
Itambé/Minas e Fiat/Gerdau/Minas brilham na 
temporada 2021/2022 do vôlei, com talento, raça e 
união, confirmando o sucesso do trabalho de formação, 
desenvolvimento e aprimoramento de atletas, que faz 
do Clube uma referência nacional. Páginas 42 a 45
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Prezada família minastenista 

Estamos comemorando, ainda, as recentes conquistas das equipes mi-
nastenistas, que, neste ano, já trouxeram para o Clube os mais importan-
tes títulos nacionais e internacionais. O vôlei feminino é tetracampeão da 
Superliga, campeão sul-americano de clubes e vice-campeão da Copa do 
Brasil; o vôlei masculino, campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da 
Superliga pelo segundo ano seguido; o basquete, campeão da Copa 
Super8 e terceiro colocado no NBB e na BCLA, a liga das Américas; o 
futsal, campeão da Taça Brasil das categorias adulta, sub-20 e sub-17. 
Sem falar nos numerosos títulos da base, confirmando nosso DNA for-
mador, e nas incontáveis medalhas das modalidades individuais. 

É uma satisfação imensa ver que estamos colhendo os frutos do planeja-
mento estratégico que norteia o trabalho realizado a várias mãos, passan-
do por dirigentes, patrocinadores, comissões técnicas e multidisciplinares 
e, claro, nossos talentosos atletas. Por isso, acreditamos que, com união 
e objetivos alinhados, fortaleceremos, cada vez mais, a posição do Minas como uma referência nacional do segmento 
clubístico, além de mantermos acesa a paixão pelo esporte que une gerações de minastenistas. 

Proporcionar momentos memoráveis de diversão e alegria aos associados também é foco da nossa atuação, sempre 
buscando superar as expectativas. E a boa notícia do mês é que, depois de dois anos de suspensão, por causa da pande-
mia de Covid-19, realizaremos a nossa tradicional Festa Junina, um dos eventos mais concorridos da cidade nesta época 
do ano. A principal atração do grande evento será o show de Paula Fernandes, cantora e compositora mineira consagrada 
nacionalmente. Estão mantidos os dois dias de evento (24 e 25 de junho) que atendem aos públicos adulto e infantil, com 
muita música boa, comidas típicas de qualidade, enfim, tudo de melhor que os associados merecem. Também retorna ao 
nosso calendário social a festa em comemoração ao Dia dos Namorados (12 de junho), que terá show de Tuca Fernan-
des, um dos mais importantes artistas da música baiana, conhecido em todo o Brasil. 

No Centro Cultural Unimed-BH Minas, um dos mais completos e modernos do país, a programação está repleta de 
atrações imperdíveis, no teatro, nas duas salas de cinema, nas galerias de artes e na cafeteria, contemplando os mais 
variados gostos e idades. 

Sempre buscando trabalhar para atender aos anseios dos sócios, criamos o Programa Ouvidoria Itinerante, em que 
nossos diretores vão aos clubes para ouvir as demandas e esclarecer as dúvidas dos minastenistas. A primeira visita 
foi ao Minas I, no último mês, e, no início de julho, a Ouvidoria Itinerante estará no Minas II. Destacamos que continuam 
à disposição dos sócios os outros canais da Ouvidoria para envio de suas manifestações, como telefone, site, mídias 
digitais, além do atendimento presencial. 

A diretoria segue fazendo as reuniões segmentadas sobre o Plano Diretor do Minas II, recebendo dos associados suas 
sugestões de melhorias para o clube. Também contratamos uma empresa especializada que está fazendo uma ampla 
pesquisa de opinião, entrevistando sócios de várias faixas etárias sobre as intervenções na Unidade II. Assim, juntos, 
construiremos um novo clube, maior e melhor para toda a família minastenista. 

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Forte abraço! RICARDO VIEIRA SANTIAGO

O melhor do Minas é você
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SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
Yuri Costa Dolabella

EXPEDIENTE

MINAS I

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

MINAS II

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

MINAS COUNTRY 

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

MINAS NÁUTICO 

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

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

TELEFONES ÚTEIS

OUVIDORIA
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ouvidoria@minastc.com.br
CNPJ do Minas Tênis Clube
17.217.951 / 0001 - 10
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Ouvidoria Itinerante estreita comunicação entre o sócio e a diretoria
Sempre às ordens

A primeira edição da Ouvidoria 
Itinerante, programa que promo-
ve maior aproximação entre a 
diretoria e os associados, foi re-
alizada com sucesso, no final de 
abril último, no piso 3 do Centro 
de Facilidades (CF3). Os diretores 
Sergio Olinto Duarte Braga, Flávia 
do Valle Oliveira Andréa e Roland 
Menezes Raad atenderam dire-
tamente os associados, ouvindo 
suas reclamações e sugestões 
e esclarecendo dúvidas. “O con-
ceito fundamental de Ouvidoria 
define que o ouvidor, quando está 
recebendo, principalmente, uma 
reclamação, tenha uma postura 
de isenção total. Com a Ouvidoria 
Itinerante, conseguimos chegar 
ao sócio com mais frequência 
e intensidade, para conhecer de 
perto seus sentimentos em rela-
ção às questões do Clube. Per-
cebemos a confiança que a proxi-
midade gerou nos sócios”, afirma 
Sergio Braga. 

A Ouvidoria do Minas encaminha 
para os gerentes as manifestações 
relacionadas às áreas sob a respon-
sabilidade de cada um. No prazo de 
cinco a dez dias, os sócios recebem, 
por escrito, a resposta informando 
como sua demanda foi solucionada. 
“Cabe aos ouvidores fiscalizarem se 
esse ciclo está sendo completado”, 
frisa o diretor Sergio Braga.

A próxima edição da Ouvidoria Iti-
nerante está prevista para aconte-
cer no dia 9 de julho, no Minas II.

Fale com a Ouvidoria
A Ouvidoria do Minas foi criada 
em 1996 e pode ser acionada por 

INSTITUCIONAL

O diretor Sergio Braga, durante atendimento a grupo de associados, 
na Ouvidoria Itinerante

Os sócios também foram atendidos pelos diretores Flávia do Valle e Roland Raad, 
assistidos por funcionários da Ouvidoria 

sócios e não sócios em cinco ca-
nais: telefone 3516-1370, WhatsApp 
3516-2000 e 3516-1370, site minas-
tenisclube.com.br, aplicativo Minas 
Tênis Clube, guichês das Centrais de 
Atendimento. Ao registrar as mensa-
gens, os não sócios devem informar 
também nome completo, telefones 

de contato e e-mail para encaminha-
mento das respostas. 

Também são feitos atendimentos 
presenciais na Ouvidoria do Mi-
nas, no 11º andar da Torre Admi-
nistrativa do Centro de Facilidades 
(CF11), de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h30.



SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

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

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

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

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

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

SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

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

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

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

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

Dr. Mauro JácomeEmagrecimento
e Saúde

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

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

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

www.cronosendoscopia.com.br

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

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

31.3384.3771       31.98957.4000

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

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

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

peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

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

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

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

drmaurojacome

dr.maurojacome

Emagrecimento e Saúde

BENEFÍCIOS
• Sem necessidade de internação;
• Sem afastar-se de suas atividades nor mais do dia-a-dia;
• Com bons resultados para a perda de peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

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

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

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

Dr. Mauro Jácome

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

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

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

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

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

31.3384.3771       31.98957.4000
www.cronosendoscopia.com.br

drmaurojacome dr.maurojacome

SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

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

Dr. Mauro JácomeEmagrecimento
e Saúde

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

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

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

www.cronosendoscopia.com.br

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

UNIDADE BARREIRO 
Rua Joaquim de Figueiredo, 157 
Barreiro - BH - MG

31.3384.3771       31.98957.4000

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

• Sem necessidade de internação;
• Sem afastar-se de suas atividades

nor mais do dia-a-dia;
• Com bons resultados para a perda

de peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

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

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

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

drmaurojacome

dr.maurojacome

O balão intragástrico é um balão de sili co ne 
que é colocado no estômago por endos copia  
com a fi nalidade de causar a sen sa ção de 
saciedade.

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

É um produto de uso temporário que tem por 
fi nalidade a reeducação alimentar, para isso 
é necessário acompanhamento multi dis ci pli-
nar para que após a retirada do balão o peso 
perdido seja mantido.
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O balão intragástrico é um balão de silicone que é colo ca do 
no estômago por endoscopia com a fi nalidade de causar a 
sensação de saciedade.

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

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

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

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

SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

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

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

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

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

Dr. Mauro JácomeEmagrecimento
e Saúde

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

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

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

www.cronosendoscopia.com.br

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

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

31.3384.3771       31.98957.4000

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

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

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

peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

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

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

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

drmaurojacome

dr.maurojacome

Emagrecimento e Saúde

BENEFÍCIOS
• Sem necessidade de internação;
• Sem afastar-se de suas atividades nor mais do dia-a-dia;
• Com bons resultados para a perda de peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

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

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

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

Dr. Mauro Jácome

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

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

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

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

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

31.3384.3771       31.98957.4000
www.cronosendoscopia.com.br

drmaurojacome dr.maurojacome

SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

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

Dr. Mauro JácomeEmagrecimento
e Saúde

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

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

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

www.cronosendoscopia.com.br

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

UNIDADE BARREIRO 
Rua Joaquim de Figueiredo, 157 
Barreiro - BH - MG

31.3384.3771       31.98957.4000

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

• Sem necessidade de internação;
• Sem afastar-se de suas atividades

nor mais do dia-a-dia;
• Com bons resultados para a perda

de peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

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

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

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

drmaurojacome

dr.maurojacome

O balão intragástrico é um balão de sili co ne 
que é colocado no estômago por endos copia  
com a fi nalidade de causar a sen sa ção de 
saciedade.

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

É um produto de uso temporário que tem por 
fi nalidade a reeducação alimentar, para isso 
é necessário acompanhamento multi dis ci pli-
nar para que após a retirada do balão o peso 
perdido seja mantido.
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Para a tradicional turma da sinuca, o esporte promove a saúde e fortalece amizades 
Pano verde

Na terceira matéria da série “Turmas do Minas”, apre-
sentamos os sinuqueiros, grupo que faz parte da his-
tória do Clube. Segundo os praticantes, a sinuca pro-
porciona momentos de descontração, novos amigos e 
o fortalecimento das velhas amizades. “Para nós, jogar 
sinuca é diversão. Os jogadores são, na maioria, de ida-
de superior a 60 anos e os parceiros, geralmente, são 
amigos”, conta Homero Dias Lopes, destacando as qua-
lidades do salão de sinuca do Minas I. “É um dos melho-
res do Brasil, com ar-condicionado, iluminação perfeita, 
mesas de excelente qualidade, local para guarda dos 
tacos, sistema de televisão perfeito, atendimento vip. É 
superespecial!”, enfatiza o minastenista, enaltecendo a 
atenção dispensada pela diretoria à sinuca. 

“Gostaríamos de agradecer ao presidente Ricardo San-
tiago e ao vice-presidente Carlos Henrique Martins Tei-
xeira a aquisição de três mesas da marca Tujague e a 
reabertura da ligação entre a sede antiga e a nova, evi-
tando assim a subida da rampa, tão penosa para alguns 
com um pouco mais de idade ou deficiência física”, 
afirma Homero, que faz uma apresentação divertida da 
movimentação no salão da Unidade I. 

“Na mesa ao lado do bar, a modalidade de jogo é o par 
ou ímpar. Jogam dois de um lado e dois do outro. Pi-
nheirinho, Lupércio, José Maria, Pimenta, João Santos, 

Najar, Tércio, Pier, Evaldo, Henrique Alves e o Bicalho são 
alguns dos melhores, e o pior, com certeza, é o Toninho 
Cemitério. Nas demais mesas, o jogo é o senta-levan-
ta, em que o ganhador continua na mesa e o perdedor 
sai. Entre os melhores jogadores estão Brahin, Serginho, 
Danilo, Nílseu, Waldir, Fernando Lanza, José Alves, Ma-
gela, Homero, Carlinhos, Nilsinho, Alípio, Duílio, Roberto, 
João, Fernando Pimentel, Evi, João Cardoso, Odilon e 
Henrique e outros menos frequentes”, relata Homero, 
enfatizando que, nos últimos tempos, minastenistas 
mais jovens estão aderindo à prática da sinuca. “Entre 
eles, estão os meninos do basquete. Os gigantes estão 
vindo ao salão com bastante assiduidade”, enfatiza.

O vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira e alguns diretores com a turma da sinuca no salão do Minas I

Homero e atletas do basquete do Minas: “os mais novos estão 
aderindo à sinuca”
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INSTITUCIONAL

Homero relembra também os ex-presidentes com os 
quais conviveu no salão do Minas I. “É um passado 
saudoso! Urbano Brochado Santiago, nos primórdios 
da sinuca, gostava de jogar com o seu parceiro insepa-
rável Artur Cavalcanti. Ariosvaldo de Campos Pires não 
era muito de jogar, gostava de ver e de bater papo com 
vários amigos sempre sobre o tema em que era insu-
perável: direito penal. Sânzio Vale Mendes também 
preferia assistir aos jogos, sempre farto nos elogios às 
boas jogadas. Guardo boas lembranças de todos eles”, 
relata Homero.

Minas II
Também no Minas II, a turma da sinuca é unida e nu-
merosa. Segundo Antonio José dos Santos, conheci-
do como Patrus, o salão é frequentado por cerca de 
90 associados, com média de 50 por dia. “Nos dias 
de jogos, a média sobe para 70 pessoas, e nos horá-
rios de jogos de torneios, o máximo são 30 pessoas”, 
explica Patrus, enumerando os benefícios da prática 
da sinuca.

“Jogar sinuca faz bem para o corpo e a mente, além de 
aliviar o estresse. Jogar sinuca proporciona maior con-
centração, rapidez de raciocínio, queima de calorias, já 
que uma partida equivale a uma boa caminhada, for-
talece a amizade e o respeito pelos nossos colegas. 
Tem um ditado antigo que diz: ‘Está estressado? Vá 
pescar’. Eu digo o seguinte: Está estressado? Venha 
jogar sinuca”, afirma Patrus.

O minastenista não economiza elogios à estrutura do 
salão do Minas II. “Sem medo de errar, temos um dos 
melhores salões de sinuca do Estado de Minas Gerais 
e do Brasil, equipado com mesas coloniais Tujague, 
com mais de 80 anos e gabaritadas de acordo com 
as normas brasileiras de sinuca. Um salão altamente 
confortável e que comporta número expressivo de jo-
gadores, com ar-condicionado, um bar muito bom, toda 
uma infraestrutura sensacional. E o melhor ainda é que 
temos uma varanda fantástica, onde podemos apreciar 
o clube, tomar uma cervejinha, trocar ideias, fortalecer
as nossas amizades”, destaca Patrus.

