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Em breve,
o novo site

do Minas

Vermelho é a cor da empatia, da liberdade e do 

movimento, características necessárias para que os 

artistas representem a sociedade em suas obras e 

para que todas as pessoas absorvam as mensagens 

traduzidas nas artes. É a cor da cultura!

Amarelo representa vitalidade, 

originalidade e criatividade, 

características necessárias para se 

fazer novos negócios e manter as 

parcerias já estabelecidas. 

O verde é mais do que uma cor, é a essência da 

natureza. Por isso, representa um estilo de vida 

com qualidade e bem-estar, consciência 

ambiental, amor à natureza e esperança de um 

futuro melhor. Por isso, nossa educação é verde!

Laranja é cor da recreação, da diversão, da 

sociabilidade e do lúdico, trazendo leveza para

o azul tradicional, com eventos e festas para todos

os segmentos de sócios e a promoção de momentos 

de lazer e alegria. Sem laranja não há lazer!

O esporte é o DNA do Minas. Nossos atletas 

são heróis e estão no topo, representam o 

presente e o futuro, são exemplos para nossos 

sócios e, por isso, aqui no Minas, esporte é azul, 

a cor do propósito e dos objetivos.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros associados

Nos últimos meses temos nos deparado com manchetes dos principais veículos 
de comunicação destacando as intensas ondas de calor e os sucessivos recordes 
de precipitação de chuvas em nossa capital. Enfrentamos num passado recente 
eventos de destruição pela natureza, como as enchentes que assolaram o bairro 
de Lourdes e todo o nosso entorno, como nunca havíamos enfrentado. Deixando 
de lado questões políticas e sem querer buscar na história possíveis soluções de 
engenharia, a pergunta é: “O que temos feito?”, “O que cada um pode fazer?”. Am-
bos os fatos destacados estão diretamente relacionados ao meio ambiente e à 
nossa capacidade de mudança de cultura. Torna-se impossível, tanto na esfera 
pessoal quanto no âmbito corporativo, ignorar a importância da discussão sobre 
a sustentabilidade dos dias de hoje. No caso das corporações/empresas do setor 
de consumo e serviços, a cobrança por parte da sociedade e dos próprios clientes 
tem se intensificado em prol de mudanças em relação a ações de responsabilidade 
socioambiental.

Algumas vezes utilizei este espaço para expressar a nossa preocupação com o 
bem-estar, a segurança, a qualidade de vida de nossos associados e a sustenta-
bilidade para as próximas gerações. Nesses três anos de gestão, através do Minas Tênis Solidário, célula de meio ambiente, efetu-
amos diversas ações e vamos intensificá-las nos próximos anos para que tais ações se incorporem aos nossos hábitos. Podemos 
destacar, em nossas unidades, as campanhas regulares para utilização correta de água, redução da utilização dos copos de plástico, 
substituição nas academias de toalhas regulares por descartáveis, coleta de lacres de latas de alumínio e de tampas das garrafas 
plásticas, oficinas de confecção de brinquedos com materiais que agridem a natureza, conscientização do público infantil através 
de concursos, campanha de plantio de cerejeiras no Minas Country, campanha institucional do uso racional do papel no ambiente 
de trabalho, além de diversas matérias em nossas mídias destacando a importância da conservação do meio ambiente e do uso 
racional dos recursos naturais. Nada mais justo do que reconhecer aqueles que fizeram a diferença. Nesse sentido, o Minas Tênis 
Solidário, no último mês, no Salão da Sede Social da Unidade I, diplomou os representantes dos departamentos do clube, atletas, 
associados e parceiros que participaram das ações de cidadania e solidariedade no ano de 2019. O depoimentos de alguns pais de 
atletas e associados demonstraram que tais ações são fundamentais para que os jovens se conscientizem de que na atualidade a 
responsabilidade socioambiental é uma realidade e a comprovação de tais atuações podem fazer a diferença no enriquecimento do 
currículo tanto para a busca de intercâmbio e estágio quanto para o primeiro emprego. São valores que são constituídos ao longo da 
vida e são fundamentais na formação do cidadão. 

Outro assunto importante e que tem tomado grande parte da mídia é a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus. Antecipan-
do aos possíveis desdobramentos da disseminação dessa doença em nosso ambiente, promovemos no último mês, no nosso Teatro, 
uma palestra com o infectologista Adelino de Melo Freire Junior, coordenador da Clínica de Infectologia do Hospital Felício Rocho, 
para toda a nossa equipe de saúde e associados. Cartazes informativos em nossas unidades e toda a nossa equipe de enfermagem 
foi orientada para atuar de forma ativa no atendimento e orientação aos associados sobre profilaxia e encaminhamentos. É nossa 
prioridade a adoção de protocolos que visem a segurança, a preservação e a orientação a todos de forma correta e objetiva sobre os 
desdobramentos desta epidemia que até então não se instalou de forma efetiva no hemisfério sul. Não se sabe até a confecção deste 
editorial os reflexos e o poder de multiplicação do vírus no nosso ambiente e a profilaxia e a mudança e hábitos são as melhores for-
mas de minimizarmos a propagação do coronavírus. A nossa paixão por servir passa pelo carinho e respeito à saúde e ao bem-estar 
de vocês, associados.

Citando Immanuel Kant:  “Ciência é o conhecimento organizado, sabedoria é a vida organizada.”.  

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Abraço a todos, RICARDO VIEIRA SANTIAGO
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EXPEDIENTE

MINAS I

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

MINAS II

Central de Atendimento ................................3 5 1 6 . 2 0 0 0
Gerência de Unidade  ....................................3 5 1 6 . 2 1 0 1
Academia do Minas  ......................................3 5 1 6 . 2 0 5 2
Enfermaria  ....................................................3 5 1 6 . 2 1 2 1 
Estacionamento - Piso 1  ..............................3 5 1 6 . 2 1 4 5
Lanchonete Central  ......................................3 5 1 6 . 2 0 7 0
Loja CVC  .......................................................3 5 1 6 . 2 1 7 4
Loja Minas Store  ..........................................3 5 1 6 . 2 1 7 5
Perdidos e Achados  .....................................3 5 1 6 . 2 1 4 7
Portaria rua Ivaí  ............................................3 5 1 6 . 2 1 4 0
Portaria Mangabeiras  ...................................3 5 1 6 . 2 1 4 1
Portaria Sede Social  .....................................3 5 1 6 . 2 1 4 2
Restaurante  ..................................................3 5 1 6 . 2 0 6 6
Sinuca/Sala de Jogos  ..................................3 5 1 6 . 2 0 8 0
Salão de Beleza  ............................................3 5 1 6 . 2 0 9 6
Sauna Feminina  ............................................3 5 1 6 . 2 0 7 5
Sauna Masculina  ..........................................3 5 1 6 . 2 0 7 7
Setor de Tênis  ...............................................3 5 1 6 . 2 1 4 9

MINAS NÁUTICO 
.......................................................................3 5 1 7 . 3 0 0 0
Enfermaria  ....................................................3 5 1 7 . 3 0 3 0

MINAS COUNTRY 
.......................................................................3 5 1 7 . 3 0 5 0
Enfermaria  ....................................................3 5 1 7 . 3 0 9 0

CENTRAIS DE ATENDIMENTO
MINAS I: 3516.1000
centraldeatendimento1@minastc.com.br
MINAS II: 3516.2000
centraldeatendimento2@minastc.com.br
MINAS COUNTRY: 3517.3050
centraldeatendimentocountry@minastc.com.br
MINAS NÁUTICO: 3517.3000
centraldeatendimentonautico@minastc.com.br

TELEFONES ÚTEIS

OUVIDORIA
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REFERÊNCIA EM SAÚDE EM MINAS,
NO BRASIL E NO MUNDO.
Fomos acreditados pela Joint Commission International (JCI), a mais conceituada agência avaliadora de serviços de saúde do mundo. 
O processo de auditoria avalia a conformidade de mais de 1.200 itens de veri�cação focados na qualidade e segurança dos pacientes. No mundo 
todo, apenas 637 hospitais possuem esse reconhecimento.

Também somos acreditados com excelência pela ONA (Organização Nacional de Acreditação), que corresponde ao maior indicador 
de qualidade de serviços de saúde no Brasil. Por três anos consecutivos, recebemos o selo UTI Top Performer, concedido às Unidades de 
Terapia Intensiva de todo país que apresentam alta performance.

Todas essas conquistas são resultado da dedicação diária de nossas equipes e rea�rmam nosso compromisso contínuo para garantir a saúde, 
segurança e bem-estar de nossos pacientes.

Pensou em saúde, pensou Lifecenter.

Fontes:
https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/accredited-organizations
https://www.ona.org.br/mapa-de-acreditacoes
https://www.epimedsolutions.com/certi�cacoes/top-performer

Diretor Técnico: Dr. José Américo Cançado Bahia Filho - CRM: 23600/MG
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Mesa Diretora do Conselho do Náutico: Antonio Lage 
(vice-presidente), Kouros Monadjemi (presidente) e João Lúcio 
Almeida de Mello (secretário)

Sergio Botrel, Carlos Henrique Martins Teixeira, Antonio Filosa 
com o Diploma e o Escudo de Ouro do Mérito Minastenista, 
Ricardo Vieira Santiago, Fernando Silveira e Elói Lacerda 

Nova direção

Escudo de Ouro

Conselho Deliberativo do Náutico elege Mesa Diretora para o triênio 2020/2023

Minas homenageia Antonio Filosa, presidente da Fiat para a América Latina

Em reunião ordinária, realizada no dia 14 de março, o 
Conselho Deliberativo do Minas Náutico elegeu a Mesa 
Diretora, que comandará seus trabalhos no triênio 
março/2020 a março/2023. Somente a chapa Minas 
Náutico se inscreveu na Secretaria do Clube para participar 
do pleito.  A mesa eleita é formada por Kouros Monadjemi, 
presidente; Antonio Lage, vice-presidente; e João Lúcio 
Almeida de Mello, secretário.  Kouros Monadjemi também 
é o presidente do Conselho Deliberativo do Minas Tênis 
Clube, instituição que detém o controle do Minas Náutico.

Vale lembrar que, conselheiros, diretores e membros de 
comissões não são remunerados pelo Clube.

O engenheiro Antonio Filosa, 46 anos, presidente da Fiat 
Chrysler Automóveis (FCA) para a América Latina recebeu da 
Diretoria do Minas, em 28 de fevereiro último, o Escudo de 
Ouro do Mérito Minastenista, a mais alta comenda concedida 
àqueles que prestam relevantes serviços ao Clube. Filosa 
agradeceu a homenagem e também entregou uma placa ao 
presidente Ricardo Vieira Santiago, enaltecendo a união e a 
parceria entre Fiat e Minas. 

“Obrigado pela homenagem! Muito obrigado por esse 
privilégio! É muito orgulho! Boas parcerias devem ser 
celebradas e exaltadas. ‘Fiat e Minas’ é uma excelente parceria 
e espero que essas homenagens enfatizem ainda mais isso. É 
um honra para nós”, afirmou Filosa.

Também estiveram presentes à cerimônia Carlos Henrique 
Martins Teixeira, vice-presidente do Minas; Sérgio Botrel, 
diretor de Marketing do Minas; Elói Lacerda de Oliveira 
Neto, diretor de Vôlei Masculino; e Fernão Silveira, diretor de 
Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Fiat Chrysler 
Automóveis (FCA) para a América Latina. 

