Os atletas do tênis do Minas contam com o apoio do Comi-
tê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos de 
projetos aprovados na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de 
Incentivo ao Esporte: Projeto Formação e Desenvolvimento de 
Atletas por Meio da Integração das Ciências do Esporte (Indivi-
duais), processo nº 71000.040496/2020-54, e Projeto Forma-
ção e Desenvolvimento de Atletas do Tênis e da Ginástica, nº 
2018.02.0048, Decreto nº 46.308/2013. 

Os técnicos Daniel Klaion, Michel Abílio e Fernanda Ferreira, 
o preparador físico Renato Barbosa e a fisioterapeuta Ellen 
Exmalte participam do Projeto Formação de Atletas por meio 
do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, 
Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasi-
leiro de Clubes (CBC).

Laura Nastrini é a campeã dos 16 anos, no Torneio Cosat 
Internacional, 
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VÔLEI FEMININO

Itambé/Minas faz sete jogos pela Superliga em novembro, dois perto do torcedor
Rumo ao título

Atual campeão da Superliga Feminina, o Itambé/Minas 
inicia o mês de novembro com importantes compro-
missos pela principal competição do calendário nacio-
nal. Com três títulos na bagagem (2001/02, 2018/19 e 
2020/21), o time do técnico Nicola Negro fará escala em 
quatro estados brasileiros para disputar sete jogos nes-
te mês, e dois deles serão em casa, na Arena Minas Tê-
nis Clube. Para a capitã Carol Gattaz, os primeiros jogos 
da Superliga são importantes para mostrar o que deve 
ser melhorado em quadra e, assim, o time vai ganhando 
forma para buscar mais um título nacional. “A Superli-
ga é sempre muito difícil, são vários jogos seguidos e 
viagens e mais viagens. Temos um elenco forte e, com 
certeza, estaremos na briga por mais um título para o 
Minas”, comenta a capitã minastenista.

No dia 2, a equipe Itambé/Minas joga contra o Pinhei-
ros, em São Paulo; e no dia 5, pega o Unilife Maringá, 
no Paraná. Na sequência, as minastenistas têm dois 
compromissos no Rio de Janeiro: Fluminense, no dia 
9; e Flamengo, no dia 12. A estreia em casa, neste mês, 
será no dia 19, contra o Dentil/Praia Clube, jogo con-
siderado um dos maiores clássicos do vôlei brasileiro. 
No dia 23, a equipe mineira volta ao Paraná e enfrenta A Itambé/Minas tem sete jogos este mês pela Superliga

As datas e horários dos jogos podem ser alteradas de acordo com os organizadores da Superliga.

Data Horário Confronto Local Transmissão
2/11 20h Pinheiros x Itambé/Minas São Paulo (SP) Sportv
5/11 21h30 Unilife Maringá x Itambé/Minas Maringá (PR) Canal Vôlei Brasil
9/11 19h Fluminense x Itambé/Minas Rio de Janeiro (RJ) Canal Vôlei Brasil

12/11 19h Sesc/Flamengo x Itambé/Minas Rio de Janeiro (RJ) Sportv
19/11 21h Itambé/Minas x Dentil/Praia Clube Arena MTC Sportv
23/11 16h30 Curitiba Vôlei x Itambé/Minas Curitiba (PR) Sportv
26/11 18h30 Itambé/Minas x Barueri Volleybal Club Arena MTC Sportv

Jogos em novembro - Superliga

Mineiro e Supercopa
A equipe Itambé/Minas ficou com os vice-campeonatos mineiro e da Supercopa, disputados no último mês, na Arena MTC 
e em Brusque (SC). O adversário nas duas decisões foi o Dentil/Praia Clube, que venceu ambas as partidas por 3 a 0. 

