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Reforçando as ações de sustentabilidade ambiental 
do Minas, associados usam a bicicleta como meio 
de transporte para ir ao clube

CUIDANDO DO FUTURO
O casal Marcos e Clécia Barros e 

os filhos Pedro e Rafael
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros associados

Temos a satisfação de levar ao conhecimento dos associados que o Conselho De-

liberativo do Minas aprovou, por unanimidade, em reunião ordinária, realizada em 

24 de maio, o relatório financeiro e de atividades do exercício 2020. Destacamos 

que, apesar dos impactos negativos da pandemia do novo coronavírus em todos 

os segmentos da sociedade, obtivemos resultados positivos que refletem a gestão 

econômico-financeira responsável e o empenho da Diretoria em promover a evo-

lução sustentável do Minas, sem se descuidar da excelência na prestação de ser-

viços aos associados. O balanço e as principais demonstrações financeiras estão 

publicadas nas páginas 56, 57 e 58 desta edição.

Nesse contexto, o Conselho Deliberativo apreciou, votou e aprovou, na reunião ex-

traordinária, também realizada em 24 de maio, a nossa proposta de adiamento do 

ajuste das taxas condominiais, que acontece anualmente no mês de maio.  A soli-

dariedade falou mais alto, pois estamos vivendo uma crise sem precedentes na história da humanidade e não achamos apropriada a 

transferência para os sócios de mais um peso no orçamento familiar.

Mantendo nossa atuação focada no bem-estar e na promoção da saúde e da qualidade de vida dos minastenistas, temos investido 

na ampliação dos espaços de lazer esportivo, em todas as Unidades, em sintonia com as demandas dos sócios. No final de maio, 

entregamos quatro novas quadras, sendo duas de beach tennis, no Country, e uma de beach tennis e outra de minibasquete, no Minas 

II. Também no Minas Náutico, a onda do beach tennis chegou para ficar, e seis novas quadras serão concluídas no final deste mês 

de junho. Mais melhorias de infraestrutura foram executadas, em todas as Unidades, como pode ser conferido nas páginas 18 e 19.  

Temos mais motivos para você e sua família ficarem perto do Minas, inclusive virtualmente. Como ainda não podemos realizar 

grandes festas, devido às restrições impostas pela pandemia, vamos levar a Festa Junina até a casa dos sócios, por meio de sor-

teios especiais nas nossas redes sociais e uma sensacional websérie no canal do Minas no YouTube, com vídeos semanais sobre 

decoração, comidas típicas, customização de roupas, música e passos de quadrilha. Para os “cabeças de prata” minastenistas, um 

concurso on-line premiará o melhor traje junino com vale-compras de R$ 500, no Verdemar. Confira todos os detalhes, nas páginas 

23 a 25 desta edição.

Finalizando, gostaria de convidar todos para participarem da grande campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, que está 

sendo desenvolvida pelo Programa Minas Tênis Solidário, desde abril. Nosso objetivo é amenizar as dificuldades enfrentadas pelas 

comunidades mais carentes de Belo Horizonte, como desemprego e queda abrupta da renda familiar, devido à pandemia do novo 

coronavírus. As doações arrecadadas já beneficiaram os moradores do bairro Taquaril, região do Minas Country, as famílias atendidas 

pela Associação Mineira de Reabilitação (AMR) e pela Fundação Sara, entidade de apoio a crianças em tratamento contra o câncer.

Citando o grande ator Gregory Peck:   “A fé nos dá força interior, senso de equilíbrio e perspectiva de vida”.

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Grande abraço, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

O melhor do Minas é você
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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
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
Salão de Beleza  ............................................3 5 1 6 . 1 1 6 4
Sauna Feminina  ............................................3 5 1 6 . 1 3 5 3
Sauna Masculina  ..........................................3 5 1 6 . 1 3 0 7
Setor de Tênis  ...............................................3 5 1 6 . 1 1 4 9
Track&Field  ...................................................2 5 5 1 . 7 4 0 7

MINAS II

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

MINAS NÁUTICO 

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

MINAS COUNTRY 

Central de Atendimento ................................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
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INSTITUCIONAL

O Minas Tênis Clube e a Funda-
ção ArcelorMittal renovaram, no 
último mês, a parceria de fomento 
ao esporte e à cultura, mantida há 
11 anos. Foram repassados pela 
instituição R$ 200 mil ao projeto 
“Formação e Desenvolvimento de 
Atletas por meio da Integração 
das Ciências do Esporte”, aprova-
do pelo Minas na Lei Federal de In-
centivo ao Esporte e apoiado pela 
empresa desde 2011. Uma parcela 
dos recursos veio do programa “Ci-
dadãos do Amanhã”, que foi criado 
pela ArcelorMittal em 1999, a fim 
de incentivar funcionários, familia-
res, fornecedores e a comunidade 
a doar parte do imposto de renda 
para iniciativas voltadas para a in-
fância e a juventude. 

O projeto do Minas beneficia cer-
ca de 900 crianças e jovens das 
equipes de base do Clube, garan-
tindo a eles condições ideais para 
treinamento e competições. Ao 
longo dos 11 anos de parceria, a  

Fundação ArcelorMittal repassou 
ao projeto do Clube cerca de 3 mi-
lhões. 

Na Cultura, a parceria começou 
em 2013, quando o Minas se tor-
nou a sede em Belo Horizonte do 
programa Diversão em Cena Ar-
celorMittal, considerado uma das 

principais iniciativas do Brasil na 
formação de público infantil para 
o teatro. O teatro do Clube já rece-
beu 255 espetáculos do programa, 
somando público de cerca de 100 
mil pessoas. Em função da pande-
mia, os espetáculos passaram a 
ser encenados no teatro do Minas 
e transmitidos. 

“Para nós, esse encontro reafir-
ma que o Minas Tênis Clube e a 
ArcelorMittal compartilham os 
mesmos valores, e isso é muito 
importante”, afirma o presidente 
do Minas, Ricardo Vieira Santiago. 

Paula Harraca, presidente da Fun-
dação ArcelorMittal, destaca a 
presença do Minas na trajetória da 
empresa, que comemora seu cen-
tenário de operação no Brasil. “A 
ArcelorMittal completa 100 anos 
em dezembro, e 11 anos da nossa 
história tem a participação do Mi-
nas Tênis Clube, compartilhando a 
fé no valor do esporte e da cultura 
na formação de atletas e bons ci-
dadãos”, disse a executiva. 

Parceria Minas TC e ArcelorMittal é renovada pelo 11º ano consecutivo
União duradoura

Equipes de base em treinamento: parceria beneficia cerca de 900 jovens atletas

O Minas é sede do programa Diversão em Cena ArcelorMittal desde 2013



Pessoas, empresas e instituições de todo o mundo estão 
atentos às mudanças climáticas no planeta e, claro, o Minas 
Tênis Clube faz parte deste movimento global de preservação 
ambiental. Durante o mês de junho, em que são comemora-
dos o Dia Mundial da Bicicleta (3/6) e o Dia Mundial do Meio 
Ambiente (5/6), o Minas reforça a importância de ações que 
visam um mundo mais limpo e promove a conscientização 
dos associados em relação às boas práticas de proteção da 
natureza.

Uma das principais ações de sustentabilidade ligada direta-
mente aos sócios é a manutenção dos bicicletários instala-
dos em todas as Unidades. No Minas II, por exemplo, atual-
mente estão disponíveis 37 vagas, distribuídas entre o P1 do 
estacionamento e a Portaria Mangabeiras, onde exclusiva-
mente os atendentes registram os dados dos associados e 
das respectivas bicicletas, tanto na entrada quanto na saída, 
proporcionando segurança e tranquilidade aos minastenistas.

Além de oferecer inúmeras opções para a prática de ativida-
des físicas, o Minas incentiva o uso de bikes nos deslocamen-

No Minas, ações de sustentabilidade e cuidados com a natureza fazem parte da rotina diária
Nós preservamos

Legenda para fotos
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tos para o Clube, hábito que já foi adotado pela família Barros. 
Estimulados pelo pai, o dentista Marcos Barros, que pedala 
desde criança e há mais de 30 anos frequenta o Minas de 
bicicleta, o caminho até o Clube ficou ainda mais divertido 
para a mãe, a nutricionista Clécia Barros, e para os filhos Pe-
dro e Rafael. O trajeto se tornou um dos programas favoritos 
da família e ganhou ainda mais força após a instalação dos 
bicicletários no Minas II, em 2016.

Para Marcos, que sempre gostou de praticar esportes e pro-
cura repassar os bons hábitos para os filhos, as ações de 
sustentabilidade do Clube são positivas. “Este é o futuro e 
acho que o Minas está sendo protagonista. Eu, como sócio, 
percebo que o Clube está sempre implementando coisas 
voltadas para o meio ambiente, como os painéis solares, por 
exemplo. O próprio bicicletário é um dos motivos para eu vir 
tranquilo. Então o Minas está de parabéns! Damos muito va-
lor e esperamos que continue assim”, afirma o associado, que 
ainda incentiva os amigos minastenistas na prática do pedal. 
“Muitos já estão vindo de bike por influência nossa”, destaca.

Família Barros trocou o carro por bicicletas no caminho até o Clube



CAPA

No dia a dia da família Barros os bons hábitos têm lugar ga-
rantido. Além dos cuidados com a saúde, já que todos peda-
lam e ainda praticam esportes no Minas por meio dos cursos, 
o papai e a mamãe se preocupam em ensinar aos filhos a 
importância de cuidar do planeta. Banhos mais curtos, subs-
tituição do uso de sacolas plásticas e separação do lixo para 
reciclagem são alguns exemplos. E com o trajeto de casa para 
o Clube sendo feito de bicicleta, quem está perdendo cada vez 
mais espaço é o carro.

Clécia conta que a família até criou uma espécie de desafio. 
“Às vezes, a gente brinca que passamos o fim de semana 
sem emitir nenhum gás tóxico, porque a bicicleta é o nos-
so meio de locomoção para passeios e para vir ao Minas. 
Além disso, passamos a enxergar detalhes da cidade que 
não conseguiríamos perceber de carro. Torço para que mais 
sócios passem a utilizar a bicicleta. É só lembrar de utilizar 
o capacete, luvas e os demais equipamentos de segurança”, 
destaca a mãe, que acrescenta: “Seria muito importante que 
todos os Clubes se preocupassem com o futuro do planeta 
da mesma forma que o Minas”.

Filhos conscientes
Seguindo o exemplo dos pais, os jovens minastenistas Pedro 
e Rafael Barros cultivam a paixão pela bike, pelos bons hábi-
tos e pelo Clube. “É um momento com a minha família que eu 
gosto muito. O Minas é minha segunda casa e eu adoro vir 
para cá de bicicleta, brincar o dia todo e encontrar meus ami-
gos”, comenta Pedro,  12 anos. Já o irmão mais novo, Rafael, 
10 anos, mostra que também pensa no futuro. “Eu gosto mui-
to de fazer trilha, pular rampinhas e descer os morros perto 
do Minas. Eu pretendo ensinar meus filhos a andarem de bike 
também, igual o meu pai faz com a gente”, ressalta.

Amigo da natureza 
O Minas desenvolve uma série de ações voltadas para a 
preservação ambiental. Em 2018, por exemplo, foi implan-
tado o CCO (Centro de Controle Operacional), que permite o 
monitoramento do consumo de energia elétrica, água e gás 
das unidades, em tempo real, visando o uso racional dos re-
cursos. O Clube ainda mantém a certificação ISO 9001 das 
Estações de Tratamento de Água (ETAs) das piscinas. 

A matriz energética também é sempre aprimorada, visando a 
utilização de energia limpa. Exemplo disso é a instalação, no 
Minas II, em 2019, do maior painel solar de aquecimento de 
água do país (3.200 m²), que atende o sistema de banhos e das 
piscinas, tendo o gás natural como reforço no aquecimento.

Nas áreas verdes, os cuidados também são permanentes. 
Em 2016, foi feito o levantamento fitossanitário, a análise 
e o cuidado com a saúde de cada espécie de planta, nas 
Unidades I, II e Country, resultando na catalogação e na 
identificação de todas com plaquinhas em que constam o 
nome científico e o nome vulgar (como são chamadas, ge-
ralmente).  Além da preservação da natureza, o trabalho ser-
viu para controlar os riscos envolvendo árvores e arbustos, 
nas áreas de circulação do Clube. 

Por meio do Minas Tênis Solidário,  programa de responsabi-
lidade socioambiental do Clube, também são realizadas cam-
panhas de conscientização para a preservação da natureza 
e ações regulares voltadas para coleta e o aproveitamento 
de materiais recicláveis, como esponjas de limpeza, lacres de 
alumínio, papelão e pets, e o plantio de árvores, como o Bos-
que das Cerejeiras, criado no Minas Country, em 2019. 
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O Ficus benjamina L. , faz parte da 
paisagem do Minas I desde a fundação 
do clube, em 1935



Campanha do

Sua doação
aquece 
uma vida!

Pontos de Entrega:
Todas as Portarias das Unidades do Minas.

Você sabia que, do total de pessoas em 
situação de rua, 88% são homens? 
Por isso, é muito importante a doação 
de agasalhos masculinos, para que mais 
pessoas sejam beneficiadas pela campanha.

ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS DE JULHO.



Campanha do Sensível às dificuldades de muitas crianças em acompanhar 
as aulas on-line, que foram implantadas nas escolas públicas 
e privadas por causa da pandemia do novo coronavírus, o as-
sociado Nicolas Ferreira, do Grupo de Jovens do Minas Tênis 
Solidário, idealizou o projeto Acompanhamento Escolar On-line, 
tendo como foco os filhos dos funcionários do Clube. “O pro-
jeto foi pensado para tentar ajudar os alunos de escolas públi-
cas que ficaram sem aulas e sem suporte educacional. Essas 
crianças estão em uma fase muito importante no processo de 
formação e ficar sem acesso às aulas e apoio é muito difícil”, 
destaca. O jovem afirma que esse trabalho voluntário tem sido 
uma boa experiência para ele e seus colegas. “Essa troca de 
conhecimento e experiências é um exercício de humanidade. A 
gente conhece outras realidades e acaba ajudando uma criança 
a conhecer mais o mundo à sua volta”, explica Nicolas.

O programa foi iniciado no segundo semestre de 2020 e tem 17 
minastenistas voluntários, que atendem, atualmente 18 crian-
ças e uma funcionária do Minas. A procura pelo atendimento 
tem aumentado e já existe até uma fila de espera, com crianças 
e adultos. Por isso, sócios interessados em doar conhecimento 
e tempo serão muito bem-vindos! Mais informações pelo tele-
fone 3516-2190.

Atendimento ampliado
O atendimento on-line dos voluntários minastenistas aos filhos 
dos funcionários vem despertando também o interesse dos 
próprios colaboradores do Minas em estudar mais, tanto para 
ajudar mais seus filhos como para se desenvolverem profissio-
nalmente. É o caso de Jussara Ferreira, atendente de portaria 
no Minas I, que inscreveu seu filho Raul, de 12 anos. “Duran-
te as aulas do Raul, eu vi a dedicação do professor e como o 
interesse do meu filho aumentou. Senti que poderia ser uma 

Acompanhamento Escolar para filhos de funcionários precisa de mais voluntários
Exercício de humanidade

Jussara Ferreira inscreveu o filho Raul no Acompanhamento 
Escolar On-line e decidiu estudar mais

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIOMINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

chance para mim também. Eu penso em crescer e agora que 
o Minas nos proporcionou essa oportunidade, senti que não 
poderia perdê-la”, conta a colaboradora, que tem tido aulas de 
português com a professora voluntária Helena Mazzilli Novais.