Antonio Filosa receberia o Diploma e o Escudo de Ouro na 
tradicional festa da Diretoria e Conselho Deliberativo do Clube, 
realizada em novembro último, mas não pode comparecer ao 
evento, porque estava viajando a trabalho.

Fiat/Minas
Pelo segundo ano consecutivo, a Fiat é a principal 
patrocinadora da equipe masculina de vôlei do Minas. A 
parceria entre o Clube e a Montadora vem de longa data. 
Minas e Fiat se uniram pela primeira vez no vôlei há 37 anos, 
quando formaram um dos casos mais bem-sucedidos do 
marketing esportivo nacional. O então “Fiat/Minas” sagrou-se 
tricampeão brasileiro (1984/85/86), quebrando a hegemonia 
de paulistas e cariocas, e bicampeão sul-americano (1984/85).

Antonio Filosa
O engenheiro Antonio Filosa é o presidente da FCA – Fiat Chrysler 
Automobiles para a América Latina, desde 2017. Nascido na 
região de Nápoles, Itália, formou-se pelo conceituado Instituto 
Politécnico de Milão e complementou a formação em gestão na 
Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais. Ingressou no Grupo 
Fiat, atual FCA, em 1999, e já ocupou cargos na Espanha, 
Estados Unidos, Itália, Argentina e Brasil. 



O infectologista Adelino de Melo Freire Júnior fez palestra 
sobre coronavírus a sócios e colaboradores do Clube

O Coronavírus

Com o objetivo de informar associados e colaboradores do 
Clube sobre a pandemia de Covid-19, o coronavírus, seus 
sintomas e medidas de prevenção, a Diretoria do Minas 
promoveu uma palestra com o médico Adelino de Melo 
Freire Júnior, infectologista no Hospital Felício Rocho, em 
março, no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube. 
Também estiveram presentes o presidente do Minas, Ricardo 
Vieira Santiago, o diretor Médico Mauro Becker e demais 
diretores minastenistas.

O infectologista fez um panorama geral da doença e explicou 
didaticamente as características do novo coronavírus, como é 
transmitido, sintomas de infecção, letalidade e procedimentos 
de proteção pessoal. “Neste momento, o que deixa as 
pessoas mais angustiadas é a incerteza das informações. 
Enquanto isso, o importante é manter a calma e seguir à risca 
as medidas de prevenção”. Após a palestra de Adelino de Melo 
Freire Júnior, o diretor Médico do Clube, Mauro Becker, abriu 
espaço para perguntas da plateia.

Em dezembro de 2019, um novo tipo de coronavírus foi 
descoberto, o 2019-nCoV, na China, e vem se alastrando pelo 
mundo. Até o fechamento desta edição, o Brasil já apresentava 
cerca de 350 casos confirmados da doença.

Coronavírus é uma família de vírus responsável por 
desencadear desde resfriados comuns a síndromes 
respiratórias graves, como é o caso da Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (Sars) e a Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio (Mers). Geralmente, é uma doença leve ou moderada 
e apresenta os mesmos síntomas de Influenza e H1N1, 
mas alguns casos podem se tornar graves, evoluindo para 
pneumonia e dificuldade respiratória. A transmissão dos vírus 
acontece de uma pessoa para outra por meio do contato 
próximo com o doente.

Em conformidade com orientações da Secretaria de Saúde 
MG e visando preservar a saúde e o bem-estar de associados, 
colaboradores e demais públicos envolvidos em suas 
atividades, o Minas Tênis Clube adotou uma série de medidas 
de prevenção à disseminação do novo Coronavírus, em todas 
as suas Unidades e no Náutico, válidas até 31 de março/2020.

>> NÃO DEVEM FREQUENTAR O CLUBE: pessoas com 
sintomas gripais; pessoas recém-chegadas do exterior pelo 
período mínimo de sete dias.

>> Esporte: suspensão dos treinos de todas as categorias de 
base, de 18 a 31 de março/2020; campeonatos nacionais de 
ponta e de base estão suspensos pelas entidades  nacionais 
organizadoras.

>> Lazer: fechamento dos Salões de Sinuca, das Salas de 
Jogos e das Saunas, de 19 a 31 de março/2020; suspensão 
de todos os eventos sociais, recreativos e esportivos para 
todas as faixas etárias (festas, shows, torneios internos, 
horas dançantes, atividades psicomotoras), até 31 de março; 
suspensão dos treinos das equipes recreativas de Natação 
Máster, Corrida de Rua e Triathlon, até 31 de março.

>> Cursos e Academia: fechamento das Academias dos 
Minas I, II e Náutico, de 19 a 31 de março/2020; suspensão 
das aulas nos Cursos Esportivos e Artísticos para alunos de 
todas as idades, de  18 a 31 de março/2020.

>> Cultura: suspensão de todos eventos nos espaços do 
Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC), até 30 de abril.

>> Operações: reforço na limpeza com a implementação da 
EQUIPE DE HIGIENIZAÇÃO CORONAVÍRUS, identificada com 
colete amarelo; fechamento de todos os bebedouros.

• Lave frequentemente as mãos e use álcool em gel.

• Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o 
braço ou lenço descartável.

• Estando gripado, evite frequentar o Clube e outros 
ambientes públicos. Caso seja impossível, use máscara.

• Mantenha-se hidratado e com o sono em dia.

Infectologista faz palestra para minastenistas sobre o novo coronavírus

(Coronavírus, Influenza, H1N1 e outras)

Informação e prevenção 

Como se prevenir

Medidas de prevenção no Clube

INSTITUCIONAL
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A piscina de lazer está sendo impermeabilizada; ao fundo,
o toboágua em novo traçado

Conforto e segurança: o revestimento do piso da área da 
piscina é antiderrapante e não retém calor

Segue em ritmo acelerado, com previsão de entrega neste 
primeiro semestre,  a reforma da nova área de lazer do Minas 
Country, que faz parte da primeira etapa do Plano Diretor da 
Unidade (PDMC). A Construtora Satélite executa desde o ano 
passado as obras civis. Atualmente, estão sendo feitos o 
assentamento do revestimento da área da piscina de lazer, 
utilizando material de alta qualidade, antiderrapante e que 
não retém calor; e a impermeabilização da piscina, cujas 
dimensões são 25 m x 20 m e profundidade de 1,20 m.

O toboágua, brinquedo preferido pela garotada, passa por 
reforma completa, no Minas Country, e terá novo traçado. 
O equipamento foi totalmente pintado, teve sua estrutura 
de suporte renovada e ganhou novas bases de concreto 
armado para alteração no trajeto da calha. O novo toboágua 
irá desaguar na cabeceira da piscina, paralelamente ao 
sentido longitudinal das raias. Assim, fica reduzida a área de 
isolamento de segurança para uso do brinquedo, liberando 
mais espaço na piscina para a prática de outras atividades 
recreativas e esportivas.

Já a Simp Instalações Montagens e Projetos Ltda começou 
a atuar em fevereiro último, executando as modernas 
instalações projetadas para a obra, com destaque para o 
sistema de iluminação em LED para a Estação de Tratamento 
de Água (ETA) das piscinas. O sistema oferece a opção 
de operação automatizada e o aproveitamento de águas 
servidas, oriundas da retrolavagem dos filtros das piscinas, 
que serão reutilizadas nas descargas dos vasos sanitários 
dos novos vestiários e para a limpeza de pisos.

Também serão instalados pela Simp as redes elétricas, 
incluindo a montagem de uma subestação; o sistema 
hidrossanitário que permite o reaproveitamento de águas 
servidas; dispositivos de coleta e condução das águas 
pluviais e de prevenção e combate a incêndio; iluminação das 
áreas internas e externas; sistemas de telecomunicações, 
contemplando Internet, câmeras de segurança e telefonia; 
redes de gás; sistema de tratamento e aquecimento de água 
das piscinas; e sistemas de exaustão da cozinha e da ETA.

Falta pouco
Instalações elétricas, hidrossanitárias e de telecomunicações já estão em execução



A saúde das árvores do Country será avaliada

Um engenheiro florestal com especialização em botânica 
foi contratado para fazer uma avaliação criteriosa do estado 
fitossanitário das árvores no entorno da área da nova piscina. 
Os objetivos do trabalho do profissional são verificar a saúde de 
cada espécie e indicar as ações necessárias para a segurança 
dos usuários e a manutenção das espécies arbóreas.

A Orplan Auditores Independentes segue fazendo as auditorias 
mensais das obras do Plano Diretor do Minas Country (PDMC), 
fiscalizadas pela Gerência de Controladoria do Minas. A 
empresa atua junto à Gerência de Engenharia e à Comissão 
de Obras do Clube, visando assegurar mais transparência 
aos procedimentos financeiros, tributários e trabalhistas 
relacionados às obras. As atribuições da Orplan são auditar 
todo o processo licitatório das obras; fazer a conferência dos 
valores pagos pelo Clube durante o período de obras; conferir 
todos os recolhimentos tributários e trabalhistas, de forma 
a garantir que nenhum passivo fique para o Clube após a 
conclusão das obras.

Saúde das árvores

Auditorias mensais

PDMTCC
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O CCO do Minas I está interligado com o CCO do Minas II

Mais um passo foi dado na ampliação das funcionalidades da 
automação, nas Unidades I e II. No último mês, foi realizada a 
interligação do Centro de Controle Operacional (CCO) do Mi-
nas II ao CCO do Minas I, permitindo a visualização dos siste-
mas de medição dos insumos, eletricidade, água e gás de um 
único ponto. Com isso, a equipe da Gerência de Engenharia 
ganhará agilidade no intercâmbio e na gestão das informa-
ções, visando mais controle e, consequentemente, economia 
e sustentabilidade na utilização dos recursos. 

Outra novidade foi a incorporação ao CCO do Minas II do sof-
tware Sistrad Pro, que permite o monitoramento remoto de 
todo o sistema de aquecimento solar da Unidade, indicando o 
tempo de funcionamento dos painéis e identificando qualquer 
não conformidade. Vale lembrar que o sistema de aquecimen-
to solar do Minas II tem 3.200 m² de painéis, sendo o maior 
do segmento de clubes na América Latina, e aquece a água 

de todas as piscinas e chuveiros dos vestiários da Praça de 
Esportes e da Sede Social. 

O CCO do Minas I também foi turbinado com a instalação de 
dois novos sistemas: o Trane Tracer SC, que controla os equi-
pamentos de ar condicionado da fabricante Trane, existentes 
na Sede Social; e o Halo, sistema de monitoramento e gestão 
dos equipamentos Life Fitness da Academia. O Halo gera in-
formações diversas, como o perfil de uso de cada equipamen-
to, o status de conexão à Internet, falhas e atualizações de 
software, entre outras. 

“O Minas investe na inovação tecnológica para reduzir os cus-
tos de operação das Unidades e as despesas com insumos, 
mas não perde de vista a preservação da qualidade da infra-
estrutura. No Clube, usamos a tecnologia e a inovação aliadas 
à sustentabilidade e com foco na satisfação dos associados”, 
afirma o diretor de Obras, José Cláudio Nogueira Vieira. 

Inovação & sustentabilidade
CCO dos Minas I e II são interligados e incorporam novos sistemas
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Manutenção deixou o campo de futebol novinho

Manutenção 

O funcionamento pleno das Unidades do Minas é garantido 
pelo trabalho incessante das equipes da Gerência de Enge-
nharia e Manutenção. Confira os principais serviços executa-
dos em março.

>> Minas I: manutenção do sistema de Ozônio da Estação de 
Tratamento de Água (ETA), dos jardins e do sistema de aque-
cimento solar do Centro de Facilidades e do Centro de Lazer. 