Apoio
As atletas do voleibol feminino do Minas são beneficiadas por projetos vinculados ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). A fisiotera-
peuta Bruna Melato e o preparador físico Alexandre Marinho participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento 
em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

o Curitiba Vôlei. Fechando a maratona de jogos em no-
vembro, no dia 26, em casa, o adversário será o Barueri 
Volleybal Club, do técnico da seleção brasileira femini-
na José Roberto Guimarães.
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A equipe Fiat/Gerdau/Minas tem seis jogos, neste 
mês, pela Superliga Masculina 2021/22, que come-
çou na última semana de outubro. Dois deles serão na 
Arena Multiuso Urbano Brochado Santiago, no CTJK, 
que deve voltar a receber o torcedor minastenista em 
breve. Em casa, o time comandado pelo técnico Nery 
Tambeiro faz mais um clássico mineiro contra o Mon-
tes Claros América Vôlei, no dia 13, e enfrenta o Brasí-
lia Vôlei, dia 20. Os outros adversários, em novembro, 
serão: Vôlei Renata, dia 7; Vedacit Guarulhos, dia 10; 
Vôlei Funvic Natal, dia 17; e Sesi-SP, dia 27 (confira a 
tabela completa, abaixo. 

Para o treinador minastenista, a equipe Fiat/Gerdau/
Minas, atual vice-campeã da Superliga, está, mais uma 

vez, entre os favoritos ao título nacional. “Eu aponto três 
grandes forças: Fiat/Gerdau/Minas, Campinas e Sada 
Cruzeiro. Acho que a briga pela Superliga vai ficar entre 
esses três times. Esta edição da competição será muito 
interessante, com elencos jovens e promissores, como 
Sesi-SP, o Guarulhos e o Vôlei Natal, que estreia na com-
petição. Com certeza esses times vão tirar pontos dos 
que estiverem na parte de cima da tabela. É preciso cui-
dado para encará-los”, alerta Nery.

Em outubro, o Fiat/Gerdau/Minas disputou a final do 
Campeonato Mineiro, que foi vencida pelo Sada/Cruzei-
ro. Nesta temporada, além da Superliga, o time minas-
tenista disputa a Copa Brasil e o Campeonato Sul-ame-
ricano de Clubes. 

Fiat/Gerdau/Minas faz seis jogos este mês pela Superliga Masculina 2021/22
No embalo

A equipe Fiat/Gerdau/Minas está focada na luta pelo título nacional 

As datas e horários dos jogos podem ser alteradas de acordo com os organizadores da Superliga.

Data Horário Confronto Local Transmissão
7/11 19h Vôlei Renata x Fiat/Gerdau/Minas Campinas (SP) Sportv

10/11 20h Vedacit Vôlei x Fiat/Gerdau/Minas Pato Branco (PR) Canal Vôlei Brasil
13/11 20h Fiat/Gerdau/Minas x Montes Claros/América Arena MTC Sportv
17/11 21h30 Funvic/Natal x Fiat/Gerdau/Minas Natal (RN) Sportv
20/11 20h Fiat/Gerdau/Minas x Brasília Vôlei Arena MTC Canal Vôlei Brasil
27/11 21h Sesi-SP x Fiat/Gerdau/Minas Osasco (SP) Sportv

Jogos em novembro - Superliga
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VÔLEI MASCULINO

As equipes Minas e Náutico, campeã e vice-campeã da Copa Minas TC, na categoria sub-21

Copa Minas Tênis Clube 

Na sequência do Torneio de Vôlei 
Masculino da 16ª Copa Minas Tênis 
Clube, foram disputados, no último 
mês, os títulos das categorias sub-
16, sub-19 e sub-21, nas quais as 
equipes minastenistas se sagraram 
campeãs. No sub-19 e no sub-21, os 
campeonatos foram conquistados 

de forma invicta. A equipe Minas 
Náutico foi a vice-campeã na cate-
goria sub-21.O Minas ainda teve 11 
atletas premiados individualmente: 
Igor Gonçalves (recepção), Eduardo 
Vieira (saque) e Henrique Guima-
rães (melhor jogador), no sub-16; 
Pedro Meijon (levantador); Jadher 
Henrique (bloqueador) e Vinícius 
Lopes Silva (atacante e melhor jo-

gador), no sub-19; Gustavo Orlando 
(levantador), Kelvi Geovanni (central 
e melhor jogador); Paulo Vinícius 
(ponteiro e atacante), e João Vitor 
Rosa (oposto), no sub-21.

