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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caras associadas, caros associados

Retornamos do breve período de festas na expectativa de que tenhamos um 2020 

tão promissor quanto o ano anterior, de baterias recarregadas e preparados para 

um novo ciclo de evoluções constantes. “Melhor do que ontem, pior do que ama-

nhã” é o nosso lema. Procuraremos, através de novas técnicas de gestão, melhoria 

constante de produtividade. Nosso foco de atuação agora será no micro, na elimi-

nação de funções sobrepostas, na ponderação da relação comandantes-coman-

dados, na racionalização e na busca de produtividade nas atividades básicas, qual 

seja em intervenções que demonstrem nossa capacidade de atender e encurtar o 

processo resolutivo das mais diversas demandas mapeadas.

Para os frequentadores assíduos do Minas Country antecipamos nossas desculpas 

pelos transtornos causados pelas obras do Plano Diretor da Unidade. Mantivemos 

toda a área de intervenções isolada para minimizarmos acidentes e melhor dimen-

sionarmos o fluxo das obras, mas ainda assim fica o desconforto ocasionado pela mudança na rotina. A conclusão desta primeira 

etapa do Plano Diretor contemplará a readequação do espaço inferior, com a criação do Espaço da Criança, a construção de novas 

piscinas de lazer e infantil aquecidas e novas instalações, que darão mais conforto aos que buscam na natureza equilíbrio para 

enfrentar os desafios do dia a dia. A integração e a completa acessibilidade aos ambientes atendem a uma antiga demanda dos 

usuários do Minas Country e respaldam nosso compromisso com o bem-estar da população de mobilidade reduzida. O cronograma 

de obras se ajusta com a perspectiva de entregarmos essa etapa em março de 2020. Todas as nossas ações de atuação técnica de 

engenharia estão alinhadas com nosso compromisso com a preservação do meio ambiente, com o completo reaproveitamento do 

entulho da demolição das estruturas preexistentes, atentos às melhores práticas de sustentabilidade. A busca por instalações moder-

nas e ecologicamente responsáveis demonstra para a sociedade que é possível evoluir estruturalmente sem agredir o meio ambiente, 

dando exemplos de cidadania às próximas gerações. 

A todos vocês que programaram suas férias para o início do ano desejamos um excelente período de descanso e confraternização 

em família. Para aqueles que optaram por curtir as merecidas férias em nossa cidade, podem ter certeza que estamos preparados 

para recebê-los em nossas Unidades, convictos de que estamos progredindo na melhoria contínua da prestação de serviços. Todos 

os nossos colaboradores passaram, ao longo de 2019, por treinamento de atendimento e estamos elegendo multiplicadores para que 

possamos manter o processo contínuo de busca de um ambiente desenvolvedor das melhores práticas de atendimento. 

Quero reafirmar a todos nosso compromisso de continuar trabalhando pelo Clube com o mesmo empenho e dedicação de sempre, 

atentos às mudanças, respeitando o passado e construindo o futuro, ideais embasados no sonho de apaixonados pelo esporte, que 

um dia ousaram e formaram o que hoje representa o maior clube esportivo, social e cultural do País. 

Citando Peter Drucker:  “A solução de problemas só restaura a normalidade. As oportunidades significam explorar novos caminhos”.   

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Abraço a todos, RICARDO VIEIRA SANTIAGO
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MINAS I

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

MINAS II

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

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

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

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

TELEFONES ÚTEIS

OUVIDORIA
MINAS I - CF 11: 3516.1370
ouvidoria@minastc.com.br
CNPJ do Minas Tênis Clube
17.217.951 / 0001 - 10
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Minas 84 anos
Evento de confraternização do Conselho e da Diretoria homenageia personalidades do Clube

do e nostálgico, relembrando sua trajetória de mais de 60 anos no 
Clube, como atleta e dirigente. O minastenista, que cumpre seu se-
gundo mandato como presidente do Conselho Deliberativo, se des-
pede do cargo em fevereiro deste ano, quando ocorrem as eleições 
para a Mesa Diretora do Conselho. “Em todos esses anos no Clube, 
fiz tudo com muita dedicação, muito carinho, muito amor e muita 
paixão. Mas ninguém faz nada sozinho. Eu tenho o sentimento de 
dever cumprido, mas, principalmente, de gratidão pelo que eu vivi 
e aprendi aqui no Minas, que é uma escola, e esse é o maior valor 
que nós temos hoje no Clube. Temos que preservar esses valores 
e passá-los para nossas famílias”, afirmou Sergio Bruno, que re-
cebeu uma homenagem especial, por meio de um vídeo narrando 
sua contribuição ao Minas e uma placa.

Também foram homenageadas pelo Clube as Polícias Civil e Mili-
tar de Minas Gerais pela atuação heroica nas áreas atingidas com 
o rompimento da barragem Mina do Feijão, em Brumadinho, em 
janeiro de 2018. O delegado geral da Polícia Civil de Minas Gerais, 
Wagner Pinto de Souza, representou as corporações que trabalha-
ram e ainda trabalham no resgate do local. 