>> Minas II: execução do projeto de revitalização da ETA (par-
tes hidráulica, elétrica e filtros), manutenção dos jardins e 
conclusão de reforma dos alambrados das quadras.

>> MTCC: manutenção anual do Campo de Futebol; reconsti-
tuição do piso concretado na entrada do Setor de Tênis e na 
área da Lanchonete Superior; plantio de árvores frutíferas de 
diversa espécies; troca de grama em diversos taludes; revitali-
zação da pintura de demarcação das vagas de estacionamen-
to e da pintura dos meios fios e revisão sistema de iluminação 
dos Campos de Futebol.

SEU PATRIMÔNIO
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O Minas Náutico tem novo Curso de Tênis para crianças e adultos

Com o objetivo de ensinar os princípios fundamentais do 
tênis e desenvolver as técnicas de forma lúdica, o Minas 
Tênis Náutico Clube oferece aos sócios o Curso de Tênis, com 
turmas para crianças, jovens e adultos. A metodologia utilizada 
é baseada no Tennis 10 e no play and stay, da Federação 
Internacional de Tênis. A prática da modalidade tem como 
principais benefícios a melhoria do condicionamento físico, 
o desenvolvimento da coordenação motora e a possibilidade 
de interação social. Nas turmas infantis, também são 
disseminados valores e habilidades para a vida, como respeito 
ao próximo, trabalho em equipe, perseverança e foco.

As turmas de aprendizagem são distribuídas por faixas 
etárias, sendo de 5 a 7 anos, 8 a 11 anos, 12 a 16 anos e 
acima de 16 anos. As aulas são em grupo, com, no máximo, 
oito alunos, nas turmas de até 16 anos, e quatro alunos nas 
turmas acima de 16 anos. As bolas e materiais especiais 
são adequados ao nível dos alunos, e todos os instrutores 
têm formação em Educação Física, além de participarem de 
cursos promovidos pela Confederação Brasileira de Tênis e 
Federação Internacional de Tênis.

Confira os valores de matrícula e mensalidades no quadro 
abaixo. 

Mais informações, na Central de Atendimento: 3517-3000.

Curso de Tênis tem vagas em turmas para crianças, jovens e adultos 
Raquete na mão

Curso de Tênis no Náutico

Turmas Nº de alunos Matrícula Mensalidade

5 a 7 anos 
8 a 11 anos 

12 a 16 anos
8 por turma R$ 145,10 R$ 207,28

Acima de 
16 anos

de 6 a 8 por turma R$ 145,10

1 vez por semana
R$ 207,28

2 vezes por semana
R$ 297,27

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a programação de atividades em todos os setores
do Minas Tênis Náutico Clube pode sofrer alterações.
Consulte as informações atualizadas no site www.minastenisclube.com.br. 
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MINAS NÁUTICO

Curso de Natação tem aulas em piscinas aquecidas e acessíveis e vagas para bebês

Beach Tennis

Inaugurado em abril de 2018, o Pavilhão de Esportes e 

Eventos do Minas Tênis Náutico Clube tem duas piscinas 

semiolímpicas e uma piscina irregular infantil, todas cobertas 

e com sistema de aquecimento da água de primeira qualidade. 

Além disso, a área das piscinas tem vestiários, lanchonete e 

uma varanda com vista privilegiada da Lagoa dos Ingleses. No 

Curso de Natação, que tem aulas duas vezes por semana no 

local, além dos benefícios da aprendizagem da modalidade, 

o sócio conta com mais comodidade, conforto e total 

acessibilidade, uma vez que o estacionamento é no mesmo 

nível da entrada para as piscinas cobertas do Pavilhão. 

O Curso de Natação do Minas Náutico oferece vagas em mais 

de 20 turmas, para crianças e adultos, inclusive para bebês a 

partir de 6 meses, nos mais diversos horários. No quadro a 

seguir, confira os valores de matrícula e mensalidades. Mais 

informações na Central de Atendimento: 3517-3000.

O Minas Náutico foi a sede, em março, do Torneio de Beach 

Tennis, promovido pela Federação Mineira de Tênis. Nem 

mesmo a possibilidade de chuva forte afastou os cerca 

de 90 participantes das quadras de areia do Clube (foto). 

A segunda etapa do circuito mineiro da modalidade atraiu 

atletas de todo o país e contou com a participação também 

de minastenistas, que tiveram desconto no valor da inscrição. 

Todos os inscritos ganharam uma camisa oficial do evento e 

concorreram no sorteio de vários brindes.

Caia na água

Curso de Natação no Náutico

Turmas Matrícula Mensalidade Dias de aula

Crianças e adultos R$ 100,84 R$ 144,06
4ª e 6ª feira
3ª e 5ª feiraBebês acima de

6 meses
R$ 200,43 R$ 286,33

Piscina coberta e aquecida: conforto e comodidade para os 
alunos do Curso de Natação
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Há duas abas específicas da Educação 
em Serviços: Cursos e Academia e App 
Academia. 

O App da Academia é um hiperlink para 
o MyWellness, onde há os quadros de 
horários e aulas disponíveis para os alu-
nos da Musculação, dos cursos de Ati-
vidades Coletivas, de Pilates e de Ioga.

As notícias de Educação publicadas 
no site do Minas também são 
publicadas no app. E em Próximos 
Eventos aparecerão os eventos 
especiais da Educação, como Judô 
em Família.

Menu do rodapé: para acessar as 
funcionalidades da Educação, clique 
em Serviços.

Os alunos dos Cursos de Formação Esportiva e Artístico-
Cultural e da Academia podem comemorar: o aplicativo 
do Minas agora oferece espaços exclusivos para quem 
faz aulas nas Unidades I e II e no Náutico, tornando a 
comunicação entre a Diretoria de Educação e os alunos ainda  
mais próxima. 

Em versões iOS e Android, o app está disponível na 

AppStore e na PlayStore, com acesso exclusivo para sócios, 
sendo necessário informar o CPF ou o NPF (número da 
carteira social). Para isso, todos os associados, titulares 
e dependentes, devem manter seus dados cadastrais 
atualizados nas Centrais de Atendimento. Não perca tempo, 
atualize seus dados e baixe o aplicativo do Minas! 

Veja, a seguir, as funcionalidades da Educação no app:

HOME SERVIÇOS

CURSOS E ACADEMIA

Comunicados para Alunos: informações sobre mudanças de aulas, materiais necessários, atividades espe-
ciais ou qualquer outra informação importante e fora da grade curricular.

Meus Cursos e Academia: em “Minhas matrículas”, há a lista de cursos que o titular e seus dependentes pra-
ticam. E em “Minha Fila de Espera”, o sócio acompanha sua posição na fila de espera em que está cadastrado, 
caso esteja aguardando vaga em algum curso.

Novas Matrículas: lista de cursos oferecidos para o associado e seus dependentes, de acordo com suas 
características pessoais, como faixa etária.

Calendário: imagem do calendário letivo do ano, com marcação de início e término das aulas, recessos e 
feriados, férias, para que as famílias se programem.

Aplicativo do Minas tem funcionalidades exclusivas para alunos dos cursos
Pertinho dos sócios

MINAS 4.0
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Kouros Monadjemi – presidente do Conselho Deliberativo do Minas

Em 27 de janeiro último, o empresário Kouros Monadjemi as-
sumiu a presidência da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo 
do Minas, com mandato até o início de 2023. Natural de Teerã, 
capital do Irã, Kouros nasceu em 19 de junho de 1945, e veio 
para o Brasil em 1956, naturalizando-se brasileiro. Sua trajetó-
ria no Minas começou em 1959, quando sua família se tornou 
associada e ele entrou para o time de basquete, defendendo as 
cores do clube até 1972. Passou a fazer parte da Diretoria em 
1981, a convite dos ex-presidentes Urbano Brochado Santiago 
(falecido em 14 de maio de 2001) e Sergio Bruno Zech Coelho. 
Kouros foi diretor de Judô (1981/1983), de Cursos de Apren-
dizagem (1984/86), de Basquete (1993/95), de Basquete e de 
Cursos de Aprendizagem (1996/98 e 1999/2001) e vice-presi-
dente por sete meses, de maio a dezembro de 2001, na gestão 
de Sergio Bruno Zech Coelho, ocupando a vaga deixada por Ur-
bano Brochado Santiago. Nos triênios 2002/2004 e 2005/2007, 
foi presidente do Clube. Na entrevista a seguir, ele relembra o 
início da sua história no Minas, elogia a gestão da atual dire-
toria, que considera “excepcional”, e enfatiza a importância da 
unidade do Minas, que é um diferencial em relação a outros 
clubes do país. “Os interesses coletivos devem estar sempre 
acima dos individuais”, afirma. 

“Os interesses coletivos devem estar sempre 
acima dos individuais”

“A primeira coisa que 
temos que fazer é 

estreitar a relação dentro 
do próprio Conselho”

Como começou sua história com o Minas?

Cheguei em Belo Horizonte com meus pais e irmãos em 1958 
– antes ficamos dois anos em São Paulo - e fomos morar no 
Serra, na Rua Ramalhete. Ali, o clube mais próximo é o Olym-
pico, do qual fomos sócios e onde joguei basquete até que, 
num belo dia, o senhor Julio (Melgaço, funcionário do Minas), 
que cobrava os borderôs das mensalidades, bateu na porta de 
casa e perguntou ao meu pai se nós queríamos nos tornar só-
cios do Minas. Aí, fomos visitar o Minas e, no mesmo dia, meu 
pai comprou a cota. Isso foi em 1959. A história começa aí. 

Quais são suas melhores lembranças daquela época?

Em 1966, minha família se mudou para a Europa, para a Bél-
gica. Fui também para cursar Economia. Mas, fiquei com sau-
dade de casa e do Minas, retornei a Belo Horizonte em 1968 e 
voltei a jogar basquete. Parei em 1972. Fiz muitas amizades 
naquele tempo, que duram até hoje, como Sergio Bruno (Zech 
Coelho), José Amado, Batu (Marcelo Reis), Brucutu (Flávio 
Drummond Teixeira) e muitos outros. Éramos atletas e vivía-
mos unidos. Quando vencíamos os jogos, todos subiam para 
o Restaurante do Minas, e o velho Mendes, que era o presiden-
te, nos dava autorização para comer o “Minas Júnior” (tradi-
cional sanduíche da época). As lembranças da minha infância 
e juventude veem desse ambiente saudável e maravilhoso 
que o Minas sempre propiciou aos seus sócios.

Quando presidente do Minas, quais foram as principais rea-
lizações em seus dois mandatos?

No primeiro mandato, em 2002, implantamos o Planejamento 
Empresarial Estratégico, que, graças a uma visão de inovação 
e empreendedorismo, contribuiu para o crescimento do Clube 
de forma organizada. Em 2007, recebemos o reconhecimen-
to como modelo de gestão. Ao lado de grandes empresas do 
estado, fomos agraciados com a Faixa Prata do Prêmio Minei-
ro de Qualidade. Modernizamos a área de cursos, investimos 

18 • Abril de 2020 • REVISTA DO MINAS   



em infraestrutura, dando sequência às 
obras do Plano Diretor do Minas I. Na mi-
nha ges tão, concluímos duas etapas do 
Plano: o Centro de Lazer, complexo que 
dis  ponibiliza para os sócios 33.970m2 
de área de infraestrutura de lazer, e o 
Parque Aquático de Lazer, com 800m² 
de espelho d’água. Foi também na mi-
nha gestão que fortalecemos as ações 
de responsabilidade socioambiental do 
Minas, com a implantação do Programa 
Voluntariado do Minas, em 2003, que 
existe até hoje, agora com o nome de 
Programa Minas Tênis Solidário. 