A turma da sinuca do Minas II também recebeu o vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira e outros membros da diretoria 

Torneios Internos 
Começou em abril e prossegue até setembro, o Torneio do Ranking, reunindo 69 jogadores, distribuídos em quatro 
times, sendo três times com 18 jogadores e um time com 15 jogadores. As partidas acontecem no salão de sinuca do 
Minas II, nas noites de segunda e terça-feira. Nos meses de outubro e novembro será realizado o tradicional Torneio 
Interno, do qual podem participar inclusive associados que não fazem parte do ranking. O vencedor da competição 
tem acesso ao ranking de 2023. Mais informações serão divulgadas nas próximas edições da Revista do Minas.
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Atividades físicas monitoradas, caminhadas na piscina ou pelas alamedas do Clube, eventos do Programa Cabeça de 
Prata, como passeios, viagens, festas. Essas são algumas das opções de lazer que o Clube oferece aos associados 
da chamada maior idade, visando promover a saúde física e mental, a socialização e o estreitamento de laços com os 
amigos e familiares. Nesta reportagem, trazemos o relato de minastenistas que já entraram (ou estão quase) na nona 
década de vida e frequentam o Clube regularmente.

Vida longa e boa
Sócios na faixa dos 90 anos de idade destacam a relevância do Minas em suas rotinas 

A professora Olga Jabali Marush, 
90 anos, e o advogado José Mussi 
Marush, 96 anos, estão casados há 
sete décadas. Eles são sócios do 
Minas desde 1945 e, juntinhos, vão 
à Unidade I quatro vezes por se-
mana. O casal participa das aulas 
de alongamento e faz caminhada 
pelas alamedas do Clube. Sr. José, 
que já foi atleta minastenista de 
natação, futebol e peteca, também 
nada três vezes por semana. “Os 
exercícios físicos fazem parte do 
nosso dia a dia”, fala D. Olga. “E são 
muitos importantes para a saúde”, 
completa Sr. José, acrescentando 
que ainda trabalha diariamente. 
“Ajudo os filhos e netos na adminis-
tração da empresa de construção 
da família, que fundei há 18 anos”, 
conta o minastenista. 

Olga Jabali Marush, 90 anos, e José Mussi Marush, 96 anos: sete décadas de muito 
amor e carinho

“O Minas é vida, é aconchego. Um clube completo, que 
acolhe bem todas as idades”. Os elogios entusiasmados 
são de Iolanda Guimarães de Manso Cabral, 92 anos, 
sócia desde 1948. “Foi na Missa Dançante, no salão da 
sede social, que conheci meu marido (Dauro Cabral). 
Nós nos casamos em 1956”, relembra a minastenista. 
Infelizmente, ela ficou viúva em 1990. D. Iolanda nas-
ceu em Salvador (BA) e aos 17 anos veio para Belo 
Horizonte com a família. “Sempre gostei de praticar es-
portes. Minha infância foi no mar. Em 1939, antes do 
Brasil entrar na 2ª Guerra Mundial, meu pai contratou 
uma professora alemã para dar aulas de ginástica, em 
casa, para as cinco filhas”, conta. A associada foi alu-
na da ioga durante 16 anos e, atualmente, não perde as 
atividades psicomotoras monitoradas, ministradas por 
educadores físicos do Departamento de Recreação, dia-
riamente, pela manhã, nas Unidades I e II. 

Iolanda Cabral, 92 anos, não perde as aulas de alongamento 
no Minas
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ESPECIAL

Sócios do Minas há 40 anos, Manoel Martins Falque-
to, 89 anos, e Teresinha Lasmar Falqueto, que prefere 
não revelar a idade, são casados há 52 anos. Diaria-
mente, eles podem ser vistos no piso 3 do Centro de 
Facilidades fazendo os alongamentos orientados por 
profissionais de educação física do Clube, nas sessões 
matutinas das atividades psicomotoras monitoradas. D. 
Terezinha também faz caminhadas na piscina. “Além da 
prática de exercícios, que beneficia a saúde, vir ao Mi-
nas é muito importante para encontrarmos os amigos e 
fortalecermos as amizades”, destaca a sócia.

O casal Manoel e Teresinha Lasmar Falqueto vai ao Minas 
todos os dias

O minastenista Murilo Cavalcanti, 92 anos, mora em 
frente ao Minas II, participa das aulas de alongamento, 
já praticou natação e hoje faz exercícios na piscina. Ele 
também frequenta as atividades do Programa Cabe-
ça de Prata desde seu lançamento, em 1987. “Vou ao 
clube e volto andando para casa diariamente. O Minas 
tem atividades esportivas para todas as idades, como 
também a parte social, e proporciona o relacionamen-
to muito sadio entre os sócios”, elogia Sr. Murilo, que é 
sócio desde 1977, foi casado com D. Victoria durante 
53 anos e ficou viúvo em 2019. 

Além de se exercitar no Clube, Murilo Cavalcanti, 92 anos, 
frequenta os eventos do Cabeça de Prata 

Dagmar Lopes Cabral, 83 anos, e Nelder Perez Cabral, 
81 anos, são casados desde 1970, moram pertinho do 
Minas I, aonde vão, diariamente, para participar das 
aulas de alongamento e fazer caminhadas. “É muito 
bom para a saúde”, destaca Sr. Nelder, engenheiro me-
cânico aposentado. “O Minas é uma maravilha! Todos 
os nossos amigos estão aqui. Até criamos um grupo 
no WhatsApp, o ‘Torresmo e Cachaça’, e nos reunimos 
também fora do Clube”, conta D. Dagmar, que é exímia 
bordadeira, especialista no ponto cruz e até já visitou 
um festival dedicado a essa técnica de bordado em 
Sacramento, capital da Califórnia (EUA).

A mineira Dagmar e o carioca Nelder Cabral estão casados há 
52 anos e não perdem as aulas de alongamento
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Modernizar, criar novos espaços de lazer, de prática es-
portiva e de educação e cultura e ampliar a linha serviços 
oferecidos aos associados são os objetivos do Plano Dire-
tor do Minas II, que está sendo idealizado para execução 
nos próximos anos. Para atender às demandas dos vários 
segmentos do quadro social, a diretoria tem feito, desde 
março, reuniões com representantes dos vários setores do 
Clube, como os esportes recreativos, os cursos, os jogos 
de salão e outros. “Essa é uma forma democrática de cons-
truirmos, junto com os sócios, um novo Minas II, maior e 
melhor, alinhado com os anseios da família minastenista”, 
destaca o vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira. 

O vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira fala sobre os objetivos do Plano Diretor do Minas II

Diretores e conselheiros durante reunião sobre o Plano Diretor do Minas II

Além das reuniões com a diretoria, os sócios estão 
sendo ouvidos em pesquisa de opinião, que vem sen-
do realizada desde maio último pelo Instituto Gênese, 
empresa especializada contratada pelo Clube. “A pes-
quisa nos ajudará a entender o desejo do associado. 
As demandas serão atendidas, mas deve ficar claro 
que não cabe tudo, pois o espaço é limitado”, comenta 
o diretor de obras José Cláudio Nogueira Vieira.

Fundado em 2007, o Instituto Gênese – Pesquisa Social 
e de Mercado tem sede em Lagoa Santa, escritório em 
Belo Horizonte e atende a grandes empresas e institui-
ções em todo o país.

Sócios opinam sobre o novo Minas II em reuniões com diretoria e em pesquisa especializada
Próximos passos

PLANO DIRETOR MINAS II
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PDMN

Obras do Plano Diretor ampliam linha de serviços e opções de atividades para os sócios
Maior e melhor

Segue em ritmo acelerado a cons-
trução do Bar da Lagoa, espaço 
projetado com a proposta de ser 
um ponto de encontro da famí-
lia minastenista em momentos 
de descontração e relaxamento, 
com vista privilegiada. A obra está 
prevista para ser entregue aos 
associados em outubro próximo. 
Na sequência, serão construídas 
as seis quadras de areia com ar-
quibancada integrada ao terreno, 
chamadas de “praião mineiro, que 
ficarão próximas à área do píer 
destinada aos barcos cabinados.

As obras do bar e das quadras 
de areia com arquibancadas fa-
zem parte da fase 1 da Etapa 3 
do Plano Diretor do Minas Náu-
tico (PDMN) que inclui, ainda, a 
lanchonete localizada perto da 
guarderia, planejada também para 
atender ao público do Espaço 
Kids; o espaço coberto para em-
barque e desembarque em frente 
ao Pavilhão de Esportes e Eventos 
(port cochère); e a edificação da 
terceira e última parte do Pavilhão 
de Esportes e Eventos.

Vale lembrar que as obras do 
PDMN serão pagas com recursos 
próprios do Clube, tendo como 
fonte a taxa de condomínio. De-
pois de concluída essa fase, a 
área construída do Minas Náutico 
saltará de 40 mil m² para 62 mil 
m². “As obras do Plano Diretor irão 
dotar o Náutico de instalações 
mais modernas e confortáveis, 
além de garantir aos sócios novas 
opções de lazer e serviços. O Clu-
be ficará ainda melhor, oferecen-
do atividades para toda a família”, 

Perspectiva do futuro Bar da Lagoa
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Está prevista para outubro a entrega do Bar da Lagoa aos sócios

afirma o diretor de Obras José 
Cláudio Nogueira Vieira. 

Tem de tudo
Já estão em desenvolvimento os 
projetos da edificação que comple-
ta o Pavilhão de Esportes e Even-
tos. Essa terceira e última parte 
das obras do Pavilhão contem-
plam duas quadras poliesportivas 
de lazer, junto ao novo Espaço da 

Criança, área coberta com diversos 
equipamentos e brinquedos para 
crianças de 1 a 12 anos, vestiário 
da família integrado ao parque in-
fantil externo e uma nova academia 
com salas de dança, lutas, Pilates, 
spinning, atividades coletivas e 
mus culação e vista para a Lagoa 
dos Ingleses. Mais detalhes na pró-
xima edição da Revista do Minas.
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Responsabilidade socioambiental
PMTS promove ações que transformam vidas e beneficiam a comunidade

Proporcionar a geração de renda, incentivar a educação, 
promover a consciência ambiental, despertar e fortalecer 
o espírito de solidariedade. Esses são os objetivos que 
norteiam as ações do Programa Minas Tênis Solidário, 

que, com a atuação dedicada de seus voluntários tem 
contribuído, desde 2017, para a melhoria da qualidade de 
vida de comunidades da capital e da região metropolitana 
de Belo Horizonte. Confira as mais recentes ações.

A Feira das Mães teve 58 estandes com produtos para todos os gostos e bolsos

Feira das Mães
A Feira das Mães do Programa Minas Tênis Solidário, realizada em maio, repetiu o sucesso das edições anteriores, con-
tando com grande público que se encantou com os produtos oferecidos nos 58 estandes montados no salão do Centro 
de Facilidades do Minas I. A feira durou três dias, oferecendo aos visitantes produtos variados de artesanato, artigos de 
decoração, utilidades para o lar, cama, mesa e banho, roupas e acessórios. A renda da locação dos estandes e da vendas 
do “Brinde Surpresa” é revertida em ações do Programa Minas Tênis Solidário. 

Contribuindo para incrementar a renda das colaboradoras do Minas Joana Darc Pereira de Almeida e Priscilla Behm 
Gouvea, o Minas Tênis Solidário cedeu um estande a elas gratuitamente. Nas horas de folga, as duas se dedicam, em 
parceria, à venda de roupas femininas.

Feira de Natal
A Feira de Natal do Minas já tem data marcada: 13, 14 e 15 de dezembro. Os interessados em participar da seleção de 
expositores devem enviar e-mail para ana.sales@minastc.com.br, na última semana de outubro.



MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Bosque das Cerejeiras no Minas Country Horta dos Colaboradores Minas Country Horta dos Colaboradores Minas Náutico

Doação de sangue 
O Programa Minas Tênis Solidário e a Fundação Hemominas realizam, 
em parceria, a 8ª edição da coleta de sangue no Clube, no dia 23 deste 
mês, das 8h às 12 horas. No salão do Centro de Facilidades, na Uni-
dade I, que será adequado para a ação, seguindo todas as normas de 
segurança da saúde, profissionais do Hemominas receberão os can-
didatos a doadores, que devem se inscrever no site sympla.com.br 
até o dia 16 de junho. Em caso de necessidade de cancelamento da 
inscrição, deve ser enviada mensagem para 99821-1322. As orienta-
ções e restrições para a doação de sangue estão disponíveis no site  
hemominas.mg.gov.br/

Reforço Escolar
O Minas Tênis Solidário oferece a 22 filhos de colabora-
dores do Clube aulas de reforço escolar, ministradas por 
voluntários. Para ser voluntário no programa de incen-
tivo à educação não é necessário ser associado. Toda 
ajuda é bem-vinda!

Meio Ambiente
Em 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e o Programa Minas Tênis Solidário (PMTS) desen-
volve diversas ações voltadas para a conscientização dos associados e da comunidade em geral para a preserva-
ção da natureza, além de contribuir para a melhoria da qualidade da alimentação dos colaboradores do Clube. Em 
2018, o PMTS criou o Bosque das Cerejeiras no Minas Country e, em 2021, as hortas dos colaboradores no Country 
e no Náutico. Também foram plantados ipês na Unidade I e na Associação Mineira de Reabilitação (AMR).
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ENTRE EM CONTATO 
COM A NOSSA CENTRAL 
DE ATENDIMENTO E PARTICIPE!

MAIS INFORMAÇÕES:
ana.sales@minastc.com.br
(31) 99821.1322



Acesse para conhecer 
os atuais projetos 

incentivados pelo UniBH

O UniBH tem Belo Horizonte no nome e na veia. 
Por isso, estamos entre os maiores incentivadores da 
cultura em BH, por meio da Lei Municipal de Incentivo 
à Cultura. É mais oportunidade para os artistas e 
produtores culturais e mais cultura e entretenimento para 
a população da cidade.

Porque somos assim: abertos e próximos da comunidade, 
mas mantendo sempre uma posição de destaque na 
área da educação, com investimentos em metodologias 
inovadoras de ensino e em novas tecnologias.

UniBH. Aqui, educação e cultura se completam.
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ENTREVISTA

Rafael Luiz Ciccarini Nunes, diretor regional da Ânima Educação 
em Minas Gerais e Goiás e reitor do UniBH

Parceria que transforma pela educação

com o UniBH, com o grupo Ânima, estamos falando de 
uma sinergia de visões de médio e longo prazo, não de 
uma bandeira que o mercado exige”, destaca. 