Os Conselhos Deliberativos e as Diretorias dos Minas Tênis e 
Náutico se reuniram, em novembro último, no Teatro e no Salão 
do Centro de Facilidades, na Unidade I, para comemorar os 84 
anos de fundação do Clube. O evento, que também marcou a 
apresentação da nova Diretoria do Minas Tênis para o triênio 
2020/2022, contou com a participação de cerca de 400 con-
vidados, entre diretores, conselheiros, autoridades, parceiros, 
atletas, dirigentes esportivos e jornalistas. 

Na cerimônia, realizada do Teatro do Centro Cultural Minas Tênis 
Clube (CCMTC), a mesa de honra foi formada pelo presidente do 
Conselho Deliberativo do Minas, Sergio Bruno Zech Coelho; pelo 
presidente do Clube, Ricardo Vieira Santiago; pelo vice-presidente 
do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira; pelo vice-presidente 
do Conselho Deliberativo do Clube, Murilo Eustáquio dos Santos 
Figueiredo; pelos secretários estadual e municipal de Esportes, 
respectivamente José Francisco Filho e Elberto Furtado Júnior; 
pelo vereador Leo Burguês, representando a presidente da Câma-
ra dos Vereadores de Minas Gerais, Nely Aquino; e pelo coronel 
Carlos Henrique Guedes, assessor especial do Governo de Minas 
Gerais para enlace com o Governo Federal.

Em seu discurso, o presidente reeleito Ricardo Santiago destacou 
as principais realizações do Minas em sua primeira gestão, no tri-
ênio 2017/2019, com melhorias nos quatro pilares (esporte, cultu-
ra, educação e lazer) e foco na restruturação e modernização do 
Clube, além de apresentar expectativas para o novo triênio. “Esta 
próxima etapa nos reservará a missão de potencializar nossa ca-
pacidade de comunicação com nossos associados, para poder-
mos continuar a atuar sempre de forma transparente, dinâmica, 
organizada e precisa na busca pela melhor resolução dos anseios 
e demandas de todos os minastenistas”.

Em seguida, o presidente dos Conselhos Deliberativos do Minas e 
do Náutico, Sergio Bruno Zech Coelho, fez um discurso emociona-
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Wagner Pinto de Souza recebeu a medalha de honra dos 
presidentes Ricardo Santiago e Sergio Bruno Zech Coelho

A nova Diretoria do Clube, eleita para o triênio 2020/2022



Escudo de Ouro e Atleta Ouro
Durante a cerimônia, no Teatro do CCM-
TC, os colaboradores Maria Lúcia Avelino, 
preparadora física há 33 anos no Minas, 
e Rodolfo Machado, gerente do Náuti-
co, admitido no Minas em 1981, foram 
homenageados com o Escudo de Ouro 
do Mérito Minastenista, a mais alta co-
menda concedida àqueles que prestam 
relevantes serviços ao Clube. O Escudo 
de Ouro também foi concedido a Antônio 
Filosa, presidente da Fiat Chrysler Auto-
móveis (FCA), empresa patrocinadora do 
time principal de vôlei masculino, o Fiat/
Minas. Já o ex-jogador de vôlei Elberto 
Furtado Júnior e o ex-nadador Custódio 
Michailowsky Leite Ribeiro receberam o 
Diploma Atleta Ouro, pela contribuição à 
vitoriosa história esportiva do Minas. Ain-
da durante o evento, foram chamados ao 
palco atletas representantes das nove 
modalidades mantidas pelo Clube, em 
reconhecimento ao desempenho desta-
cado na temporada 2019.

O presidente do Clube, Ricardo Santiago, e o diretor de 
Lazer Gustavo Zech Coelho entregaram a homenagem  

a Sergio Bruno Zech Coelho

Autoridades e dirigentes do Minas 
formaram a mesa de honra da cerimônia

A comenda foi entregue a Custódio 
Michailowsky Leite Ribeiro pelo 
diretor de Esportes do Minas, Carlos 
Antonio da Rocha Azevedo
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No palco do Teatro, os atletas minastenistas que foram destaques na temporada 
2018, em suas modalidades, receberam os cumprimentos da mesa de honra

INSTITUCIONAL

Sergio Bruno Zech Coelho entregou o 
Escudo de Ouro do Mérito Minastenista 
à colaboradora Maria Lúcia Avelino

O ex-jogador de vôlei Elberto Furtado 
recebeu o Diploma Atleta Ouro  
do vice-presidente minastenista  
Carlos Henrique Martins Teixeira

O presidente Ricardo Vieira Santiago 
entregou a comenda ao colaborador 
Rodolfo Machado
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Após a cerimônia no Teatro do CCMTC, os 400 convidados se confraternizaram no Salão do Centro de Facilidades do Minas I, especial-
mente decorado pela Celebrar. A festa foi animada pela Happy Feet Jazz Band, e o elogiado menu do jantar, assinado pelo Rullus Buffet.