Quais são as atribuições do Conselho 
Deliberativo?

As atribuições do Conselho Deliberativo 
estão estabelecidas no artigo 39 do Es-
tatuto do Minas. As principais são eleger 
a Diretoria e a Comissão Fiscal do Clube, 
trienalmente, e julgar as contas da Dire-
toria, semestralmente; fixar, por propos-
ta da Diretoria, o valor mínimo da cota e 
o valor da taxa de condomínio e outras 
contribuições; deliberar sobre a associa-
ção ou incorporação de outras entidades 
ao Clube, bem como sobre a sua partici-
pação em outras sociedades; examinar, 
em novembro, a proposta orçamentária 
da Diretoria, deliberando sobre a mes-
ma. Todo associado recebe o Estatuto 
quando adquire a cota. E o Estatuto do 
Minas está disponível nas Centrais de 
Atendimento e no site do Clube. 

Como o senhor atuará, na presidência 
da Mesa Diretora do Conselho, no tri-
ênio 2020/2022, para estreitar, ainda 
mais, o alinhamento entre a Diretoria 
e os conselheiros do Clube?

A primeira coisa que temos que fazer 
é estreitar a relação dentro do próprio 
Conselho. Com as eleições, sentimos 
que existem algumas divergências, 
nada sério, pois o Minas continua uni-
do. Acho que precisamos escutar um 
pouco mais os conselheiros e os só-
cios e, para isso, faremos um trabalho 
bem consistente com os sócios e con-
selheiros nas quatro Unidades, bus-
cando conhecer as necessidades co-
letivas que precisam ser olhadas mais 

de perto. O importante é que o coletivo 
esteja sempre acima do individual. 

Como o senhor avalia a gestão da 
atual Diretoria?

É excepcional a gestão da atual Direto-
ria! É uma gestão moderna, jovem, com 
pessoas atualizadas e gabaritadas. A 
Diretoria tem feito um trabalho mag-
nífico no Clube, sempre focando nos 
quatro pilares. O resultado está aí. A Di-
retoria tem a sensibilidade de reverter 
todo esse sucesso em benefícios para 
os sócios, como por exemplo, o Plano 
Diretor do Minas Country, o Plano Dire-
tor do Minas Náutico e as manutenções 
e renovações constantes nas Unidade I 
e II, que tão bem recebem sócios.

Quais são os diferenciais do Minas 
em relação a outros clubes do país?

O Minas, ao mesmo tempo, tem que 
ser tradicional e moderno. O que é tra-
dicional, no nosso caso, é que o Clube 
sempre foi direcionado para manter o 
ambiente familiar, cuidar dos filhos dos 
nossos sócios e trazer um ambiente 
aconchegante e unido para as famílias. 
Isso vai continuar sendo um item não 
negociável do Minas. E o Minas é mo-
derno porque se atualiza e evolui sem-
pre. O Clube é, hoje, mais do que nunca, 
um prestador de serviço. Precisamos 
ouvir o sócio e acompanhar as mudan-
ças no mundo, sem perder as nossas 
raízes, a nossa tradição de formar atle-
tas e cidadãos, promover a cultura, ofe-
recer o melhor lazer para os sócios. 

O senhor poderia deixar uma mensa-
gem para os sócios?

É importante que todos os sócios pro-
curem entender o que acontece no 
Clube, no dia a dia, e participe da sua 
evolução, com bom senso e espírito 
coletivo. A unidade dos poderes é in-
dispensável para o fortalecimento con-
tínuo dos pilares do Minas, que são Es-
porte, Cultura, Educação e Lazer, bem 
como para o atendimento com qualida-
de das demandas dos associados, da 
coletividade. É justamente isso que faz 
do Minas o melhor clube do Brasil. 

ENTREVISTA

“A unidade 
dos poderes é 
indispensável 

para o 
fortalecimento 

contínuo dos 
pilares do Minas”

“A história tem 
demostrado 

que a gestão do 
Minas tem sido de 

excelência”

Qual é a opinião do senhor sobre os 
procedimentos de governança e com-
pliance adotados pelo Clube?

A história tem demostrado que a ges-
tão do Minas tem sido de excelência. 
Tanto é que outros grandes clubes do 
país, como Pinheiros e Flamengo, vie-
ram aqui para saber como é a gestão 
do Minas. O Clube sempre tem apri-
morado, renovado e modernizado sua 
gestão, com planejamento estratégico, 
indicadores de resultados, e com o su-
cesso de tantas obras realizadas sem 
quaisquer problemas, nesses anos 
todos. Isso tudo demonstra a capaci-
dade e a efetividade da nossa gestão. 
O mundo é dinâmico e tem rodado rápi-
do. Nós temos que nos atualizar sem-
pre e essa diretoria tem feito isso, tem 
sido extremamente eficaz e efetiva.
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De mãos dadas
Programa entrega certificado a alunos, atletas e parceiros por atuação solidária

Gratidão. Esse é o sentimento que invade os corações das 
pessoas que recebem amor, carinho e itens necessários à so-
brevivência. Mas, também, é a palavra que define a emoção 
daqueles que ajudam e se disponibilizam de corpo e alma 
para o trabalho voluntário. Para celebrar mais uma etapa de 
sucesso do Programa Minas Tênis Solidário, foi realizada, em 
março, no Salão de Festas da Sede Social, a cerimônia de en-
trega de certificados em reconhecimento à participação de 
parceiros e voluntários nas ações e campanhas realizadas 
durante o segundo semestre de 2019. Foram homenageados 
com a certificação os atletas de equipes minastenistas de 
base de futsal e vôlei masculino, alunos dos cursos de forma-

ção esportiva e artístico-cultural, representantes da ONG Fio 
de Luz, Academia Ponto da Dança, Alex Fraga Nazareth Ateliê 
de Beleza, Centro Universitário Newton Paiva, Projeto Doce e 
o casal de associados Mirna e Erasto de Almeida. 

Ao todo, 111 certificados foram entregues em reconhecimento 
a todos que doaram tempo e recursos para ajudar, seja na ar-
recadação de alimentos e insumos, doando suas habilidades e 
trabalho, ou se dispondo a participar da entrega das doações 
às instituições atendidas. A gestora voluntária do Programa, 
Denise Lobão, fez um agradecimento emocionante, destacan-
do a importância de se doar para ajudar ao outro e enxergar as 
necessidades do próximo. “Nunca saímos de uma ação volun-
tária da mesma forma que entramos. As pessoas sempre nos 
acrescentam, seja com um olhar, um sorriso de agradecimento 
ou nos ensinando a reconhecer o quão privilegiados nós so-
mos por ter saúde, família e recursos que nos possibilitam es-
tar aqui, ajudando. Eu agradeço aos atletas e alunos, que ainda 
estão começando a trilhar o caminho da formação enquanto 
cidadãos e se engajam em ações como as promovidas pelo 
Programa Minas Tênis Solidário. Agradecemos também aos 
parceiros que acreditam em nossos projetos e participam ati-
vamente, doando sua força de trabalho e aptidões para ajudar 
a quem mais precisa”, disse Denise Lobão.

Prestigiaram a cerimônia o presidente do Minas, Ricardo 
Vieira Santiago, os diretores Lito Mascarenhas, Fernando 
Zefferino, Gil Araújo, Jorge Bachur Guimarães e Yuri Dolabella, 
que fizeram a entrega dos certificados aos representantes 
das empresas parceiras e aos alunos e atletas minastenistas.

Atletas da equipe de base de vôlei, com o técnico Marcelo Mello, Denise Lobão, o diretor Yuri Dolabella e o presidente Ricardo Santiago

O técnico Rodrigo Perdigão e seus atletas da base do Futsal, 
participantes assíduos das ações do Minas Tênis Solidário 



MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Com Denise Lobão, Giovanni Rodrigues Isoni, da Academia 
Ponto da Dança, que disponibiliza monitores de dança para 
ações do programa em lares de idosas e outras

O diretor minastenista Gil Marcos de Araújo Silva entregou os 
certificados à sócia Suzana Maria Vianna Rache e à neta dela, 
Laura, vencedora da gincana da Campanha Lacre Solidário

Edmilson Marques, diretor da ONG Fio de Luz, que produziu 
perucas para pacientes com câncer, e o diretor Social do 
Minas, Lito Mascarenhas

Dono de bela voz, o associado Antônio Henrique Dumont 
animou eventos do Minas Tênis Solidário 
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Em Concurso de Desenhos e Frases, crianças defendem respeito e gentileza
2020 melhor

As vencedoras do concurso, Rebeca, Vitória e Helena, com o Max, 
diante da exposição de todos os trabalhos inscritos, no hall do CF6

Foi realizada em março último a premiação do Concurso de 
Desenhos e Frases, promovido pelo Programa Minas Tênis 
Solidário. Participaram crianças de 5 a 13 anos de instituições 
cadastradas, que soltaram a criatividade para desenhar e es-
crever sobre o tema “Como contribuirei para que 2020 seja 
melhor?”. Foram recebidos, ao todo, 79 trabalhos, entre dese-
nhos e frases, de crianças atendidas pelas instituições Creche 
das Rosinhas, Ala Pediátrica do Hospital das Clínicas, Casa 
Filhos de Nazaré, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, Proje-
to Avança Judô, Associação Beneficente Policena Barbosa 
e Fundação Sara Albuquerque Costa. As vencedoras foram 
Rebeca Ferreira, 5 anos, Vitória de Oliveira Costa, 8 anos e 
Helena Ferreira da Silva, 11 anos. Cada uma ganhou um tablet 
novinho.

Para Fábio Lima Jardim, associado do Minas e gestor do 
Minas Tênis Solidário, o concurso, especificamente para 
crianças, apresenta um benefício imensurável, pois as 
frases que foram recebidas trouxeram ideias para o futuro. 
“As crianças pensaram na questão do bem-estar para a 
população, fazer o bem para o meio ambiente. Foi plantada 
nas crianças que participaram uma semente que vai germinar 
e ir longe. Teremos um retorno disso, nas ações delas no 
futuro”, ressaltou.

Uma exposição foi montada no hall do CF6, no Minas I, para 
os sócios conhecerem os desenhos e frases feitos pelas 
crianças participantes do concurso, atendidas pelas insti-
tuições cadastradas no Programa Minas Tênis Solidário. 
Conheça, a seguir, os trabalhos vencedores. 

Categoria 5 a 7 anos (desenho):
Rebeca Ferreira - Creche das Rosinhas

Categoria 8 a 10 anos (frase):
Vitória de Oliveira Costa
Fundação Sara Albuquerque Costa

Categoria 11 a 13 anos (frase):
Helena Ferreira da Silva
Associação Beneficente Policena Barbosa 

“Para que o ano de 
2020 seja melhor eu 
vou respeitar as pessoas 
como elas são para que 
tenha mais amor e 
menos preconceito.”

“Eu irei contribuir com 
a minha educação e o 
meu respeito e minha 
gentileza.”

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO
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O Programa Cabeça de Prata promoveu, em março, a quarta 
edição do evento “Divas”, para celebrar o Dia Internacional da 
Mulher. No palco do Salão da Sede Social da Unidade I, vestidas 
como divas, dez associadas interpretaram e homenagearam 
estrelas do cinema e da música nacional e internacional, 
como Judy Garland, Marisa Monte, Grace Kelly, Susan 
Sarandon, Jennifer Lopez, Olivia Newton-John, Julie Andrews, 

Madonna, Rita Hayworth e Julia Roberts. As performances 
em grupo ou solo encantaram os cerca de 200 associados 
que prestigiaram a festa. Antes das apresentações, quatro 
sócias declamaram textos de Clarice Lispector, ressaltando a 
força da mulher. Ao fim do evento, houve a entrega de brindes 
às divas minastenistas e sorteio de brindes entre todos os 
presentes.