Por que o Grupo Ânima decidiu se tornar parceiro do 
Minas?

O UniBH e o Minas já estiveram juntos, recentemen-
te. Houve uma descontinuidade, mas o importante é 
entender que quem está em Minas Gerais para fazer 
a diferença tem que estar junto. A Ânima, através de 
suas marcas, seja o UniBH, que agora encabeça a 

O Minas e o grupo Ânima, por meio do UniBH, firma-
ram parceria em março último, abrangendo as áreas 
de esporte, educação, lazer e saúde. O UniBH se tor-
nou mais um patrocinador da equipe de vôlei mascu-
lino Fiat/Gerdau/Minas e da equipe de basquete 123 
Minas, além de deter o naming rights do ginásio do 
Centro de Treinamento Juscelino, agora denominado 
Arena UniBH. Na educação, o centro universitário cede 
os graduandos que atendem os associados de 7 a 13 
anos no Programa Acompanhamento Escolar do Mi-
nas, além de patrocinar o Espaço UniBH, oferecendo 
aos adolescentes minastenistas atividades que incen-
tivam a criatividade, o raciocínio lógico, a promoção da 
saúde e o desenvolvimento cultural. O Clube e o UniBH 
também realizam, em conjunto, ações na área da saú-
de, que beneficiam associados, atletas e a comunida-
de em geral. Na entrevista a seguir, o diretor regional 
da Ânima em Minas Gerais e Goiás e reitor executivo 
do UniBH, Rafael Ciccarini, fala sobre os impactos po-
sitivos da parceria entre as duas tradicionais institui-
ções mineiras.  “Quando falamos da parceria do Minas 

“O propósito da Ânima 
é transformar o país pela 
educação nas suas mais 

diferentes vertentes” 
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O que o esporte, que faz parte do 
DNA do Minas, representa para o 
UniBH?

O UniBH acredita no esporte, no vôlei, 
no basquete. Acho que é importante 
o Brasil sair um pouco da monocul-
tura que é o futebol. Nada contra o 
futebol, especificamente eu sou mui-
to admirador do futebol, mas como 
projeto civilizacional não é uma boa 
essa ideia do futebol como espor-
te dominante. O Brasil é, evidente-
mente, refém dessa ideia do futebol 
como único esporte que importa. O 
UniBH está no vôlei masculino e no 
basquete, equipes do Minas que se 
destacam nacional e internacional-
mente, mas não é sobre ganhar esse 
ou aquele campeonato, é sobre pau-
tar o esporte especializado no Brasil 
– essa é uma dimensão. A outra di-
mensão é a relação do esporte com 
a universidade que, no Brasil, ainda é 
muito precária. Nós temos na Europa 
e nos Estados Unidos uma dimensão 
muito sofisticada disso, atletas que 
se desenvolveram na alta performan-
ce com as bolsas de estudos. No Mi-
nas, nós temos bolsas para os atletas 
também, mas não é sobre a alta per-
formance, é sobre quantas pessoas 
têm suas vidas mudadas com essas 
bolsas através do esporte.

Quais são os objetivos do UniBH, 
em relação à parceria com o Minas?

O UniBH, quando adquire o naming 
rights da Arena do Minas, revela uma 
carta de intenções para a cidade. 
O propósito é mostrar que o ensi-
no superior é importante, que está 
vivo, tem qualidade e que não caiu 
na armadilha do presencial versus o 
on-line, mas tem o melhor dos dois 
mundos para parceirizar, oferecendo 
oportunidades de futuro e de forma-
ção, entendendo também as neces-
sidades do mercado. É importante 
entender que a universidade tem o 
seu papel formativo, seu papel civili-

“Nós queremos 
aproximar a 
academia do 
dia a dia da 

comunidade”

“O Uni-BH tem 
afinidades de 
propósito, de 
público e de 

posicionamento 
com o Minas e 

seus sócios”

Arena UniBH, o acompanhamento 
escolar e outras vertentes da par-
ceria, da Una, da Milton Campos e 
das outras instituições do grupo, 
tem uma tendência natural de ser 
parceira do Minas e seus pilares – 
cultura, lazer, educação e esporte. 
O propósito da Ânima é transfor-
mar o país pela educação nas suas 
mais diferentes vertentes.

Quais são os motivos para a parce-
ria se dar por meio do UniBH?

O UniBH tem afinidades de pro-
pósito, de público e de posicio-
namento com o Minas e seus só-
cios. Nós queremos aproximar a 
academia do dia a dia da comuni-
dade – tanto da comunidade dos 
associados como da comunidade 
de maneira geral. Há o compro-
misso de ambos, não só aqueles 
que fazem parte, sejam alunos e 
professores, que são ligados di-
retamente à comunidade UniBH, 
sejam os associados do Minas, 
mas também quem não é, através 
do cinema e dos equipamentos 
culturais que o Minas disponibili-
za. A mesma coisa acontece com 
o UniBH, que abre as suas por-
tas para a cidade. Então você vê 
muita afinidade nos movimentos 
estratégicos de ambos. O Minas 
abre uma galeria de arte, uma 
biblioteca, um cinema, enquanto 
o UniBH realiza o campus aber-
to, que escancara as portas do 
campus para a sociedade, através 
de atendimentos fisioterápico, de 
medicina, do atendimento veteri-
nário de animais abandonados e 
dos pets da comunidade em geral. 
Citei exemplos na saúde, mas te-
mos vários outros, como no Direi-
to, em que a Ânima terá novidades 
em breve, junto com o Minas.

zatório, mas ainda assim carece de 
uma maior conexão com o mercado, 
com a indústria e suas necessida-
des. Somos parceiros também da 
Fiemg (Federação das Indústrias de 
Minas Gerais), do SEBRAE, da CDL 
(Câmara de Dirigentes Lojistas). En-
tão, se juntar todos esses entes, você 
vê que existe um desejo genuíno para 
além das questões de negócios, que 
envolvem um compromisso social, 
um compromisso civilizacional com 
a nossa cidade de Belo Horizonte e 
com o estado. Quando falamos da 
parceria do Minas com o UniBH, com 
o grupo Ânima, estamos falando de 
uma sinergia de visões de médio e 
longo prazo, não de uma bandeira 
que o mercado exige.
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Os alunos das pré-equipes de natação do Minas contam 
com um forte aliado para tornar os treinamentos ainda 
mais produtivos. O Clube adquiriu o XPA, aparelho si-
mulador de nado que possibilita ao atleta, fora da água, 
monitorar e perceber melhor seus movimentos de bra-
çada e pernada, auxiliando na ampliação da consciência 
corporal, que é fundamental no desenvolvimento motor, 
da técnica dos nados e da força. “Pelo fato de estar bem 
apoiado e com a visão clara da ação simulada do nado 
fora da água, o aluno pode configurar a memória motora 
do movimento para transferir para a ação na água. Com 
isso, a velocidade e a consolidação da técnica ideal se 
efetiva, abrindo oportunidades para outras intervenções 

Novo equipamento adquirido pelo Minas otimiza treinos dos alunos das pré-equipes 
Simulador de nado

CURSOS

mais assertivas e complexas pelo treinador”, explica o 
coordenador do curso de natação André Teixeira.

O XPA é uma prancha, em que o aluno fica deitado, reali-
zando a braçada ou pernada, utilizando da gravidade e de 
elásticos para manter a pressão no ponto de apoio deseja-
do. “Como o aparelho está fora da água, o XPA permite ao 
professor observar com maior clareza os gestos técnicos 
dos alunos, que pode destacar pontos específicos para 
correções”, destaca o coordenador.

As pré-equipes do Minas contam com alunos, todos as-
sociados, das categorias pré-mirim (7 e 8 anos), mirim 
(9 e 10 anos) e petiz (11 e 12 anos). 

O XPA – simulador de nado – auxilia no desenvolvimento técnico dos alunos das pré-equipes

Desafio
Suspenso por dois anos, por causa da pandemia, o Desafio de Natação das Pré-equipes movimentou a piscina olímpi-
ca do Minas II, no final de abril. Os alunos caíram na água com muita disposição, mostrando aos familiares que estão 
se dedicando para chegar ao pódio. O evento contou com a participação  de equipes da base e da ponta, que fizeram 
demonstrações para os alunos, e foi prestigiado pelo presidente Ricardo Vieira Santiago.
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Biblioteca já tem 1403 leitores cadastrados e fez 7596 empréstimos
Vocação confirmada
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Tem na biblioteca
A indicação de leitura deste mês é dedicada às crianças, público fiel 
da biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas. O livro “A sombra 
do elefante” (VR Editora, 2021), de Nadine Robert, com ilustrações 
de Valerio Vidali, conta a história de um elefante que está passando 
por um período de tristeza e melancolia. Os bichos, ao perceberem a 
situação, começam a pensar em formas de tirar o elefante da maré 
de tristeza. Alguns oferecem uma divertida história, outros, uma 
piada, danças inventadas, comidas. Mas, nada anima o elefante. A 
proposta do livro é ajudar as crianças a entenderem que momentos 
tristes fazem parte da vida, mas que viver a tristeza pode fazer com 
que ela vá embora mais rapidamente. Quer saber como o elefante 
driblou a tristeza? Vá à Biblioteca do Minas, no piso 5 do Centro Cul-
tural Unimed-BH Minas, e faça o empréstimo do livro.

A biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas está 
fazendo o maior sucesso na cidade, confirmando sua 
vocação para a formação de novos leitores e a disse-
minação da literatura de qualidade, disponível em seu 
acervo de mais de 6 mil títulos. De dezembro, mês da 
inauguração do espaço, até o fechamento desta edição, 
em 20 de maio, já haviam se cadastrado 1403 leitores e 
feitos 7596 empréstimos de livros.

A biblioteca oferece também atividades culturais e a 
abertura da programação, em maio, foi com o grupo 
Amaranto, na oficina “CantaroLer”. Numa agradável 
manhã de sábado, as irmãs Marina, Lúcia e Flávia Fer-
raz proporcionaram à criançada um passeio divertido e 
consciente pelas palavras e sons, em brincadeiras para 
ler o mundo cantando.

O cadastro na biblioteca é feito diretamente no balcão de 
atendimento. A visitação é aberta ao público em geral.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

APOIO REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO

O grupo Amaranto proporcionou momentos lúdicos 
às crianças na  oficina CantaroLer

No site minastenisclube.com.br está disponível o regu-
la mento completo da biblioteca. Mais informações: 
(31) 3516-1396 / biblioteca@minastc.com.br.
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O homenageado da edição de junho do Letra em 
Cena. Como ler..., a primeira presencial depois de dois 
anos, será o poeta e “imortal” da Academia Brasileira 
de Letras Ferreira Gullar (1930/2016). Para falar sobre 
a obra do escritor maranhense, o carioca e também 

A obra do poeta maranhense Ferreira Gullar é tema do Letra em Cena, no Café Cultural, dia 14
Letra em Cena presencial

O poeta Ferreira Gullar é o homenageado do Letra em Cena este mês
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CULTURA

“imortal” Antônio Cícero Correia Lima, compositor, po-
eta, crítico literário e filósofo, será recebido, no dia 14, 
às 20h, no Café do Centro Cultural Unimed-BH Minas, 
pelo jornalista José Eduardo Gonçalves, curador do 
programa literário do Minas Tênis Clube. 

Ferreira Gullar também foi crítico de arte, tradutor, 
cronista, dramaturgo e ensaísta e escreveu mais 
de 40 livros. Referência da cultura brasileira con-
temporânea, o poeta recebeu importantes prêmios 
nacionais e internacionais, com destaque para o 
Camões, o mais prestigioso da literatura de língua 
portuguesa. Em 2002, foi indicado ao Nobel. O “Po-
ema sujo”, com cerca de cem páginas, publicado 
em 1976, é considerado sua obra-prima. A partir do 
dia 21 de junho, o programa estará disponível no 
canal YouTube/minastcoficial. 
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O Café do Centro Cultural Unimed-BH Minas está se consolidando como um dos mais espaços mais concorridos 
da cidade para novos e consagrados autores apresentarem seus trabalhos ao público. Neste mês de junho, quatro 
livros de diferentes gêneros literários serão lançados no Café, que é aberto ao público em geral. A lotação está 
sujeita à capacidade do local. 

Quatro lançamentos literários movimentam, este mês, a cafeteria do Centro Cultural 
Livros no Café 

TERÇA-FEIRA

19h às 21h
7

EU SOU O QUE QUERO SER, 
DE CLARI OLEGÁRIO DE CARVALHO (AUTOAJUDA)
Na obra, o engenheiro e palestrante Clari Olegário mostra 
como definir um caminho, que, como ele enfatiza, deve ser 
viável, para alcançar os objetivos almejados. Clari é sócio 
do Minas e acumula medalhas como integrante da equipe 
de natação máster do clube. 

TERÇA-FEIRA

18h30 às 20h30
14

ANTHONY, O APRESSADINHO, 
DE ESTELLA CRUZMEL (INFANTIL)
Autora de livros infantis e poeta, neste livro, escrito em 
português e inglês, Estella Cruzmel conta a história 
real de uma criança prestes a ganhar um irmãozinho. 
Com o tempo, o menino entende que no colo cabem 
dois e que dividir não dói. A ilustração é de Mariana 
Tavares. O escritor Pierre André contará a história de 
Anthony, na noite do lançamento. 

QUINTA-FEIRA

19h às 20h
23

MERGULHO, DE GUILHERME BITTENCOURT (POESIA)
“As primeiras poesias de Guilherme são as de alguém 
perdido em uma galeria de sentimentos, mas que, a cada 
verso, conhece mais sobre esse homem em busca de sen-
tido. Quando chega à superfície, encontra outros como ele 
era no passado e, finalmente, vemos um filósofo/capitão 
convidando o leitor a navegar”, como informa o texto de 
apresentação da obra.

QUINTA-FEIRA

18h30 às 20h30
9

OUTONO EM POESIA, DE ENEIDA ÁVILA (POESIA)
Outono em Poesia é, segundo Francisco de Melo Franco, 
“uma delicada reunião de poemas e pensamentos. Os sen-
timentos não são fáceis de sentir e muito menos de dizer. 
Eneida Ávila, que se encontrou poeta na fase madura da 
vida, bem mostra como a linguagem é, embora limitada, 
paradoxalmente libertadora”. 
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Artistas consagrados e novos talentos expõem pinturas e esculturas nas galerias dos Minas I e II 
Muitas artes

A exposição “Iole de Freitas: o voo do pégaso” fica até dia 26 deste mês na Galeria do Minas I

O Minas é, reconhecidamente, um centro de divulga-
ção e democratização do acesso às mais diversas ma-
nifestações culturais. E as artes visuais têm presença 
marcante nas galerias do Centro Cultural Unimed-BH 
Minas e na Galeria do Minas II. A novidade no mês é 
a mostra coletiva “Ateliê de Pintura Selma Weissman”, 
que ocupará o Espaço Expositivo, no piso 5 (CF5), no 
período de 21 de junho a 21 de julho, com trabalhos 
da consagrada pintora mineira e dos artistas que se 
aprimoram em seu famoso ateliê. 