Confraternização

O presidente do Conselho Deliberativo do Minas, Sergio Bruno 
Zech Coelho, com sua família: Mássimo Dell’Acqua, Maria Flavia 
Zech Coelho, Daniela Valadares, Ricardo Zech Coelho, a esposa 
Maria Vitória Zech Coelho, Marcela Faria e Gustavo Zech Coelho

O presidente do Minas, Ricardo Santiago, com os 
sogros Sebastião Cláudio Lobão e Judith Lobão, a 
esposa Denise Lobão, Laura Malheiros e Hugo Lobão

Alfredo & Helena Ciodaro; Oneida & Murilo Eustáquio dos Santos 
Figueiredo, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Minas

Ângelo & Bernadete Mendes; Nelson & Anna Rachel Galizzi

Os atletas do time de basquete do Minas, Leandrinho e Alex, 
o conselheiro Kouros Monadjemi e o diretor Alexandre Cunha

Ildeu Koscky e Katia Lage prestigiaram a cerimônia de gala

Recebendo os convidados, o vice-presidente do Minas, Carlos 
Henrique Martins Teixeira, e Thereza Cristina Martins Teixeira; 
Maria Vitória Zech Coelho e Sergio Bruno Zech Coelho, 
presidente do Conselho Deliberativo do Clube; Denise Lobão e 
Ricardo Vieira Santiago, presidente do Minas
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INSTITUCIONAL

A consulesa argentina Mônica Massot, Edna Guedes e o marido, o 
coronel Carlos Henrique Guedes, assessor especial do Governo de 
Minas Gerais para enlace com o Governo Federal, e Hilda Araújo

O conselheiro Nelson Baisi Cerqueira, Valéria Pitangui Reis, 
Maria José e o marido Jaldo Retes Dolabela

Mauro Becker Martins Vieira, diretor de Medicina, e sua esposa 
Clara Verdolin; Elói Lacerda de Oliveira Neto, diretor de Vôlei 
Masculino do Minas, e a esposa Adriana

Carlos Antonio da Rocha Azevedo, diretor de Esportes do Minas, 
sua esposa Paula Vasques Bittencourt; Sérgio Starling Versiani, 
diretor de Tutsal, e a esposa Maria Iracema Versiani

Hélio Valente Lipiani, diretor de Natação, Flávia Maria Cotta 
Lipiani, Rachel Alves e João Bosco Capanema

Os conselheiros Leonardo Chaves e Francisco Moreira com 
suas respectivas esposas, Paula Bahia e Fernanda Duarte

Wagner Furtado Veloso, diretor financeiro do Minas, 
Regina Moreira, Graça & Delson Tolentino

O presidente minastenista Ricardo Vieira Santiago, Tomás 
Mendes, presidente da Federação Mineira de Voleibol, e Luciano 
Resende, presidente do jornal Hoje em Dia
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2º NautFest reuniu sócios do Náutico e do Iate Clube Lagoa 
dos Ingleses

Os esportistas náuticos do Clube, com suas medalhas 
de participação no evento

O Minas Náutico recebeu, em novembro, a segunda edição do  
NautFest, evento de competições entre associados do Náutico e 
do Iate Clube Lagoa dos Ingleses (Icli). A programação foi inten-
sa e diversificada, com disputa nas categorias pedalinho, caiaque 
e stand up; regatas de veleiro laser de remo dos alunos do Curso 
de Remo do clube minastenista e do Iate, além de regata dos alu-

Sócios participam de festival de esportes náuticos na Lagoa dos Ingleses
Nas águas do Alphaville
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nos de vela do Icli. Houve também palestras educativas e ciclos 
de debates entre os participantes, com orientação de uma equipe 
da Marinha do Brasil, em momentos de socialização e integração 
entre os sócios dos dois clubes. O diretor geral do Náutico José de 
Fabrino Braga Neto é um dos idealizadores do NautFest e presti-
giou o evento, incentivando os participantes. Foi demais!
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O Conselho Deliberativo do Minas Tênis Náutico Clube, que é 
composto por 60 membros titulares e 10 suplentes, passou 
por eleição, em novembro último. O pleito teve chapa única 
(a Minas Náutico) e se deu em duas etapas. No dia 4 de no-
vembro, em reunião ordinária do Conselho Deliberativo do 
Minas Tênis, na Unidade I, foram eleitos 31 conselheiros titu-
lares e 5 suplentes para o Conselho do Náutico. Já no dia 23, 
em Assembleia Geral Ordinária (AGO), no Salão do Pavilhão 
de Esportes e Eventos, os associados do Náutico votaram 
na chapa, formada por  29 conselheiros e 5 suplentes, para 
compor o Conselho Deliberativo. O mandato é para o triênio 
2020/2022. Vale lembrar que o Minas Tênis Clube detém o 
controle societário do Náutico. Por isso, elege a maioria dos 
integrantes do Conselho Deliberativo do Náutico, conforme o 
Estatuto do Clube.