No dia 24 de junho, das 8h às 12h,  a Fundação Hemominas 
e o Programa Minas Tênis Solidário (PMTS) realizam mais 
uma ação de coleta de sangue, a fim de contribuir para a re-
posição dos estoques dos bancos do estado. Os interessa-
dos em fazer a doação devem agendar o horário pelo núme-
ro 3516-2003. O salão da sede social do Minas (rua da Bahia, 

esquina de rua Antônio Aleixo) será preparado conforme as 
rigorosas normas de bioproteção em saúde, para fazer a 
coleta de sangue com segurança e tranquilidade para os 
doadores que passarem na triagem. Para mais informações 
sobre critérios e restrições na doação de sangue, acesse o 
site www.hemominas.mg.gov.br

Salve vidas doando sangue
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Cestas básicas arrecadadas na campanha são entregues a três instituições assistenciais
Corrente do Bem

Rose Abreu, liderança da Favela Taquaril, Patrícia Alencar, diretora da Cufa/Minas, ao centro, Denise Lobão, gestora voluntária do 
PMTS, e Francis Santos, presidente da Cufa-Minas

O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, o presidente da AMR, Sérgio Roberto Belisário, e o vice-presidente do Minas, Carlos 
Henrique Martins Teixeira

A Campanha Corrente do Bem, criada pelo Programa Minas 
Tênis Solidário (PMTS), braço socioambiental do Minas Tênis 
Clube, tem ajudado a colocar comida na mesa de muitas fa-
mílias que estão sofrendo com o desemprego, um dos prin-
cipais problemas causados pela pandemia do novo corona-
vírus. Desde abril último, está disposto, na entrada do Centro 
Cultural Unimed-BH Minas, um cesto para receber doações 

de alimentos não perecíveis (exceto sal) para ajudar institui-
ções assistenciais cadastradas no Minas Tênis Solidário.

Três entregas foram feitas no último mês. A comunidade do 
bairro Taquaril recebeu 64 cestas básicas, entregues pela 
gestora do Minas Tênis Solidário, Denise Lobão, aos líderes 
da Central Única das Favelas (Cufa), em Minas Gerais.
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Voluntarias produzem touquinhas para crianças em tratamento contra o câncer
Tecendo para o bem

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIOMINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

O Minas Tênis Solidário conta, atualmente, com cerca de 150 
voluntários, que atuam nos diversos projetos, doando tempo, 
recursos materiais e habilidades. E a associada Lúcia Helena 
Souza de Toledo doa seu talento em crochê para tecer toucas 
para crianças em tratamento contra o câncer. “Comecei a te-
cer ainda adolescente. Minhas avós e minha mãe faziam cro-
chê muito bem e eu ficava admirada com a habilidade delas. 
Então, minha mãe me ensinou”, lembra. 

A Associação Mineira de Reabilitação (AMR) foi beneficiada 
com 600kg de alimentos não perecíveis, além de 34 litros de 
óleo, 39 litros de leite e produtos de limpeza. Fundada em 
1964, pelo médico fisiatra Márcio de Lima Castro, a AMR é 
referência em Minas Gerais e, hoje, atende cerca de 500 crian-
ças e adolescentes de Belo Horizonte e outras 29 cidades da 
Região Metropolitana.

Na Fundação Sara foram entregues 44 kg de alimentos não pe-
recíveis, arrecadados na Campanha Corrente do Bem, além de 
52 máscaras de tecido e 20 touquinhas de lã, produzidas e doa-
das por voluntárias do Minas Tênis Solidário; 100 kits de higiene 
bucal, doados pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas 
Gerais (CRO/MG) e brindes institucionais do Minas. Criada em 
1998, na cidade de Montes Claros, a Fundação Sara oferece 
apoio a pacientes de 0 a 17 anos em tratamento contra o câncer. 
Há dez anos, montou sua sede em Belo Horizonte, com leitos 
para 14 pacientes, além de fazer 85 atendimentos por mês.

Fernanda Araújo, assistente social da Fundação Sara, e a 
voluntária do PMTS, Tânia Zefferino

Lucia Helena também ajuda na produção das toucas doadas 
a crianças com câncer 

D. Ângela, 91 anos, e a filha Rosely Ávila: 150 touquinhas já 
tecidas em 2021

Segundo Lúcia, a ideia de fazer as toucas para serem doa-
das às crianças surgiu no Grupo Infantil do Voluntariado. “A 
Rosely Ávila, uma das participantes do grupo que faz tricô 
muito bem, se propôs, junto com a mãe, a senhora Ângela, de 
91 anos de idade, a fazer as touquinhas. Eu me ofereci para 
ajudar tecendo-as em crochê. Amo fazer crochê, e fazer as 
peças para as crianças me encheu de entusiasmo e vontade 
de dar um carinho a elas por meio das touquinhas quentinhas 
e aconchegantes”, conta a voluntária.
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Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção, existem no 
Brasil 33.082 pessoas que pretendem adotar uma criança e 
4.971 crianças disponíveis para adoção. Minas Gerais tem 
4.076 postulantes a pais adotivos e apenas 719 crianças para 
adoção, sendo que 468 já estão vinculadas a pretendentes. Esse 
desencontro nos números revela uma equação difícil de ser so-
lucionada: o contraste entre o perfil idealizado pelos pretenden-
tes a pais adotivos e a realidade das crianças e adolescentes 
que esperam por uma família, nos abrigos. “As exigências dos 
futuros pais praticamente inviabilizam um final feliz”, afirma a 
desembargadora superintendente da Coordenadoria da Infância 
e da Juventude (COINJ) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
Valéria Rodrigues Queiroz. Na entrevista a seguir, ela explica 
quais são os principais entraves da adoção no Brasil e faz um 
apelo: “Somos todos responsáveis pela formação das crianças 
e dos adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade”.  

Por que o número de pretendentes  é tão mais alto do que 
o número de crianças aguardando para serem adotadas?

Existe hoje no Brasil um universo quase sete vezes maior de 
pessoas que pretendem adotar um filho do que o número de 
crianças e adolescentes cadastrados como disponíveis pelo 
Judiciário, mas as exigências dos futuros pais praticamente 
inviabilizam um final feliz. A situação seria favorável à adoção, 
se não fosse um detalhe: os interessados querem crianças 
diferentes daquelas que aguardam nos abrigos por um pai e 

Contraste entre o perfil idealizado e a realidade dos abrigos dificulta adoções
Dê uma chance a eles

uma mãe. O perfil idealizado pelos pretendentes aponta que 
70% querem crianças brancas, mas 66,5% delas são negras, 
pardas, asiáticas ou de origem indígena. Além disso, 80,7% 
exigem que os futuros filhos tenham até três anos e 86% não 
aceitariam adotar irmãos. Ocorre que, na realidade, 92,4% 
das crianças e adolescentes prontas para a adoção tem mais 
de três anos; e 74% têm irmãos. Esses dados revelam uma 
realidade dramática, já que as crianças e adolescentes que 
não são adotados são condenadas a viver em abrigos até que 
completem 18 anos, quando não podem mais permanecer 
nos locais onde cresceram.

Existem alternativas de acolhimento de crianças e adolescen-
tes por famílias que desejam ter convivência e ajudar, mas não 
estão dispostas a adotar?

Para aquelas pessoas que desejarem ajudar uma criança e/ou 
adolescente que estejam institucionalizados, mas não querem 
adotar, existem dois programas que são de extrema importân-
cia para a contribuição na formação das crianças e adolescen-
tes, que são o Programa Apadrinhar e o Programa Família Aco-
lhedora. Informações no site www.apadrinharmg.org e no site 
da Prefeitura Municipal de sua cidade.

Como se dá o processo de adoção e quanto tempo ele demora?

Com a criação do Sistema Nacional de Adoção (SNA), os 
interessados em adotar uma criança e adolescente podem 
realizar o pré-cadastro, acessando o SNA, antes de procura-
rem a Justiça da Infância e da Juventude. Quando receber 
o protocolo com o número do processo de habilitação para 
adoção, os pretendentes deverão se dirigir à Vara da Infân-
cia e da Juventude de sua Comarca, além de realizarem o 
curso preparatório para postulantes à adoção, acessando o 
site www.ead.tjmg.jus.br (curso preparatório para adoção). O 
tempo de duração do processo de adoção vai depender do 
perfil da criança que os pretendentes desejam adotar. Quanto 
menor a idade da criança, maior a espera.

Quais são os requisitos para uma pessoa se  tornar candi-
dato a adotante e os documentos necessários para iniciar 
o processo de adoção?

A idade mínima para se habilitar à adoção é de 18 anos, in-
dependentemente do estado civil, desde que seja respeitada 
a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança 
a ser acolhida. Dentre os documentos que você deve provi-
denciar estão documento de identidade, CPF, certidão de 
casamento ou nascimento, comprovante de residência, com-
provante de rendimentos ou declaração equivalente, atestado 
ou declaração médica de sanidade física e mental, certidões 
cível e criminal. 

A desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz: “os interessa-
dos querem crianças diferentes daquelas que aguardam nos 
abrigos por um pai e uma mãe”
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 “Ki Beleza! Ki Beleza! Só Alegria!”. É desse jeito diferente e diver-
tido que o minastenista Carlos Henrique Guedes, o coronel Gue-
des, cumprimenta as pessoas em todos os lugares. A alegria de 
viver é marca registrada desse mineiro de Juiz de Fora, que, atu-
almente, é o assessor especial do vice-governador Paulo Brant 
e responsável pelo relacionamento do governo mineiro com o 
Governo Federal. Recentemente, Guedes decidiu compartilhar 
seu otimismo nas redes sociais, por meio do perfil “Falando de 
coisa boa com Guedes”.  “O objetivo é valorizar atitudes positivas, 
despertando o orgulho de sermos o que somos, conscientes da 
responsabilidade social e de que as nossas ações positivas po-
dem transformar a nossa realidade”, afirma. 

Filho e neto de militares, Guedes construiu sólida carreira no Exér-
cito, ao longo de 35 anos, e foi adido militar do Brasil nos Estados 
Unidos, como membro da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), além de participar de diversas Missões de Paz da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU). Ele estudou na Universidade de 
Cambridge, em Londres, e também foi professor de Estratégia 
Militar e Geopolítica com ênfase na área internacional. Na entre-
vista a seguir, o coronel Guedes fala sobre sua trajetória profis-

Coronel Carlos Henrique Guedes - assessor especial do vice-governador  
e de enlace com o Governo Federal

“A vida é o nosso maior patrimônio”
sional e os desafios de seu trabalho de assessoria ao governo 
mineiro, no qual também faz parte do Comitê Extraordinário Co-
vid-19. Sobre o Minas, ele não economiza elogios: “Já morei em 
17 cidades no nosso país e em duas cidades no exterior. Posso 
garantir que, em nenhum desses lugares, conseguimos encon-
trar algo parecido, com essa estrutura e organização, como a do 
nosso clube”, ressalta.

O otimismo e a alegria são características do senhor reconhe-
cidas por todos que o cercam. Qual é a sua receita para estar 
sempre de bem com a vida? 

A vida é o nosso maior patrimônio. Acredito que somos todos 
irmãos. Se olharmos um pouco a nossa volta, iremos perceber 
o quanto somos pessoas importantes para o mundo.  Todos os 
dias, levanto e percebo que, é convivendo com outras pessoas 
que podemos fazer a diferença, criando, falando e fazendo coi-
sas boas. Isso por si só me deixa muito otimista e super, super-
feliz com a vida.

O senhor consegue divulgar e multiplicar esse seu otimismo 
para as pessoas que estão no seu entorno?

Recentemente, incentivado pela minha querida esposa, Edna, e 
pelas minhas três filhas, Maria Fernanda, Ana Carolina e Ana Jú-
lia, criei um perfil nas redes sociais bem diferente, com o título: 
“Falando de coisa boa com Guedes”. Essa iniciativa tem o obje-
tivo de despertar nas pessoas um novo olhar para a vida, com 
otimismo. Os pilares das redes sociais que criamos são a família, 
a educação, a saúde e a segurança. Basicamente, procuro falar 
dos sentimentos mais nobres que temos e sobre os quais para-
mos pouco para pensar. Nesse contexto, criamos uma página na 
internet, perfis no Instagram e no Facebook, vídeos no Youtube e 
podcast na plataforma do Spotify. O objetivo é valorizar atitudes 
positivas, despertando o orgulho de sermos o que somos, cons-
cientes da responsabilidade social e de que as nossas ações 
positivas podem transformar a nossa realidade.

“Cabe a todos nós, 
brasileiros, lutarmos 

por aquilo que somos e 
acreditamos”
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ENTREVISTA

Quais são os desafios do seu trabalho 
de assessoramento ao vice-governador 
Paulo Brant? 

O Paulo é uma figura diferenciada, um 
político nato, um visionário. Trabalhar 
com ele é, antes de tudo, um aprendiza-
do diário.  Sua maior sabedoria é sempre 
ouvir várias opiniões, antes de uma deci-
são final. Penso que, este fato, somado 
à sua excelente experiência de gestor, 
resulta no sucesso de suas decisões. 
Quanto ao assessoramento, penso que 
está muito ligado ao meu papel de emitir 
pareceres sobre assuntos relacionados a 
Minas Gerais e ao Brasil. É uma função 
de muita responsabilidade, pois são tra-
tados assuntos de grande relevância, que 
envolvem os governos Federal e Estadu-
al. Sou consultado para os mais diversos 
assuntos por causa da minha vivência 
nacional e internacional. 

O senhor tem participado das ações de 
distribuição das vacinas em Minas Ge-
rais. Como tem sido esse trabalho?

Faço parte do Comitê Extraordinário CO-
VID-19,  criado pelo Governo de Minas 
para o enfrentamento da Pandemia. O 
trabalho realizado pelo secretário Fábio 
Baccheretti e supervisionado pelo nosso 
governador Romeu Zema é algo digno de 
elogio. Ressalto, ainda, a logística bem 
feita pelo Gabinete Militar do Governa-
dor, comandado pelo Cel. PM Osvaldo 
de Souza Marques, e da gloriosa Polícia 
Militar de Minas Gerais – PMMG, coman-
dada pelo Cel. PM Rodrigo Sousa Rodri-
gues. 

Fale-nos um pouco sobre sua trajetória 
profissional.

Trabalhei 35 anos servindo ao Brasil, jun-
to ao Exército Brasileiro. Ao longo dessa 
jornada, passei aproximadamente 19 
anos nas Escolas Militares como aluno 
ou instrutor.  Nesse período, pude estu-
dar e dar aulas de Estratégia Militar e Ge-
opolítica com ênfase na área internacio-
nal. Representando o Brasil no exterior, 

estudei na Inglaterra, na Universidade 
de Cambridge, e tive, ainda, a oportuni-
dade de ser adido militar nos Estados 
Unidos, como membro da Organização 
dos Estados Americanos – OEA, além de 
participar de diversas Missões de Paz da 
Organização das Nações Unidas - ONU. 
A experiência me ensinou a analisar as 
situações e a procurar levantar mais de 
uma solução para o mesmo problema 
apresentado, permitindo, dessa forma, 
auxiliar o processo decisório das auto-
ridades com quem trabalho. O nosso 
vice-governador brinca diversas vezes 
comigo com a seguinte frase: “Se você 
me trouxer apenas uma solução para 
o problema... você já terá decidido por 
mim”. Sendo assim, levo sempre, no mí-
nimo, três linhas possíveis de ação. 

“O nosso Minas 
Tênis Clube é o 

melhor do Brasil! 
Disparado!”

O senhor teve alguma influência na in-
fância/adolescência para seguir a car-
reira militar? 

Sim, sou filho e neto de militares do Exér-
cito Brasileiro. Meu avô, o General Carlos 
Luís Guedes, foi quem, em 31 de março, 
junto com o governador de Minas Gerais, 
Magalhães Pinto, tomaram a decisão de 
iniciar a Revolução de 1964. Meu avô 
escreveu um livro maravilhoso: “Tinha 
de Ser Minas”. Nessa obra, ele retrata a 
importância do nosso estado na constru-
ção de um bem precioso e fundamental, 
chamado Liberdade. Quando optei pela 
carreira militar, vi a oportunidade de lutar 
pela PAZ e pela LIBERDADE do nosso 
povo, que são valores fundamentais para 
a sociedade brasileira. Cabe a todos nós, 
brasileiros, lutarmos por aquilo que so-

mos e acreditamos. Toda essa minha ex-
periência e convivência no seio da família 
militar foram decisivas para a escolha da 
carreira militar, de que tanto me orgulho!

Qual é a opinião do senhor sobre a ges-
tão do Minas Tênis Clube e a atuação do 
clube na cultura, no esporte, na educa-
ção e na promoção da saúde por meio 
do lazer? 