Já na grande Galeria do Centro Cultural, o público tem até 
o dia 26 deste mês para conferir a exposição “Iole de Frei-
tas: o voo de Pégaso”, que reúne 30 esculturas da artista 

mineira, reconhecida internacionalmente. A curadoria é da 
crítica Ligia Canongia. A exposição conta com patrocínio 
máster da Unimed-BH e é patrocinada também por Data 
Engenharia, Fortebanco, Via Japa e Via Natsu. 

Na Galeria do Minas II, a exposição “Dengos do Cotidiano” 
fica até o dia 12 deste mês. Em suas pinturas as jovens 
artistas Ana Elisa Gonçalves e Juliana de Oliveira mostram 
figuras humanas em momentos de lazer e aconchego e 
em atividades como a capoeira e a percussão, heranças da 
cultura africana presentes na cidade e na vida de ambas. 

As três galerias de artes do Minas são abertas ao públi-
co em geral, e a entrada é franca. 
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APOIO REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃO
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19h
5

DoContra apresenta  
CONCERTO MINEIRO À LUZ DE VELAS  
Direção Musical: Neto Bellotto. 
Participação: Amaranto.
Ingressos: R$60 e R$30 (meia). 
Classificação: livre.

A Gerdau, parceira do Minas nas equipes principais de 
vôlei feminino e masculino, agora também patrocina a 
programação de música clássica do teatro. Com dire-
ção artística da pianista e professora da UFMG Celina 
Szrvinsk, a série Concertos Gerdau – Temporada 2022 
será aberta no dia 7 deste mês, com a apresentação do 
pianista russo Alexander Yakovlev, às 20h30. No reper-
tório, obras dos mestres Chopin, Brahms, Tchaikovsky e 
Stravinsky. A parceria cultural entre o Clube e a Empresa 
permite a realização, no teatro, de concertos de artistas 
consagrados, com ingressos a preços populares, con-
tribuindo para a democratização do acesso à música 

Programação de música clássica do teatro tem patrocínio da maior empresa brasileira produtora de aço 
Concertos Gerdau
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QUINTA-FEIRA

20h30
2

PROJETO MANO CONVIDA 
DUDU DO CAVACO CONVIDA 
FERNANDA TAKAI
Ingressos: R$50 e R$25 (meia). 
Classificação: livre.
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TERÇA-FEIRA

20h30
7
CONCERTOS 
GERDAU 
TEMPORADA 2022 
PIANISTA 
ALEXANDER 
YAKOVLEV
Ingressos: 
R$20 e R$10 (meia). 
Classificação: 
10 anos.

clássica. Além da Revista do Minas, a programação da 
temporada está sendo divulgada nas mídias digitais do 
Clube e em cartazes e banners, em todas as Unidades. 

Em junho, também estarão no teatro do Centro Cultural 
Unimed-BH Minas, a atriz Nathalia Timberg, uma das da-
mas do teatro nacional, no espetáculo “Através da íris”, dias 
22 e 23; os músicos Saulo Laranjeira, Paulinho Pedra Azul, 
Fernanda Takai, Dudu do Cavaco, Christiana Lobo, Gilberto 
Paganini, Neto Belotto, Miguel dos Anjos, Mylena Jardim, 
Li Marins, Rafael Oliveira, a fadista Ana Laíns e Fernando 
Angelo; e o humorista Rogério Morgado. Confira detalhes 
da agenda a seguir. Mais informações: 3516-1360.

AGENDA JUNHO 2022

SÁBADO

19h
4

CHRISTIANA LOBO  
COM PARTICIPAÇÕES DE TONINHO 
HORTA, MAURÍCIO TIZUMBA 
E LUCAS AVELAR.
Ingressos: R$30 e R$15 (meia).
Classificação: livre.
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DOMINGO

20h
12

MYLENA JARDIM, LI MARTINS 
E RAFAEL OLIVEIRA  
SHOW “UMA SAUDAÇÃO ÀS DIVAS”
Ingressos: Setor 1 (filas A até GG) 

R$ 120 e R$60 (meia); 
Setor 2 (filas H até X)  
R$ 100 e R$50 (meia). 

Classificação: livre.

SÁBADO

21h
11

SAULO LARANJEIRA 
& PAULINHO PEDRA AZUL  
SHOW “ARTE DO ENCONTRO”
Ingressos: 1º lote, R$110 (inteira

e R$55 (meia); 
2º lote, R$130 (inteira) 
e R$65 (meia).

Classificação: 14 anos.
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SEXTA-FEIRA 

21h
17

“O SHOW DO FERNANDO 
ANGELO” (MÚSICA)
Ingressos: até 16/6, setor 1, R$100 
(inteira) e R$50 (meia)
setor 2, R$80 (inteira) e R$ 40 (meia); 
no dia do show, setor 1, R$120 (in-
teira) e R$60 (meia) - setor 2, R$100 
(inteira) e R$50 (meia).
Classificação: livre.
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SÁBADO

20h
18

ROGÉRIO MORGADO 
COMÉDIA STAND-UP
Ingressos: até 17/6, setor 1, R$100 
(inteira) e R$50 (meia) - setor 2, R$80 
(inteira) e R$ 40 (meia); no dia do 
show, setor 1, R$120 (inteira) e R$60 
(meia) - setor 2, R$100 (inteira) 
e R$50 (meia).
Classificação: 16 anos.

DOMINGO

20h
19

MIGUEL DOS ANJOS 
GRAVAÇÃO E SHOW 
DE LANÇAMENTO DO CD “SOLITUDE”
Ingressos: gratuitos, pelo site da 
Eventim ou na bilheteria do teatro, no 
dia da apresentação. Limite de dois 
ingressos por CPF.
Classificação: livre.

QUINTA-FEIRA

20h
9

ANA LAÍNS, 
EM “MÁTRIA LÍNGUA” 
(SHOW DE FADO)
Ingressos: R$60 e R$30 (meia). 
Classificação: livre.



R
O

D
R

IG
O

 L
O

P
ES

QUINTA-FEIRA

20h
23

QUARTA-FEIRA

20h
22

NATHALIA TIMBERG 
EM “ATRAVÉS DA ÍRIS”
Ingressos: Setor 1 (filas A até GG) 

R$ 80 e R$40 (meia) 
Setor 2 (filas H até X)  
R$ 50 e R$25 (meia) 

Classificação: 12 anos.

Na telona
A programação das duas salas de cinema 
do Centro Cultural Unimed-BH Minas é ela-
borada por profissionais especializados na 
sétima arte, contemplando os mais diversos 
públicos e faixas etárias. Ao longo do mês, 
entram em cartaz filmes de sucesso no cir-
cuito comercial e películas premiadas nos 
mais importantes festivais do mundo. A pro-
gramação diária pode ser conferida no painel 
instalado em frente à bomboniere, no piso 5, 
ou no site minastenisclube.com.br/cultura/
centro-cultural-unimed-bh-minas/cinema/

Coral do Minas 
No dia 24 de junho, às 10h, entra no ar, no canal do Minas no YouTube – @minastcoficial – o vídeo do Coral do Minas, 
“Forró no Arraial”. O grupo minastenista apresenta uma coletânea de músicas dos festejos juninos que celebram San-
to Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29). Entre no clima da festança e divirta-se!
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O cantor e compositor Tuca Fernandes faz show especial para os casais minastenistas
Festa dos Namorados

LAZER

O cantor e compositor Tuca Fernandes 
faz show na Festa dos Namorados

Este ano, o Dia dos Namorados, 12 de junho, cai num domingo, e os casais 
minastenistas podem curtir a data, juntinhos, na festa especial que o Clube 
oferece, na praça de esportes da Unidade II, das 12h às 18h. A atração 
principal, às 14h, é o show do cantor e compositor Tuca Fernandes, autor 
de hits da música baiana, como “Milla”, “Ê Saudade”, “Chuva na Janela” e 
“Saudade Dói”, que consagraram a banda Jammil e Uma Noites, da qual ele 
foi vocalista de 1998 a 2011. Em carreira solo, o artista tem embalado mul-
tidões pelo Brasil afora, além de ter se apresentado nos Estados Unidos e 
no Japão. Antes e depois do show, tem DJ garantindo a animação da festa. 

Maurício Maestro e Kay Lyra fazem show na volta do tradicional evento social
Missa Dançante

Kay Lyra e Maurício Maestro fazem show na Missa Dançante do Minas

A Missa Dançante, evento que mar-
cou gerações de minastenistas, está 
de volta! No dia 5 de junho, duas 
atrações embalam o domingo dos 
associados, com o melhor da bossa 
nova e do jazz, no piso 3 do Centro 
de Facilidades (CF3). Às 12h, sobe 
ao palco o Trio Marzano, um dos 
mais prestigiados da capital. Às 
13h, começa o show de Maurício 
Maestro e Kay Lira. Ela é cantora e 
compositora, filha de Carlos Lyra, 
um dos ícones da bossa nova, e da 
atriz e escritora Kate Lyra. Maurício 
é compositor consagrado, fundador 
do grupo vocal Boca Livre, sucesso 
nos anos 1980, e reconhecido por 
seus arranjos vocais sofisticados.
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Grande evento terá show de Paula Fernandes e atrações para todas as idades, nos dias 24 e 25
A Festa Junina está de volta

No retorno da Festa Junina do Minas, que não foi reali-
zada nos dois últimos anos, por causa da pandemia de 
Covid-19, a programação está imperdível. Na praça de 
esportes da Unidade II, nos dias 24 e 25, serão ofereci-
dos à família minastenista momentos memoráveis de 
lazer e confraternização, com muita música boa, pista 
liberada para dançar, barraquinhas de comidas típicas e 
bebidas, boate para a garotada. 

No dia 24, a festança começará às 20h, com abertura de 
um DJ, e terá quatro shows musicais. A atração principal 
é a cantora e compositora Paula Fernandes, que às 22h30 
subirá ao palco, instalado no gramado. Antes dela, às 21h, 
um trio animará o “arraiá”.

Mineira de Sete Lagoas, Paula Fernandes canta desde a in-
fância e se consagrou em 2009, quando lançou seu tercei-
ro álbum de estúdio “Pássaro de Fogo”. A artista já vendeu 
mais 6 milhões de discos e ganhou dois Grammys latinos.

A cantora e compositora Paula Fernandes é a atração 
principal da Festa Junina do Minas

A banda Brilhantina faz show no segundo dia da Festa Junina

No palco 2, montado nas quadras de peteca, a cantora 
sertaneja Elaine Cristina embala a família minastenista, 
das 20h às 22h. Na sequência, a banda Brilhantina faz seu 
show dançante, até uma hora da madrugada, quando a 
festança termina. 

Os sócios entram com a carteirinha do Clube e podem 
adquirir ingressos para seus convidados, nas Centrais 
de Atendimento. Estarão disponíveis, no total, 200 in-
gressos, sendo 100 no lote 1, custando R$ 200, cada; e 
outros 100 no lote 2, no valor de R$230, cada. Vendas a 
partir de 7 de junho.

Festa infantil 
No dia 25, a festança continua, das 16h às 22h, na praça 
de esportes do Minas II, com atrações para toda a família, 
especialmente para a garotada. Nas quadras haverá brin-
quedos para crianças de diversas idades e as tradicionais 
barraquinhas de jogos. Às 18h, a banda Brilhantina anima 
a festa, apresentando repertório dançante. A dupla Pedro 
Neto & Matheus sobe ao palco às 20h, para cantar o me-
lhor da música sertaneja.

Para curtir a festança no dia 25, os sócios têm apenas 
que apresentar a carteirinha do Clube. Para convidados 
de sócios, serão colocados 200 ingressos à venda, a 
partir de 7 de junho, nas Centrais de Atendimento, no 
valor de R$100, cada.
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Palco principal - gramado
20h – Música mecânica (DJ) 
21h – Trio de Forró  
22h30 – Paula Fernandes 
00h – Música mecânica (DJ)

Palco 2 – quadras de peteca
20h – Elaine Cristina (sertanejo) 
22h – Banda Brilhantina

Boate com DJ - quadras
21h a 1h

Adulta - 24/6 - 20h a 1h

16h – Abertura dos brinquedos; música mecânica (DJ)
18h – Banda Brilhantina 
20h – Pedro Netto & Matheus (sertanejo) 

Infantil - 25/6 - 16h às 22h

LAZER
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Neste mês, a Revista do Minas traz os trabalhos classificados em 3º lugar no XIV Concurso Literário do Cabeça de Pra-
ta, que teve como tema “Família”. São eles o conto “Fragmentos”, de autoria de Luzia Ordália Braga; a crônica “Família 
entre o viver e o morrer”, de Ângela Dutra Rabelo; e a poesia “Família, o ciclo da vida”, escrita por Gilson Barros Costa. 
Nas duas edições anteriores da revista, os associados puderam conferir os textos que ficaram em 1º e 2º lugares. A 
publicação dos trabalhos representa o reconhecimento do Clube ao talento dos minastenistas e uma homenagem a 
todos os “cabeças de prata” que há 14 anos prestigiam o Concurso Literário.

Confira os trabalhos classificados em terceiro lugar no XIV Concurso Literário do Cabeça de Prata
Letras premiadas

Venho de uma família grande. Quan-
do eu partir não deixarei descenden-
tes. Hoje quando penso em família 
só me vem ao coração aquela parte 
de nós que nos deixou há pouco... 
Sentada numa cadeira, bem do 
meu lado... Como num milagre, um 
passe de mágica, um chamado de 
Deus, ela se foi...

Era minha amada tia e madrinha 
Iraildes, que se tornou irmã, amiga, 
companheira de todas as horas. 
Vê-la alegre, cantando, era um pre-
sente quase diário. Vê-la algumas 
vezes triste, preocupada, deixava 
meu coração inquieto, aflito, na 
ilusão de poder estancar qualquer 
vestígio de dor que pudesse vazar 
por alguma fresta da sua alma. E 
quando a tristeza acenava, invo-
cando saudades dos que partiram, 
havia sempre uma canção qualquer 
a trazer de volta a alegria... Alguma 
notícia boa, um fato curioso, um 
vídeo engraçado que alguém man-
dou pelo WhatsApp, uma bacia de 
jabuticaba madura, ou mesmo uma 
oração, quem sabe?