Conselho Deliberativo Minas Náutico – 2020/2022 
Titulares - Adriana Stoppa, Aires Rodrigues Vieira, André Me-
nicucci Ferri Horta, Andrea de Souza Lambertucci, Ângela 
Celestina L. Bechelany, Antônio de Faria Junior, Antônio Lage 
Filho, Arthur Cavalcanti, Arthur Sternick, Attílio Naves Doti, 
Carla Notini Carvalho Lomez, Carlos Rogerio Zech Coelho, Ce-
sar Vaz de Melo Fernandes, Claudia Moreira Tamm, Delson de 
Miranda Tolentino, Edson Pinto Neto, Eduardo Henrique, Elber 
José Onofre, Elison Ribeiro Lacerda, Euler Marques Andrade 

Conselho Deliberativo, Diretoria e Comissão Fiscal são eleitos para o triênio 2020/2022
Eleições no Náutico

MINAS NÁUTICO

Filho, Felipe Eduardo Baires Campos, Fernando Eustáquio 
C. Souza, Fernando Papa Varela, Gil Marcos de Araújo Silva, 
Giulio Alvarenga Reale, Humberto de Moura, Isabela Maria 
Alves Tiago, Jair Agostini, Jefferson Vianna Bandeira, João 
Lucio Almeida de Mello, José Carlos Bicalho, José Ronald 
Rabello, José de Fabrino Braga Neto, Júlio César Marques So-
ares, Kenio Freitas de Almeida, Kouros Monadjemi, Leandro 
Otavio Porto Rodrigues, Liliana Maria Diniz Camargos, Lucas 
Anastasia Maciel, Luceia Meneses Tavares, Luciano Machado 
Resende, Marcelo Lana Franco, Marcelo Mansur de Lima Dor-
nelas, Marco Antônio Moreira Zanetti, Matheus Ferreira Malta, 
Nilson Luiz Labruna, Paulo Henrique Gonçalves Pena, Paulo 
Henrique T. de Carvalho, Pedro Almeida Procópio, Rodney 
Martins Neto, Rodrigo Antônio Freire Abdalla, Roger Cançado 
Rohlfs, Rogerio Araújo Meira, Romero José Silva Diniz, Sergio 
Bruno Zech Coelho, Thomaz Sousa L. M. Paiva, Urbano Bro-
chado Santiago Filho, Valeria Fonseca Sales Teixeira, Wagner 
Ricco e Werner Cançado Rohlfs.

Suplentes - André de Oliveira Elesbão, Bruno Carvalho Jun-
cioni, Felipe Drumond Vieira, Gustavo Lira Meyer, Jorge Ba-
chur Guimarães, Leonardo Vieira Ferreira, - Murilo Eustáquio 
Santos Figueiredo, Paulo Henrique O. Callado e Paulo Roberto 
Henrique, Wagner Luís Goncalves.

Reeleitos por aclamação, os 
diretores do Náutico foram 
empossados pelo presidente 
do Conselho Sergio Bruno Zech 
Coelho (à esquerda) 

Em 4 de dezembro último, foi a vez dos integrantes do Conse-
lho Deliberativo do Minas Náutico se reunirem para eleger a 
Diretoria e a Comissão Fiscal do Clube. O mandato também é 
para o triênio 2020/2022. A Chapa Minas Náutico foi a única 
a se registrar na Secretaria do Clube para concorrer ao pleito. 
Assim, foram reeleitos, por aclamação, Ricardo Vieira Santia-
go (presidente), Carlos Henrique Martins Vieira (vice-presi-
dente), Paulo Fernando Cintra de Almeida (diretor secretário),  

Wagner Veloso Furtado (diretor financeiro), Roger  
Cançado Rohlfs, José de Fabrino Braga Neto e Eduardo Henri-
que (diretores gerais). Foi nomeado pelo presidente, conforme 
permite o Estatuto, o diretor adjunto Jorge Bachur Guimarães. 
A comissão fiscal eleita é formada por Ricardo Alberto Pardi-
ni, Ricardo Tolentino Trindade e Ignácio Valle Ribeiro (titula-
res); e Gustavo Pinheiro Machado, Nilson Reis Junior e José 
Roberto da Aparecida Lopes (suplentes). 

Diretoria e Comissão Fiscal
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As paredes da Piscina Semiolímpica já estão sendo concretadas

A execução da superestrutura do Espaço da Criança está adiantada

As obras do Plano Diretor do Minas Country (PDMC) seguem 

em ritmo acelerado, a fim de cumprir o cronograma proposto, 

que é a entrega, no primeiro semestre deste ano, da nova área 

de lazer, no primeiro nível do Clube.  Nesta primeira etapa do 

PDMC, os associados ganharão piscina de lazer e  piscina in-

fantil aquecidas, amplo deck, vestiários e lanchonete amplos 

e modernos, playground e Espaço da Criança.