O nosso Minas Tênis Clube é o melhor 
do Brasil! Disparado! Já morei em 
17 cidades no nosso país e em duas 
cidades no exterior. Dessa forma, posso 
garantir que, em nenhum desses lugares, 
conseguimos encontrar algo parecido, 
com essa estrutura e organização, 
como a do nosso clube. Sei que o nome 
disso é gestão. Por isso, aproveito a 
oportunidade de, como sócio, mineiro 
e brasileiro, elogiar essa turma que hoje 
promove, com competência, o esporte, 
a cultura, a educação e a saúde, por 
meio do lazer. 

O senhor pratica alguma atividade físi-
ca regularmente? 

Sim, pratico sim. Todos os dias da se-
mana faço uma corrida leve em torno 
da Lagoa da Pampulha e, três vezes por 
semana, faço fortalecimento muscular 
com exercícios de Pilates. Nos finais de 
semana, vou para o Minas com toda a fa-
mília e aí é só alegria, fico sob o comando 
das minhas três filhas e da minha dama, 
D. Edna. Elas escolhem as atividades, 
jogar tênis, vôlei, natação ou basquete, 
tudo no espírito de muita brincadeira e 
diversão.

O que o senhor mais gosta de fazer no 
Clube?

Encontrar com amigos, confraternizar 
com a família e sentir o quanto somos fe-
lizes em poder ter um espaço como o Mi-
nas Tênis Clube.  Já disse isso no início 
dessa entrevista, mas vale a pena repetir: 
nosso clube é sensacional!!! É campeão!!! 
Ki Beleza!!! Ki Beleza!!! Só Alegria!!!



18 Junho de 2021 • REVISTA DO MINAS   

Em sintonia com as demandas dos associados por conforto, 
comodidade e prestação de serviços com excelência, as equi-
pes de Engenharia, Manutenção e Operações do Clube não 
descuidam da infraestrutura do Minas. E, oferecendo novas 
opções de lazer esportivo nas Unidades, no último mês, a 
diretoria entregou aos minastenistas duas quadras de beach 

tennis no Country e uma no Minas II (leia mais na página 51). 

Ainda na Unidade II foi construída uma quadra de minibasque-

te, que possibilitou a ampliação da grade de horários de aulas 

do curso de basquete, e é o novo espaço para a prática da 

modalidade pela garotada, nos fins de semana.  

Confira outros serviços executados pela Diretoria de Obras, em maio

• Reforma da arquibancada da piscina olímpica, com revita-
lização dos pisos cimentados e pintura do piso e dos guar-
da-corpos.

• Implantação do sistema de aquecimento de água para as 
cabines de massagem e depilação da sauna feminina, que 
passaram a ter água quente nas torneiras. 

• Limpeza e sanitização semestral dos reservatórios de água 
da Unidade.

• Sequência da reforma das escadarias nas áreas de circu-
lação da praça de esportes, incluindo demolição dos pisos 
atuais e instalação de novo piso de concreto, resistente e 
antiderrapante, o mesmo material usado nas reformas re-
centes da Unidade. O serviço tem previsão de  conclusão 
em agosto. 

• Limpeza e sanitização semestral dos reservatórios inferio-
res de água da Unidade. 

Equipes de manutenção e engenharia estão sempre executando melhorias no Clube 
Cuidados permanentes

Os minastenistas frequentadores do Country ganharam duas quadras de beach tennis

Minas I Minas II
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As quadras de peteca e vôlei do Country foram revitalizadas

• Pintura das quadras de peteca e vôlei e revitalização dos 
postes de  sustentação das redes.

• Instalação de ducha com acabamento em granito, ao lado 
das novas quadras de beach tennis, garantindo refresco 
aos usuários das quadras.

• Revitalização de muros e alambrados do setor de tênis e 
quadras.

• Adubação dos campos gramados de futebol.  

Teve início em maio a licitação para contratação das empre-
sas que farão as instalações hidráulica, elétrica e civil, confor-
me o projeto de modernização da Estação de Tratamento de 
Água do Minas II (ETA), que inclui troca de filtros, de válvulas e 
de sistemas, e visa prepará-la para a automatização.  

A obra tem previsão de início em julho. Para permitir o uso 
das piscinas pelos sócios, durante a execução dos trabalhos, 
será feita a instalação provisória de sistemas filtrantes, uma 
vez que os filtros existentes na ETA serão removidos para a 
instalação de novos. 

Minas Country

Modernização da ETA do Minas II

SEU PATRIMÔNIO



O Minas está se transformando em um clube inteligente, no 
qual a gestão de todo o sistema predial é feito pelo Centro de 
Controle de Operações (CCO), integrando as três Unidades e o 
Náutico. O objetivo é unir a tradição, a qualidade em prestação 
de serviços e o relacionamento com os sócios à competência 
técnica e inovadora da Newton e do Instituto de Pesquisas do 
Centro Universitário Facens, instituições parceiras na criação 
e implementação do projeto, para otimizar a operação e a ma-
nutenção do Clube, diminuir gastos e garantir mais conforto e 
bem-estar aos sócios.

O cronograma de implantação do projeto está em dia, e este 
mês de junho marcará a conclusão da primeira etapa do con-
trato de parceria entre o Minas e a Newton, cujo foco foi dotar 
os quatro clubes do mesmo nível de sensoriamento e monito-
ramento. Para o fechamento dessa fase, haverá a entrega do 
relatório descritivo da estruturação do Minas Smart Clube e a 
apresentação da prova de conceito de uma plataforma inte-

gradora para os sistemas de automação instalados no Minas.

Também em junho, terá início a modernização das centrais 
de aquecimento, com a instalação de sistema de automação 
para monitoramento e controle remoto das centrais de aque-
cimento de água para banho do Centro de Facilidades, Centro 
de Treinamento e Centro de Lazer, no Minas I. Assim, a equi-
pe de monitoramento terá a visão em tempo real, bem como 
histórico e registro de eventos/problemas das bombas e das 
temperaturas nos coletores solares, reservatórios e na distri-
buição de água quente para as duchas. Essa medida prevê a 
manutenção das temperaturas de conforto e a agilidade na 
identificação de problemas que possam acontecer e, assim, 
que o impacto ao sócio seja o menor possível. As novas con-
figurações a ser permitidas pelo sistema visam a redução do 
consumo de gás no aquecimento e o melhor aproveitamento 
da energia solar.

Primeira etapa do Minas Smart Clube em parceria com a Newton é concluída
Projeto em dia

Monitoramento e controle remoto das centrais de aquecimento 
de água para banho na Unidade I

SEU PATRIMÔNIO
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Desde julho de 2018, quando o Minas Náutico inaugurou suas 
duas quadras de beach tennis em frente à Lagoa dos Ingleses, 
a modalidade tem atraído cada dia mais adeptos no Clube. 
Devido ao sucesso das quadras e para atender às demandas 
dos sócios, neste mês de junho, serão inauguradas seis novas 
quadras de beach tennis, que podem ser utilizadas por todos 
os sócios do Náutico e do Minas Tênis com adesão. 

As quadras estão instaladas onde havia o “areião”, ao lado 
do Pavilhão de Esportes e Eventos e atrás do parquinho in-
fantil. Mas, toda a areia foi trocada pela recomendada para 
prática do beach tennis, que é a areia rosada de quartzo, 
totalizando 650,0m³, o equivalente a 980 toneladas. Cada 
quadra tem 8m x 16m. A área de escape é de 3m de cada 
lado, garantindo mais segurança aos praticantes do esporte.   

O diretor-adjunto do Náutico, Jorge Bachur Guimarães, apon-
ta os benefícios da modalidade. “O sucesso do beach tennis 
no Brasil e no mundo deve-se pela facilidade com que uma 
pessoa aprende a jogar e pela diversão que ele proporciona, 
mesmo para quem nunca o praticou antes. Além disso, é uma 
excelente opção para quem quer melhorar o condicionamento 
físico e cuidar da saúde”, afirma. O diretor também destaca a 
preocupação do Clube em atender os associados. “Estamos 
sempre atentos aos pedidos dos sócios. E com o crescimento 
desse esporte no nosso Clube e com o apoio do presidente 
Ricardo Santiago e do vice-presidente Carlos Henrique Mar-
tins Teixeira, foi possível construirmos essas novas quadras. 
Esperamos que todos gostem”, finaliza.

A modalidade surgiu em meados de 1987, na província de Ra-
vena, na Itália, unindo características do tênis tradicional, do 
vôlei de praia e do badminton. Em 1996, o esporte começou 
a se profissionalizar e, por isso, suas regras e práticas vêm se 
modificando ao longo dos anos. Segundo a Federação Interna-
cional de Tênis, o beach tennis é praticado por mais de 500 mil 
pessoas no mundo.

A modalidade chegou ao Brasil em 2008, no Rio de Janeiro. 
Desde então, vem crescendo rapidamente para outras cidades 
litorâneas e não praianas, como Belo Horizonte, Brasília e Arara-
quara. Atualmente, de acordo com a Federação, o Brasil é a se-
gunda maior força do mundo no esporte, atrás apenas da Itália.

Associados do Minas Náutico ganham novas quadras de beach tennis
Deu praia

Sobre o beach tennis

MINAS NÁUTICO

Nas novas quadras de beach tennis do Náutico são utilizados 650 m³ de areia, que correspondem a 980 toneladas
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Antes da pandemia de Covid-19, junho era uma das épocas 
mais animadas no Minas, com Festa Junina de dois dias, o 
maior evento do Clube, e muitas atividades relacionadas ao 
tema, nas três Unidades. Como ainda não está liberada a rea-
lização de grandes eventos, o Minas preparou uma programa-
ção especial neste mês, para todos os segmentos de associa-

Que tal ganhar prêmios incríveis? O canal oficial do Minas no 
Instagram (@minastenisclube) fará três sorteios especiais, 
em junho, para lembrar que a alegria minastenista transborda 
para as casas dos sócios, hotéis da cidade e até para outras 
cidades. A partir do dia 21 de junho, serão realizados três sor-
teios, sendo um por semana, nesta ordem:

Sorteio 1, na semana do dia 21/6: dez kits juninos (brindes 
+ decoração + quitutes juninos), feitos pelo Buffet Fora do 
Comum.

Como o Minas não pode realizar sua grande Festa Junina na 
Unidade II, ele leva o evento até a sua casa. E será preciso 
“botar a mão na massa!” Assim, neste mês de junho, será pu-
blicada, no canal oficial do Minas no YouTube (youtube.com/
minastenisclube), a websérie “Monte sua Festa Junina”, em 
que a equipe de entretenimento do Clube ensinará as famílias 
minastenistas a produzirem seu próprio evento junino. Cada 
vídeo será dedicado a um tema, como roupa típica, brinca-
deiras, música e culinária, para que a festa fique completa. 
Confira, a seguir, a programação e monte sua festa! 

1 - Oficina de caracterização

Os sócios aprenderão a fazer maquiagem característica de 
festa junina para meninos e meninas e penteados, além da 
customização da roupa. Data: 4/6 (sexta-feira), às 15h.

2 - Brincadeiras típicas

É hora de aprender a produzir e brincar com as brincadeiras 
típicas de Festa Junina: boca do palhaço e derruba lata. Data: 
11/6 (sexta-feira), às 15h.

Minas promove ações diversificadas para animar o mês de junho dos associados
Arraiá diferente

Prêmios especiais

Monte sua festa

dos, nas plataformas digitais e até presencialmente, para as 
crianças. Com segurança, consciência e prezando pela saúde 
de todos,  é possível ter leveza, mesmo em um momento difí-
cil causado pelo novo coronavírus. 

Então, confira, a seguir, todas as atividades relacionadas aos 
festejos juninos.

Sorteio 2, na semana do dia 28/6: uma diária no hotel Ouro 
Minas, concedida pela Flytour. 

Sorteio 3, na semana do dia 5/7: um final de semana no Hotel 
Ville Real, no distrito de Santo Antônio do Leite-MG, próximo 
de Ouro Preto. 

Para participar, é preciso ser sócio do Minas e cumprir algu-
mas regras, que serão publicadas nas postagens oficiais dos 
sorteios, no Instagram @minastenisclube. E o regulamento 
completo estará disponível no site minastenisclube.com.br, 
em notícias do Lazer. Gostou? Programe-se!

3 - Minichef

Produção de um doce típico para a criançada 
colocar a mão na massa, junto com os pais. 
Data: 18/6 (sexta-feira), às 15h.

4 - Quadrilha

No vídeo, os instrutores puxarão uma dança 
típica junina para toda família dançar junto. 
Data: 26/6 (sábado), às 15h.
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A Cozinha ao Vivo On-line de junho também está em clima 
de Festa Junina! O menu do mês será comandado pelo Buf-
fet Fora do Comum, que ensinará a fazer pratos típicos, com 
opções salgadas e doces, feitas para resgatar memórias 
afetivas e dar um quentinho no coração. O passo a passo de 
preparação de cada prato será publicado toda quarta-feira do 
mês, às 15h, no canal oficial do Minas no YouTube (youtube.
com/minastenisclube) - aproveite para se inscrever no canal 
e ativar o sininho de notificações - e no site do Minas, em no-

Cozinha ao Vivo 

LAZER

tícias do Lazer (minastenisclube.com.br), com o vídeo com-
pleto e a lista de ingredientes. Veja, a seguir, a programação.

Dia 2/6, às 15h: Caldo de feijão com bacon e calabresa.

Dia 9/6, às 15h: Polenta com ragu de carne.

Dia 16/6, às 15h: Broa de milho.

Dia 23/6, às 15h: Mousse de doce de leite com praliné.

Dia 30/6, às 15h: Cocada cremosa.

Para finalizar a programação especial de Festa Junina, 
um evento presencial para as crianças! No dia 26 de ju-
nho, das 10h às 13h30, no CF3 da Unidade I, será reali-
zada a Oficina Especial Junina, para sócios até 12 anos. 
Os minastenistas aprenderão a customizar um elemento 
típico junino. O foco é explorar a coordenação motora, 
com muita criatividade e alegria! A oficina é gratuita e, 
para participar, o associado deverá se inscrever no dia 
e no local do evento, a partir das 9h. Papais e mamães, 
levem as crianças ao Clube!

Oficina especial 
Serviço

Oficina Especial Junina

Data: 26/6.

Horário: das 10h às 13h30.

Local: CF3, no Minas I.

Inscrições: gratuitas,  
no dia e no local,  
a partir das 9h.

Os amantes do tênis podem comemorar: depois de pouco mais de 
um ano de paralisação da agenda de esportes recreativos, a tem-
porada 2021 do Torneio de Tênis será aberta este mês. A compe-
tição terá início no dia 7 de junho, na categoria 3ª Classe Simples, 
com jogos às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 19h, e 
aos sábados e domingos, a partir das 14h, nas quadras de tênis do 
CL7, na Unidade I. Como é categoria Simples, os jogadores podem 
ficar sem suas máscaras de proteção durante as partidas. Mas, 
antes e depois dos jogos, o uso da máscara é obrigatório.

Torneio Interno de Tênis começa este mês, com jogos da categoria 3ª Classe Simples
Prepare a raquete 

Depois do torneio da 3ª Classe Simples, em junho, a previsão de 
andamento da competição é: 4ª Classe, em agosto; 5ª Classe, 
em setembro; 2ª Classe e Iniciantes, em outubro; e +60 anos, em 
novembro. E as inscrições nessas categorias estão abertas, no 
valor de R$ 70, com direito a camisa e tubo de bolinha. Qualquer 
associado acima de 12 anos pode participar e deve fazer sua ins-
crição nos setores de marcação de quadra, nos Minas I e II, ou pelo  
telefone (31) 3516-1301. É hora de tirar a raquete do armário!
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O Espaço Teen Newton traz, em junho, uma programação 
recheada de atividades presenciais e on-line para os geeks, 
gamers e nerds do Minas! Com oficinas, jogos e encontros 
focados em desenvolver a criatividade, o trabalho em equipe e 
o pensamento inovador nos adolescentes, o local é exclusivo 
para sócios de 13 a 17 anos, na Unidade I. Confira, abaixo, 
toda a agenda do mês e participe! 

Atividades DIY presenciais

Máquina caseira de emojis de pelúcia
Construção de uma máquina para capturar emojis de pelúcia, 
uma boa opção para presentear amigos, seu crush, seu 
whatever e até seu pet! Os emojis são limitados a um por 
participante. Não perca!