Depois do susto, o velório, o en-
terro, as centenas de mensagens, 
a missa de sétimo dia... E então o 
silêncio, a casa vazia, as recorda-

ções dos bons momentos, as foto-
grafias... Um desejo de me afogar 
num grande colo de mãe, bem ma-
cio, não fazer nada, não pensar em 
nada. E ter alguém pra fazer tudo 
pra mim. Como uma fada, com sua 
varinha de condão... Mas fada era 
ela, minha princesa encantada... 
Doce, moleca, engraçada... Alma 
leve de criança levada... Criança 
de noventa e dois anos, que, até 
quando ficava brava, fazia a gente 
dar risada.

Há cinco anos falecera tia Ieda, sua 
irmã e companheira inseparável. Foi 
quando decidi vir morar com ela, 
sem saber que estava recebendo 
um presente dos céus: o renascer 
para o sentido de família, num novo 
ciclo de vida, depois da perda dos 
meus queridos pais. Como foram 
abençoados esses anos! ... Depois 
de um tempo, veio a pandemia. 
Como todo mundo, tivemos que nos 
isolar. No início o impacto, o susto, 
o estranhamento. Tantas pessoas fi-
caram deprimidas, adoeceram, per-
deram entes queridos...Tínhamos 
um caminho a trilhar juntas. Foi um 
tempo de orações compartilhadas, 
de descobertas nas rotinas do dia-a-
-dia, de fortalecer a compreensão, o 

amor, a fé... E com o relaxamento do 
isolamento social, a alegria de reto-
mar as caminhadas diárias na Praça 
da Liberdade... Os novos amigos, os 
“amigos da pandemia”, o grupo de 
cantoria que se reunia toda quar-
ta-feira na Praça só pelo prazer de 
cantar juntos... O retorno às missas 
presenciais...

Aquela sexta-feira era a primeira do 
mês, dedicada ao Sagrado Coração 
de Jesus, devoção que conheci 
através dela. Fui à aula de Pilates 
e a deixei na Igreja Boa Viagem, 
fazendo a adoração ao Santíssimo 
Sacramento. Depois participamos 
juntas da missa de meio-dia, sem 
nunca imaginar que aquela seria 
sua última missa... À tarde a levei 
para fazer um exame de ultrassom 
do abdome. Depois do exame, 
sentada ao meu lado esperando o 
resultado, ela sente um incômodo 
no peito e só teve tempo de dizer: 
“acho que estou passando mal....” 
Desfaleceu e foi perdendo a cor... 
De nada adiantou o socorro médico 
imediato... Sua hora tinha chegado.

Senti naquele instante que, as-
sim como o momento do parto, o 
momento da morte também é um 
milagre. Para alguém como ela, 

Família entre o viver e o morrer
Ângela Dutra Rabelo
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que viveu tão plenamente, a morte 
veio assim... Abençoada... Como 
uma dádiva de Deus. Acostumados 
a pensar na dádiva da Vida, nos 
esquecemos de pedir a dádiva da 
Morte. Morrer em paz... se entregar 
nos braços do Pai...

E foi na dor dessa perda inespera-
da que o sentido de família emer-
giu com toda a força e clareza em 
meu ser. Alguém que parte de re-
pente levando um pedaço de mim. 
Espelho do que sou, memórias, 
afetos, presença eterna no para-
doxo da ausência... Por trás da 

dor, um sentimento de profunda 
gratidão... E de abundância... ou 
seria plenitude?
Família, seja qual for seu formato, 
seu colorido, suas dores e delícias...
Entre o viver e o morrer, nos abra-
ça e vem tecendo nosso enredo, 
nossa história, nossos sonhos e 
percalços, nas contradições e de-
safios do caminho. Família... Gran-
de Escola da Vida, Universidade 
do Amor. Todo mundo é aprendiz, 
todo mundo professor. Quem não 
tem, sonha em ter uma. Quem 
tem, nem sempre dá valor...

Fragmentos
Luzia Ordália Braga

Diones nasceu em um mundo cruel. 
Parecia que ninguém se importava 
com ele. Largado, com poucos cui-
dados. Diones apenas existia.
O pai, alcoólatra, a mãe, frágil em 
todos os sentidos. Os irmãos, três, 
prisioneiros em si mesmos, dentro 
de suas deficiências física ou men-
tal. Seu mundo se resumia nisto.
O ambiente hostil, a falta de tudo.
Era o caçula, único ainda lúcido, mas 
limitado por uma saúde precária.
Aos cinco anos, perambulava pelo 
lugarejo num fim de mundo, à es-
pera de ganhar um prato de comi-
da, uma roupa surrada, um sapato 
furado ou um pedaço de pão ama-
nhecido O máximo que sua visão de 
mundo alcançava. Mas suficiente 
para alegrá-lo.
Os olhos vivos, pezinhos ligeiros, em 
busca de algo que lhe desse oportu-
nidade de viver, só viver.
Um dia, já de noitinha, chuva miúda, 
insistente, bateu na porta de um ca-
sebre à procura de um agrado.

A velha senhora abriu a porta ran-
gente e seu sorriso iluminou o cô-
modo simples. Também era carente 
de posses, mas o coração, ah, esse 
era pleno de generosidade.
Acolheu o menino, dando-lhe uma 
sopa rala e quente além de um co-
bertorzinho para esperar a chuva 
passar.
A noite caiu e muitos medos se dis-
siparam até o amanhecer.
Quando um raio de sol adentrou 
por uma fresta e lambeu seu rosto, 
a criança abriu os olhos e viu que 
a senhora estava, bem ali, de pé, 
olhando-o carinhosamente.
Retornou à casa pisando nas nu-
vens. Aquela experiência deu-lhe 
um alento e, em sua simplicidade, 
achou lindo ter uma pausa para vi-
ver novas sensações, como se um 
ar fresco o envolvesse e lhe desse 
asas para voar.
Os dias transcorriam e voltar 
àquele lugar era um sonho que 
virou rotina. Diones vivia pausada-

mente, por ciclos. Um dia após o 
outro. Sem pressa.
E isso era tudo.
Satisfeito, Diones crescia e já que-
ria alçar novos vôos, talvez ama-
durecer para ser mais completo, 
virar a página da insegurança e da 
indiferença, ver novos horizontes e 
voar muito alto.
Mais tarde, Diones reconheceu que 
tinha duas famílias e, a partir aí, con-
siderou que era rico, muito rico.
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Venha comigo pela vida afora
Eu te convido agora
Enquanto é sol nascente
Venha comigo pela longa estrada
Embora esta caminhada
Desafie a gente

Fica comigo enquanto é sol a pino
Sabendo que o destino
É para ser feliz
É no sorrir da vida
Que ninguém duvida
Encontrar a paz que sempre quis...

Quem sabe um dia inda bem distante
Num ocaso triste de um sol minguante
Se tocamos juntos uma vida amena
Se andamos juntos uma longa estrada
Pense um instante como valeu a pena
Esta caminhada

Pois geramos vidas, tão doces amores
Pontos de partida para tantas flores
Que colorem ilhas e num pequeno espaço
Todas unidas por um meigo laço:
Ternas famílias.

Família, o ciclo da vida
Gilson Barros Costa

PASSEIO AO RESTAURANTE XAPURI.
 Tarde de caldos e forró.
Saída da portaria da rua Antônio de Albuquerque.  
Inscrições a partir do dia 2 de junho, nas Centrais de Atendimento. 
Vagas limitadas.
Valor: R$120,00

DIA 22/6
16h às 18h30

DIA 8/6
16h

QUARTA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

TARDE DANÇANTE
Salão da sede social Minas I
Música ao vivo, dançarinos e sorteio de brindes. 
Gratuito e exclusivo para associados. 
Término do evento: 18h30.

DIA 29/6
17h às 21h
QUARTA-FEIRA

FESTA JUNINA DO CABEÇA DE PRATA
Salão Minas II
Show de Altemar Dutra Júnior. 
Também haverá show de abertura, quadrilha, comidas típicas, 
cerveja, vinho, refrigerante e água. Valor/pessoa (cadeira 
numerada): R$75. Vendas: a partir de 13/6. Inscrições para 
a quadrilha: a partir de 13/6, pelo telefone 3516-2084 (Luciene).

Festa Junina é o destaque da programação especial do mês para os associados maiores de 60 anos
Agenda de junho



» MATRICULE-SE ATÉ 15 DE AGOSTO 

E GARANTA EM TODAS AS PARCELAS:

20% de desconto* 
na modalidade PRESENCIAL

30% de desconto** 
na modalidade AO VIVO PELA INTERNET

Estamos de portas abertas esperando por você!

Na Cultura Inglesa é você quem escolhe. 

Porque assim como a vida, as aulas são sempre AO VIVO!

AULAS PRESENCIAIS OU 

AO VIVO PELA INTERNET?
AULAS PRESENCIAIS OU 

AO VIVO PELA INTERNET?

culturainglesamg.com.br

L m (31) 3264 2500

@culturainglesamg

*Consulte condições.

*Promoção válida para  para o segundo semestre de 2022, nas unidades Cultura Inglesa de Belo Horizonte. Não cumulativa com outras promoções e convênios.

**Promoção válida para matrículas na modalidade Ao Vivo pela Internet da Cultura Inglesa Belo Horizonte. Válido para o segundo semestre de 2022. 

Não cumulativa com outras promoções e convênios.
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Recreação para a família
Para os associados que gostam de aventura, todos os 
domingos, das 10h às 14h30, tem muro de escalada e 
arvorismo, no Minas Country. A família também pode se 
exercitar e se divertir unida na hidrodance, que aconte-
ce aos sábados e domingos, das 11h às 12h, na piscina 
de caminhada do Minas I.

Julho divertido

A criançada tem diversão garantida durante o reces-
so escolar do meio do ano na Colônia de Férias do 
Minas, que acontecerá no período de 18 a 29 de julho. 
As inscrições estarão abertas a partir do dia 18 de 
junho, e podem participar crianças de 4 a 13 anos. As 
atividades orientadas por monitores especializados 
acontecerão nos Minas I, Country e Náutico. A pro-
gramação inclui brincadeiras na piscina, gincanas, 
oficinas de artes, acampamento com boate, passeios 
e muito mais. Vale lembrar que a Colônia de Férias 
do Minas é em horário integral, das 9h às 17h30, e 
oferece almoço e lanche no clube. 

As inscrições devem ser feitas Centrais de Atendi-
mento. Caso haja vagas, a partir de 2 de julho pode-
rão se inscrever convidados de sócios. Os valores por 
semana são R$ 740,00 para sócios e R$ 962,00 para 
convidados de sócios.

Inscrições para Colônia a Colônia de Férias do Minas serão abertas no dia 18 deste mês 

Espaço da Criança
Minas I - mezanino (até 6 anos): diariamente, das 9h às 
19h; piso térreo (5 a 12 anos): horário de funcionamen-
to do Clube.

Minas II: horário de funcionamento da Unidade.

Minas Country:- diariamente, das 9h às 17h.

O mezanino do Espaço da Criança da Unidade I ofere-
ce programação variada, orientada por monitores, para 
os pequenos de até 6 anos. Tem teatro de fantoches, 
cirandinha, brincadeiras de roda e com corda, oficinas 
de desenho, de artes e de pintura facial. A garotada 
também se diverte com os diversos brinquedos e jo-
gos disponíveis no espaço.
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Agenda semanal - Espaço da Criança (mezanino) Minas I - Junho/2022
Dias da semana Atividades Horários

segunda-feira
Brincadeiras diversas 16h
Teatro de fantoches 16h30

terça-feira
Cirandinha 10h e 16h

Teatro de fantoches 10h30 e 16h30

quarta-feira
Teatro de fantoches 16h30

Brincadeiras do tempo da vovó 16h45

quinta-feira
Teatro de fantoches 10h30 e 16h30
Brincadeiras de roda 10h45 e 16h

sexta-feira
Teatro de fantoches 10h30 e 16h30

Pintura facial 10h45 e 14h

sábado
Brincadeiras com corda 11h30 às 15h30

Teatro de fantoches 10h30 e 16h30

domingo
Brincadeiras com balão 15h às 16h30

Teatro de fantoches 16h30

Atividades para adultos
Integração psicomotora monitorada

Equilíbrio, orientação espaço-temporal, memória, ritmo, coordenação motora, esquema corporal, lateralidade, 
alongamento e fortalecimento muscular.

• Minas I – 2ª a 6ª feira – 7h30, 8h30, 9h30 – Piso 3 do Centro de Facilidades – CF3 (área da lanchonete)

• Minas II – 2ª a 6ª feira – 8h e 9h – Gramado (em caso de chuva ou outro impedimento, a atividade será transferida 
para a quadra de peteca)

Oficinas

Minas I – 10h – CF 3

Minas II – 9h30 – Gramado 

Em caso de chuva ou outro impedimento, 
a atividade será transferida para a quadra de peteca.

2ª feira Ginástica Dance
3ª feira Coordenação e Equilíbrio
4ª feira Ginástica Dance
5ª feira Respiração e Relaxamento
6ª feira Ginástica Dance

DIA 9/6
8h30

QUINTA-FEIRA

CAMINHADA COLETIVA NA PRAÇA DA LIBERDADE
Com alongamento e sorteios de brindes. Saída da 
portaria da rua Antônio de Albuquerque, às 8h30, e 
retorno previsto para as 10h30. Não é necessário fazer 
inscrição. Informações: 3516- 1302.

*Programação sujeita a alterações.
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*Programação sujeita a alterações.

Equipe Unimed-BH Minas | Junho 2022

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO
1 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h
2 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h
4 (sábado) meet point Belvedere 7h às 10h
6 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h
7 (terça) meet point Minas I 7h às 9h
8 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h
9 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h
11 (sábado) meet point Minas I 7h às 9h
13 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h
14 (terça) meet point Minas I 7h às 9h
15 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h
18 (sábado) Meia maratona do Rio Rio de Janeiro 6h às 10h
19 (domingo) Maratona do Rio Rio de Janeiro 6h às 11h
20 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h
21 (terça) meet point Minas I 7h às 9h
22 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h
23 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h
25 (sábado) meet point Minas 1 7h ás 9h
26 (domingo) Meia maratona de BH Pampulha 6h às 10h
27 (segunda) meet point Belvedere 18h às 20h
28 (terça) meet point Minas I 7h às 9h
29 (quarta) meet point Belvedere 18h às 20h
30 (quinta) meet point Minas I 7h às 9h

Esporte recreativo
Corrida de rua 

Os corredores da equipe Unimed-BH Minas têm provas importantes, neste mês de junho. Nos dias 18 e 19 aconte-
cem, respectivamente, a Meia Maratona e a Maratona do Rio de Janeiro. Já no dia 26, o desafio é a Meia Maratona 
de Belo Horizonte, na Pampulha. Para fazer bonito nas competições, os minastenistas se empenham nos treinos 
quase diários, orientados por profissionais do Clube.