A Construtora Satélite continua com seu cronograma de tra-

balho em dia, apesar das chuvas constantes nos últimos me-

ses. Atualmente, os operários estão trabalhando na execução 

das estruturas de concreto da futura Estação de Tratamento 

de Água (ETA). Assim que as estruturas forem concluídas, 

serão iniciados os aterros, as instalações, as alvenarias, os 

acabamentos e a montagem da ETA.

Também está em execução a superestrutura dos prédios da 

Lanchonete e do Espaço da Criança, e serão iniciados, este 

mês, os serviços de alvenarias e instalações. 

Novo Minas Country
Para levar aos associados mais informações sobre o Plano Di-

retor do Minas Country, está sendo feita a exposição itineran-

te da maquete do novo Minas Country. Nos próximos meses, 

os associados que frequentam a Unidade I terão a oportuni-

dade de ver como ficará o novo Minas Country. A maquete e 

o filme institucional do PDMC podem ser vistos no Piso 2 do 

Centro de Facilidades, após as saunas, no corredor de acesso 

ao Centro de Treinamento. 

Mesmo com as chuvas constantes, cronograma de trabalho está em dia 
Obras adiantadas

PDMTCC
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Perspectiva dos novos banheiros feminino e masculino do Salão do Minas II

O Salão de Festas do Minas II têm passado por reformas e 
melhorias, a fim de melhorar sua capacidade de atendimen-
to e torná-lo ainda mais  bonito e funcional. Recentemente, 
a cozinha foi completamente reformada, com readequação 
dos espaços utilizados pelos bufês; o elevador de serviço 
foi modernizado, garantindo mais segurança aos prestado-
res de serviços; a doca foi ampliada, facilitando as cargas e 
descargas na área. 

Este mês, começa reforma do salão. Os primeiros espaços 
a serem remodelados são os banheiros feminino e mascu-
lino, que ganharão layout  mais funcional e acabamentos e 
louças modernos, conforme as tendências atuais do merca-
do. O projeto é de autoria da arquiteta Luciana Barbosa de 
Andrade e Silva.

O Salão de Festas fica no terceiro andar da Sede Social do 
Minas II, situado em região nobre de Belo Horizonte, na di-
visa dos bairros Serra e Mangabeiras, de rápido acesso e 
muitas vagas de estacionamento. Com 700 m² e capacidade 
para 800 pessoas, o Salão se destaca pela beleza das jane-
las panorâmicas de vidro, além de oferecer o conforto do ar  

Próxima obra no Salão de Festas do Minas II será a remodelação dos banheiros
Espaço nobre

SEU PATRIMÔNIO

condicionado e a funcionalidade da nova e ampla cozinha.

Manutenção nas Unidades
O planejamento de manutenção e obras para 2020, nas três  
Unidades do Minas, já está elaborado, e as ações têm início 
logo neste mês de janeiro, com a revisão do sistema de 
aquecimento das Piscinas dos Minas I e II, visando evitar 
falhas previsíveis ao longo do ano. E, para programar as ma-
nutenções preventivas e preditivas, que aumentam a vida 
útil dos equipamentos, o Clube utiliza os dados gerados pelo 
Centro de Controle Operacional, que permite acompanhar, 
em tempo real, as áreas já dotadas do sistema de automa-
ção. Em 2020, mais um passo será dado na automação do 
Minas, com a implantação do gerenciamento do funciona-
mento dos elevadores.

No Minas Country, os dois campos gramados passam por 
manutenção, incluindo aeração, descompactação, revisão do 
sistema de irrigação e replantio das áreas mais desgastadas.  
Também na Unidade Campestre será feito o plantio de grama 
Amendoim, o muro de arrimo da obra no primeiro nível, onde 
está sendo construída a nova piscina.



Conte com os 27 anos 
de tradição da Axial 
para fazer seus exames.
Veja as vantagens especiais 
que somente os associados 
Minas Tênis Clube têm direito:

Aproveite todo o conforto, praticidade e exclusividade 
que os altetas do MTC têm acesso e marque agora mesmo 

seu exame laboratorial ou de imagem.

Conheça nossa unidade exclusiva no Minas Tênis 1 e nossas outras 
10 unidades em BH, Betim e Contagem.