Lançamento: 11 de junho, das 10h às 19h. 

Pokemon gigante que se move pelo Minas
Acompanhe a conclusão da montagem do Pokemon gigante 
e como ele vai se locomover pelo Minas.

Lançamento: 25 de junho, das 10h às 19h. 

Programação permanente

De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.

Jogos de Tabuleiro
É só chegar ao Espaço Teen com os amigos (máximo 4 
pessoas) e jogar!

• Sherlock Express 

• The Mind 

• Bandido 

• Coup - 2ª edição

• Cortex: Desafios! 

• Dobble 

• Saboteur 

Agenda de junho do Espaço Teen Newton tem atividades presenciais e on-line
Gamers em ação

+Atividades
• Bulbasauro gigante 

• Lego Mindstorms

• Monte seu óculos Google AR/VR

• Monte seu speaker para celular

• Xbox

• Daytona

Labirinto
Controlado por arduino, o Labirinto volta à programação, e 
agora é possível controlar pelo celular. Atividade de segunda 
a sexta-feira, das 13h às 19h. 
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Comunidade Gamer MTC

Jogos de domingo a domingo, das 14h às 16h, no #discord: 
http://bit.ly/mtcgamers.

Fique ligado no line-up:

AmongUs
Segundas, terças e sextas-feiras, das 14h às 16h.
Moderador: @Tori (Vitoria) - http://bit.ly/mtcgamers

League of Legends
Aos sábados, das 14h às 16h.
Moderador: @RoninJapa (Gabriel) - http://bit.ly/mtcgamers

Counter Strike Global Offensive
Aos domingos e às quintas-feiras, das 14h às 16h.
Moderador: @RoninJapa (Gabriel) - http://bit.ly/mtcgamers

Teamfight Tactics
Às quartas-feiras, das 14h às 16h.
Moderador: @RoninJapa (Gabriel) - http://bit.ly/mtcgamers



#CulturaBH80anos

Anniversary 
Cultura Inglesa!

Cultura Inglesa, 80 anos de história 
e amor por BH.

culturainglesamg.com.br

L m (31) 3264-2500

@culturainglesamg
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Vai ter Festa Junina? Vai sim, sinhô! O tradi-
cional evento do Cabeça de Prata no Salão do 

Minas II foi adiado mais um ano, devido à pan-
demia de Covid-19, mas, para animar o mês dos 

associados acima de 60 anos e entrar no clima  
festivo, o Minas promoverá o concurso “Melhor 
Traje Junino”, que premiará o/a vencedor/a com 

um vale-compras de R$ 500 do supermer-
cado Verdemar.

Para participar, o/a minastenista devem 
se vestir como se estivesse pronto/a para 

ir à Festa Junina, com criatividade e origi-
nalidade. Capriche no vestido de chita ou da 
noiva caipira, nas trancinhas, no chapéu de 

palha, nas calças remendadas... Elegan-
temente trajado/a como caipira, bas-

ta fazer uma foto, na vertical, com 
qualquer tipo de equipamento foto-
gráfico, no formato JPG e com boa 
resolução (acima de 1MB).

Cabeça de Prata promove concurso on-line de trajes de Festa Junina
Elegância caipira

 A foto deve ser inédita e apenas do/a concorrente. Ou seja, 
não valem fotos em grupos! 

A inscrição no concurso será confirmada com o envio da 
imagem para o e-mail cabecadeprata@minastc.com.br, até 
as 23h59 o dia 20 de junho, com o assunto “MELHOR TRA-
JE JUNINO”. No corpo do e-mail, é necessário informar o 
nome completo do/a associado/a participante, seu perfil 
no Instagram e um número para contato. Atenção: ao en-
viar a foto, o/a concorrente, automaticamente, autoriza o 
uso e a divulgação da imagem em todos os canais digitais 
e impressos do Minas Tênis Clube.

Encerrado o prazo de inscrições, todas as fotos serão anali-
sadas por uma comissão julgadora, previamente escolhida 
pela coordenação do Programa Cabeça de Prata. Na esco-
lha da melhor foto serão considerados os quesitos “traje”, 
“criatividade” e “simpatia”, e o conjunto receberá nota de 1 
a 10. A nota 0 será dada apenas aos concorrentes desclas-
sificados. O resultado será divulgado no dia 21 de junho, 
após as 18h, no no Instagram @minastenisclube.

Gostou? Crie sua fantasia, participe do concurso e se divir-
ta na sua Festa Junina em casa, com a família!

1. Envie a foto até as 23h59 do dia 21 de junho de 2021.
2. O concurso é individual, ou seja, somente você pode estar na foto.
3. Não use recursos tecnológicos, como filtros ou efeitos produzidos por aplicativos/softwares.
4. Faça a foto, usando o traje junino completo: roupa, adereços e calçados.
5. Cuidado: não fuja do tema do concurso, que é “Melhor Traje Junino”! 

Para que sua 
inscrição seja 
válida >>>>>

CABEÇA DE PRATA



#CulturaBH80anos

Anniversary 
Cultura Inglesa!

Cultura Inglesa, 80 anos de história 
e amor por BH.
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@culturainglesamg
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No dia 8 de junho, às 19h, no canal oficial do Minas Tênis 
Clube no YouTube, será exibido um bate-papo com Rodrigo 
de Castro, sobre a obra de seu pai, o mestre da arte mineira, 
escultor, pintor e designer Amilcar de Castro (1920 - 2002). 
A transmissão marca o lançamento do catálogo da mostra 
“Amilcar de Castro - Matéria e Luz”, que ficará disponível no 
site do Minas (minastenisclube.com.br). Com curadoria de 
Rodrigo de Castro, a exposição ficou entre novembro de 2020 
e janeiro de 2021, na Galeria de Arte do Centro Cultural Uni-
med-BH Minas (CCUnimed-BH Minas), com patrocínio máster 
do Instituto Unimed-BH.

Acesso liberado
A partir de 9 de junho, também estarão disponíveis no site 
minastenisclube.com.br os arquivos, no formato PDF, dos 
catálogos de algumas exposições realizadas na Galeria do 
Centro Cultural Unimed-BH Minas (CCUnimed-BH Minas). 
“Disponibilizar os catálogos das exposições do Centro Cultu-
ral Unimed-BH Minas evidencia o nosso compromisso com a 
democratização da cultura, especialmente neste momento de 
pandemia, em que o acesso à arte é um alento no isolamento 
social necessário para conter a disseminação da Covid-19. 
Trazer à baila esse material é também um resgate e uma cola-
boração para a memória do Minas, afirmando seu papel como 
um disseminador da cultura na capital”, afirma André Rubião, 
diretor de Cultura do Clube.

No dia 15 de junho, às 20h, será apresentada mais uma ses-
são do Letra em Cena on-line, pelo canal oficial do Minas Tênis 
Clube no YouTube. Desta vez,  será focalizada a obra do baia-
no Jorge Amado (1912 - 2001) pelo conterrâneo e também 
escritor Itamar Vieira Junior, autor do romance “Torto Arado”.

Jorge Amado publicou mais de 30 livros, que foram traduzi-
dos para 49 idiomas, com temas como a mulher, o negro e o 
sincretismo, como “Gabriela Cravo e Canela”, “Tenda dos Mila-
gres”, entre outros, também adaptados para a TV e o cinema. 
Imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), Jorge Amado 
foi laureado, em 1994, com o Prêmio Camões de Literatura. 

Bate-papo com Rodrigo de Castro marca o lançamento do catálogo da mostra Matéria e Luz

Obra do escritor baiano será tema do último Letra em Cena on-line deste semestre

Amilcar de Castro 

Como ler Jorge Amado

Catálogo da mostra “Amilcar de Castro - Matéria e Luz” 
está disponível no site do Minas

A obra de Jorge Amado será analisada no 
Letra em Cena On-line deste mês
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Aline Calixto e Julia Rocha fazem live no canal do Minas no YouTube

Projeto está pronto e salas de cinema devem ser entregues até o próximo ano

Circuito do samba

De olho na telona
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Vai dar samba no dia 29 de junho, às 20h, no canal oficial do 
Minas Tênis Clube no YouTube (minastcoficial), com Aline Ca-
lixto e Júlia Rocha, na live “Circuito do samba”. No repertório, 
canções que fazem parte da carreira de ambas as artistas, 
como “Flor Morena”, “Oxossi”, “Dona do Pedaço”, na voz de Ali-
ne, e “Amor de hoje”, “Não só sobre você”, “Ê moço”, com Júlia. 

Carioca radicada em Minas Gerais, a cantora e compositora 
Aline Calixto tem história com o Centro Cultural Unimed-BH 
Minas, onde lançou dois de seus discos: “Meu ziriguidum”, 
em 2015, e “Serpente”, em 2017. “O samba tem o poder de 
levar instantes de alegrias tanto para quem o produz como 
para quem o ouve. Nesse momento tão delicado, pequenos 
prazeres se tornam um bálsamo”, reflete Aline Calixto. 

Biblioteca
O acervo da Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas já 
está sendo formado. Cerca de 5.500 livros já chegaram e es-
tão sendo catalogados, processo que consiste na separação 
das obras por gênero, autor e título. Os dados serão inseridos 
no software IDez, que será utilizado pela Biblioteca. O IDez, 
funciona como uma rede social, em que o usuário poderá re-
servar livros, ler e publicar resenhas, marcar amigos e intera-
gir com as pessoas que tenham o mesmo interesse de leitura. 

A abertura da Biblioteca está condicionada à autorização da 
Prefeitura de Belo Horizonte para a retomada das atividades 
culturais na cidade.

Pontos de luz iluminarão e ornamentarão as salas de 
cinema do Minas

CULTURA

Julia Rocha, cantora, compositora, colunista do UOL, escrito-
ra e médica da família lançou seu disco “Cheiro de Flor”, no 
Teatro do CCUnimed-BH Minas, em 2017. Ela participou da 
edição de 2015 do programa The Voice, da TV Globo.

O Centro Cultural Unimed-BH Minas (CCUnimed-BH Minas) 
terá, até 2022, duas salas de cinema, com capacidade para 
42 pessoas, cada, patrocinadas pelo Instituto Unimed-BH.  
A MACh Arquitetos concluiu o projeto, que compatibiliza os 
sistemas de isolamento acústico, climatização e ilumina-
ção, tornando as duas salas ambientes ideais para quem é 
apaixonado pela sétima arte. “A boa experiência de uma sala 
de cinema está diretamente ligada ao conforto e à imersão, 
quando o público esquece do mundo lá fora, e nada o in-
comoda”, afirma Rafael Yanni, que faz parte da equipe da 
MACh Arquitetos.

A iluminação será outro diferencial das novas salas da cidade, 
formada por pontos de luz, ao mesmo tempo, funcionais e 
ornamentais.

Os cuidados para garantir a prevenção da disseminação do 
novo coronavírus também nortearam o planejamento das no-
vas salas de cinema. “O conforto do público foi a principal di-
retriz do projeto, mas também novas premissas de salubrida-
de em decorrência da pandemia da Covid-19, como assentos 
mais largos com apoio de braço individual e revestimentos de 
fácil higienização”, destaca o arquiteto Rafael Yanni.
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Minas Storm fecha no NBB em terceiro lugar, prêmios e recordes em quadra
TOP 3

A equipe minastenista fechou a temporada no top 3 do NBB, 
da BCLA e da Copa Super 8

intertítulo dentro da mesma matéria na cor da 
editoria

Números do NBB
O Minas Storm terminou a fase de classificação do Novo Bas-
quete Brasil com a segunda melhor campanha, atrás apenas do 
Flamengo que foi o campeão. O São Paulo ficou em segundo 
lugar. Os mineiros tiveram 86,7% de aproveitamento na fase re-
gular, com 26 vitórias em 30 jogos. A equipe chegou a liderar o 
torneio nacional por algumas rodadas e teve uma sequência de 
17 vitórias seguidas, sendo a maior invencibilidade e a melhor 
campanha da história do Minas no NBB.

A equipe minastenista, liderada pelo técnico Léo Costa e 
seus assistentes, Renan Pimentel e Bruno Porto, também 
registrou boas estatísticas em quadra. O time teve o ter-
ceiro melhor ataque, com 86,03 de eficiência. Foi a equipe 
com a mão mais calibrada nos chutes antes da linha de 
três, com 39,7% de aproveitamento. Foi o quinto melhor 
time do NBB em percentual de dois pontos convertidos, 
com 53,9%. Em assistências, o Minas ficou na quarta posi-
ção, com média de 19,06 por jogo, e também foi o terceiro 
time mais eficiente da temporada. Na defesa, os minaste-
nistas também tiveram bons números. O time teve o melhor 
setor defensivo dentro do perímetro de três pontos, com 
31,8% de eficiência. Foi também a segunda equipe que menos 
cedeu rebotes de ataque

A temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) 2020/21 cer-
tamente será lembrada com emoção pelos torcedores do 
Minas Storm. O inédito título não veio desta vez, mas as atu-
ações do time minastenista encheram a torcida de orgulho e 
provocaram tempestades nos ginásios do Brasil afora. Mes-
mo eliminada na semifinal pelo São Paulo, a equipe atingiu 
os melhores resultados do Clube na história do NBB, ficando 
entre os três melhores, o que não acontecia desde a tempo-
rada 2009/10. 

Além do NBB, o Minas Storm também ficou com o bronze nos 
outros dois torneios que disputou na temporada: a Copa Su-
per 8 e a Basketball Champions League Americas (BCLA).O 
Minas Tênis Clube voltou ao pódio internacional após 13 anos.

“Certamente a temporada ficará marcada. Foi um ano especial 
e de muita evolução. Claro que queríamos ter conquistado um 
título para o Minas, trabalhamos, suamos e lutamos com to-
das as nossas forças. Vivemos em uma sociedade onde para 
muitos, só o primeiro lugar é sinônimo de sucesso. Miramos 
sempre o topo, claro, buscando sempre a excelência no dia a 
dia. Não chegou o tão sonhado título, mas nos aproximamos 
um pouco mais dele nessa temporada e colocamos o nome 
do Minas de volta entre as principais equipes do Brasil, com 
o respeito que o Clube merece. Além disso, ficamos entre as 
três forças de todas as competições que disputamos e isso 
só foi possível pela dedicação e comprometimento de um gru-
po de atletas aos quais tive o orgulho de comandar e a uma 
comissão técnica incansável”, avalia o técnico Léo Costa, que 
segue no comando da equipe para a próxima temporada.
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BASQUETE

Ao fim de cada temporada, a Liga Nacional de Basquete (LNB) 

realiza a eleição dos Melhores do Ano do NBB. A votação é 

feita por técnicos, assistentes e os capitães das 16 equipes 

que disputaram o último NBB, além de imprensa especializa-

da, assessores de imprensa das equipes, personalidades do 

basquete brasileiro, comissários e árbitros. Os vencedores se-

rão conhecidos na Festa dos Melhores do Ano que, desta vez, 

será de forma on-line na segunda semana de junho.

No fechamento desta edição, o Minas já tinha a indicação 

de Léo Costa para o Prêmio de Técnico do Ano; Gui Santos, 

na disputa pelo Destaque Jovem Maior Evolução e Sexto 

Homem do Ano; e David Jackson e Johnson Sr, que esta-

vam na disputa dos prêmios de Estrangeiro do Ano e Ala 

do Ano; e JP Batista na disputa pelo prêmio de Pivô do Ano.  

Acesse o site minastenisclube.com.br e confira todos os 

detalhes da Festa dos Melhores do NBB.

É do Brasil
A seleção brasileira de basquete vai disputar, entre os dias 
29 de junho e 4 de julho, o Torneio Pré-olímpico de Split, na 
Croácia. A equipe do Brasil vai buscar uma vaga nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, no Japão. No fechamento desta edição, 
o jovem minastenista Gui Santos, formado na base do Clube, 
estava na pré-lista de convocados para o torneio.

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete – NBB 
2020/2021 faz parte do rol de Campeonatos Brasileiros In-
terclubes em que parte dos atletas dos Clubes integrados 
ao Comitê Brasileiro de Clubes – CBC tem as despesas de 
hospedagem e transporte aéreo custeadas com recursos 
públicos geridos por esta fonte.