DIA 23/6
QUINTA-FEIRA

QUINTA JUNINA NO COUNTRY
Com café da manhã, almoço e atividades recreativas, 
como bingo, monitores de dança, música, fogueira, 
quadrilha, recreação e muito mais. Saída da portaria 
da rua Antônio de Albuquerque, no Minas I, às 8h30, e 
passagem pelo Minas II. Inscrições a partir de 2 de 
junho, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II. 
Vagas limitadas!!!

Confira o Calendário de Vacinação: 
www.saude.mg.gov.br/vacinacao

Confira o Calendário de Vacinação: 
www.saude.mg.gov.br/vacinacao

Confira o Calendário de Vacinação: 
www.saude.mg.gov.br/vacinacao

GRIPE, Vacinação Infantil:
Manter a caderneta de vacinação da criança 
atualizada é muito importante, pois as 
vacinas trazem inúmeros benefícios para 
a saúde das crianças e previnem diversas 
doenças! Por isso, esteja sempre atento ao 
calendário para não perder os prazos das 
doses das vacinas!

Confira o Calendário de Vacinação:
www.saude.gov.br/vacinacao
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Natação máster
Treinos 

Piscina olímpica Minas II
2ª e 3ª feira 6h15 e 7h10

4ª, 5ª e 6ª feira 6h15, 7h e 7h45

Triathlon

Natação

Piscina olímpica Minas I 2ª, 4ª e 6ª feira 6h30 e 12h30

Corrida

Os treinos são em conjunto com a equipe de corrida de rua Unimed-BH Minas.

Torneio Interno de Pôquer
16 de maio a 5 de junho (ou até acabarem as vagas): inscrições no Departamento de Entretenimento 
(piso 2 do Centro de Treinamento JK, no Minas I) e nas  Centrais de Atendimento.
Premiação: vouchers de viagem. 11 de junho: jogos a partir das 10h, no salão da sede social do Minas I

Confira o Calendário de Vacinação: 
www.saude.mg.gov.br/vacinacao

Confira o Calendário de Vacinação: 
www.saude.mg.gov.br/vacinacao

Confira o Calendário de Vacinação: 
www.saude.mg.gov.br/vacinacao

GRIPE, Vacinação Infantil:
Manter a caderneta de vacinação da criança 
atualizada é muito importante, pois as 
vacinas trazem inúmeros benefícios para 
a saúde das crianças e previnem diversas 
doenças! Por isso, esteja sempre atento ao 
calendário para não perder os prazos das 
doses das vacinas!

Confira o Calendário de Vacinação:
www.saude.gov.br/vacinacao
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Onze associados brilharam no Festival de Natação Máster, conquistando, no total, 29 medalhas, sendo 13 de ouro e 
16 de prata. A competição reabriu o calendário estadual da categoria, suspenso nos últimos dois anos por causa da 
pandemia. O evento foi realizado pela Federação Aquática Mineira (FAM), no final de abril último, na piscina do Clube 
Recreativo Dom Pedro II, em Conselheiro Lafaiete. 

Equipe minastenista fatura 29 medalhas na primeira edição do Festival da FAM
Natação máster

LAZER

Allexandre Andruccioli (54 anos)
200 m costas 
100 m peito 
revezamento 4x50 m livre

Clari Olegário (75 anos) 
200 m costas 
100 m medley 
revezamento 4x50 m livre

Daniel Faria (47 anos) 
50 m livre 
100 m medley 
revezamento 4x50 m livre

Helida Freitas (79 anos)
100 m medley 
200 m costas 
revezamento 4x50 m livre

Camilo Fonseca (41 anos)
50 m borboleta

Angela Viemeiro (74 anos) 
200 m costas 
100 m peito 
revezamento 4x50 m livre

Ayresnede Alencar (86 anos)
100 m medley 
100 m peito

Armando Suguiuti (78 anos) 
50 m livre 
100 m peito

Maria Bernadete Albernaz (70 anos)
50 livre 
100 peito 
revezamento 4x50 livre

Maria Luiza Carneiro (76 anos) 
50 m livre 
200 m costas 
revezamento 4x50 m livre

Roberto Fontes (79 anos)
50 m borboleta 
100 m medley 
revezamento 4x50 m livre

Os nadadores minastenistas mostram as medalhas conquistadas no Festival da FAM

Vôlei máster
A equipe minastenista de vôlei feminino da categoria 55+ foi 
a vice-campeã do Torneio Nacional, realizado no último mês, 
em Santos (SP). A final foi contra o Náutico Recife, com vitó-
ria das pernambucanas por 2 a 0 (27x29 e 17x25). Na foto, 
da esquerda para a direita, em pé, Rose, Stela, Nádia, Clau-
dia, Jennifer, Marise, Viviane, Kill; agachadas, Wilnie, Sônia, 
Zizi, Vânia, Arianne e Fafá. No detalhe, Fátima Guilherme. A
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BASQUETE

123 Minas comemora título inédito da Copa Super8 e repete o 3º lugar no NBB e na BCLA
Na história

Equipe 123 Minas fecha a temporada 2021/22 em terceiro lugar no NBB

Apoio
Os atletas do basquete do Minas são beneficiados com recursos do Comitê Brasileiro de Clubes. O técnico Leonardo Costa, o preparador físico 
Pablo Rebouças e o fisioterapeuta Amanda Santana participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Es-
porte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O Campeonato Brasileiro Interclubes 
de Basquetebol - NBB 2021/2022 - fez parte do calendário de campeonatos interclubes,  e os atletas e a comissão técnica do Minas participaram 
e foram beneficiados, conforme o Termo de Compromisso nº 01 - Ciclo Olímpico 2021/2024, parceria Minas e CBC.

A temporada 2021/22 entrou para a história da equipe 123 
Minas. Mesmo sem ter conquistado o Novo Basquete Bra-
sil (NBB), o time minastenista tem muito o que comemorar. 
Pelo segundo ano seguido, a equipe liderada pelo técnico 
Léo Costa terminou a principal competição do calendá-
rio nacional e a Basketball Champions League Americas 
(BCLA) em terceiro lugar. O feito maior e que entra para 
história do basquete minastenista foi a conquista da Copa 
Super8, o primeiro torneio nacional vencido pelo clube.

“Sinto muito orgulho de ter conquistado um título inédito 
na história do Minas Tênis Clube. Fechamos o ano com o 
3º Lugar do NBB, 3º Lugar da BCLA e um título da Copa 
Super8. Claro que sempre queremos mais e lutamos mui-
to para chegar à final inédita do NBB. Infelizmente, não 
deu, mas vejo que evoluímos bastante nesta temporada, 
consolidando o nome do Minas como uma das grandes 
potências do basquete brasileiro”, afirma o treinador.

A equipe minastenista teve bons números no NBB 2021/22. 
O time terminou a fase de classificação em terceiro lugar, 
com 78,1% de aproveitamento. Foram 25 vitórias em 32 
jogos. Assim, o 123 Minas garantiu a classificação para 

as quartas de final e eliminou a Unifacisa, vencendo a sé-
rie melhor de cinco jogos, por 3 a 1. Na semifinal, o time 
mineiro foi superado pelo Flamengo, que fez 3 a 0 na série 
melhor de cinco. 

O título
Para levantar o troféu da Copa Super8, o 123Minas preci-
sou suar a camisa. A competição nacional reuniu os oito 
melhores classificados na primeira fase do NBB. Com a 
terceira posição garantida, o time minastenista eliminou 
o sexto colocado Unifacisa (88 a 84) nas quartas de final. 
Na etapa seguinte, o 123 Minas superou o Flamengo, no 
Rio de Janeiro (71 a 63). A decisão foi na Arena UniBH, 
que recebeu grande público. Em um duelo equilibrado e 
emocionante, o 123 Minas soltou o grito de campeão, ao 
vencer o São Paulo pelo placar apertado de 78 a 77.

“O projeto e o planejamento deste trabalho começaram 
lá em 2007 e vem sendo construído ano a ano. A tempo-
rada 2021/22 mal acabou e nós já estamos estudando 
fazer pequenos ajustes na equipe para chegarmos ain-
da mais fortes na próxima temporada”, afirma o diretor 
de basquete Alexandre Cunha.
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Equipe Itambé/Minas comemora a conquista da quarta Superliga Feminina
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O melhor vôlei do Brasil e da América do Sul é do Minas! 
Mais uma vez, a equipe Itambé/Minas mostrou sobera-
nia no voleibol nacional e continental. Em um intervalo 
de 10 dias, entre 30 de abril e 10 de maio, o time do téc-
nico Nicola Negro conquistou o tetracampeonato da Su-
perliga Feminina e o hexacampeonato do Sul-americano 
de Clubes, garantindo, assim, pelo quarto ano consecu-
tivo, vaga no Campeonato Mundial de Clubes, que será 
disputado no fim no ano. A seguir, confira a trajetória da 
equipe Itambé/Minas na temporada 2021/22 até chegar 
ao alto do pódio e soltar o grito de campeão (de novo).

A engrenagem da equipe minastenista demorou para en-
caixar. Não por falta de qualidade técnica do elenco, mas 
em função de casos de Covid-19 e de lesões. A Itambé/
Minas perdeu o estadual para o Dentil/Praia Clube e a Copa 
Brasil para o Sesi Vôlei Bauru. “Tivemos muitos problemas, 
no início. Foi uma temporada que pode ser resumida em 
duas palavras: raça e superação. Todo o elenco se doou 
e trabalhou duro para conquistarmos esses resultados. A 
nossa equipe está de parabéns”, comemora Nicola Negro.

O time minastenista fechou a fase de classificação da 
Superliga na segunda posição, com 55 pontos em 18 
vitórias e apenas quatro derrotas (o líder foi o Dentil/
Praia Clube, de Uberlândia, com 58 pontos), superou o 
Barueri Vôlei, nas quartas de final, e o Sesi Vôlei Bauru, 
na semifinal. A decisão colocou frente a frente, pelo ter-
ceiro ano consecutivo, os dois times mineiros.

Itambé/Minas mantém hegemonia e conquista a 4ª Superliga e o 6º Sul-americano de Clubes
Campeão de novo!

Antes do início da Superliga, o acordo entre todas as 
equipes participantes da competição e a Confederação 
Brasileira de Vôlei (CBV) definiu que a fase final seria 
disputada em ginásio neutro. Assim, o playoff decisivo 
aconteceu no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF), 
que mais parecia uma extensão da Arena UniBH. Com 
o apoio da torcida minastenista, que, em sua maioria, 
viajou mais de 700 km, a Itambé/Minas se sentiu em 
casa. Na série melhor de três da final, as comanda-
das de Nicola Negro precisaram de apenas dois jogos 
para mostrar que o vôlei brasileiro tem dono e ele se 
chama Itambé/Minas. Ambas as vitórias foram pelo 
placar de 3 a 1.

Como manda a tradição, ao fim dos torneios é realizada 
a seleção do campeonato, que foi dominada por atletas 
minastenistas. Macrís foi eleita a MVP e melhor levanta-
dora da competição. A turca Neriman Ozsoy foi eleita a 
melhor ponteira, enquanto Thaisa ficou entre as melho-
res centrais. O italiano Nicola Negro recebeu o prêmio 
de melhor técnico da Superliga.

Na história
O troféu conquistado pelo Itambé/Minas é o sétimo tí-
tulo de Campeonato Brasileiro que vai para a galeria do 
Clube. Além das quatro Superligas (2001/02, 2018/19, 
2020/21 e 2021/22), o Minas é o campeão de duas edi-
ções da Taça Brasil (1964 e 1974) e campeão da Liga 
Nacional na temporada 1992/93.
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VÔLEI FEMININO

Em Uberlândia, o Itambé/Minas soltou o grito de campeão sul-americano

Festa em BH
Após conquistar o título, as jogadoras da Itambé/Mi-
nas desfilaram em carro aberto do Corpo de Bombei-
ros do Minas I até o Minas II, onde o elenco foi recebi-
do com muita festa por dirigentes, autoridades, sócios 
e torcedores do Minas.

O vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira e sua a es-
posa Tereza, o presidente Ricardo Vieira Santiago e sua esposa 
Denise comemoram a conquista da Superliga

Partiu, Mundial!
Dez dias depois da conquista da Superliga, o time mi-
nastenista voltou à quadra. Desta vez, o feito foi ainda 
maior. Rompendo fronteiras, a Itambé/Minas conquis-
tou o sexto título do Campeonato Sul-americano de 
Clubes, o que mostra a hegemonia minastenista tam-
bém no continente. O título foi, mais uma vez, em cima 
do Dentil/Praia Clube, que jogou em casa. Na decisão, 
uma partida eletrizante, cheia de viradas e decidida 
apenas no tie-break com a diferença mínima no placar 
(15/13). As demais parciais da decisão foram 25/22, 
20/25, 16/25 e 25/21.

A seleção do torneio continental também foi dominada 
por minastenistas. A jovem Kisy foi eleita a melhor opos-
ta e melhor jogadora da competição (MVP), enquanto 
Macrís ganhou o prêmio de melhor levantadora. Pri Da-
roit foi escolhida a melhor ponteira do torneio e líbero 
Léia ganhou o prêmio de melhor jogadora na posição.

Com a sexta conquista do Sul-americano (1999, 2000, 
2018, 2019, 2020 e 2022), o Itambé/Minas garantiu vaga 
para disputar o Campeonato Mundial de Clubes, que será 
no fim do ano. A Federação Internacional de Voleibol 
(FIVB) ainda vai divulgar as datas e a sede do torneio.