• Agendamento direto pelo app do Minas ou pelo concierge  
   exclusivo para sócios: 3370-4770.
• Exames agendados em no máximo 48h.
• Resultados de exames em até 2h*.
• Benefícios válidos para qualquer unidade Axial.

www.axialmg.com.br

Rua da Bahia, 2.244, Lourdes, CF 2

*Saiba mais consultando o concierge.
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Av. Prudente de Morais, 1.602 
Cidade Jardim – Belo Horizonte/MG

31 2111.2100
www.colegiopitagoras.com.br

O mundo para 
quem é único

/PitagorasColegio

@ColegioPitagorasBh

Ensino Bilíngue atividades extrasTecnologiaFormação Humana

Carga horária estendida e 
adequada ao aprendizado 
em dois idiomas
     
Língua inglesa presente 
em 80% das atividades 
realizadas em sala de 
aula, a partir dos 2 anos 
de idade         

Professores bilíngues 
experientes e 
especializados em 
primeira infância

Projetos inovadores 

Educação socioemocional 

Empreendedorismo

Estudos no exterior

Educação Financeira

Desenvolvimento do 
raciocínio lógico e 
matemático

Google Reference 
School: uma das escolas 
pioneiras em Minas 
Gerais a ser certi� cada 
como Escola de 
Referência Google

Sala Google for Education

Plataforma Digital de 
Aprendizagem (PDA)

Pensamento 
computacional

Homework

Práticas esportivas e 
artísticas

Programa Multicultural 

Aulões - ENEM

Monitorias

Clubes de Conhecimento

Jovem ONU

Educação Infantil 
Ensino Fundamental 

Ensino Médio 
After School Program (Integral)

Matrículas Abertas 2020
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Os contratos de adesão aos Planos de Saúde firmados entre 

Minas Tênis Clube e Unimed, conforme previsão contratual, 

sofrem reajuste anual, para recompor o equilíbrio econômico 

financeiro, quando necessário, e, cumulativamente e indepen-

dente do resultado do contrato, reajuste pela aplicação do 

índice de correção IGPM.  

reajuste de 6,41% na mensalidade e coparticipação, 
que corresponde ao IGPM (contratos em equilíbrio 
econômico financeiro). Há contratos com data base 
em dezembro e fevereiro. 

reajuste de 7,35% na mensalidade, que está acima do 
IGPM. O Minas conseguiu, este ano, reduzir o percentu-
al pleiteado pela Unimed, fixando o reajuste no mesmo 
percentual aplicado pela ANS para os contratos indivi-
duais. Os contratos têm data base em dezembro.

reajuste de 6,41% na mensalidade, que corresponde 
ao IGPM (contratos em equilíbrio econômico financei-
ro). Há contratos com data-base em dez. e fev. reajuste de 6,41%. Apenas para aqueles que contrata-

ram esses serviços.  

Negociação com operadora chega ao índice de reajuste de 6,41% nos Planos Unipart e Unimax
Novos valores da Unimed

PLANO UNIPART PLANO UNIPLAN ADAPTADO 

PLANO UNIMAX OPCIONAIS DE ODONTOLOGIA E 
TRANSPORTE AÉREO 

“Depois de muito esforço e dedicação na obtenção do me-
lhor resultado em benefício dos associados, foi concluída a 
negociação. Conseguimos reduzir bastante o pleito inicial da 
Unimed e definir os índices de correção”, comenta o vice-pre-
sidente Carlos Henrique Martins Teixeira. Confira, a seguir, os 
índices aplicados em cada tipo de contrato, nas respectivas 
datas-bases.

11

22

33

44

INSTITUCIONAL
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Levi Peres Felippe Rodrigues

Minastenistas revelam seus desejos e metas para o novo ano

Prontos para 2020!

Começou, este mês, o ano de 2020, que também marca o início de uma nova década. Aumentam, assim, as expectativas de 
mudanças positivas e um futuro promissor para o Brasil e para nossas vidas pessoais. É hora de fazer planos individuais e com 
a família e focar na realização dos sonhos. Especialmente nesta edição, ao invés da tradicional entrevista mensal, a reportagem 
da Revista do Minas conversou com associados de diversos segmentos e faixas etárias para saber: Quais são seus desejos e 
metas para o ano de 2020, que marca o início de uma nova década? Confira, a seguir, as respostas.

No Salão do Minas II, Nahra de Azevedo 
e Rogério Henrique Santos

Gustavo Silva e o pequeno Pedro

“Eu desejo praticar vôlei e vir 
mais ao Minas em 2020, porque 
eu venho pouco no fim de se-
mana. E eu também desejo que 
as pessoas venham mais ao Mi-
nas. E que existam mais Minas, 
além do I, do II, do Country e do 
Náutico!” – Clara Ribeiro de Lima 
Santos, 8 anos, concluiu o Curso Básico 
de Esportes, em dezembro de 2019.

“Passar para a equipe de vôlei 
é a realização de um sonho. Meu 
desejo para 2020 é melhorar meu 
desempenho, enfrentar outras 
equipes e jogar e encontrar ami-
gos que praticam vôlei em outras 
escolas, em competições. Tam-
bém desejo para este ano mais 
saúde para minha família e ficar 
mais próximo dos meus familia-
res.” – Levi Peres Felippe Rodrigues, 13 
anos, promovido de aluno a atleta de vôlei 
masculino.