O técnico Léo Costa e o preparador físico Paulo Alberto de 
Paula participam do projeto FORMAÇÃO DE ATLETAS POR 
MEIO DO INVESTIMENTO EM PROFISSIONAIS DO ESPORTE 
CICLO 2021-2024 – Termo de Execução nº25/2020, parcei-
ra Minas e Comitê Brasileiro de Clubes – CBC.

Melhores do Ano

Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional
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O Minas, tricampeão da Taça Brasil, entra em quadra neste mês 
em busca de mais um título da competição mais tradicional 
do futsal brasileiro. A 48ª edição do torneio será disputada na 
cidade de Dourados (MS), entre os dias 20 e 26, e reunirá equi-
pes de nove estados. A competição dá acesso à Supercopa de 
Futsal que, consequentemente, garante ao campeão uma vaga 
na continental Copa Libertadores.

O jovem time minastenista, que tem média de idade de 20 anos, 
está no Grupo A e enfrentará, na primeira fase, Magnus (SP), 
Passo Fundo (RS), Portuguesa (RJ) e o Buybet Futsal (MS). 

Já no Grupo B estão o Cascavel (PR), Joinville (SC), Abílio Nery 
(AM), Unidos do Cruzeiro (DF) e o anfitrião Juventude AG (MS). 
Na fase classificatória, os dez times jogam entre si dentro dos 
respectivos grupos, sendo que os dois melhores de chave avan-
çam para a semifinal. O grande campeão será conhecido no 
dia 26.

O Minas é o campeão invicto da edição da Taça Brasil 2020, 
disputada em Tubarão (SC), em fevereiro deste ano por causa 
da pandemia de Covid-19. Os outros dois títulos foram conquis-
tados pelo time em 2002, em Carlos Barbosa (RS), e em 2012, 
em Joinville (SC).

Antes de embarcar para a disputa da Taça Brasil, o Minas tem 
três compromissos previstos em junho pela Liga Nacional de 
Futsal (LNF). A equipe receberá o Marechal, no dia 9, na Arena 
Minas Tênis Clube. Na sequência, a delegação seguirá para o 
estado do Paraná, onde enfrentará o Pato Futsal, no dia 13, e 
novamente o Marechal, no dia 16.

O Minas encerrou a participação na 5ª edição da Copa do 
Brasil de Futsal, em maio. O jovem time comandado pelo téc-
nico Peri Fuentes encarou o São José na competição que é 
disputada no formato de mata-mata, em jogos de ida e volta. 
A equipe paulista levou a melhor nos confrontos em Belo Ho-
rizonte (MG) e em São José dos Campos (SP), garantido vaga 
para a segunda fase do torneio.

Jovem equipe minastenista vai ao Mato Grosso em busca do tetracampeonato da Taça Brasil
Foco no título

O time comandado por Peri Fuentes está pronto para a luta pelo tetra

Jogos sujeitos a alterações. Confira as informações sobre o futsal do Minas em minastenisclube.com.br 

Liga Nacional de Futsal Copa do Brasil

FUTSAL

Jogos de junho
DIA HORÁRIO COMPETIÇÃO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO
9/6 19h Liga Nacional Minas x Marechal Arena MTC LNF TV
13/6 14h Liga Nacional Pato x Minas Pato Branco (PR) LNF TV
16/6 19h Liga Nacional Marechal x Minas Marechal (PR) LNF TV
20/6 18h Taça Brasil Minas x Buybet Futsal (MS) Dourados (MS) CBFS TV
21/6 14h Taça Brasil Minas x Portuguesa (RJ) Dourados (MS) CBFS TV
22/6 18h Taça Brasil Minas x Magnus (SP) Dourados (MS) CBFS TV
24/6 14h Taça Brasil Minas x Passo Fundo (RS) Dourados (MS) CBFS TV
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A equipe Itambé/Minas tem se destacado nas últimas tempo-
radas com conquistas dentro e fora do Brasil. O sucesso do 
time não é por acaso e passa pelo trabalho de excelência no 
planejamento e na formação da equipe, que envolve a Diretora 
do Clube, patrocinadores e comissão técnica. Atual campeão 

Itambé/Minas mantém elenco forte para brigar por mais títulos nesta temporada
Por mais conquistas

da Superliga Feminina, da Copa Brasil e do Campeonato Mi-
neiro, o time minastenista manterá as principais peças para 
brigar por mais títulos e se manter entre as primeiras for-
ças do voleibol nacional na temporada 2021/22. Logo após 
o término da última Superliga, o Minas iniciou a formação 

São José do Rio Preto (SP)
Nascimento: 27/7/1981
Altura: 1,92m

Rio de Janeiro (RJ)
Nascimento: 15/5/1987
Altura: 1,96m

Brasília (DF)
Nascimento: 2/1/2003
Altura: 1,89 m

Santo André (SP)
Nascimento: 3/3/1989
Altura: 1,78m

Belo Horizonte (MG)
Nascimento: 27/3/1992
Altura: 1,78 m

C E N T R A L C E N T R A L

P R E P A R A D O R 
F Í S I C O

E S T A T Í S T I C OT É C N I C O

C E N T R A L L E V A N T A D O R A L E V A N T A D O R A
CAROL GATTAZ 2 THAISA DAHER 6

Nicola Negro Alexandre Marinho Rodrigo Fuentealba 

JÚLIA KUDIESS 8 MACRIS CARNEIRO 3 PRI HELDES 10
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VÔLEI FEMININO

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

do time, e o elenco está forte para encarar os desafios que 
estão por vir.

Como diz o velho ditado: “Em time que está ganhando não se 
mexe”. Assim, a equipe minastenista será comandada pelo 
terceiro ano seguido pelo italiano Nicola Negro. Entre os des-
taques em quadra estão as centrais Carol Gattaz, que disputa-
rá a sua oitava temporada pelo Minas, e a bicampeã olímpica 
Thaisa, que defende o Itambé/Minas pela terceira temporada 
seguida, além da líbero Léia, sétima temporada, e da levanta-

dora Macrís, no Clube pelo quinto ano seguido. A novidade, até 
o fechamento desta edição, é a chegada da jovem oposta Kisy, 
21 anos. A atleta defendeu o São Paulo/Barueri na temporada 
passada. Novos reforços deverão ser anunciados pela diretoria. 
O time completo deverá começar a trabalhar depois dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, marcados para o período de 23 de julho 
a 8 de agosto. Macrís e Carol Gattaz defendem a seleção bra-
sileira, que, no fechamento desta edição, disputava a Volleyball 
Nations League (VNL - Liga das Nações de Vôlei).

Porto Alegre (RS)
Nascimento: 10/8/1988
Altura: 1,83m

Ouro Fino (MG)
Nascimento: 22/6/2004
Altura: 1,85m

Indianápolis (EUA)
Nascimento: 22/6/1996
Altura: 1,94m

Ibitinga (SP)
Nascimento: 1/3/1985
Altura: 1,69m

F I S I O T E R A P E U T A

P O N T E I R A P O N T E I R A O P O S T A L Í B E R O

Rogério Guedes

PRI DAROIT 5 LUIZA VICENTE 14 DANIELLE CUTTINO 20 LÉIA 19

O preparador físico Alexandre Marinho e o fisioterapeuta Ro-
gério Avelar participam do projeto FORMAÇÃO DE ATLETAS 
POR MEIO DO INVESTIMENTO EM PROFISSIONAIS DO ES-
PORTE CICLO 2021-2024 – Termo de Execução nº25/2020, 
parceira Minas e Comitê Brasileiro de Clubes – CBC.
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Medalha de prata com a seleção brasileira nos Jogos 
Olímpicos de Londres 2012, Leandro Vissotto relem-
brou momentos marcantes da carreira com a camisa 

do Minas e comemorou o retorno. “Estou bem feliz de 
voltar. Joguei pelo Clube na Superliga 2005/06 e fize-
mos a final contra a Cimed, no Mineirinho, com mais 
de 20 mil pessoas. É uma lembrança bem marcante, 
acabamos perdendo, mas sempre vem um sentimento 
forte quando me lembro do Minas. É um momento es-
pecial da minha carreira, quero poder ajudar com toda 
experiência que conquistei ao longo desses anos, que-
ro ajudar o Minas e essa garotada que está no Clube. 
Quero passar para eles o melhor sobre experiência, so-
bre a parte técnica e também sobre a questão mental”, 
comenta Leandro Vissotto.

O central Maurício Souza, que foi campeão da última Su-
perliga pelo EMS Taubaté Funvic e eleito um dos melho-
res centrais do torneio, defendeu o Minas na temporada 
2012/13. Maurício também tem no currículo a medalha 
de ouro dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Já o experiente 
levantador Everaldo, 36 anos, vestiu a camisa do Minas 
nas temporadas 2014/15 e 2015/16.

De volta

Com o objetivo de seguir entre os melhores times do Bra-
sil, o Fiat/Minas, vice-campeão da Superliga 2020/21, 
terá reforços de peso, nesta temporada. Estão de volta 
ao Clube o oposto Leandro Vissotto, o central Maurício 
Souza e o levantador Everaldo. Também foram contrata-
dos os ponteiros Leozinho e Matheus Silva. Os cinco no-
vos integrantes do Fiat/Minas se juntam ao levantador 
William, ao ponteiro Honorato, ao central Matheus Pinta 
e ao líbero Maique, pilares do time na última Superliga, 
que seguirão defendendo as cores minastenistas. O téc-
nico Nery Tambeiro permanece no comando da equipe 
pela oitava temporada consecutiva. Jovens talentos das 
categorias da base do Clube também serão aproveita-
dos na equipe principal.

Com a meta de se manter no topo, Fiat/Minas inicia preparação para a temporada 2021/22
Time forte

Maurício Souza, Everaldo, Leandro Vissotto, Leozinho e Matheus Silva são os reforços do Fiat/Minas
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O Fiat/Minas também vai se reforçar na ponta, com Leo-
zinho, de 1,99m e 26 anos, que estava na Turquia e já foi 
campeão da Superliga, do Sul-americano e do Mundial de 
Clubes, e Matheus Silva, de 1,95m e 24 anos, que foi um 
dos destaques do Azulim/Gabarito/Uberlândia na última 
Superliga. “Estou extremamente feliz em fazer parte da 
equipe do Minas. Era um desejo pessoal, uma vontade 
minha de ter a oportunidade de jogar um dia na equipe 
principal do Clube. Estou com as melhores expectativas, o 
elenco formado está muito forte, é para brigar por títulos. 
Vamos trabalhar duro para alcançar isso. Tenho certeza 
que vamos fazer um bom trabalho”, afirma Leozinho.

Além dos reforços e dos atletas que permanecem na equi-
pe, o técnico Nery Tambeiro conta com jovens formados 
nas categorias de base do Clube, seguindo um dos pro-

pósitos da Diretoria do Minas, que é formar campeões 
na vida e no esporte. Gustavo Orlando, Lucas, Juninho, 
Paulo, Arthur, Varela e Kelvi participaram da campanha 
do vice-campeonato do Fiat/Minas na Superliga 2020/21 
e seguem na equipe.

Já de olho na próxima temporada, o time se reapresenta 
no início deste mês para fazer exames médicos e testes 
físicos. Os atletas Maique, Matheus Pinta e Maurício Souza 
estão com a seleção brasileira. 

O técnico Nery Tambeiro participa do projeto FORMAÇÃO 
DE ATLETAS POR MEIO DO INVESTIMENTO EM PROFIS-
SIONAIS DO ESPORTE CICLO 2021-2024 – Termo de Exe-
cução nº25/2020, parceira Minas e Comitê Brasileiro de 
Clubes – CBC.

Os estreantes

VÔLEI MASCULINO
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Na infância, buscamos referências e nos inspiramos em al-
guém para ser no futuro. No Minas, o ginasta Davi Ângelo, 
10 anos e 1,29m, tem no irmão Gustavo Pereira, 17 anos, sua 
fonte de inspiração. Tavinho, como é chamado, chegou ao Mi-
nas em 2011, aos 7 anos, e, hoje, além de incentivar o irmão 
mais novo, se prepara para representar o Minas e o Brasil no 
Campeonato Pan-americano de Ginástica Artística Juvenil, 
em junho, na cidade de Cochabamba, na Bolívia.

Os dois irmãos começaram a praticar ginástica com a mes-
ma idade e no Minas. Davi conta que começou a gostar do 
esporte ao ver o irmão treinando e fazendo exercícios. “Desde 
novinho eu sempre ficava vendo ele treinar e, por isso, come-
cei a gostar. Hoje, eu sou atleta porque ele sempre foi a mi-
nha inspiração. É como se fosse um legado”, comenta Davi. 

De segunda a sexta-feira, os dois ginastas vão juntos para o 
treino. No trajeto de aproximadamente 30 minutos de ônibus 
até o Minas I, Tavinho troca boas ideias com o irmão mais 
novo e sempre dá um jeitinho de incentivá-lo. “A gente vem 
conversando sobre tudo. Ele me conta sobre o treino dele, 
que aprendeu coisas novas e fica bem empolgado. Eu sempre 
busco mostrar para ele que o caminho não é fácil, mas a gen-
te tem que ter persistência. Não pode desistir porque alguma 
coisa é ruim ou complicada. No final, quando os resultados 
vão surgindo, a gente vê que todo esforço valeu a pena”, res-
salta Gustavo.

Davi também começou a treinar ginástica no Minas, aos 7 
anos. Depois de um período de treinamento, teve que dar uma 
pausa nas atividades esportivas, já que a mãe se mudou para 
Sete Lagoas. Como Davi era bem jovem, não podia morar so-
zinho com o irmão. A retomada aos treinos veio em dezem-
bro, quando a mãe voltou a morar na capital. “Agora, quero 
treinar muito, muito e muito”, comemora o jovem ginasta, que 
ouve atentamente as dicas do irmão. “Eu fico muito feliz quan-
do ele me dá dicas e corrige os meus exercícios. Eu tento me 
corrigir e fazer o que ele pediu, junto com todas as coisas que 
eu treino todos os dias. Meu irmão sempre foi a minha inspira-
ção, quero ser um atleta bom como ele”, frisa Davi.

Aos 17 anos, Tavinho é uma promessa da ginástica minaste-
nista. O atleta conta que saber que o irmão está se inspirando 
nele o deixa mais empolgado a buscar grandes conquistas. 
“Eu me sinto muito feliz em ver que estou sendo referência 
para outras pessoas. Isso me deixa ainda mais inspirado a 
buscar o que eu mais quero em minha carreira, que é ser re-
conhecido como um grande atleta. Eu quero que as pessoas 
saibam quem eu sou, eu quero ser um dos melhores ginastas 
do mundo”, destaca.

O mês de junho marca a volta das competições oficiais do ca-
lendário internacional após a longa parada por causa da pande-
mia de Covid-19. O Campeonato Pan-americano de Ginástica 
Artística Adulto será disputado até o dia 7 de junho, no Rio de 
Janeiro (RJ), e terá os minastenistas Caio Souza e Gabriel Faria, 
além do técnico Ricardo Yokoyama. No Pan-americano Juve-
nil, na Bolívia, Tavinho será acompanhado pelo técnico Antonio 
Lameira. Acesse o site minastenisclube.com.br e saiba mais.

O Minas atende atletas desta modalidade pelo projeto 
2019.01.48, Formação e Desenvolvimento de Atletas do Tênis 
e da Ginástica, no 2018.02.48, Decreto 46.308/13.

Aos 10 anos, Davi Ângelo se inspira no irmão Tavinho para se tornar um campeão
Exemplo em casa

Pan-americano

Tavinho e Davi Ângelo: irmãos unidos também no esporte  

 GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM
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Judocas participam de circuitos de alta intensidade para ganhar mais força e potência muscular 

Entrar no tatame e decidir o combate em cerca de quatro mi-
nutos. Parece simples, fácil, mas o caminho até a conquista 
de uma medalha é longo e, muitas vezes, desgastante e dolo-
roso. A preparação dos judocas de alto nível é construída em 
ciclos e, além do fator psicológico, exige grande desempenho 
físico dos atletas. Por isso, durante o mês de maio, a equipe 
de judô do Minas participou de uma série de treinamentos 
específicos da modalidade, em ambientes diferentes dos que 
estão acostumados, com o objetivo de maximizar o desempe-
nho dos atletas.