Sócias maiores de 60 anos brilham na festa pelo Dia Internacional da Mulher 
Divas minastenistas

Juliana Ancelmo, Cida Alves, Marilu Zanasi e Maria Célia Nunes declamaram textos 
de Clarice Lispector

A elegância de Rita Hayworth foi interpretada 
pela associada Floriza Guimarães

Marília Albano voltou aos “Tempos 
da Brilhantina” ao incorporar Olivia 
Newton-John

A diva brasileira Marisa Monte foi 
lembrada pela associada Lisete Beatriz

As associadas Marina Sabino, Vera Cunha e 
Neide Xavier homenagearam a atriz Susan 
Sarandon no filme “Dança Comigo”



Madonna, a diva do pop mundial, foi 
homenageada por Vera Cunha, na 
cena do filme “Evita”, de 1996

Marília Giannetti, Avany Santana, Mariangela Giannetti e Heloísa 
Lomônaco prestigiaram as amigas cabeças de prata 

As amigas Solange Quintão, Darcília Cardoso, Elizabeth Castro e 
Maria Helena Pennetta se divertiram no show das divas

As divas minastenistas foram presenteadas com uma garrafa de espumante

Beth Santana e Lola Silva curtiram 
as criativas apresentações

Lourdes Paganini lembrou a atriz Judy Garland, 
na versão de 1939 do filme “O mágico de Oz”

As amigas Marlene Ferreira e Berenice Almeida 
curtiram a tarde de homenagem às mulheres

CABEÇA DE PRATA

Programação de abril
Tendo em vista os recentes desdobramentos da pandemia de Covid-19, o Coronavírus, no Brasil e no mundo, e por 
medida de segurança e prevenção, a programação de eventos do Programa Cabeça de Prata está suspensa neste 
mês de abril, incluindo a viagem a Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A Diretoria do Minas conta com a 
compreensão e o apoio de todos os associados e espera que, em maio, as atividades sejam regularizadas. Confira 
as orientações e medidas adotadas pelo Clube na página 9.
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 8 anos  9 anos  10 e 11 anos
Acompanhamento Escolar, 
Balé Clássico, Basquete, 
Danças Urbanas, Flauta, 
Ukulele, Futsal, Ginástica 
Artística, Jazz, Judô, Karatê, 
Natação, Sapateado, Soçaite, 
Teclado, Tênis, Violão e Vôlei.

Acompanhamento Escolar, 
Balé Clássico, Basquete, 
Flauta, Ukulele, Futsal, 
Ginástica Artística, Jazz, Judô,  
Karatê, Natação, Sapateado, 
Soçaite, Teclado, Tênis, Violão 
e Vôlei.

Acompanhamento Escolar, 
Balé Clássico, Basquete, Curso 
Básico de Esportes, Flauta, 
Ukulele, Futsal, Ginástica 
Artística, Jazz, Judô,  Karatê, 
Natação, Sapateado, Soçaite, 
Teclado, Tênis, Violão e Vôlei.

 6 meses /  
 1 ano

 2 anos  3 e 4 anos

Musicalização para bebês.

Artes e Horta, Curso Básico 
de Esportes, Iniciação à 
Dança e Musicalização 
Infantil.

Musicalização Infantil.

Minas oferece opções de cursos esportivos e culturais para todas as idades
Venha aprender com a gente!

Proporcionar às crianças e aos jovens minastenistas 
oportunidades de desenvolvimento físico e intelectual 
por meio do esporte e da arte é uma forte vocação do 
Minas. O Clube oferece aos associados, desde bebês 

até a terceira idade, 22 cursos de formação esportiva e 
artístico-culturais, além do Acompanhamento Escolar, 
serviço de auxílio na execução das tarefas escolares a 
alunos dos ensinos infantil e fundamental, sem ônus 
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EDUCAÇÃO

 12 anos  13 anos  14 anos /acima
Atividades coletivas, 
Balé Clássico, Basquete, 
Dança Contemporânea, 
Danças Urbanas, Flauta, 
Ginástica Artística, Ioga, 
Jazz, Judô, Karatê, Natação, 
Musculação, Pilates, 
Sapateado, Soçaite, Squash, 
Teclado, Tênis, Violão e Vôlei. 

Acompanhamento Escolar, 
Atividades coletivas, Balé 
Clássico, Basquete, Dança 
Contemporânea, Danças 
Urbanas, Flauta, Ukulele, 
Futsal, Ginástica Artística, 
Ioga, Jazz, Judô, Karatê, 
Natação, Musculação, Pilates, 
Sapateado, Soçaite, Squash, 
Teclado, Tênis, Violão e Vôlei.

Acompanhamento Escolar, 
Balé Clássico, Basquete, 
Dança Contemporânea, 
Danças Urbanas, 
Flauta, Ukulele, Futsal, 
Ginástica Artística, Jazz, 
Judô, Karatê, Natação, 
Sapateado, Soçaite, 
Squash, Teclado, Tênis, 
Violão e Vôlei.

 5 anos  6 anos  7 anos
Acompanhamento Escolar, 
Artes e Horta, Balé Clássico, 
Basquete, Curso Básico de 
Esportes, Flauta, Futsal, 
Ginástica Artística, Jazz, 
Judô, Karatê, Natação, 
Soçaite e Tênis.

Acompanhamento Escolar, 
Artes e Horta, Balé Clássico, 
Basquete, Curso Básico de 
Esportes, Flauta, Futsal, 
Ginástica Artística, Judô, 
Natação e Tênis.

Artes e Horta, Balé Clássico, 
Curso Básico de Esportes, 
Ginástica Artística, Natação, 
Musicalização Infantil e 
Tênis.

para os pais. Confira na arte abaixo os cursos oferecidos 
de acordo com a faixa etária. Informações sobre ma-
trículas, turmas e horários estão disponíveis no aplica-

tivo Minas Tênis Clube (IOS e Android) e nas Centrais de  
Atendimento.
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Minas suspende programação de atividades 
sociais, culturais e de entretenimento.

No fechamento desta edição, a agenda de eventos das 
áreas de Lazer (Social e Entretenimento) e Educação 
estava suspensa, até 31 de março, conforme orientações 
das autoridades de saúde estadual e municipal, visando
à contenção da disseminação do novo Coronavírus.

Tendo em vista as alterações constantes na situação 
relacionada à pandemia que afeta o mundo inteiro, as 
informações atualizadas sobre a programação no mês de 
abril serão divulgadas no site www.minasteclube.com.br, 
nas redes sociais do Minas e em cartazes e banners.

Todos os espaços do Centro Cultural Minas Tênis Clube 
(CCMTC) permanecerão fechados em abril, também como 
medida de preservação da saúde do público.

Informações sobre reembolso de valores de ingressos
de eventos do Teatro do CCMTC adquiridos 
antecipadamente: 3516-1360.

Mais informações: 3516-1000.

Contra o novo 

Coronavírus
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Minas suspende programação de atividades 
sociais, culturais e de entretenimento.

No fechamento desta edição, a agenda de eventos das 
áreas de Lazer (Social e Entretenimento) e Educação 
estava suspensa, até 31 de março, conforme orientações 
das autoridades de saúde estadual e municipal, visando
à contenção da disseminação do novo Coronavírus.
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Todos os espaços do Centro Cultural Minas Tênis Clube 
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Mais informações: 3516-1000.

Contra o novo 

Coronavírus

A equipe de corrida de rua Unimed/
Minas, que tem caráter recreativo, dis-
puta duas provas este mês. A primeira 
será a Corrida Super Nosso, no dia 5, 
das 7h às 10h30, na Pampulha, com 
percursos de 5km e 10km. No dia 21, 
os minastenistas participam da quarta 
edição da Corrida Volta da Contorno, 
das 7h às 9h, com percurso de 12km 
e largada na Praça Floriano Peixoto, no 
bairro Santa Efigênia. 

Para enfrentar os grandes desafios do 
ano, que incluem provas de 5km até 
maratonas (42km), os integrantes da 
equipe Unimed/Minas têm que ter foco, 
disciplina e uma agenda que não deixa 
ninguém parado! Os treinos são sempre 
realizados no entorno no Minas I ou na 
Lagoa Seca, no Belvedere, promovendo 
a ocupação da cidade por meio do exer-
cício físico ao ar livre e a socialização 
entre os corredores. Participe! Para fa-
zer parte da equipe, informe-se no De-
partamento de Recreação, no Minas I, 
telefones 3516-1326 e 3516-1327. 

Corredores da Unimed/Minas se preparam para duas provas este mês
Pé no asfalto

CORREDORES DE RUA

Casal que corre junto permanece junto! Ana Maria 
Nunes Grapiúna e Miguel Grapiúna são integrantes 
muito ativos na equipe Unimed/Minas

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO

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

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

4 (Sábado) Meet point Minas I 07:00 as 
09:00

5 (Domingo) Corrida  
Super Nosso Pampulha 7h às 10h30

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

7 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

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

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

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

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

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

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

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

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

21 (Terça) Corrida Volta da Contorno Praça Floriano Peixoto 7h às 9h

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

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

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

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

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

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

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

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a programação de atividades em todos os setores
do Minas Tênis Clube pode sofrer alterações.
Consulte as informações atualizadas no site www.minastenisclube.com.br. 
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A equipe Itambé/Minas fez história, mais uma vez, e conquis-
tou, pela terceira vez seguida, o Campeonato Sul-americano 
de Clubes. Campeão em 1999, 2000, 2018, 2019 e 2020, o 
time minastenista ganhou, além do troféu, o direito de dispu-
tar, também pela terceira vez seguida, o Campeonato Mundial 
de Clubes da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), em 
dezembro. Neste ano, o torneio foi disputado em Uberlândia 
e, com a Arena Sabiazinho lotada, o Itambé/Minas derrotou o 
Dentil/Praia Clube e sagrou-se campeão continental. Foi o se-
gundo título conquistado em menos de um ano no Triângulo 
Mineiro (Superliga e Sul-americano), ambos em cima do Praia. 
O San Lorenzo foi o terceiro colocado do torneio, seguido pelo 
Boca Juniors, em quarto lugar, os dois da Argentina, e pela 
equipe da Universidad Católica, da Bolívia, na quinta posição.

Sempre depois dos jogos, nas principais competições do mun-
do, é formada a seleção do campeonato. E, como nos dois 
anos anteriores, o Itambé/Minas dominou a seleção do torneio. 
A búlgara Dobriana Rabadzhieva foi a melhor ponteira. Carol 
Gattaz foi a melhor central, Léia levou o prêmio de melhor líbero 
e Macrís foi a melhor levantadora. A central Thaisa foi eleita a 
melhor jogadora do campeonato (MVP). A seleção foi comple-
tada pela ponteira Bulaich, do San Lorenzo, pela central Carol e 
pela oposta Martinez, ambas do Praia Clube.

O técnico italiano Nicola Negro assumiu a equipe em julho e 
disse que o título continental é o resultado do trabalho desen-

Itambé/Minas conquista o Sul-americano pela quinta vez e a vaga para o Mundial
Somos pentacampeões!