Apoio 
Os atletas do vôlei masculino são be-
neficiados por projetos aprovados pelo 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) - 
Projeto Formação e Desenvolvimento 
de Atletas do Voleibol Masculino, Sub-
15 a Sub-21, nº 2019.01.77 - Decreto nº 
46308/13. O técnico Nery Tambeiro, o 
fisioterapeuta Filipe Augusto e o prepa-
rador físico Davidson Alves participam 
do Projeto Formação de Atletas por 
meio do Investimento em Profissionais 
do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de 
Execução nº 25/2020, parceria Minas e 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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Parceria com CBC possibilita investimento em profissionais do esporte
Forte apoio

Rodrigo Regattieri, treinador da equipe sub-19: ações on-line deram sequência ao trabalho

Referência na formação de atletas desde sua funda-
ção, há 86 anos, uma vez que o fomento ao esporte é 
atribuição estabelecida em seu estatuto, o Minas tam-
bém conta com parcerias para manter sua posição de 
“usina de talentos”, com destaque para o apoio do Co-
mitê Brasileiro de Clubes (CBC), iniciado em 2014. As 
propostas aprovadas junto ao CBC, conforme editais 
publicados, têm ampliado o investimento na formação 
de atletas no Minas. Essa fonte de recurso é baseada 
na Nova Lei Pelé, que repassa ao CBC o corresponden-
te a 0,5% de toda a verba arrecadada nos concursos de 
prognósticos, loterias federais e similares, com desti-
no único e exclusivo para a formação de atletas olím-
picos. Um dos projetos do Minas aprovados nessa lei 
é o de Formação de Atletas por meio do Investimento 
em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021-2024 – Termo 

de Execução nº25/2020, que, ao longo de quatro anos, 
receberá repasses do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), 
entidade nacional responsável pela liberação da verba, 
no valor de R$ 6.920.607,30. Os recursos se destinam ao 
custeio parcial ou completo dos salários de técnicos da 
base e da ponta, preparadores físicos e fisioterapeutas 
das modalidades olímpicas. Com isso, o Minas mantém 
no treinamento de suas equipes profissionais especiali-
zados e altamente capacitados, dando sequência ao tra-
balho de formação de atletas e revelação de talentos para 
o esporte nacional. 

Treinador da equipe sub-19 de vôlei masculino, Rodrigo 
Regattieri tem papel fundamental na formação de atle-
tas minastenistas, que renovam as equipes da ponta e 
são constantemente convocados para seleções minei-
ras e brasileiras da base. Para o treinador, mesmo com 

Obrigado! O seu apoio 
transforma vidas por meio do esporte.
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LEI DE INCENTIVO

Obrigado! O seu apoio 
transforma vidas por meio do esporte.

todas as mudanças geradas pela pandemia, o traba-
lho desenvolvido à distância deixou o Minas à frente 
dos adversários. “A nossa rotina foi, primeiramente, 
criativa, a fim de manter o vínculo do projeto de for-
mação de atletas com o nosso público. Promovemos 
palestras on-line para nossos jovens, com a partici-
pação de atletas e treinadores olímpicos. Fizemos de 
tudo para manter o vôlei na cabeça dos jovens atletas, 
dentro da rotina deles, mesmo que de uma forma dife-
rente”, explica Rodrigo. 

O treinador destaca, ainda, a contribuição dos profis-
sionais da equipe multidisciplinar, nas atividades, du-
rante os meses de isolamento imposto pela pandemia 
do novo coronavírus. “Os preparadores físicos coor-
denaram atividades em encontros on-line e tivemos 
participação importante da psicologia do esporte na 

manutenção da motivação dos atletas e trabalhando 
questões que implicam viver em meio à pandemia, 
principalmente na idade jovem. Com a retomada dos 
campeonatos, observamos que os nossos atletas se 
mantiveram à frente dos adversários, graças às ações 
on-line que desenvolvemos. De alguma forma, a gente 
conseguiu dar sequência ao trabalho realizado no Clu-
be”, afirma Rodrigo Regattieri.