Apoio
As atletas do voleibol feminino do Minas são beneficiadas por projetos vinculados ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). A fisioterapeuta Bruna 
Melato e o preparador físico Alexandre Marinho participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Espor-
te - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O Campeonato Brasileiro de Voleibol 
- Superliga de Voleibol Feminino - 2021-2022 faz parte do calendário de campeonatos interclubes - CBC 2021, e as atletas do Minas participam 
conforme o Termo de Compromisso nº 01 - Ciclo Olímpico 2021/2024, parceria Minas e CBC.
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A temporada 2021/22, certamente, será lembrada por 
muitos torcedores minastenistas. Pelo segundo ano 
seguido, a Fiat/Gerdau/Minas subiu ao pódio da Super-
liga Masculina. Desta vez, a equipe ficou muito perto 
de conquistar o título da principal competição do vôlei 
brasileiro. Em uma final bastante equilibrada, a equipe 
do Sada Cruzeiro levou a melhor na série melhor de três 
e ficou com o título. Apesar de não conquistar a Super-
liga, na visão do técnico Nery Tambeiro, a temporada 
foi espetacular para o Minas, que chegou em todas as 
finais que disputou e, pela primeira vez, conquistou o tí-
tulo da Copa Brasil, em janeiro. Em abril, a Fiat/Gerdau/
Minas foi vice-campeã do Campeonato Sul-americano 
de Clubes e, com isso, garantiu uma vaga no Campeo-
nato Mundial de Clubes, que será no fim do ano, ainda 
sem sede definida. Esta será a segunda participação do 
time masculino do Minas em Mundial. A primeira foi em 
2019, quando o Clube foi convidado para disputar o tor-
neio, realizado em Betim (MG).

“Apesar de não termos vencido a Superliga, podemos 
dizer que o nosso trabalho está dando frutos. Nas úl-
timas duas temporadas, chegamos na final da Superli-
ga, perdemos apenas um jogo em nossa casa em dois 
anos. Isso mostra que somos fortes. Nesta temporada, 
terminamos a fase de classificação em primeiro lugar. 

Técnico Nery Tambeiro avalia temporada e destaca os bons frutos do trabalho nos últimos anos
Campanha espetacular

O capitão William ergue o troféu da equipe Fiat/Gerdau/Minas, vice-campeã da Superliga 

Vencemos a Copa Brasil, contra times fortíssimos, e nos 
classificamos para o Campeonato Mundial de Clubes. 
Foi uma temporada espetacular. Tudo isso é o resultado 
de um projeto da diretoria, que começou lá atrás. Hoje, 
estamos entre as principais forças do voleibol nacional”, 
ressalta o treinador.

O levantador e capitão William enalteceu o desempenho 
do time e o trabalho de formação de atletas realizado 
pelo Minas. “A gente queria muito o título da Superliga, 
ele não veio, mas nada apaga a grande temporada que 
o Fiat/Gerdau/Minas fez. Nós mostramos os talentos 
da nossa base para o Brasil inteiro, um projeto que vem 
sendo escrito pela diretoria do Minas há oito anos. Os 
valores foram construídos durante toda a temporada e 
eu agradeço muito a torcida de todos”, afirma o atleta de 
42 anos, campeão olímpico e mundial. 

A força da base minastenista foi confirmada com a es-
colha de três atletas formados no Clube para a seleção 
da Superliga, anunciada pela Confederação Brasileira de 
Vôlei (CBV), depois do jogo final. Matheus Pinta foi elei-
to o melhor central; Maíque, o melhor líbero; e Honorato, 
um dos dois ponteiros. O capitão William levou o prêmio 
de melhor levantador. 

O talento dos três jovens minastenistas também foi 
reconhecido com a convocação para a seleção brasi-
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VÔLEI MASCULINO

Apoio
O Campeonato Brasileiro de Voleibol - Superliga Masculina 2021/2022 faz parte do calendário de Campeonatos Interclubes - CBC 2021, e os 
atletas do Minas participam conforme o Termo de Compromisso nº 01 - Ciclo Olímpico 2021/2024, parceria Minas e CBC. Os atletas do vôlei mas-
culino são beneficiados por projetos aprovados pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O técnico Nery Tambeiro, o fisioterapeuta Filipe Augusto 
e o preparador físico Davidson Alves participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 
2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Nº 1 do ranking nacional 
Os resultados na Fiat/Gerdau/Minas, vice-campeã, da Itambé/Minas, campeã, e das equipes 
da base colocaram o Minas, mais uma vez, na liderança do ranking nacional do vôlei masculino 
e feminino, elaborado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). 

leira que disputa a Volleyball Nations League (Liga das 
Nações), até 24 de julho. 

A equipe Fiat/Gerdau/Minas que brilhou na tempora-
da 2021/2022 contou com os levantadores William, 
Everaldo e Lucas Machado, os centrais Matheus Pinta 
e Juninho, os opostos Leandro Vissoto e Michael San-
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Honorato, um dos dois ponteiros da seleção da Superliga Matheus Pinta, o melhor central

Maíque, o melhor líbero da temporada
O presidente do Conselho Deliberativo do Clube entrega o 
troféu de melhor levantador ao capitão William
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chez, os ponteiros Honorato, Leozinho, Matheus Silva, 
Marcus Vinícius Coelho e Arthur Bento e os líberos 
Maíque. Além do técnico Nery Tambeiro, na comissão 
técnica técnica estão o assistente Fernando Martins, 
o preparador físico Davidson Alves, o fisioterapeuta 
Filipe Galdino e o estatístico Luciano Minossi.
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Ginastas e técnico do Minas representam o país em competição na Croácia
Vai, Brasil!

Entre os dias 7 e 12 de junho, os ginastas Caio Souza 
e Lucas Bitencourt representarão o Minas e o Brasil na 
Copa do Mundo de Osijek, na Croácia. Além dos aletas, 
o técnico minastenista Ricardo Yokoyama estará pre-
sente na competição, compondo a comissão técnica 
da seleção brasileira. O ano de 2022 abre o novo ciclo 
olímpico. Com isso, a Federação Internacional de Ginás-
tica (FIG) fez algumas modificações no regulamento de 
competições, inserido novos movimentos obrigatórios 
nas séries dos atletas. Assim, a Copa do Mundo na 
Croácia servirá de testes para os atletas minastenistas, 
como explica Caio Souza, representante do Minas nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio e que está na briga por uma 
vaga olímpica, em 2024, na França. 

“Estou indo com novas séries, com níveis de dificuldade 
maior. A competição será de grande importância para 
a gente sentir como está o nível dos competidores e o 
nível de cobrança da arbitragem internacional, em re-
lação ao novo regulamento. As expectativas são boas 

e espero chegar e competir da melhor forma possível 
para mostrar o meu trabalho e tentar conseguir meda-
lha”, comenta o minastenista.

Sem disputar um campeonato internacional desde 
2019, por causa da pandemia, Lucas Bitencourt não vê 
a hora de entrar no ginásio. “Tenho grandes expectati-
vas para esta Copa do Mundo e pretendo fazer o que 
venho treinando, apresentar boas séries e buscar finais 
no maior número de aparelhos. Indo bem nesta compe-
tição, as minhas chances de ser convocado para outras 
competições internacionais aumentam. Então, darei o 
meu melhor”, ressalta o ginasta do Minas.

A seleção brasileira também conta com os atletas Luís 
Guilherme Porto e Josué Soares Heliodoro.

No fechamento desta edição, o minastenista Gabriel 
Faria disputaria a Copa do Mundo de Varna, na Bulgá-
ria, representando a seleção do Brasil. Acesse o site 
minastenisclube.com.br e confira o resultado.

Caio Souza, Lucas Bitencourt e o técnico Ricardo Yokoyama representam o Brasil na Copa do Mundo da Croácia
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Com hegemonia nas argolas, minastenistas conquistam sete medalhas no Troféu Brasil
Show nacional 

GINÁSTICA ARTÍSTICA E TRAMPOLIM

Os atletas da equipe de ginástica artística do Minas se 
destacaram na disputa do Troféu Brasil – Campeona-
to Brasileiro Interclubes, realizado em maio, em Porto 
Alegre (RS). A competição nacional por aparelhos teve 
duração de dois dias e reuniu os principais ginastas. 
Ao todo, o Minas garantiu sete medalhas, sendo quatro 
com Caio Souza, duas com Gabriel Faria, e uma com 
Gustavo Pereira, a primeira em competição adulta do 
atleta revelado na base do Clube. 

Nas argolas, o domínio foi do Minas, que fechou o pódio 
com Gabriel Faria, campeão (13.567 pontos); Gustavo 
Pereira, vice-campeão (13.467); e Caio Souza, meda-
lha de bronze (13.267); além de Lucas Bitencourt, em 
quarto lugar com 13.067 pontos. Na final do cavalo com 
alças, Caio Souza e o flamenguista Diego Soares fize-
ram a mesma pontuação (12.633), mas, nos critérios 
de desempate, o adversário garantiu a prata, ficando o 
minastenista com o bronze. Na final do solo, Gabriel Fa-
ria também foi medalha de bronze (13.233). Caio Souza 
ainda foi o campeão no salto sobre a mesa (14.800) e 
nas barras paralelas (14.500).

“A equipe está de parabéns pelas medalhas e pela 
competição que fizemos. O Minas chegou no pódio em 
praticamente todos os aparelhos. Então, acredito que 
conseguimos mostrar os resultados do nosso trabalho. 
Foi um bom campeonato para testar elementos novos, 
séries novas. Agora, é manter o processo para as próxi-
mas competições”, comenta Caio Souza, que integrou a 
seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Medalhistas no Troféu Brasil
Salto sobre a mesa
Caio Souza (14.800)

Barras paralelas
Caio Souza (14.500)

Argolas
Gabriel Faria (13.567)
Gustavo Pereira (13.467)
Caio Souza (13.267)

Solo
Gabriel Barbosa (13.233)

Cavalo com alças
Caio Souza (12.633)

Nas argolas, pódio de minastenistas: Gustavo Pereira, Gabriel 
Faria e Caio Souza
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Apoio
Os atletas da Ginástica Artística e de Trampolim contam com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos do Projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Tênis e da Ginástica, aprovado na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte, nº 2018.02.0048, Decre-
to nº 46.308/2013. Os técnicos Alexandro Rungue, Silton Furiati, Fernanda Finco, Guilherme Moschen, João Carlos e Rodrigo Thurler, o preparador 
físico Pedro Augusto e a fisioterapeuta Fernanda Viegas participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais 
do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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Judocas do Minas disputam o Grand Slam na Geórgia e o Campeonato Brasileiro Sênior
Vai ter ippon

Os seis minastenistas que disputam o Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia

Atletas da equipe de judô do Minas estão prontos para 
a disputa de duas competições importantes neste mês. 
Entre os dias 1º e 6 de junho, seis minastenistas farão 
parte da seleção brasileira na disputa do Grand Slam 
de Tbilisi, na Geórgia, torneio do Circuito Mundial. Na 
sequência, nos dias 11 e 12, será realizado, em Porto 
Velho (RO), o Campeonato Brasileiro Sênior, competição 
federativa, que reunirá grandes nomes do judô nacional. 
Minas Gerais vai ser representado por 18 judocas, todos 
do Minas Tênis Clube.

Na Geórgia, representarão o Minas e o Brasil Amanda 
Lima (48kg), Maria Taba (52kg), Júlio Koda Filho (73kg), 
Guilherme Schimidt (81kg), William Pereira (100kg) e 
Juscelino Nascimento JR. (+100kg). A competição dis-
tribuirá até 1.000 pontos no ranking mundial.

O Minas é Minas Gerais
Já Campeonato Brasileiro Sênior, organizado pela Con-
federação Brasileira de Judô (CBJ), cada federação for-
ma a sua seleção, e a disputa é entre os estados. Minas 

Gerais será representado, exclusivamente, por atletas 
do Minas, que conquistaram as vagas na competição 
por estarem na seleção brasileira e pelos resultados no 
Campeonato Mineiro de Judô, realizado em maio, com 
o Minas somando 47 medalhas nas categorias sub-18 e 
sênior. Acesse o site minastenisclube.com.br e confira 
os resultados.

Para o técnico Fúlvio Miyata, a equipe minastenista bri-
gará pelo título nacional e a meta é tentar superar dez 
medalhas de ouro. “A nossa equipe vai entrar forte na 
competição. O Minas garantiu todas as vagas disponí-
veis para o estado e estamos levando o que temos de 
melhor, inclusive atletas da seleção brasileira. Todos os 
atletas têm condições de lutar para fazer final, em algu-
mas categorias com mais chances, em outras com me-
nos, mas todos com chances reais. Nos últimos anos, 
tivemos ótimos resultados e, nesta temporada, a nossa 
meta é tentar de dez a 12 medalhas de ouro. Não é tão 
simples assim, mas este é o nosso objetivo. Vamos lutar 
para ser campeões. Vamos com tudo”, ressalta Fúlvio.
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JUDÔ

A equipe do Minas que representa o estado no Campeonato Brasileiro Sênior

O peso pesado Juscelino Nascimento está confiante em 
bons resultados. O minastenista espera representar bem 
o Brasil, na Geórgia, e, na semana seguinte, se tornar tetra-
campeão brasileiro. “Estou muito empolgado com essas 

duas competições. Espero ter bom resultado em Tbilisi 
para somar pontos no ranking e, aqui no Brasil, vou em bus-
ca da quarta medalha de ouro no Campeonato Brasileiro”, 
planeja o minastenista.

Apoio
Os atletas do judô do Minas contam com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e são beneficiados com recursos do Projeto Formação e 
Desenvolvimento de Atletas por Meio da Integração das Ciências do Esporte, aprovado na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, processo nº 
71000.048620/2021-19. Os técnicos Adriano Rodrigues, o preparador físico André Ferreira e o fisioterapeuta Vitor Reis participam do Projeto 
Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

A equipe minastenista no Campeonato Brasileiro Sênior

Masculina
Matheus Ishizava (60kg)
João Vitor Santos (66kg)
Júlio Koda Filho (73kg)
Fernando Martins Ramos (73kg)
Guilherme Oliveira (81kg)
Matheus Oliveira (90kg)
Eduardo Bettoni (100kg)
Tiago Palmini (+100kg)
Juscelino Nascimento JR. (+100kg)

Feminina
Thays Xavier (48kg)
Amanda Lima (48kg)
Gabriela Conceição (52kg)
Maria Taba (52kg)
Shirlen Nascimento (57kg)
Gabriella Moraes (63kg)
Sarah Bezerra (70kg)
Ariana Ingrid (78kg) 
Victoria Oliveira (+78kg)
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Nadadores do Minas caem na água em busca de medalhas nos Campeonatos Mineiro e Brasileiro
Tibum!

Nadadores do Minas estão prontos para as disputas do Mineiro e do Brasileiro em junho

Às suas marcas. Biiip! Os nadadores das equipes juvenil, 
júnior e sênior estão preparados para representar o Mi-
nas em dois torneios dentro e fora do estado, em junho. 
Nos dias 10 e 11 deste mês, o Parque Aquático do Minas 
I será o palco da XXIII Supercopa de Natação – XXI Tro-
féu Eduardo Sávio - Campeonato Mineiro. Na sequência, 
entre os dias 28 de junho e 2 de julho, disputam, nas pis-
cinas do Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Ja-
neiro (RJ), o Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno.