Itambé/Minas celebra o título na Arena Sabiazinho

volvido em equipe. “O título do Sul-americano representou a 
continuidade de um trabalho iniciado lá atrás pelo Minas. Após 
o término da temporada passada, que foi brilhante para o Itam-
bé/Minas, algumas mudanças foram necessárias para essa 
temporada, como a troca do comando técnico e de algumas 
das principais jogadoras. Isso gerou um pouco de desconfian-
ça em algumas pessoas. No início, essas pessoas não com-
preenderam isso, mas a conquista do Sul-americano também 
mostrou que estamos no caminho certo e esse foi o resultado 
importante de um trabalho que o time construiu. Foi o resultado 
do trabalho feito em equipe”, analisou o treinador minastenista.

A bicampeã olímpica Sheilla escolheu o Itambé/Minas para 
voltar a jogar vôlei. Após os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, 
a jogadora deu uma pausa na carreira para se dedicar à vida 
pessoal. Em novembro de 2018, a atleta deu à luz às gêmeas 
Liz e Ninna. Passado o período de amamentação, a jogadora 
se apresentou ao Minas e, agora comemora o primeiro título 
após o retorno às quadras. “Desde que voltei a jogar, sabia 
que os grandes objetivos eram a Superliga e o Sul-americano. 
Eu sabia que não estaria 100%, mas coloquei como objetivo 
pessoal chegar neste campeonato da melhor forma possível 
e trabalhei muito para isso. Depois de três anos parada, eu sa-
bia que precisaria de um tempo para chegar à melhor forma. 
Eu estou muito feliz com o resultado e o nosso time está de 
parabéns. Ainda está longe do que a gente quer, mas estamos 
no caminho certo”, ressaltou a bicampeã olímpica.

VÔLEI FEMININO
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VÔLEI FEMININO

Para a diretora de vôlei feminino do Minas, Keyla Monad-
jemi, o Clube colhe os frutos de uma gestão estratégica. 
“Tudo que estamos vivendo, hoje, é fruto do planejamento 
estratégico da nossa diretoria. Quando eu cheguei, o meu 
objetivo era de recolocar o vôlei feminino do Minas entre as 
principais forças do voleibol brasileiro. Sempre tivemos esse 
reconhecimento de formar atletas e estar como referência, 
está em nosso DNA e é motivação para a nossa base. Por 
isso, buscamos atletas que atraem investidores para o Clube 
e que também servem de motivação, inspiração para a nos-
sa base. Essa é a estratégia, ter times competitivos, brigar 
e conquistar títulos e sempre lembrar da base para formar e 
revelar atletas”, explicou Keyla. 

A campanha
O Itambé/Minas conquistou o Campeonato Sul-americano de 
Clubes 2020 de maneira incrível. A equipe minastenista não 
perdeu sequer um set, vencendo todos os seus adversários 
por 3 a 0. Na estreia, a vitória foi diante da Universidad Cató-
lica Boliviana. Depois, as minastenistas venceram o Boca Ju-
niors, da Argentina. O terceiro duelo foi diante da outra equipe 
argentina, o San Lorenzo. E, por fim, o clássico mineiro con-
tra o Dentil/Praia Clube. Quem vencesse sairia com o título. 
A equipe da capital entrou em quadra com muita força e não 
deixou o Praia respirar na partida. Com pouco mais de 1h10 de 
jogo, o time minastenista soltou o grito de campeão, que ecoou 
pelo Triângulo Mineiro.

Com o título do Sul-americano, o Itambé/Minas é o único time 
brasileiro a conquistar o direito de disputar o Campeonato 
Mundial de Clubes – FIVB, que será disputado em dezembro, 
ainda sem local definido.

A seleção do campeonato foi dominada por atletas do Itambé/Minas

A oposta Sheilla, no ataque, foi um dos destaques na final

Festa no Minas
A meninas do Minas foram recebidas pelo presidente do Mi-
nas, Ricardo Vieira Santiago, por dirigentes do Clube e por 
associados no Minas I. Na chegada das atletas, foi realizada 
uma intensa queima de fogos. O time participou de um al-
moço especial com a diretoria no Restaurante da Sede So-
cial do Minas I.

Superliga
No fechamento desta edição da Revista do Minas, a equipe 
Itambé/Minas estava na disputa dos play-offs da Superliga 
Banco do Brasil 2019/20. Acesse o site minastenisclube.
com.br e confira todas as informações.

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

Superliga Masculina 2019/20

Convocados

Atletas e técnicos que representaram o Minas nos Brasileiros de Seleções Sub-17 e Sub-19

A base do vôlei masculino do Minas começou a temporada 
já marcando presença em convocações de seleções esta-
duais. Em março último, oito atletas do time Sub-19 repre-
sentaram o Clube nas seleções mineira, paulista, carioca, 
paranaense e do Distrito Federal na disputa do Campeonato 
Brasileiro de Seleções – Divisão Especial. Até o fechamento 
desta edição, mais cinco atletas e dois técnicos disputavam 
o campeonato na categoria Sub-17, pelas seleções de Minas 
Gerais e do Paraná. Os torneios foram realizados no Centro 
de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, no 
Rio de Janeiro. 

Pelo Brasileiro Sub-19, Gustavo Orlando fez parte do time 
paulista e foi campeão do torneio. Felipe Varela integrou a 
seleção carioca e ficou com o vice-campeonato, enquanto 
João Vitor Adriano terminou em terceiro com a seleção do 
Paraná. Theo Barreto integrou a equipe do Distrito Federal, 
sexta colocada, e Davi Castanheira, Gabriel Vilaça, Henrique 
Guimarães e Samuel Silva encerraram o campeonato em sé-
timo lugar com o time de Minas Gerais.

No fechamento desta edição, no campeonato da categoria 
Sub-17, os atletas Arthur Buczmiejuk, Lucas Torres e Pedro 
Vilela, além do técnico Marcelo Mello (Melado) e do assis-
tente técnico Rodrigo Regattieri competiam pela seleção 
mineira. João Victor Costa e Miguel Inácio Wendling dispu-
tavam a competição pelo time paranaense. 

“Começamos o ano com 13 atletas do nosso elenco da base 
em seleções estaduais Sub-17 e Sub-19. Isso é bom porque 
eles já iniciam a temporada com experiência em disputa na-
cional e também já começam a conhecer os principais joga-
dores dos outros estados. Provavelmente, vamos enfrentar 
esses jogadores nos Campeonatos Brasileiros Interclubes e 
queremos estar preparados”, afirma o técnico principal da 
base do Vôlei Masculino do Minas, Marcelo Mello, o Melado. 

Até o fechamento desta edição, o Fiat/Minas entraria em quadra para a disputa das quartas de final da Superliga Banco do 
Brasil 2019/20, diante do Sesc-RJ. O time minastenista encerrou a fase classificatória em sexto lugar, enquanto a equipe 
carioca terminou em terceiro. Acompanhe os resultados das partidas entre as equipes pelo site minastenisclube.com.br. 

Minastenistas representam cinco times estaduais nos Brasileiros de Seleções

O técnico Rodrigo Regattieri faz parte do Projeto Formação 
de Atletas por Meio do Investimento em Profissionais do Es-
porte – nº 64, parceria Minas e CBC.



Neste mês de abril, o Minas inicia a caminhada nos playoffs do NBB 2019/20

O mês de abril será decisivo nos rumos do Novo Basquete 
Brasil (NBB) 2019/20. Nos próximos dias, a fase classifica-
tória chegará ao fim, e, com isso, os playoffs estarão defi-
nidos. Na busca pelo inédito título nacional, o Minas preci-
sa estar preparado para viagens, treinos e partidas contra 
grandes adversários. Justamente por isso, o preparo físico 
é fundamental para que os minastenistas busquem vitórias 
na Arena Urbano Brochado Santiago e longe de casa.

Segundo o preparador físico Paulo Alberto de Paula, depois 
do trabalho mais intenso com os atletas, nos últimos me-
ses, o momento é de ajustes, para melhorar alguns pontos 
no jogo da equipe.

“Para os playoffs, o planejamento é dar carga reduzida em 
relação à força e treinos de quadra. O trabalho mais pe-
sado já foi feito. Dependendo das datas dos jogos, resta 
só um pequeno ajuste quanto aos dias de treino. Fora de 
casa, normalmente faço um trabalho forte dois dias an-
tes da viagem. Para alguns atletas, treinamos também 
no dia anterior aos jogos”, explica Paulo Alberto.

Para que todos estejam na melhor forma física possível e 
sempre à disposição do técnico Leo Costa, o preparador físi-
co lembra que o trabalho não pode ficar restrito ao que é feito 
dentro de quadra.

“Converso muito com os atletas em relação ao sono, alimen-
tação antes e depois dos jogos e treinos, rotinas. Tudo isso 
para que eles, nos dias dos jogos, estejam motivados, felizes, 
para que façam o que mais gostam, que é jogar em alto ní-
vel”, esclarece.

Na temporada 2019/20, o Minas formou um elenco que conta 
com atletas jovens e experientes. Segundo Paulo Alberto, a 
liderança pelo exemplo faz a diferença para aqueles que têm 
um longo caminho profissional pela frente.

“Nossos jogadores mais experientes treinam muito e estimu-
lam os jovens. Quando eu quero segurar um pouco a carga 
de treino, os experientes pedem mais. Isso é um combustível 
a mais para os jovens”, conclui.

Preparo físico é fundamental para o Minas nos playoffs do NBB
Força máxima

BASQUETE

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

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

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

PANTONE 180 C 

R: 190
G: 58
B: 52

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

#: BE3A34
L: 45 
A: 53
B: 35
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Minastenistas conquistam troféus na disputa do Estadual FMT1000
Títulos estaduais 

TÊNIS

A equipe minastenista faturou 11 troféus no Torneio Estadual FMT 1000

A equipe de tênis do Minas começou o mês de março da 
melhor maneira possível: no pódio. Na disputa do Torneio 
Estadual FMT1000, em Uberlândia (MG), os atletas con-
quistaram 11 troféus, sendo seis de Duplas e cinco de Sim-
ples. Destaque para o resultado de Duplas, em que o time 
minastenista venceu em todas as categorias disponíveis 

e ainda levou dois títulos de vice-campeão. Participaram 
da campanha vitoriosa em Uberlândia, 23 atletas e cinco 
alunos da Pré-equipe. A delegação contou com o gerente 
do Departamento de Tênis, Roberto Carvalhais (Neneco), a 
treinadora Fernanda Ferreira e o instrutor do curso de tênis 
Marcos José.

SIMPLES

12 anos masculino

Washington Junior – campeão

Gabriel Romano – vice-campeão

14 anos masculino

Pedro Lemos – vice-campeão

12 anos feminino

Valentina Nacif – vice-campeã

14 anos feminino

Esther Cerqueira – campeã

Confira, abaixo, os resultados da equipe:  DUPLAS
12 anos masculino
Gabriel Romano / Danilo Xisto (MG) – campeões
João Mendes / Alexandre Salomão – vice-campeões
14 anos masculino
Matheus Meirelles/ Pedro Lemos – campeões
16 anos masculino
Caio César Lima / Davi Abdanur (MG) – campeões
14 anos feminino
Esther Cerqueira/ Catharina Cardoso – campeões
Daniela Pinheiro / Anne Carvalho (MG) – vice-campeãs

A técnica Fernanda Barbosa faz parte do Projeto Forma-
ção de Atletas por Meio do Investimento em Profissio-
nais do Esporte – nº 64, parceria Minas e CBC.