Apoio
Os atletas do vôlei masculino são beneficiados por projetos 
aprovados pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O técnico 
de base Rodrigo Regattieri, o fisioterapeuta Filipe Augusto e o 
preparador físico Davidson Alves participam do Projeto For-
mação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais 
do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, 
parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).



58 • Novembro de 2021 • REVISTA DO MINAS   

MEMÓRIA

Inauguração do Minas, em 1937, parou a cidade e foi notícia em todo o Brasil 
Nasce um gigante

Cerimônia de inauguração do Minas, em 27 de novembro de 1937: ao centro, lendo, o presidente major Ernesto Dornelles Vargas; o 
primeiro à esquerda é o interventor de Minas Gerais, Benedito Valladares

O Minas foi fundado em 15 de novembro de 
1935, e a construção da sua praça de esportes 
levou dois anos. A festa de inauguração durou 
dois dias, 27 e 28 de novembro de 1937, mobi-
lizou autoridades e atletas de várias partes do 
país e foi amplamente noticiada em jornais de 
São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do 
Sul, da Bahia e de outros estados. A imponente 
piscina olímpica com trampolim, novidade na 
cidade, foi “batizada” por nadadoras reconheci-
das internacionalmente, como a paulista radi-
cada no Rio de Janeiro Maria Lenk, a primeira 
sul-americana a disputar os Jogos Olímpicos 
(Los Angeles/1932); e a carioca Piedade Couti-
nho, primeira finalista olímpica da natação bra-
sileira (5º lugar), nos Jogos de Berlim, em 1936. 

Equipes de tênis, vôlei e basquete do Flumi-
nense, do Riachuelo e do Copacabana, os 
três do Rio de Janeiro; do Palestra, de São 
Paulo; do América e da Associação Atlética 
Aviação (ASA), ambos de Belo Horizonte, dis-
putaram os torneios de abertura do novo do 
clube mineiro. 

Na solenidade inaugural, o então presidente do 
Clube major Ernesto Dornelles (1936/1942) ho-
menageou o interventor de Minas Gerais (como 
eram chamados os governadores naquela épo-
ca), Benedito Valladares, e o prefeito de Belo 
Horizonte, Otacílio Negrão de Lima, com o título 
de “Sócio Benemérito”, os primeiros concedidos 
na história do Minas. 
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Aos 120 anos, a Gerdau é uma árvore que não para 
de dar frutos. Além de maior empresa brasileira 
produtora de aço, é também a maior recicladora da 
América Latina: 73% da sua produção vem daí.

Temos muito orgulho de sermos a Melhor Empresa 
do Ano no Prêmio Melhores e Maiores da Exame. O 
orgulho é em dobro, pois o reconhecimento ocorre 
duas semanas após a Revista Época Negócios 
360  ̊também apontar a Gerdau como a Empresa 
do Ano. Esses prêmios são fruto da dedicação 
e paixão de muitas pessoas e gerações: nossos 
colaboradores, clientes, fornecedores e vizinhos. 

A Gerdau está regando hoje mesmo o amanhã de 
questões urgentes como educação, habitação, 
sustentabilidade e empreendedorismo. Porque 
tão importante quanto o que colhemos são as 
sementes que deixamos para o futuro.

Colaboradora Valeska Veiga, da unidade da Gerdau, 
em

 Araçariguam
a-SP, representando nossos m

ais 
de 30 m

il colaboradores em
 10 países.

/gerdau /gerdauSA

É COM ORGULHO (EM 
DOBRO) QUE SOMOS A 
MELHOR EMPRESA DO ANO 
NO PRÊMIO MELHORES E 
MAIORES DA EXAME

Premiação Melhores e Maiores - Exame

Premiação Época Negócios 360˚
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