“Neste ano, nós esperamos que o Brasil cresça e que os preços sejam 
abaixados, principalmente das mercadorias que compramos em su-
permercado. Desejamos também que o Minas continue sendo ótimo e 
recebendo muito bem seus associados, que tenham muitas festas boas 
e que a gente possa ir a todas. E para nossa família, desejamos muita 
saúde” – o casal Nahra de Azevedo, 67 anos, e Rogério Henrique Santos, 73 anos, na 
Festa de Natal do Cabeça de Prata. Nahra ainda completou uma vontade para a próxima 

década: “Meu maior desejo é ser avó. Tenho um casal de filhos, e espero 
que eles tenham seus filhos e nossa família cresça!”

“Eu desejo um mundo onde os 
valores que o Minas prega, como 
cultura, educação, lazer e espor-
te, sejam compartilhados para o 
maior número de pessoas possí-
veis, de modo que a gente possa 
promover um ambiente social 
melhor e garantir um futuro com 
esses valores concretizados” – 
Gustavo Silva, 41 anos, com o filho Pedro, 
8 anos, que concluiu o Curso Básico de 
Esportes, em 2019.

Clara Ribeiro de Lima Santos
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ENTREVISTA

A coralista Maria de 
Lourdes Paganini Tanure

A atleta minastenista Sheilla Castro

Gustavo Alves Fernandes da Costa

Na Arena MTC, Marcelo Resende Lemos 
e Daniela Cordeiro de Almeida Lemos

No Náutico, Letícia Leão, advogada, 
com a filha, Beatriz Leão

“Os ensaios e encontros do Coral 
do Minas nos renovam, a gente 
esquece todas as mazelas do dia a 
dia. E para 2020, eu espero que a 
gente possa continuar levando o 
espírito de esperança para as pes-
soas, principalmente as crianças; a 
introdução musical é muito im-
portante. Desejo um ano com mais 
música para todo mundo. Que a 
humanidade possa sonhar cantan-
do!” – Maria de Lourdes Paganini Tanure, 
60 anos, no Recital de Natal do Coral do 
Minas 2019, no Teatro do CCMTC.

“Em 2020, eu quero focar um pouco mais na minha vida pessoal. Eu 
tenho três filhos, e eu preciso de mais tempo para mim, para meditar 
e trabalhar minha espiritualidade. Também quero ajudar as pessoas, 
sem tirar o foco da minha família, e, quem sabe, fazer uma viagem.”  
– Letícia Leão, 39 anos, advogada. O desejo da pequena Beatriz, de 7 anos:  
“quero muitas viagens para hotéis fazendas!”

“Para 2020, eu quero muita saúde 
para minha família. E alegria, que 
vem naturalmente! Para o profis-
sional, eu quero muitas vitórias 
para o meu Minas, conquistas 
profissionais para mim, que eu 
continue crescendo e evoluindo 
bastante, e espero que a gente con-
siga ganhar o ouro na Superliga, 
na Copa do Brasil e no Sul-ameri-
cano.” – Sheilla Castro, 36 anos, bicampeã 
olímpica e atleta da equipe feminina de vôlei 
Itambé/Minas.

“Eu espero que 2020 traga bons 
resultados para toda a equipe 
do Minas e que todos consigam 
alcançar seus objetivos, trazendo 
ótimas conquistas pessoais e co-
letivas.” – Gustavo Alves Fernandes da 
Costa, 14 anos, judoca do Clube, na Festa 
do Atleta 2019.

“Em 2020, a gente espera um Minas ainda mais acolhedor. Nós sem-
pre estamos prestigiando as equipes feminina e masculina de vôlei, 
e vemos o Clube sempre preocupado com a família e com as ações 
solidárias. Inclusive, eu participei da ação de corte e doação de cabelo 
do Minas Tênis Solidário. O Minas promove o esporte, a cultura e a 
educação, e nossa expectativa é que ele continue assim e atraindo as 
famílias cada vez mais para o Clube.” – Daniela Cordeiro de Almeida Lemos, 
43 anos, na torcida do jogo Fiat/Minas x Sesc-RJ.
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O Torneio Interno de Futebol Soçaite é 
sempre um dos mais movimentados 
do Clube, e a edição de 2019 não foi di-
ferente. Com 68 participantes, a com-
petição foi realizada em novembro, no 
Campo Soçaite da Unidade II. Após as 
finais, houve o concorrido churrasco 
de encerramento, com show da Banda 
Sanrah e entrega de medalhas e tro-
féus para os três primeiros colocados. 
Também foram premiados o artilheiro 
do torneio, Bruno Resende de Conti, 
com seis gols; o goleiro menos vazado, 
Raphael de Carvalho Lanna; e o jogador 
destaque, Silamar Breder. Foi demais!