Ao todo, foram realizados cinco circuitos anaeróbios fora 
do Ginásio de Judô, em espaços como a Arena Minas Tênis 
Clube. Os treinamentos foram divididos em uma e duas ses-
sões semanais, de acordo com a distribuição de cargas pla-
nejadas para o microciclo de cada semana. Um dos circuitos, 

que teve duração de cerca de 40 minutos, por exemplo, aliou 
exercícios como “tiros” de corrida, subida em escadas, sal-
tos e flexões, juntamente com movimentos específicos que 
remetem a golpes judô (Uchikomi) em alta intensidade, como  
Ippon-seoi-nage e Ura-nage.

“O objetivo dos treinamentos específicos de alta intensidade 
é gerar o condicionamento físico que a modalidade precisa. 
No judô de alto rendimento a exigência de ter um bom desem-
penho em várias capacidades físicas, como força e potência 
muscular, resistência anaeróbia e aeróbia de forma específica, 
são muito importantes. Dessa forma, são  realizados estímu-
los físicos com exercícios gerais e específicos da modalidade 
de forma conjugada”, explica o preparador físico da equipe de 
judô do Minas, André Avelar.

Judocas têm preparação específica para potencializar desempenho físico
Força máxima
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O preparador físico André Avelar orienta os judocas nas atividades fora do tatame

Macrociclo e microciclos

Avaliações diárias e semanais

Os atletas minastenistas passam por avaliações diárias e se-
manais, que fornecem informações à comissão técnica para 
entender como cada judoca está respondendo aos estímulos 
físicos propostos e até mesmo para a realização de interven-
ções, caso seja necessário. São realizadas avaliações de per-
cepção subjetiva de esforço, de altura de saltos e de força 
máxima, além de avaliação de recuperação e bem-estar, que 
envolvem sono, fadiga, dor, stress e humor, entre outras.

O sensei Fulvio Miyata destaca que a modalidade exige que 
os atletas estejam sempre treinando em alta intensidade e 
que isso pode ser determinante para decidir um combate. “A 
luta de judô possui uma elevada demanda metabólica e fisio-
lógica. Então, os atletas precisam treinar essa realidade. As 
ações que determinam o Ippon ou o sucesso da luta são a alta 

intensidade, o que aumenta muito a importância de treinar ro-
tineiramente essas ações. Contudo, nós planejamos momen-
tos de recuperação. O desempenho esportivo é multifatorial e 
a condição física de excelência é um fator primordial para um 
bom rendimento técnico-tático”, finaliza o treinador.

O preparador físico André Avelar participa do projeto Forma-
ção de Atletas por meio do investimento em profissionais do 
esporte ciclo 2021-2024 – Termo de Execução nº25/2020, 
parceira Minas e Comitê Brasileiro de Clubes – CBC. Já o 
técnico Fúlvio Miyata participa do projeto “Olímpico de Ju-
dô-Minas Tênis Clube, processo nº 58000.009434/2018-92”, 
parceria entre Secretaria Especial do Esporte do Ministério da 
Cidadania e Minas Tênis Clube.

Os treinamentos da equipe de Judô do Minas são planejados a 
curto e longo prazo. No início da temporada, o analista técnico 
científico, Bruno Teobaldo, desenvolve um macrociclo com um 
plano de periodização de treinos, baseado no calendário anual. 
Já os microciclos são planejados semanalmente pelos técni-
cos, juntamente com membros da equipe multidisciplinar do 
Minas, como preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta, psi-
cólogo e nutricionista, visando o melhor desempenho físico e 
técnico de cada atleta.

“Em alguns momentos precisamos gerar estímulos variados, 
que fogem de atividades somente no tatame, mas sem perder 
a especificidade do esporte. Com essa variação dos exercícios 
físicos em diferentes contextos, conseguimos otimizar a per-
formance dos atletas. Além de variar o local de treino, saindo 
das rotinas, que já são pesadas, esperamos que os atletas se 
sintam mais cansados e desgastados fisicamente, pois após 
estes microciclos de ‘choque’, planejamos semanas de recupe-
ração, em que eles conseguem a potencialização do desempe-
nho”, afirma técnico da equipe principal do Minas, Fúlvio Miyata.

JUDÔ
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Com o objetivo de carimbar seu pas-
saporte para a Olimpíada de Tóquio, 
o nadador da equipe Teknisa/Minas, 
Diogo Villarinho, disputará o Pré-o-
límpico de Maratonas Aquáticas, no 
dia 20 deste mês, em Setúbal, Portu-
gal. A competição é organizada pela 
Federação Internacional de Natação 
(Fina), e os atletas competirão pelas 
15 vagas restantes para Tóquio. Clas-
sificam-se os nove primeiros coloca-
dos, sendo um por país; um nadador 
de cada continente, somados aos 
nove e não sendo do mesmo país; e o 
melhor nadador do Japão. Ao todo, a 
prova olímpica (10km) conta com 25 

participantes e dez já estão classifi-
cados pelos resultados conquistados 
no Mundial de Gwangju, em 2019. O 
técnico Marcelo Vaccari acompanha 
o nadador minastenista em Portugal. 

“Desde o início me preparei para os 
1.500m livre, na natação, e para os 
10km, nas maratonas. No Mundial de 
Gwangju, disputei a competição nas 
duas modalidades e tinha esse sonho 
para os Jogos de Tóquio. A vaga na 
piscina não veio, mas estou muito ani-
mado e focado para a prova em Setú-
bal. Vai ser a minha segunda seletiva 
olímpica, uma outra oportunidade de 
conquistar o meu maior sonho que é 

representar o Brasil nos Jogos Olímpi-
cos”, afirma Diogo Villarinho.

O nadador da equipe Teknisa/Minas 
também ressaltou que a disputa em 
Portugal vai ser de alto nível. “O Pré-
olimpico, sem dúvidas, será uma prova 
muito forte. Vários países importantes 
e com tradição vão brigar por essas 
vagas com o Brasil. A minha estratégia 
é posicionar bem durante a prova 
e estar sempre atento a todas as 
movimentações do pelotão para brigar 
até o fim pelo top 10 da prova. Disputar 
a seletiva de maratonas tem um 
gostinho especial, é a modalidade em 
que tive mais sucesso em toda a minha 
carreira, me sinto realmente em casa. 
Não vejo a hora de cair na água e fazer 
o meu melhor”, comenta Villarinho. 

Diogo nada pelo Minas desde 2011, 
ano em que, ainda no juvenil, foi con-
vocado para a seleção brasileira que 
disputou o Sul-americano no Peru. 
No ano seguinte, ficou em quinto lu-
gar no Mundial Junior e, em 2013, se 
classificou para a primeira seleção 
absoluta, para o Mundial de Barce-
lona. Conquistou a primeira medalha 
em Copa do Mundo, em 2014, com o 
bronze em Cancun. A partir daí, Diogo 
Villarinho passou a colecionar meda-
lhas em etapas da Copa do Mundo e 
em Sul-americanos Absolutos. 

A conquista mais importante foi em 
2015, no Mundial de Kazan, com a 
medalha de prata na prova de 5km 
por equipe. Em 2016, Diogo saiu do 
Minas, mas retornou logo em 2017, 
disputando provas em piscina, mas 
sem deixar as maratonas. Em 2019, 
conseguiu o feito inédito de ser o pri-
meiro brasileiro a se classificar para 
o Mundial tanto nas provas de nata-
ção quanto nas maratonas.

Diogo Villarinho disputa Pré-olímpico em busca da vaga nos Jogos Olímpicos
Maratona para Tóquio

Medalhista mundial, Diogo Villarinho disputa o Pré-olímpico de Maratonas
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TÊNIS

Esther Cerqueira e Washington Junior sonham em disputar 
grandes torneios

O mês de junho é especial para a equipe de tênis do Minas. No 
dia 9, é comemorado o Dia do Tenista no Brasil, para homena-
gear a todos que se dedicam ao esporte, tanto os profissionais 
quanto os amadores. No Minas, a história da modalidade vem 
desde a fundação, está no nome e no “DNA”. Nas quadras do 
Clube foram revelados grandes nomes da modalidade, como 
Marcelo Melo, campeão de torneios Grand Slam, os mais im-
portantes do mundo. 

A equipe infantojuvenil do Minas é respeitada como uma das 
mais fortes do Brasil. Atualmente, quase 40 atletas, com idade 
entre 11 e 18 anos, treinam diariamente no Centro de Excelên-
cia do Tênis, no Minas Country, em busca do sonho de se torna-
rem atletas profissionais, disputando os principais torneios do 
circuito mundial. 

O minastenista Washington Junior, da categoria 13/14 anos, 
ainda está no início de sua carreira, mas já sabe aonde quer 
chegar e, para isso, se inspira em grandes nomes do esporte. 
“Comecei a jogar tênis por causa do meu pai, aos seis anos, e 
fui construindo uma paixão pelo esporte. Estou treinando todos 
os dias para conseguir alcançar o nível profissional. Um tenista 
em que me inspiro e gosto de ver jogando é o Rafael Nadal. Ele 
tem muita intensidade, a bola dele é rápida e ele joga diferente. 
Ele também tem a parte mental muito forte”, afirma. 

Já Esther Cerqueira, da categoria 15/16 anos, destaca que tem 
gostado de jogar em dupla e tem o sonho de um dia representar 
o Brasil na Billie Jean King Cup, antiga Fed Cup. “Com quatro 
anos eu comecei a jogar tênis junto com a minha irmã. Hoje 
em dia o que eu mais gosto é de jogar em dupla. Acompanho 
a maioria dos grandes torneios, quando consigo, e sempre me 
inspirei muito na Serena Williams e na Maria Esther Bueno, e 
agora também na Iga Swiatek, que é nova, começou do nada 
e já ganhou Roland Garros. Eu gostaria de um dia jogar a Fed 

Cup, que é por país, para poder representar o Brasil”.

A equipe de tênis do Minas segue com os treinamentos no Mi-
nas Country em preparação para as futuras competições. Até 
o fechamento desta edição, devido à pandemia de Covid-19, o 
calendário de torneios ainda não estava confirmado.

O Minas atende atletas desta modalidade pelo projeto 
2019.01.48,  Formação e Desenvolvimento de Atletas do Tênis 
e da Ginástica, n 2018.02.48 Decreto 46.308/13.

Apaixonados pelo tênis, Esther e Washington Jr. querem ser profissionais do esporte
Dia do Tenista
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ESPORTES BASE

O Minas é reconhecido como um dos principais formadores 
de atletas do Brasil. Assim, tendo como premissa a impor-
tância do apoio das famílias no desenvolvimento integral 
das crianças e jovens das categorias da base, agregando 
valores do esporte e de cidadania, o Clube criou o “Pro-
grama 360º: Suporte à Família”. As atividades começaram 
em maio e seguem até o mês de setembro. O programa é 
totalmente on-line e conta com nove módulos.

Alguns dos temas trabalhados são “Por que as crianças 
praticam esporte?”, “Relação pais e treinadores” e “De-
senvolvimento positivo dos jovens”. Em junho, ficarão 
disponíveis os módulos 3 – “Comportamento dos pais no 
esporte / Tipos de suporte no envolvimento dos pais no 
esporte” e 4 – “Modelo de desenvolvimento da participa-
ção esportiva”. Os módulos são lançados a cada 15 dias 
e incluem materiais esclarecedores do papel dos familia-
res na formação dos jovens atletas, como infográficos, 
whiteboard, podcast e quiz. No fórum, é possível trocar 
informações e experiências e tirar dúvidas. Todos os mó-
dulos cursados ficarão disponíveis até o fim do programa, 
em setembro. 

Para participar, os pais e responsáveis dos atletas devem 
se inscrever no site do programa (suportefamiliamtc.com), 

o login e a senha e preencher o formulário. É necessário 
informar o número do NPF (está na carteirinha do Minas) 
do responsável ou do atleta. 

Cláudia Abras, mãe do atleta Victor Dias Abras, que co-
meçou no Curso Básico e hoje faz parte da equipe Sub-
17 de basquete, está participando do programa e elogia 
a iniciativa do Minas. “Achei essencial para o desenvol-
vimento do atleta, pois a participação dos pais é muito 
importante. A responsabilidade dos pais é muito grande 
e, às vezes, não temos esse conhecimento. O Programa 
360º veio para ajudar nesse entendimento. O convívio en-
tre todos de uma equipe é muito grande, a gente forma a 
‘família minastenista’, então tem que ter respeito e com-
prometimento dos pais. São jovens que precisam desse 
apoio. Tem que ter respeito mútuo entre técnico, clube e 
famílias, precisa dessa parceria entre todos para ter uma 
formação por completo. Com certeza o rendimento final 
vai ser melhor para o jovem, como cidadão e como atleta”, 
afirma Cláudia.

O Programa 360º: Suporte à Família foi desenvolvido pelo 
Minas, em parceria com a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).

Iniciativa amplia a participação dos familiares no desenvolvimento integral dos atletas da base
Programa 360º: Suporte à Família

Cláudia Abras acompanha de perto a trajetória esportiva do filho Victor

Esporte
360º

Esporte
360º



Obrigado! O seu apoio 
transforma vidas por meio  
do esporte.
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Uma potência na formação e revelação de novos talentos do 
esporte brasileiro. Assim, o Minas Tênis Clube é reconhecido 
nacionalmente. A formação e o desenvolvimento de atletas é 
algo que está enraizado na filosofia do Clube. Seja basquete, 
futsal, ginástica artística, de trampolim, judô, natação, vôlei 
ou tênis, se há convocação para seleção brasileira, tem atleta 
que passou pela base do Minas. Para desenvolver este traba-
lho que é referência nacional, o Clube conta com os aportes 
recebidos por apoiadores, por meio das Leis de Incentivo ao 
Esporte, que contribuem para aquisição de equipamentos e 
remuneração de profissionais altamente qualificados. Em 
abril e maio, por exemplo, 13 atletas de vôlei do Minas foram 
convocados e convidados para representar o Brasil em com-
petições internacionais.

Na categoria Sub-20, cinco atletas já treinam com a seleção 
feminina, que se prepara para a disputa do Campeonato Mun-
dial da categoria, previsto para ser disputado entre os dias 9 e 
18 de julho, na Holanda e na Bélgica. Na lista de convocadas 
estão Emily Nunes, Jaqueline Schmitz, Luanna Emiliano e Lui-
za Vicente (que tem idade para seleção Sub-18). Além delas, 

Júlia Kudiess foi chamada, porém, devido à pandemia, optou 
por pedir dispensa da seleção. Todas as atletas são formadas 
na base do Clube. Júlia, Luanna e Luiza, inclusive, foram cam-
peãs da Superliga Feminina 2020/21 com o Itambé/Minas.

Já na base do vôlei masculino, foram convocados para a se-
leção brasileira Sub-19, João Victor Soares Cornelsen, Jadher 
Henrique Pereira da Conceição e Arthur Bento Buczmiejuk. Os 
também minastenistas Lucas Machado, Lucas Oishi Nasci-
mento, Murillo Bruno Alves da Silva, Samuel Carazzai de Mo-
rais Neufeld e Vinícius Lopes da Silva foram convidados pelo 
técnico da seleção Sub-19 para um período de treinamentos e 
testes. O time brasileiro se prepara para a disputa do Campe-
onato Mundial da categoria, que está previsto para ser realiza-
do entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, no Irã.

O técnico principal da base do vôlei masculino, Marcelo Mello, 
o Melado, comemora a convocação dos minastenistas e des-
taca o trabalho de formação do Clube. “A gente fica muito 
feliz, porque dos 12 convocados do masculino, três são do 
Minas, e dos 25 convidados, cinco são do Clube. Isso mostra 

Categorias da base do Minas têm 13 atletas nas seleções masculina e feminina de vôlei
Escola de campeões

Jadher Henrique, Arthur Bento e João Victor estão convocados para a seleção brasileira masculina Sub-19
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que estamos no caminho certo, no sentido de ter na nossa 
base atletas realmente em nível de seleção nacional. Temos 
vários parâmetros de avaliações e as convocações para se-
leções é um deles. Em 2019, último ano de competições na-

cionais, chegamos em todas as finais dos cinco Brasileiros 
Interclubes, ganhamos três e ficamos com o vice-campeona-
to em dois. Todo esse conjunto respalda o nosso trabalho, de 
que estamos no caminho certo de formação”, afirma Melado.