Um elenco jovem, com desejo de vitórias e que busca fa-
zer boa campanha na temporada 2020 do futsal brasileiro. 
Esse é o Minas que irá disputar a Liga Nacional de Futsal 
(LNF), a Taça Brasil, o Campeonato Estadual e o Campeo-
nato Metropolitano.

Para participar das competições, o Minas, além de continuar 
sob o comando do treinador Peri Fuentes, manteve a base 
da última temporada. Entre os remanescentes está Vitor. Ca-
pitão da equipe minastenista na última temporada e jogador 
mais experiente do time, o fixo de 29 anos ressalta a impor-
tância de mais um ano ao lado dos companheiros de time.  

“A manutenção de boa parte da equipe é uma vantagem, 
porque, apesar de ainda jovem, nosso grupo já tem a expe-
riência de ter disputado a Liga Nacional, Taça Brasil. Fomos 
campeões do Metropolitano e do Estadual, uma sequência 
de trabalho facilita a evolução. Será um ano de jogos difíceis 
nos campeonatos que vamos disputar. A responsabilidade 
de autoafirmação nos traz um peso que vamos ter que car-
regar, mas nos encontramos em um nível muito melhor do 
que no ano passado”, comenta Vitor, que vestirá a camisa do 
Minas pela segunda temporada seguida.

Revelado nas categorias de base do Minas, o goleiro Ander-
son, 21 anos, já tem a experiência de defender o Clube em 
jogos da LNF e da Taça Brasil. Apesar da pouca idade, o ar-
queiro sabe bem qual a função que terá no time. “Acho que 
o meu papel na equipe continua o mesmo do ano passado. 
Vou buscar ajudar na evolução de todos e também evoluir 
com a equipe. Neste ano, precisamos pontuar mais e ir em 
busca das vitórias, para conquistarmos a vaga nos playoffs”, 
avalia Anderson. 

Para o ala Gustavo, 22 anos, a principal característica do 
elenco minastenista será o comprometimento nos jogos. 
“Acho que nossa garra e a nossa entrega podem fazer a dife-
rença nesta temporada, porque não existe bola perdida para 
o nosso time. Vamos correr até o fim dos jogos, o torcedor 
pode ter certeza disso”, afirma o jogador.

Por conta da Covid-19, classificado pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) como pandemia, a Liga Nacional de 
Futsal ainda não havia divulgado, até o fechamento desta 
edição, a tabela oficial da competição. 

Equipe do Minas terá quatro grandes competições na temporada 2020 
Vai começar

O Minas manteve o jovem elenco para a disputa das competições desta temporada 

FUTSAL
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Aprendizado. Evolução. Crescimento. Profissionalização. Es-
sas palavras marcam a trajetória de Diego Schimit e Cauã 
Rodrigues, ambos de 17 anos, que, apesar da pouca idade, 
acabam de entrar para a equipe Adulta de ginástica de tram-
polim do Minas.

Diego é natural de Jundiaí (SP) e começou a fazer ginástica 
artística aos 7 anos. Chegou ao Minas em 2015 e, três anos 
depois, foi convidado pelos treinadores do Minas a se transfe-
rir para a ginástica de trampolim. No início, o atleta estranhou 
a nova modalidade, mas, aos poucos, se adaptou, foi cam-
peão mineiro e conquistou ouro e bronze no Campeonato Bra-
sileiro. Agora, na equipe Adulta, o minastenista quer conquis-
tar espaço na modalidade. “Creio que tenho um futuro longo 
pela frente. Estou trabalhando muito e dando o meu melhor 
para ir bem nas competições. Ainda não penso em seleção 
por ter acabado de entrar para a modalidade, mas estou em 
busca do meu espaço e, em breve, espero entrar na briga por 
uma vaga”, comentou Diego.

Já Cauã Rodrigues passou por três modalidades na ginástica. 
O atleta iniciou, aos 6 anos, na ginástica rítmica. Aos 7 anos, 
foi para a artística e, aos 12, já no Minas, se transferiu para 
a ginástica de trampolim, também convidado pelos treinado-
res do Clube. “Chegar à seleção Adulta é o sonho de qualquer 
atleta. Comigo, não é diferente. Busco a evolução na carreira 
e espero conquistar uma vaga para representar o Minas e o 
Brasil em competições internacionais”, planejou o ginasta que 
foi campeão sul-americano Junior, em 2017, e campeão bra-
sileiro no ano passado.

Os ginastas Lucas Bitencourt e Bernardo Actos foram con-
vocados pela seleção brasileira e representariam o Brasil na 
DTB-Pokal, em Stuttgart, na Alemanha, competição prepara-
tória para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Porém, por determi-
nação da Federação Internacional de Ginástica, a competição 
foi suspensa devido ao avanço do coronavírus.

Ginastas minastenistas comemoram a chegada à equipe principal
Jovens adultos

Diego e Cauã representarão o Minas na categoria Adulta

Ginástica Artística

 GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM
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Torneio início
Maria Taba e Guilherme Schimidt sobem ao pódio no Open Pan-americano de Bariloche

Os judocas Maria Taba (52kg) e Guilherme Schimidt (81kg), 
ambos do Minas, representaram a seleção brasileira no Open 
Pan-americano de Bariloche, na Argentina, e conquistaram, 
respectivamente, as medalhas de ouro e de bronze para o Bra-
sil. Os minastenistas seguem em treinamento e aguardam a 
definição do calendário nacional e internacional, já que, devi-
do aos recentes desdobramentos da pandemia de COVID-19, 
o coronavírus, no Brasil e no mundo, as próximas competi-
ções estão suspensas.

Para subir ao alto do pódio em Bariloche, Maria Taba superou 
Ludmila Pisciotto, da Argentina, Elizabeth Segura, do Chile, 
e Brillith Gamarra Carbajal, do Peru. “Eu fui para a Argentina 
em busca de um bom resultado e consegui. A medalha ser-
viu para mostrar que eu estou bem para disputar as próximas 
competições. Fiquei muito feliz pelo título e, agora, que venha 
a próxima”, comemorou a minastenista.

A Areninha, no Minas I, recebeu, em março, mais uma edição 
do tradicional Torneio Início de Judô, organizado pela Federa-
ção Mineira de Judô. Ao todo, os minastenistas conquistaram 
78 medalhas, sendo 34 de ouro, 27 de prata e 17 de bronze. 
O Minas ficou na primeira posição na competição feminina, 
com 25 medalhas, 16 ouros, sete pratas e dois bronzes, e 
também na disputa  masculina, em que somou 53 medalhas, 

Já Guilherme Schimidt, que conquistou a medalha ao superar 
o chileno Jorge Perez, segue na briga por uma vaga nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio e representaria o Brasil no Grand Prix de 
Tbilisi, na Geórgia, uma das competições suspensas. “É la-
mentável tudo isso que está acontecendo. Acaba que fico um 
pouco prejudicado, pois eu preciso somar pontos no ranking 
mundial para melhorar o meu posicionamento. Sem competir, 
isso não acontece. Como estamos a poucos meses dos Jo-
gos de Tóquio, corro o risco de ficar fora por não conseguir 
subir no ranking”, lamentou o atleta minastenista.

Outras competições que estão suspensas são as Regionais I, 
II, III, IV e V do Campeonato Brasileiro. O Minas disputa o tor-
neio da Região III, do qual seria a sede, neste mês. Enquanto 
aguardam uma nova data, os atletas do Minas seguem em 
treinamento no Ginásio de Judô do CTJK.

18 ouros, 20 pratas e 15 bronzes. O Torneio Início de Judô 
2020 reuniu 417 atletas, que representaram 24 instituições do 
estado. Acesse o site minastenisclube.com.br e confira todos 
os resultados.

Maria Taba e Guilherme Schimidt conquistam ouro e bronze em Bariloche
Medalhas no peito

JUDÔ

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano
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Torneio Metropolitano Infantil a Sênior reuniu 600 atletas, no Minas I

O calendário competitivo da equipe de natação do Minas co-
meçou em março último, com a primeira edição do Torneio 
Metropolitano Infantil a Sênior. A competição foi realizada no 
Parque Aquático do Minas I e reuniu aproximadamente 300 
atletas. Além de clubes mineiros, a primeira edição do torneio 
contou com nadadores do Clube Curitibano, do Paraná, e do 
Corinthians, de São Paulo. 

O Torneio Metropolitano não tem premiação e os atletas na-
dam visando melhorar tempos e alcançar índices para cam-
peonatos estaduais e nacionais. O técnico principal da base 
da natação do Minas, Mauro Dinis,  destaca a importância do 
Torneio Metropolitano como base para a sequência da tempo-
rada. “O Metropolitano abriu o nosso calendário competitivo 
e isso é muito importante. É um torneio que serve para nos 
trazer uma percepção de como o atleta está iniciando a tem-
porada. É uma competição estratégica, conseguimos avaliar 
o condicionamento do atleta e, assim, direcionar e ajustar o 
programa de treinos para a sequência do ano. Tivemos a par-
ticipação de praticamente todos os atletas do Infantil ao time 

Adulto e alcançamos os resultados esperados”, afirmou. 

Para os atletas do time de ponta, o torneio ainda serviu como 

parte da preparação para a seletiva olímpica dos Jogos de 

Tóquio 2020, o Troféu Brasil-Maria Lenk, principal disputa do 

primeiro semestre. A competição nacional será entre os dias 

20 e 25 deste mês, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de 

Janeiro (RJ). Já as equipes de base se preparam para os brasi-

leiros de inverno de cada categoria, que serão em maio e junho.

Os atletas participaram do I Torneio Metropolitano Infantil 

a Sênior com incentivo do projeto Formação e Desenvolvi-

mento de Atletas da Natação – número 2018.02.34 e De-

creto 46.308/13, pelo mecanismo Minas Esportiva Incen-

tivo ao Esporte.

Torneio Metropolitano abre o calendário de competições da natação
Primeiras braçadas

NATAÇÃO
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NOTAS

Amigos do Baleia
Representando o Minas Tênis Clube, o presidente Ricar-
do Vieira Santiago recebeu, em março, o Selo de Empre-
sa Amiga do Baleia, concedido pela Fundação Benjamin 
Guimarães/Hospital em reconhecimento e agradecimen-
to à participação do Minas em ações sociais da institui-
ção. Uma placa foi entregue ao dirigente minastenista 
por Yany Mabel, da Gerência de Mobilização de Recursos 
do Hospital. O diretor médico do Minas, Mauro Becker 
Martins Vieira, participou da cerimônia. 

Adeus, Alvinho
A família minastenista está consternada com o faleci-
mento, em 15 de janeiro último, do associado e jornalis-
ta Álvaro Alexis Loureiro. Um dos mais vitoriosos judo-
cas de Minas Gerais, Alvinho como era carinhosamente 
chamado pelos amigos, integrou a equipe do Minas nos 
anos 1950/1960, conquistando inúmeros títulos nacio-
nais e regionais. Em 1982, ele foi homenageado pelo 
Clube com o título de Atleta Emérito. Nesta foto, Alvi-
nho recebe o diploma das mãos do então presidente do 
Conselho Deliberativo do Minas, Augusto Couto, tendo 
ao lado, o presidente do Clube na época, Ariosvaldo de 
Campos Pires, e os diretores Alberto Sternick e Ruy 
Vianna Lage.  
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Cabelo & barba 
Já está funcionando no do Piso 2 do Centro de Facilida-
des (CF2), a renomada Barbearia Pinheiro (foto), atenden-
do associados adultos e crianças, de segunda a sábado, 
das 8h às 20h. Os valores são similares aos praticados 
na região da Savassi: corte de cabelo, R$ 45; barba, R$ 
35. O pagamento pode ser feito com cartões de crédito 
e de débito. Com a parceria o Minas amplia a linha de 
serviços oferecidos aos associados, que ganham mais 
comodidade na hora de dar um trato no visual. Na Sede 
Social, os minastenistas também contam com a tradicio-
nal Barbearia Reis. 