Para o técnico Felipe Troni, da equipe juvenil, o campe-
onato mineiro será um grande teste para o Campeonato 
Brasileiro. Depois do Estadual será confirmada a equipe 

que representará o Minas no Brasileiro. “O Mineiro será 
um importante teste para os meninos. Temos como 
objetivo de realizar um bom campeonato e o intuito 
deste torneio é deixar os atletas mais motivados para o 
Campeonato Brasileiro. O nosso objetivo é conquistar o 
Campeonato Mineiro com a meta de alcançar medalhas 
em todas as provas”, planeja Felipe Troni.

No fechamento desta edição, a equipe minastenista 
que disputará o Campeonato Mineiro ainda não estava 
totalmente definida e deverá ter mais de 50 atletas. Já 
no Brasileiro, cerca de 30 nadadores vão defender as 
cores minastenistas.
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Minastenisas faturam 21 medalhas na Copa das Federações 
Orgulho das gerais

Com 22 atletas das categorias infantil e juvenil, a equipe de 
natação do Minas Tênis Clube, representando Minas Ge-
rais, deu um show na Copa das Federações de Natação, re-
alizada em maio, na piscina do Clube de Regatas Vasco da 
Gama, no Rio de Janeiro (RJ). Os minastenistas subiram 
no pódio 21 vezes para pendurar no peito oito medalhas de 
ouro, oito de prata e cinco de bronze. Na pontuação geral, 
Minas Gerais ficou em segundo lugar, com 2.110 pontos. O 
Rio de Janeiro foi o campeão (3.041 pontos) e a seleção de 
Santa Catarina ficou em terceiro lugar (1.812,50 pontos).

NATAÇÃO

Competiram na categoria infantil os minastenistas 
Júlia Becker, Letícia Diniz, Olívia Melo, Rafaela Gomes, 
Yasmin Veloso, Bento Silva, Davi Vallim, Rafael Labrio-
la e Yure Sonnermaker. Já no juvenil, a seleção mineira 
contou com os minastenistas Ana Beatriz Passaglia, 
Gabriela Vitória, Helena Lopes, Antônio Rubiano, Artur 
Vilela, Gabriel Vidotti, Gabriel Moura, Gabriel Santana, 
Henrique Labriola, Lucca Papatella e Victor Cury. Os 
treinadores Felipe Troni e Bruno Beling integraram a 
comissão técnica. 

Infantil

Julia Becker – 100m peito e 200m medley
Leticia Diniz, Julia Becker e Rafaela Gomes – 4x100m livre
Julia Becker, Rafaela Gomes e Leticia Diniz – 4x100m medley
Davi Vallim – 100m peito e 100m costas

Juvenil

Helena Lopes – 50m, 100m livre e 4x100m livre
Gabriel Moura – 200m livre
Gabriel Vidotti – 100m livre
Gabriel Vidotti, Artur Vilela e Helena Lopes – 4x100m medley misto
Gabriel Moura, Gabriel Vidotti e Lucca Papatella – 4x100m livre
Gabriel Vidotti, Artur Vilela, Henrique Labriola e Gabriel Moura – 4x100m medley
Artur Vilela – 100m peito
Henrique Labriola – 100m borboleta
Ana Beatriz Passaglia – 200m medley
Ana Beatriz Passaglia e Helena Lopes – 4x100m medley
Victor Hugo Cury – 400m livre
Lucca Papatella – 50m livre
Gabriel Vidotti – 100m costas

Medalhas dos minastenistas na Copa das Federações

Apoio
Os atletas da natação do Minas contam com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes: Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas por meio da 
Integração das Ciências do Esporte, processo nº 71000.048620/2021-19. Os técnicos Bruno Neves, Clarisse Jane, Joanna Tosta, Leandro Nunes, 
Lidia Mello, Livia Caroline, Mariana Pires e Mauro Dinis, os preparadores físicos Adriano Dias e Jarbas Filho e a fisioterapeuta Tatiana Moreira par-
ticipam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, 
parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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A principal competição nacional do tênis infantojuvenil 
deste primeiro semestre teve início em 30 de maio e se 
estende até 8 de junho, nas quadras do Centro de Ex-
celência do Tênis Minas Country e do Minas Náutico. 
Ao todo, 375 tenistas, representando 50 agremiações 
brasileiras, participam do Campeonato Brasileiro Inter-
clubes, que conta pontos para o ranking nacional da 
Confederação Brasileira de Tênis (CBT). O Minas está 
sendo representado por 30 atletas, sendo 21 na chave 
GA e nove na Chave G1. 

“A estrutura do Minas é uma das melhores do Bra-
sil. Aproveito a oportunidade para convidar todos os 
sócios do Clube para assistirem aos jogos e torce-
rem por nossos tenistas. Com certeza, serão boas 
partidas e não faltarão emoções”, comenta o técnico 
principal da base Henrique Quintino.

Durante a competição, parte das quadras do Country 
e do Náutico estão reservadas para as partidas.

Minas recebe mais de 370 tenistas na disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes
Sede nacional

Categoria 16 anos
Alice Fantini de Almeida
Catharina Sophia Cardoso
Daniel Ribeiro Gomes
Daniela Alves Pinheiro
Davi Lages Martins
Esther Lanna Cerqueira
Laura Dias Nastrini
Vitoria Saraiva Florenzano
Categoria 18 anos  
Sofia Lopes Francelino Silva

Chave GA
Categoria 12 anos
Bruna Paranhos Prates Torres
Lara Moreira Kanadani
Mariana Paiva Ramos
Nicole Belem Rangel de Carvalho
Paulo Henrique Esteves Casaes
Pedro Dias Nastrini
Categoria 14 anos
Barbara Baião Baeta
Eduardo Campello Passaglia
Izabela Guimarães Muschioni
Lucas Domingues Moreno Moura
Maria Fernanda Tolentino Abdala
Washington Cardoso Junior

Equipe Minastenista

Sofia Silva disputa 
a categoria 18 anos, 
na chave GA
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TÊNIS

Chave G1
Categoria 12 anos
Matheus Moutinho Barros
Categoria 14 anos
Alexandre Salomão da Cunha Malta
Gabriel Miana Ferreira Ribeiro 
Henrique Correa Souza Lima

Luca Rabelo Ferreira
Marcelo Becattini Dias Correa
Pedro Pace Costa
Categoria 16 anos
Henrique Mota Martins Rosa
Categoria 18 anos  
Miguel Fantini Almeida

Minastenistas ficam com quatro das sete vagas na Copa das Federações
Seleção mineira 

A equipe minastenista que disputou o FMT Grand Slam, em Governador Valadares 

Mariana Ramos (categoria 12 anos), Bárbara Baeta e 
Washington Cardoso Jr. (14 anos) e Catarina Cardo-
so (16 anos) são os quatro minastenistas que farão 
parte da seleção mineira na Copa das Federações, 
marcada para julho. Eles garantiram suas vagas ao 
conquistar o campeonato em suas respectivas cate-
gorias no FMT Grand Slam Junior, realizado na Socie-
dade Recreativa Filadélfia, em Governador Valadares, 
em maio. Nas competições de simples, o Minas teve, 
ainda, os vice-campeões Lara Kanadani e Paulo Ca-
saes (12 anos). Nas duplas, Paulo Casaes/Matheus 
Barros foram os campeões dos 12 anos; Bárbara Bae-
ta/Maria Fernanda Abdala e Washington Cardoso Jr./
Mateus Nogueira (MG), os campeões dos 14 anos; 
Catharina Cardoso/Esther Cerqueira e Daniel Gomes/
Gabriel Malta (MG), vice-campeões nos 16 anos; e 
Miguel Fantini/Matheus Cata Preta (MG), vice-cam-
peões nos 18 anos. 

Ainda em maio, equipe de tênis do Minas disputou Copa 
Praia Clube Infantojuvenil de Tênis, que reuniu, em Uber-
lândia (MG), os melhores atletas do país. Washington 
Junior se sagrou campeão de simples, na categoria 14 
anos; Catharina Cardoso garantiu o campeonato de du-
plas nos 16 anos, jogando ao lado da brasiliense Maria-
na Soares; e Pedro Nastrini foi vice-campeão de duplas, 
na categoria 12 anos, jogando com Rafael Daher (PE).

Apoio
Os atletas do tênis do Minas contam com o apoio do Comitê Brasileiro 
de Clubes e são beneficiados com recursos de projetos aprovados na Lei 
Federal e na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: Projeto Formação 
e Desenvolvimento de Atletas por Meio da Integração das Ciências do Es-
porte, processo nº 71000.048620/2021-19 e Projeto Formação e Desen-
volvimento de Atletas do Tênis e da Ginástica, nº 2018.02.0048, Decreto 
nº 46.308/2013. Os técnicos Daniel Klaion, Fernanda Barbosa e Maurício 
Davis, a fisioterapeuta Ellen Exmalte e o preparador físico Renato Barbo-
sa participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento 
em Profissionais do Esporte - Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 
25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
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Uma primeira experiência que ficará marcada na carreira 
dos alas Léo e Alex, jovens talentos formados no Minas. 
Em maio, eles fizeram parte da seleção brasileira sub-18 
e foram campeões dos Jogos Sul-americanos da Juven-
tude, realizados em Rosário, na Argentina. O preparador 
físico minastenista Rodrigo Santiago integrou a comis-
são técnica do time nacional. O Brasil deu um show na 
competição e pendurou a medalha de ouro no peito sem 
perder nenhum jogo. Na primeira fase da competição, fez 

Trio minastenista comemora título sul-americano com a seleção brasileira de futsal sub-18
Experiência de ouro

FUTSAL

Data Horário Confronto Local
6/6 18h Minas x Taubaté Arena UniBH
10/6 19h Marreco x Minas Francisco Beltrão (PR)
17/6 19h Minas x Umuarama Arena UniBH
27/6 20h Jaraguá x Minas Jaraguá do Sul (SC)

Apoio
Os atletas do futsal do Minas são beneficiados com recursos de projetos aprovados na Lei Federal e na Lei Estadual (MG) de Incentivo ao Esporte: 
Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas por Meio da Integração das Ciências do Esporte, processo nº 71000.048620/2021-19, e  Projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Basquete e do Futsal - Ano II, nº 2020.02.0068, Decreto nº 46.308/2013.

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

Liga Nacional de Futsal – jogos de junho

Léo, Rodrigo e Alex comemoram o título dos Jogos Sul-americanos

6 a 1 na Bolívia e 4 a 1 na Venezuela (4 a 1). Na semifinal, 
passou pelo Paraguai (6 a 0). Na grande final, venceu o 
clássico contra a Argentina, por 3 a 0.

A seleção brasileira somou 19 gols, cinco deles de Léo, 
sendo um na final. “Eu não tenho palavras para descrever 
esse sentimento. Mas creio que é fruto de muito trabalho. 
Estou muito feliz, só tenho a agradecer por todo apoio do 
Minas e de toda a minha família”, afirma o atleta.

Alex também agradeceu a oportunidade de fazer parte 
da seleção nacional. “É uma experiência única represen-
tar o Brasil nos Jogos Sul-americanos e ainda sair cam-
peão. Sem palavras, é só agradecer mesmo”, destaca o 
jogador, que marcou um gol no campeonato.

O preparador físico do Minas e da seleção Rodrigo San-
tiago enalteceu não só a conquista do título, mas a im-
portância da experiência para os atletas em formação. 
“Já tive retorno de preparadores físicos de outros times, 
falando que os atletas retornaram diferentes para os seus 
clubes. Além do título, isso faz parte do processo de for-
mação desses atletas. O Alex e o Léo, hoje, já treinam no 
nosso time adulto e, com essa experiência, são referên-
cias também para outros atletas do Clube, que enxergam 
neles essa possibilidade”, afirma Rodrigo.

Liga Futsal
A equipe adulta do Minas segue na busca pela classifi-
cação para a segunda fase da Liga Nacional de Futsal 
(LNF). Em junho, o time do técnico Peri Fuentes tem 
quatro compromissos pela competição, sendo dois na 
Arena UniBH, e contam com o apoio da torcida.
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Em 1987, a diretoria do Minas, que ha-
via tomado posse naquele ano, tendo 
a frente o saudoso presidente Urba-
no Brochado Santiago (1987/1989 e 
1990/1992), decidiu inovar e oferecer 
aos associados uma grande festa ju-
nina, com atrações para toda a famí-
lia. Para isso, o evento, que até 1986 
acontecia em área restrita do Minas I, 
foi transferido para o Minas II. Numa 
superprodução, a praça de espor-
tes da Unidade das Mangabeiras foi 
transformada num imenso “arraiá”, 
com decoração temática, fogueira, 
balão gigante, barraquinhas de comi-
das típicas, de jogos e brincadeiras 
e música ao vivo, em vários ambien-
tes. Não faltaram as tradicionais qua-
drilhas improvisadas para crianças 
e adultos. O sucesso foi absoluto, 
reunindo mais de 18 mil associados 
e convidados, e o grande evento en-
trou para o calendário social da cida-
de. A primeira festança minastenista, 
em 1987, começou no início da noite 
de 20 de junho, um sábado, e entrou 
pela madrugada de domingo. Nos 
anos seguintes, a Festa Junina pas-
sou a ser realizada sempre na noite 
de sexta-feira, para os adultos, e na 
tarde de sábado, para as crianças. 

A comissão organizadora da primei-
ra grande Festa Junina do Minas, 
realizada na Unidade II, em 1987, foi 
formada por Pacífico Mascarenhas 
(diretor social), Julieta Auxiliadora 
Laborne Ribeiro (diretoria de rela-
ções humanas), Maria Luíza Vieira 
Santiago, Maria Vitória Alves Coe-
lho, Emília Margarida Mascarenhas, 
Denise Blas, Cândida Maria Ferraz 
de Araújo Silva, Solanda Gonçalves 
Teixeira da Costa, Marilu Rodrigues 

A primeira grande Festa Junina do Clube foi realizada em 1987, com público de mais de 18 mil pessoas
“Arraiá” Minas II 

MEMÓRIA

Sócios de todas as idades se divertiram nas barracas de jogos e brincadeiras, como a 
pescaria, a mais concorrida 

A primeira Festa Junina do Minas, na praça de esportes da Unidade II, em 1987, reu-
niu mais de 18 mil sócios e convidados
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Franca, Cléia Maria Santos Mello, 
Maria da Glória Paolucci, Maria 
Celeste Gomes Pereira, Júnia Re-
sende Rabello, Sônia Lúcia Garzon 

Mineiro, Eliane Botrel de Vasconce-
los, Silvia Rubião Resende, Oneida 
Figueiredo, Dirce Seixas Francia 
Nogueira e Vera Nunes Ferreira. 