Com o objetivo de retomar o ritmo de competição dos atletas 
da base, o Minas promoveu a disputa do Torneio Interno Nery 
Tambeiro, somente com atletas do Clube das categorias Sub-
17, Sub-19 e Sub-21. Os minastenistas foram distribuídos em 
três times - “Equipe Pirata”, “Equipe Bechara” e “Equipe Rodri-

go”, que jogaram entre si na fase classificatória. Os dois me-
lhores avançaram para a final, com vitória da “Equipe Rodrigo” 
em cima da “Equipe Bechara”, por 3 a 1. Os jogos do torneio 
aconteceram nos horários de treinamento dos atletas, no Mi-
nas I, seguindo todos os protocolos de bioproteção.

Os atletas das equipes de base do voleibol fazem parte de três 
projetos do Náutico: Formação e Desenvolvimento de Atletas 
do Voleibol Feminino /Sub-14 a Sub-18, ano III, nº 2017.01.50; 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Mas-
culino/Sub-15 a Sub-19, ano II, nº 2017.01.30; e Formação e 
Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Feminino /Sub-14 a 
Sub-21, ano III, nº 2017.01.34, aprovados no mecanismo fiscal 
estadual de Minas Gerais, Decreto 46.308, de 13 de setembro 
de 2013. Por meio desse mecanismo o apoio financeiro de 
empresas a projetos esportivos aprovados pela SEDESE pode 

ser deduzido do saldo devedor mensal do “Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços”, também conhecido como 
“ICMS Corrente”. 

Também são aprovados nesse mecanismo fiscal estadual de 
Minas Gerais os seguintes projetos desenvolvidos pelo Minas: 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Basquete e do Fut-
sal, nº 2018.02.45; Formação e Desenvolvimento de Atletas da 
Natação, ano II, nº 2019.01.48; Formação e Desenvolvimento 
de Atletas do Tênis e da Ginástica, nº 2018.02.48.

Torneio interno 

Apoio vital

LEI DE INCENTIVO

Atletas e comissão técnica da base do vôlei masculino que participaram do Torneio Interno Nery Tambeiro
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Orgulho do Minas

Uma jovem se descobre bruxa e é perseguida por um feiticeiro que coloca em perigo 
dois mundos. Este é o mote do primeiro livro da trilogia “Morgana - O despertar da 
Lua”, da escritora Sthéphanny A. Camilo (foto), 23 anos, assistente administrativa do 
Minas, estudante de Letras. Ela conta que sempre gostou de ler, principalmente obras 
do gênero fantasia, como “Colcha de espinhos e rosas”, da norte-americana Sara J. 
Mass, seu livro preferido. O primeiro volume da trilogia foi escrito em cinco anos, e 
Sthéphanny já está trabalhando no segundo. “Eu tenho o sonho de ver Morgana nas 
mãos de várias pessoas. Estou tendo bons feedbacks e o público tem perguntado se o 
livro pode se tornar filme ou série. Seria um sonho”, revela a jovem escritora. “Morgana 
- O despertar da Lua” está disponível para compra nos sites da Amazon e da editora 
Palavra & Verso. O perfil de Sthéphanny no Instagram é @s.alvescamilo.

NOTAS

O vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira, o presi-
dente do Minas, Ricardo Santiago, e o presidente do Conselho 
Deliberativo do Clube, Kouros Monadjemi, receberam a visita 
do presidente da Federação de Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg), Flávio Roscoe (terceiro da foto), no último mês. Na 
pauta do encontro, futuras parcerias entre o Minas e a Fiemg.

Parceria   

A minastenista Isabela Pereira Rodrigues Campos, 16 anos, 
aluna da Cultura Inglesa, parceira do Clube, representou o Brasil 
e foi uma das seis finalistas da International Public Speaking 
Competition, concurso da The English-Speaking Union (ESU) de 
Londres, entidade presente em 54 países. Este ano, a compe-
tição teve como tema The world is bigger and smaller than it’s 
ever been (O mundo está maior e menor do que nunca). Os can-
didatos tiveram cinco minutos para explorar suas ideias, sendo 
avaliados por três jurados e pela plateia virtual. Em 20 anos de 
disputa, Isabela foi a segunda brasileira a chegar à final. “Pude 
treinar o meu inglês e falar em público, o que eu tinha muito 

Novo talento

A família minastenista lamenta profundamente o falecimento da 
associada Lídia Márcia Fonseca do Nascimento, integrante do 
Coral do Minas, no naipe das sopranos, que faleceu no dia 24 de 
maio. Frequentadora das atividades do Programa Cabeça de Pra-
ta, Lídia será lembrada sempre com muito carinho por seus ami-
gos. Ela tinha 78 anos, era viúva e deixa filhas e netas saudosas.

Adeus a Lídia Márcia

medo, já que sou muito tímida. E foi muito melhor do que eu 
esperava! Conheci pessoas de vários países e ficamos amigos. 
Estou muito feliz”, conta Isabela, à direita, com os pais, Francis-
co e Renata Pereira Campos, e a irmã, Letícia Pereira Campos.
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CENAS

Pé na areia
Atendendo a pedidos dos sócios, a Diretoria do Minas entregou, no último mês, a quadra de beach tennis do Minas II. A 
nova opção de lazer esportivo já é sucesso entre os minastenistas, segundo a sócia Paula Bevilaqua: “Estou superfeliz com 
essa quadra nova no Minas II. Agradeço à diretoria e a todos os envolvidos por terem atendido o nosso pedido. A areia é 
maravilhosa e a quadra é ótima”, comemorou. A quadra de beach tennis do Minas II fica ao lado da também nova quadra 
de minibasquete, construída para ampliar os espaços para as aulas do curso de basquete na Unidade. No evento
de inauguração da nova quadra, o Minas teve o apoio da Track & Field e da Itambé.

Jorge Bachur, Vinicio Barreto, Arthur Cavalcanti, Carlos Henrique 
Martins Teixeira, Roland Raad, Antônio Quito, Joaquim Olímpio e 
Arthur Ayres

O presidente Ricardo Santiago, o vice-presidente Carlos Henrique 
Martins Teixeira, o diretor de Lazer Gustavo Zech Coelho e os 
associados Marcus Lázaro, o Marquinhos, e Paula Beviláqua

Marcus Lázaro e Paula Bevilaqua ao lado 
de João Pedro Coelho Cavalcanti e seu pai 
Christiano Werneck Cavalcanti

Jorge Bachur e Ronny Madureira (Madu) 
marcaram presença na entrega do novo 
espaço de lazer dos sócios

Satisfeitos com a nova opção de lazer na 
Unidade II, os associados estreiam a quadra 
de beach tennis com uma animada partida 
de duplas 

Os diretores do Minas, Mauro Becker Martins Vieira, José Cláudio Vieira Nogueira, Yuri Costa Dolabela, Fernando Zefferino, Jorge Bachur 
(diretor do Minas Náutico), o presidente Ricardo Santiago, o diretor de Lazer Gustavo Zech Coelho, o conselheiro nato Antonio Flávio Dias 
Duarte (Foca), Carlos Henrique Martins Teixeira e André Baeta
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Elas merecem
O fim de semana em homenagem às mães (8 e 9 de maio) foi muito especial para 15 mães minastenistas. Com a 
impossibilidade de realizar a tradicional festa dedicada a elas, devido à pandemia de Covid-19, o Minas fez três rodadas 
de sorteios de prêmios exclusivos para as mães associadas, em seu canal oficial no Instagram - @minastenisclube. Foram 
sorteadas cinco serenatas, feitas pelo músico Maurinho Sá; cinco cestas completas de café da manhã da marca Casa da 
Serra, entregues nas casas das associadas; e cinco almoços para quatro pessoas do Rullus Buffet, também entregues no 
fim de semana especial. Veja, a seguir, fotos de algumas mães que receberam os prêmios. 

Bem juntinho da família, Solange Rezende Batista aproveitou a 
serenata na entrada de casa

A matriarca Sabrina Andrade Oliveira Maia e sua família assistem, 
atentos, à apresentação de Maurinho Sá

Clea Márcia Rios Loyola  passou o Dia das Mães com seu pai, 
Sebastião Duarte Filho, e família: “a serenata foi emocionante”

Serenata da varanda! Isabella Frattari Bassi Goulart reuniu a 
família em casa para o momento especial

A casa das seis mulheres! Christiane Scoralick Coutinho Magalhães e família se divertiram com a serenata
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CENAS

Renata Costa Abijaodi também ficou feliz com a cesta especial 
de Dia das Mães

Maria Letícia de Souza Pereira mostra os produtos da cesta que 
ganhou: “tudo maravilhoso”

Almoço do Buffet Rullus em família: a mãe Lucia Regina 
Prates Penna, com os filhos João Antônio, Davi e Luísa

Carolina Resende Janot Pacheco compartilhou o banquete do 
Buffet Rullus com sua mãe, Maria Augusta Monteiro Resende, e 
seus filhos, Helena e Lucas

Antes de aproveitar seu delicioso café da 
manhã, Caroline Dutra Freesz mostra a 
grande caixa da Casa da Serra

Combinando na estampa, mãe e filha, Ana 
Luísa Veloso Alves Teixeira e a pequena 
Luisa, aproveitam o café da manhã juntas

Hora do flash! Clarice Figueiredo de Moraes 
posa com a cesta que recebeu do Minas e 
da Casa da Serra

A
R

Q
U

IV
O

 P
ES

SO
A

L
A

R
Q

U
IV

O
 P

ES
SO

A
L

A
R

Q
U

IV
O

 P
ES

SO
A

L



54 Junho de 2021 • REVISTA DO MINAS   

Feita pelos filhos
Agora sim, o Clube voltou a funcionar! E o primeiro dia de reabertura, depois de dois meses fechado, seguindo o decreto 
municipal para conter o avanço da Covid-19, foi o sábado anterior ao domingo de Dia das Mães, em maio. Para marcar a 
retomada das atividades presenciais no Minas e ainda entreter as famílias, a Diretoria de Lazer promoveu a Oficina “Um presente 
para a Mamãe”, no CF3 da Unidade I. Com a ajuda de instrutores e de familiares, as crianças minastenisas confeccionaram 
caixas, que podem ser porta-joias, porta-chaves e o que mais a criatividade permitir. Além de explorar a habilidade manual e 
trazer o conceito do “faça você mesmo”, o evento promoveu a alegria dos pequenos. Foi demais!

A vovó Leila Vidal e o papai Luiz Gustavo Vidal ajudaram o pequeno 
Victor, 2 anos, a fazer seu presente

Família trabalhando junta: a mamãe Gisele Pappa e o papai Anísio 
Lacerda, com as filhas Isabela, 4 anos, e Clara, 1 ano

Henrique Fiuza, 2 anos, todo feliz fazendo o 
presente para a mamãe

Júlia Silveira, 9 anos, mostra sua caixa: 
“fiquei muito feliz de voltar para o Clube e 
participar da oficina!”

Momento fofura! Heraldo Júnior e Alice 
Campos, com as filhas Marcela, 10 meses, e 
Catarina, 3 anos

Presente em dobro! O sorridente Rafael 
Fiuza, 4 anos, irmão de Henrique (foto ao 
lado), também fez sua caixinha

Bernardo, 4 anos, e Giovana, 2 anos, fizeram 
suas caixinhas de presente junto com a 
mamãe, Gabriela Nakanami

O pequeno Filipe comemorou seu aniversário 
de 2 anos no Clube, com o papai Daniel 
Moreira

CENAS
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A temporada 2020/21 do Minas Storm no Novo Basquete Bra-
sil empolgou a torcida minastenista, que tem um grupo espe-
cial e muito apaixonado pela modalidade.  Parte desta “turma 
de basqueteiros” levou o Minas ao pódio, em 1985, com a con-
quista do campeonato no Torneio Cidade de Belo Horizonte de 
Veteranos. A  disputa do título foi contra o Jaraguá, com a vi-
tória do Minas por 67 a 60. A competição era organizada pela 
Federação de Clubes do Estado de Minas Gerais (Fecemg).

Um dos integrantes do time campeão era Ronald Monteiro, o 
Roninho, que faleceu em 2020, deixando muitas saudades e 
boas lembranças entre os colegas. A garra, a determinação 

e o desejo de sempre levar o nome do Minas ao lugar mais 
alto do pódio eram características de Roninho, que também 
foi técnico da base do Minas.

Na foto abaixo, que pertence ao acervo do Centro de Memória 
do Centro Cultural Unimed-BH Minas, está o time campeão: 
da esquerda para a direita, em pé, o técnico Evandro Procópio 
(Zoiúdo), Paulo Raniere, Luiz Felipe Fernandes (Felipão), Dou-
glas Spósito, Ronald Monteiro (Roninho) e Agostinho Raniere; 
agachados, Márcio Renato Laender, Rafael Campello, Benedi-
to Starling, Luiz Francisco Rodarde (Tito) e o também saudoso  
Marcelo Reis (Batu).

Apaixonado pelo basquete, Roninho deixou boas lembranças no esporte 
Homenagem 

MEMÓRIA



Caixas gerados nos anos anteriores garantem a solidez financeira do Minas, durante a pandemia
Gestão eficiente e responsável 

O Conselho Deliberativo do Minas aprovou, por unanimida-
de, na reunião ordinária realizada em 24 de maio último, as 
contas apresentadas pela Diretoria, referentes ao exercício 
2020. Com foco na excelência na prestação de serviços aos 
associados, apesar dos impactos negativos da pandemia do 
novo coronavírus em todos os segmentos produtivos da so-
ciedade, a gestão econômico-financeira responsável e o em-
penho da Diretoria em promover a evolução sustentável do 
Clube garantiram resultados positivos. “Graças aos caixas 
gerados nos exercícios anteriores, conseguimos passar pelo 
período mais crítico da pandemia, mantendo a sólida saúde 
financeira do Minas, sem fazer demissões em massa e pre-
servando a infraestrutura das Unidades e o patrimônio dos 
associados”, destaca o presidente Ricardo Vieira Santiago. 

No período de janeiro a dezembro de 2020, a soma dos re-

cursos operacionais foi de R$ 146.743 mil, e as despesas 
operacionais totalizaram R$ 133.809 mil, antes das depre-
ciações, gerando superavit operacional da ordem de R$ 
12.934 mil. Após as depreciações e o resultado financeiro 
líquido, o superavit líquido do exercício foi de R$ 4.239 mil. O 
caixa líquido proveniente das atividades operacionais foi no 
montante de R$ 14.489 mil, possibilitando investimentos no 
ativo imobilizado e intangível no valor de R$ 15.229 mil. Os 
registros contábeis do período foram auditados pela KPMG 
Auditores Independentes, além de analisados e aprovados 
pela Comissão Fiscal do Clube.