Folia na Academia
Além dos exercícios físicos, o carnaval movimentou a  
turma do Pilates de terça e quinta-feira, 9h, no Minas II, 
em fevereiro. Incentivados pelos instrutores, os alunos 
se fantasiaram e malharam em ritmo de folia, como 
mostra a foto encaminhada pela minastenista e aluna 
Oneida Marques Figueiredo. 
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Na elegância de azul e prata, “As Doidivanas”, bicampeãs da categoria Grupo

Originalidade nas fantasias e alegria também não faltaram aos grupos participantes do Concurso 

Os “cabeças de prata” esbanjaram criatividade na disputa do Concurso de Fantasia, na categoria Individual

Folia de prata
O tradicional Grito de Carnaval do Cabeça de Prata, realizado em fevereiro, no Salão de Festas da Unidade II, contou com a 
presença de 500 minastenistas acima de 60 anos, que capricharam na fantasia e se divertiram muito no show da banda Via 
Láctea, com marchinhas e muito samba! No quesito alimentos e bebidas, o bufê Sausalito serviu salgados finos e bebidas 
diversas. A hora mais aguardada do evento foi o concorrido concurso de fantasias, em que a sócia Maria Julieta Nazareth, 
de “Madame Butterfly”,  e  “As Doidivanas” foram as vencedoras nas categorias Individual e Grupo, respectivamente. A corte 
momesca prestigiou a grande festa.
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Direto do navio pirata para a pista de dança, 
Eduardo Dutra e Gláucia Macedo

A abelha Menory Martins de Souza e o palhaço 
Altemir Marco esbanjaram alegria na festa.

O casal Evandro e Lúcia Nunes, com a divertida fantasia de “preso e 
policial pelo amor”, e o marinheiro Manuel Maurício

Na pista de dança, Ronaldo Dias Vieira e 
Ângela Maria Fonseca Vieira 

Desfilando, a ganhadora da categoria 
Individual do Concurso de Fantasias, a sócia 
Maria Julieta Nazareth, de “Madame Butterfly” 

As amigas Ray Bessa e Verônica Lopes, 
bem coloridas e animadas!

CENAS

O Rei Momo, a Rainha e a Princesa do Carnaval de Belo Horizonte participaram 

do Grito de Carnaval do Cabeça de Prata
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De cima do trio elétrico, a banda Saideira animou os foliões no Bloco do Minas

As amigas Alessandra Parreiras e Rosana 
Gropen curtiram o show do Trem dos Onze

As marinheiras do Bloco do Minas: Isabela  
Fernandes, Fabíola Terenzi e Ariane Terenzi

Ana Luisa Lana, Fernando Góis, Michele 
Salgado e Eliana Bicalho de Almeida deram o 
recado: “beba com controle!”

Isabelle Souza, Silvania Araújo, Alberto Borges 
e Andrea Fonseca eram só sorriso!

Supercoloridas, Vanessa e Nina Rotsen, mãe e 
filha, aproveitaram o Carnaval juntas

O quarteto Reinaldo e Vanessa Campos, Miriam 
e Celso Bitar usaram suas camisas do Clube

Família carnavalesca! Carolina Caldeira, 
o pequeno Mateus e Rodrigo Baracho se 
divertiram na Minas Folia

Carnaval 2020
A programação de Carnaval do Minas tem eventos para todos os públicos. No pré-Carnaval de rua de BH, em fevereiro, a 
banda Saideira comandou o Bloco do Minas, que movimentou a avenida Bandeirantes e animou os foliões com vários clássicos 
de pop, rock, sertanejo, axé e pagode em ritmo de samba. Essa foi a terceira vez que o Clube colocou seu trio elétrico na rua! 
Já durante o feriado de Carnaval, o Gramado da Unidade I foi palco da Minas Folia, com shows das bandas Zé da Guiomar 
(samba e chorinho), Meu Rei (axé retrô) e Trem dos Onze (samba). Os minastenistas, a maioria com suas fantasias e apetrechos 
carnavalescos, se jogaram na pista. Ano que vem, tem mais!



CENAS

Alegria, confete e serpentina!
As tradicionais Matinês fecharam a programação intensa de Carnaval no Clube, em fevereiro. A criançada minastenista, 
seus amiguinhos e familiares lotaram o Salão da Unidade II, no domingo, na segunda e na terça-feira do feriadão. Os sócios 
mirins se divertiram com muito confete e serpentina e no embalo do repertório eclético da banda Via Láctea, com marchinhas, 
músicas tradicionais do samba e hits da atualidade. Foi demais!

Lotado! Salão do Minas II é o espaço oficial das Matinês de Carnaval 
do Minas

Giovana Burian se divertiu muito com as serpentinas e confirmou: até as 
góticas pulam Carnaval!

As três abelhinhas Luisa Faria Almeida, Julia 
Silveira e Alice Gasparini com a coelhinha 
Isadora Kaukal

Lívia Guedes e Bruno Macedo levaram os 
pequenos Carolina e João Victor 

Filha e mãe, Luísa e Sarah Zampier aproveitaram 
a festa juntinhas!

Que trio! O palhaço Lucas Paoliello, a 
caveira Gabriel Pompermayer e o Hulk Tiago 
Pompermayer

O Super-homen Josefino Rocha Andrade foi à 
festa com o pai pirata José dos Passos

De policial, a pequena Maria Eduarda Junger 
escoltou os pais Rafael & Fernanda Junger
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A equipe minastenista campeã dos XIX Jogos Abertos de Cambuquira, 
em  1959. Da esquerda para a direita, em pé: Júlio Furtado de 
Mendonca, José Marcos Belfort, Fernando Pavan, Roberto Queiroz 
(Financial), William Rohlfs, Urbano Brochado Santiago e Luís Pereira 
(diretor de vôlei); agachados, Décio Viotti, Helvécio, Silvério Lage, 
Clégis Dolabela (Chicletes) e Tuíca Rabello. 

Neste ano, o Minas Tênis Clube comemora 20 
anos de uma das suas históricas conquistas no 
vôlei masculino. Há duas décadas, o então Te-
lemig Celular/Minas conquistava o primeiro tí-
tulo do tricampeonato da Superliga (1999/2000, 
2000/2001 e 2001/2002). Essa foi a segunda vez 
em que o Clube sagrou-se tricampeão consecu-
tivo de campeonatos nacionais, já que alcançou 
o feito também em 1984, 1985 e 1986. Um dos 
personagens marcantes dessa conquista é José 
Marcos Belfort, então chefe do Departamento de 
Vôlei masculino do Minas e ex-atleta do Clube, 
nas décadas de 1950 e 1960.

Belfort, como é conhecido por todos, iniciou a 
sua história no Clube após ser convidado pelo 
saudoso professor Adolfo Guilherme para inte-
grar a equipe de vôlei. “Eu me mudei do Rio para 
Belo Horizonte e me tornei sócio do Minas. Foi 
aí que o Adolfo Guilherme me viu, eu tinha al-
tura boa, e ele me convenceu a jogar vôlei. Eu 
já tinha jogado na praia, tinha noção do esporte, 
e, na mão do Adolfo, fui evoluindo até integrar 
a seleção brasileira. Aos 19 anos, eu já era titu-

Belfort relembra momentos marcantes do tricampeonato do Telemig Celular/Minas
Há 20 anos

lar da seleção e disputava o Sul-americano, no 
Chile, em 1962. Joguei até o início dos anos 70, 
quando me formei em Engenharia. Isso encurtou 
a minha carreira. Fui para o Rio abrir uma filial da 
empresa em que trabalhava, ainda fiz alguns jo-
gos pelo Minas, mas não tinha como me dedicar 
mais”, relembra Belfort, que é conselheiro nato 
e Atleta Emérito do Minas, diploma que recebeu 
em  27 de outubro de 1975. 

Após encerrar a carreira de atleta e vivendo no 
Rio de Janeiro, um novo convite reconectou Bel-
fort com o Minas. “O Urbano me chamou e eu 
topei o desafio. Assumi o Departamento de Vôlei 
Masculino e convidei o Cebola para ser o técni-
co. Apresentamos três propostas de patrocínio 
para a Telemig Celular e eles aceitaram a de me-
nor valor. Fizemos um time de garotos talento-
sos, fomos jogar o Sul-americano, na Colômbia, 
e ganhamos. Depois disso, a Telemig mudou a 
proposta e nós montamos um super-time. As-
sim, veio o tricampeonato, sendo um invicto. Os 
pontos importantes para essa conquista foram 
o apoio do patrocinador e toda a estrutura que o 

Equipe que conquistou 
o primeiro título do 
tricampeonato, na 
temporada 1999/2000
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Minas sempre ofereceu ao time. Os 
jogadores se sentiam bem no Clube, 
ninguém queria sair”, destaca.

Belfort acompanhou de perto 
todos os momentos dos títulos e 
elegeu a conquista do primeiro, 
em Florianópolis (SC), contra a 
Unisul, como o momento mais 
marcante. “Naquela final, o Cebola 
me perguntou sobre começar a 
partida sem Maurício e Giba, dois 
dos principais jogadores. E o Carlão 
já estava fora, suspenso. Tudo foi 
combinado para começar o jogo 
com outra formação e mexer com 
o emocional do adversário. Quando 
viu a escalação, o técnico adversário 
pirou. Abrimos uma frente boa e 
quando a Unisul tentou reagir, o 
Cebola voltou com Maurício e Giba. 
O time já estava com ritmo e a 
partida terminou em 3 a 0. Foi um 
risco muito grande, mas calculado 

e conversado. O Cebola é muito 
profissional. Felizmente deu tudo 
certo. É o momento mais marcante 
do tricampeonato pela forma como 
essa vitória nasceu, que foi de uma 
estratégia”, destaca.

O primeiro título do tricampeonato 
foi sobre a Unisul (SC), com vitória 
por 3 a 0, em Florianópolis. O segun-

Belfort (à direita) no pódio com a equipe 
Telemig Celular/Minas, na conquista 

do tricampeonato da Superliga, na 
temporada 2001/2002 

Chegada da equipe bicampeã 
da Superliga no aeroporto da 

Pampulha

do troféu de campeão veio com a vi-
tória por 3 a 1 sobre a Ulbra (RS), no 
quarto jogo da série melhor de cin-
co, em Porto Alegre (RS). A terceira 
conquista foi contra o Banespa (SP). 
O time minastenista venceu o último 
jogo da série melhor de três, por 3 a 
2, diante de mais 20 mil torcedores 
presentes no Mineirinho.

MEMÓRIA
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Baixe o aplicativo do Minas. É grátis.

> Exclusivo para sócios

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

No aplicativo do Minas, você encontra a 
agenda de eventos completa e ainda consegue 
comprar ingressos rapidinho!

Já programou  
seu fim de semana?

O Minas na  
palma da 
sua mão.
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ORIENTAÇÕES PARA
PREVENÇÃO DE
SÍNDROMES GRIPAIS
(Coronavírus, Influenza, H1N1 e outras)

Lave frequentemente
as mãos ou use álcool gel.

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

Estando gripado, evite frequentar
o clube e outros ambientes públicos.
Caso seja impossível, use máscaras.

Mantenha-se hidratado
e com o sono em dia.

Evite compartilhar copos, talheres
e outros artigos de uso pessoal.