Confira, a seguir, partes do balanço de 2020. O documento 
completo, com as demonstrações financeiras e os relató-
rios de atividades e socioambiental, está disponível no site 
minastenisclube.com.br
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de reais

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
BBaallaannççooss  ppaattrriimmoonniiaaiiss  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em milhares de reais 

 

2 

 

 
 

        CCoonnttrroollaaddoorraa    CCoonnssoolliiddaaddoo  

    NNoottaass  22002200      22001199      22002200      22001199  

AAttiivvooss           
  

     

              
  

      

  Caixa e equivalentes de caixa 9 1.184  2.260  1.344  2.655 

  Títulos e valores mobiliários 10 21.502  22.350  23.603  24.883 

  Contas a receber 11 3.520  4.261  4.231  5.459 

  Estoques   468  449  610  584 

  Valores vinculados  12 13.827  6.677  13.989  6.961 

  Patrocínios a receber    332  457  332  457 

  Partes relacionadas 13 73  31  -  - 

  Adiantamento a fornecedores    9  478  15  491 

  Despesas antecipadas    800  947  870  1.027 

  Outros ativos   311  662  330  708 

TToottaall  ddoo  aattiivvoo  cciirrccuullaannttee      4422..002266    3388..557722   4455..332244    4433..222255  

       
 

   

 Depósitos judiciais     14 10.255  8.596  10.921  9.060 

TToottaall  ddoo  rreeaalliizzáávveell  aa  lloonnggoo  pprraazzoo      1100..225555    88..559966   1100..992211    99..006600  

       
 

   

 Investimento 15 43.099  40.648  -  - 

 Propriedade para Investimento 16 94  94  94  94 

 Imobilizado 17 287.960  282.762  338.071  332.737 

 Intangível    1.948  1.365  1.974  1.397 

        333333..110011    332244..886699   334400..113399    333344..222288  

TToottaall  ddoo  aattiivvoo  nnããoo  cciirrccuullaannttee      334433..335566    333333..446655   335511..006600    334433..228888  

            
 

      

TToottaall  ddoo  aattiivvoo      338855..338822    337722..003377   339966..338844    338866..551133  
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
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7 

 

 
 
  CCoonnttrroollaaddoorraa    CCoonnssoolliiddaaddoo  

  NNoottaass  22002200    22001199    22002200    22001199  

PPaassssiivvooss       
 

     

     
 

   

  Fornecedores     18 3.526  4.077  3.785  5.117 

  Obrigações sociais e tributárias  19 8.912  12.888  9.290  13.492 

  Empréstimos e financiamentos  20 893  1.449  893  3.716 

  Recebimentos antecipados   1.914  697  1.914  697 

  Recursos diferidos 21 886  920  886  920 

  Valores vinculados 12 13.890  6.903  14.044  7.178 

  Partes relacionadas  13 333  331  -  - 

  Credores diversos  1.240  1.330  1.273  1.353 

  Outras contas a pagar  13  31  17  33 

TToottaall  ddoo  ppaassssiivvoo  cciirrccuullaannttee    3311..660077    2288..662266    3322..110022    3322..550066  

      
 

   

  Fornecedores 18 515  839  515  839 

  Obrigações sociais e tributárias 19 3.168  3.483  3.168  3.483 

  Empréstimos e financiamentos 20 2.836  3.164  2.836  4.190 

  Recursos diferidos  21 7.106  7.034  7.106  7.034 

  Provisão para riscos  22 7.466  1.543  8.079  1.590 

  Recebimentos antecipados  2.685  975  2.685  975 

TToottaall  ddoo  ppaassssiivvoo  nnããoo  cciirrccuullaannttee    2233..777766    1177..003388    2244..338899    1188..111111  

  
    

 
   

  
       

PPaattrriimmôônniioo  llííqquuiiddoo      
 

   

  Patrimônio social 23(a) 85.747  86.252  85.747  86.252 

  Ajuste de avaliação patrimonial 23(b) 99.894  100.929  99.894  100.929 

  Reserva de lucros 23(c) 144.514  139.242  144.514  139.242 

  Quotas em tesouraria 23(d) (156)  (50)  (156)  (50) 

PPaattrriimmôônniioo  llííqquuiiddoo  ddoo  ccoonnttrroollaaddoorr    332299..999999    332266..337733    332299..999999    332266..337733  

Participação do não controlador 32 -  -  9.894  9.523 

TToottaall  ddoo  ppaattrriimmôônniioo  llííqquuiiddoo    332299..999999    332266..337733    333399..889933    333355..889966  

TToottaall  ddoo  ppaassssiivvoo  ee  ddoo  ppaattrriimmôônniioo  
llííqquuiiddoo  

  338855..338822    337722..003377  
  

339966..338844    338866..551133  
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35. Demonstração do superavit por atividade econômica (continuação)

Notas explicativas da administração às demonstrações fi nanceiras
Exercícios fi ndos em 31 dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Ricardo Vieira Santiago
Diretor Presidente

Wagner Furtado Veloso
Diretor Financeiro

Warley Wanderson do Couto
CRC MG Nº 65.830/O-9

 

53 

 

 

3355.. DDeemmoonnssttrraaççããoo  ddoo  ssuuppeerraavviitt    ppoorr  aattiivviiddaaddee  eeccoonnôômmiiccaa  (continuação)  
 

  CCoonnssoolliiddaaddoo  

  22002200    22001199  

  
  AAttiivviiddaaddee  
ddee  CClluubbee    

    
  AAttiivviiddaaddee  
DDeessppoorrttiivvaa    

      TToottaall      
  AAttiivviiddaaddee  
ddee  CClluubbee    

    
  AAttiivviiddaaddee  
DDeessppoorrttiivvaa    

      TToottaall    

RReeccuurrssooss  ooppeerraacciioonnaaiiss  ddee  ssóócciiooss                          

 Contribuições condominiais 129.380   22.465   151.845  127.998   25.891   153.889 

 Recursos de serviços 1.140       1.140  1.961   -   1.961 

RReeccuurrssooss  ooppeerraacciioonnaaiiss  ddee  nnããoo  
ssóócciiooss  

                      

 Taxa de utilização de espaços 59   1.731   1.790  322   3.904   4.226 

 Marketing e comunicação 326   -   326  458   -   458 

 Convênios de formação de 
atletas 

-   155   155  -   526   526 

 Promoções esportivas -   132   132  -   549   549 

 Promoções culturais 2   -   2  39   -   39 

 Patrocínio e publicidade 119   4.146   4.265  35   5.456   5.491 

TToottaall  ddooss  rreeccuurrssooss  ooppeerraacciioonnaaiiss  113311..002266    2288..662299    115599..665555    113300..881133    3366..332266    116677..113399  

Deduções da receita (35.149)  -  (35.149)  (482)  -  (482) 

RReecceeiittaa  ooppeerraacciioonnaall  llííqquuiiddaa  9955..887777    2288..662299    112244..550066    113300..333311    3366..332266    116666..665577  

CCuussttooss  ee  ddeessppeessaass  ooppeerraacciioonnaaiiss                      

 Despesas com pessoal (51.382)   (12.215)   (63.597)  (65.608)   (13.456)   (79.064) 

 Despesas de operação (17.323)   (4.679)   (22.002)  (30.633)   (8.643)   (39.276) 

 Despesas administrativas  (3.581)   (331)   (3.912)  (4.786)   (455)   (5.241) 

 Despesas com assistência à  
militantes 

-   (11.302)   (11.302)  -   (13.606)   (13.606) 

 Despesas de manutenção (3.000)   (74)   (3.074)  (3.100)   (78)   (3.178) 

 Despesas de impostos e taxas (1.023)   (28)   (1.051)  (1.107)   (88)   (1.195) 

 Provisão para riscos (6.649)   -   (6.649)  (1.308)   -   (1.308) 

 Depreciação e amortização (9.931)   -   (9.931)  (9.285)   -   (9.285) 

 Outras receitas operacionais 1.952   -   1.952  1.868   -   1.868 

TToottaall  ddaass  ((ddeessppeessaass))  rreecceeiittaass  
ooppeerraacciioonnaaiiss  

((9900..993377))    ((2288..662299))    ((111199..556666))    ((111133..995599))    ((3366..332266))    ((115500..228855))  

SSuuppeerraavviitt    aanntteess  ddoo  rreessuullttaaddoo  
ffiinnaanncceeiirroo  llííqquuiiddoo  

44..994400    --    44..994400    1166..337722    --    1166..337722  

 Receitas financeiras 1.251   --    1.251  2.398   -   2.398 

 Despesas financeiras (1.542)   -   (1.542)  (1.895)   -   (1.895) 

RReessuullttaaddoo  ffiinnaanncceeiirroo  llííqquuiiddoo  ((229911))    --    ((229911))    550033    --    550033  

SSuuppeerraavviitt    llííqquuiiddoo  ddoo  eexxeerrccíícciioo  44..664499    --    44..664499    1166..887755    --    1166..887755  

 
 
 

Ricardo Vieira Santiago 
Diretor Presidente 

Wagner Furtado Veloso 
Diretor Financeiro 

Warley Wanderson do Couto 
CRC MG Nº. 65.830/O-9 
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Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
DDeemmoonnssttrraaççõõeess  ddoo  rreessuullttaaddoo  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em milhares de reais 

 

8 

 

 
 
  CCoonnttrroollaaddoorraa    CCoonnssoolliiddaaddoo  

  NNoottaass  22002200    22001199    22002200    22001199  

RReecceeiittaa  ooppeerraacciioonnaall  llííqquuiiddaa  24 111144..224411    115533..446666    112244..550066    116666..665577  
      

 
   

CCuussttooss  ee  ddeessppeessaass  
ooppeerraacciioonnaaiiss    

     
 

   

 Despesas com pessoal 25 (59.717)  (74.075)  (63.597)  (79.064) 

 Despesas de operação 26 (20.443)  (36.414)  (22.002)  (39.276) 

 Despesas administrativas  27 (3.745)  (4.963)  (3.912)  (5.241) 
 Despesas com 
assistência a militantes 

28 (11.302)  (13.606) 
 

(11.302)  (13.606) 

 Despesas de 
manutenção 

29 (2.788)  (2.845) 
 

(3.074)  (3.178) 

 Despesas de impostos e 
taxas 

 (865)  (1.002) 
 

(1.051)  (1.195) 

 Provisão para riscos 22 (6.081)  (1.370)  (6.649)  (1.308) 

 Resultado equivalência 
patrimonial 

15 1.783  1.953 
 

-  - 

 Depreciação e 
amortização 

 (8.478)  (7.929) 
 

(9.931)  (9.285) 

 Outros recursos 
operacionais 

30 1.851  2.345 
 

1.952  1.868 

TToottaall  ddooss  ccuussttooss  ee  ddeessppeessaass  
ooppeerraacciioonnaaiiss  

  ((110099..778855))    ((113377..990066))  
  

((111199..556666))    ((115500..228855))  

  
    

 
   

SSuuppeerraavviitt  aanntteess  ddoo  rreessuullttaaddoo  
ffiinnaanncceeiirroo  llííqquuiiddoo  

  44..445566    1155..556600  
  

44..994400    1166..337722  

      
 

   

Receitas financeiras  1.066  1.959  1.251  2.398 

Despesas financeiras  (1.283)  (1.102)  (1.542)  (1.895) 

RReessuullttaaddoo  ffiinnaanncceeiirroo  llííqquuiiddoo  31 ((221177))    885577    ((229911))    550033  
  

 
      

  
      

SSuuppeerraavviitt  llííqquuiiddoo  ddoo  
eexxeerrccíícciioo  

  44..223399    1166..441177  
  

44..664499    1166..887755  

  
        

Superavit do controlador  4.239  16.417  4.239  16.417 

Superavit do não controlador 32 -  -  410  458 
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PARECER DA COMISSÃO FISCAL

Os signatários do presente, membros da Comissão Fiscal do MINAS TÊNIS CLUBE, 
tendo, mensalmente, examinado os balancetes relativos ao exercício de 2020, são 
de parecer que o Balanços Patrimoniais e as Demonstrações de Resultado refl etem 
a situação econômica e fi nanceira da Entidade e estão, assim, em condições de 
receber aprovação do poder social competente.

Subscrito e assinado em

Belo Horizonte, 12 de abril de 2021.

Aroldo Pinto de Ávila

Francisco Moreira de M. Júnior

Ivan Ribeiro de Oliveira
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de reais

MMiinnaass  TTêênniiss  CClluubbee  
 
DDeemmoonnssttrraaççõõeess  ddooss  fflluuxxooss  ddee  ccaaiixxaa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
Em milhares de reais 

 

11 

 

   CCoonnttrroollaaddoorraa    CCoonnssoolliiddaaddoo  

  NNoottaass  22002200      22001199    22002200      22001199  
       

 
 

    
 

  Superavit  líquido do exercício  4.239  16.417  4.649  16.875 
  Ajustes para:     

 -   

Depreciações  8.175  7.652  9.619  9.002 
Amortizações  303  277  312  283 
Provisão para riscos 22 6.081  1.370  6.649  1.308 
Despesas financeiras líquidas 31 217  (857)  291  (503) 
Resultado na alienação de ativo imobilizado  -  13  -  13 
Ajuste pela equivalência patrimonial  15 (1.783)  (1.953)  -  - 
Bens cedidos em doação  -  -  (31)  - 
Restituição de quotas por cancelamento  (1.279)  -  (1.931)  (65) 

     1155..995533    2222..991199   1199..555588    2266..991133  

  Variação de ativos circulantes e não 
circulantes 

    
 

   

Contas a receber   960  806  1.553  761 
Contas a receber de UTDC’s  -  5  -  5 
Estoques   (19)  (64)  (26)  (54) 
Depósitos judiciais  (1.659)  (1.943)  (1.861)  (2.174) 
Partes relacionadas  (40)  (124)  -  - 
Valores vinculados  (7.158)  (1.012)  (7.036)  (740) 
Patrocínios a receber  125  (34)  125  (34) 
Adiantamento a fornecedores  469  897  476  897 
Despesas antecipadas  147  3  157  (1) 
Outros ativos   351  101  378  61 

     ((66..882244))    ((11..336655))   ((66..223344))    ((11..227799))  
  Variação de passivos circulantes e não 
circulantes 

    
 

   

Fornecedores   (882)  1.378  (1.663)  2.013 
Obrigações sociais e tributárias  (4.402)  449  (4.625)  479 
Recebimentos antecipados   2.927  (306)  2.927  (306) 
Pagamentos contingências  (158)  (245)  (160)  (255) 
Valores vinculados  7.995  1.347  7.874  1.072 
Credores diversos  (90)  (122)  (80)  (155) 
Demais contas a pagar  (18)  12  (19)  11 

     55..337722    22..551133   44..225544    22..885599  

CCaaiixxaa  ggeerraaddoo  ppeellaass  aattiivviiddaaddeess  ooppeerraacciioonnaaiiss     1144..550011    2244..006677   1177..557788    2288..449933  

      
 

   

Juros pagos   (12)  (9)  (164)  (698) 
      

 
   

FFlluuxxoo  ddee  ccaaiixxaa  llííqquuiiddoo  pprroovveenniieennttee  ddaass  
aattiivviiddaaddeess  ooppeerraacciioonnaaiiss  

 
1144..448899    2244..005588  

  
1177..441144    2277..779955  

      
 

   

Fluxo de caixa das atividades de investimento     
 

   

Adições e resgates aplicações financeiras  739  (8.169)  1.133  (7.668) 
Adições ao ativo imobilizado 17 (14.343)  (16.419)  (15.892)  (18.617) 
Adições ao ativo intangível  (886)  (580)  (889)  (606) 

FFlluuxxoo  ddee  ccaaiixxaa  uuttiilliizzaaddoo  nnaass  aattiivviiddaaddeess  ddee  
iinnvveessttiimmeennttoo  

 
((1144..449900))   ((2255..116688))  

 
((1155..664488))   ((2266..889911))  

      
 

   

Fluxo de caixa das atividades de financiamento     
 

   

Obtenção de empréstimos e financiamentos  20 -  39  -  39 
Pagamento de emprést. e financiamentos   (1.075)  (731)  (4.358)  (4.256) 
Recebimento de quotas a integralizar  -  -  1.281  1.744 
Venda de quotas  -  -  -  37 

CCaaiixxaa  llííqquuiiddoo  uuttiilliizzaaddoo  nnaass  aattiivviiddaaddeess  ddee  
ffiinnaanncciiaammeennttoo  

 
((11..007755))    ((669922))  

 
((33..007777))    ((22..443366))  

      
 

   

RReedduuççããoo  llííqquuiiddaa  eemm  ccaaiixxaa  ee  eeqquuiivvaalleenntteess  ddee  
ccaaiixxaa  

 
((11..007766))    ((11..880022))  

 
((11..331111))    ((11..553322))  

                
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro  2.260  4.062  2.655  4.187 
                 
CCaaiixxaa  ee  eeqquuiivvaalleenntteess  ddee  ccaaiixxaa  eemm  3311  ddee  
ddeezzeemmbbrroo  

9 
11..118844    22..226600  

  
11..334444    22..665555  
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*Turmas sob demanda.

Estude na escola que possui 
80 anos de excelência 
no ensino de inglês em 
Belo Horizonte!

CONFIRA AS
PRÓXIMAS DATAS
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BALANÇO 2020

Minas Tênis Clube
Relatório Anual | 2020

59

Minas Tênis Clube
Relatório Anual | 2020

60

58 Junho de 2021 • REVISTA DO MINAS   



*Turmas sob demanda.

Estude na escola que possui 
80 anos de excelência 
no ensino de inglês em 
Belo Horizonte!

CONFIRA AS
PRÓXIMAS DATAS
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