Campeão: Atlético Nacional – André 
Dias, Bruno Resende, André Gualberto, 
Sergio Eduardo, Jayr Pereira, Cláudio de 
Almeida, Rubenilson Batista, Fernando 
de Magalhães e Silamar Breder

Vice-campeão: Boca – Matheus 
Siqueira, Thobias Malard, Luiz Carlos, 
Rodrigo Brito, Márcio Afonso, Rogério 
Lemos, Marsol de Oliveira, Rodrigo 
Campos e André Araújo

Terceiro lugar: River – Daniel Eduardo, 
Ioannes Paulus, Guilherme Fernandes, 
Sidney Souza, Lucio Otavio, Paulo 
Magno, Fernando Gomes, Odilon 
Cândido, Tomas Lima e Raphael de 
Carvalho

O Grupo dos Viciados do Tênis foi fun-
dado em 2017 pelo associado Flávio 
Hoffmann, que ingressou no Curso de 
Tênis. Para socializar com outros co-
legas de curso, o minastenista criou 
o grupo e realizou o Torneio Viciados 
do Tênis, o mesmo ano, a fim de fazer 
novas amizades. Assim, a primeira edi-
ção da competição teve 12 jogadores, 
que viraram uma família dentro do Mi-
nas. O grupo foi crescendo, e hoje são 
82 integrantes, que sempre jogam tê-
nis juntos, seja em partidas individuais, 
em duplas e até em equipes. O grupo 
é tão unido que todos contribuem para 
a organização do torneio anual, lidera-
dos pelo quarteto Flávio Hoffmann, o 
idealizador, Christiano do Carmo, Erich 
Aichinger e Celso Corteletti.

A terceira edição do Torneio Viciados 
do Tênis contou com 56 participantes, 
distribuídos em quatro equipes, com 
as finais sendo disputadas no Minas 
Country, em novembro. A equipe Ama-
rela se sagrou campeã, seguida pela 
equipe Branca, vice-campeã; equipe 

Azul, terceiro lugar; e equipe Verde, 
quarto lugar. Todos ganharam troféus 
e kits com brindes dos 13 patrocinado-
res do torneio, como camisa, canecas, 
bonés e muito mais. O sócio Giancarlo, 
da equipe Branca, foi o maior pontua-
dor e, por isso, também foi premiado. A 
festa de encerramento foi marcada por 

animado churrasco, com participação 
dos familiares dos jogadores. Também 
prestigiaram o evento o vice-presidente 
Carlos Henrique Martins Teixeira, o di-
retor de Operações Fernando Zefferino 
e o conselheiro Rogério Meira, que teve 
importante papel no contato do grupo 
com a Diretoria.

Torneio organizado por grupo de associados movimenta as quadras o Country
Viciados do Tênis

Os Viciados do Tênis, o vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira, 
o diretor Fernando Zefferino e o conselheiro Rogério Meira

Os três times campeões, com seus 
troféus, na festa de confraternização

Futebol Soçaite
Em churrasco na Unidade II, Minas premia os melhores do Torneio Interno
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Legenda para fotos

LAZER

Quando pensamos em jogos de sinuca, a imagem que vem à 
cabeça é, normalmente, de um grupo de homens em bares, em 
volta da mesa e bebendo cerveja. Mas jogar sinuca vai muito 
além disso: com a prática, é possível perder peso, melhorar a 
postura e ainda desenvolver o senso estratégico, já que cada 
jogada deve ser precisamente calculada. E no Minas, há um 
grupo fiel de associados sinuqueiros, que frequentam os sa-
lões das Unidades I e II para desfrutar dos benefícios ofereci-
dos pela modalidade e ainda socializar nos momentos de lazer. 

Para celebrar o sucesso da temporada, os associados pro-
moveram, no Restaurante Sausalito, em dezembro último, a 
tradicional festa anual de confraternização, com música ao 
vivo e jantar especial, que foi prestigiada pelo diretor de Lazer 
Gustavo Zech Coelho. Durante o evento, foram premiados os 
melhores do Torneio Interno 2019, que teve 50 participantes, 
e do Ranking 2019, que contou com 90 inscritos.

Confira, a seguir, a classificação geral.

1º time 
1º lugar: Antônio Jose
2º lugar: Lincoln Ferreira
3º lugar: Antônio Edgar
4º lugar: Ronaldo Seixas

2º time
1º lugar: Ronaldo Medeiros
2º lugar: Geraldo Diniz
3º lugar: Udmar Dias 
4º lugar: Leí Guglielmelli

3º time
1º lugar: Antônio Ribeiro
2º lugar: Francisco Saraiva
3º lugar: Hélcio Pereira
4º lugar: César Cavalcante

4º time
1º lugar: Carlos Alberto Lobo
2º lugar: Guilherme Levicovitz
3º lugar: Alberto Braga
4º lugar: João Marques

Time A
1º lugar: Antônio Jose dos Santos
2º lugar: Lincoln Ferreira

Time B
1º lugar: Paulo Tarciano
2º lugar: Alexandre Lamego

Time C
1º lugar: Alípio Lessa
2º lugar: José Vilela

TORNEIO INTERNO

TORNEIO DO RANKING 

Com seus troféus, os ganhadores dos quatro times do Ranking

Amigos da sinuca
Minastenistas promovem evento de confraternização e premiação dos campeões da temporada 2019
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Rei e Rainha do Mar

Temporada de sucesso

Clube é representado por 66 minastenistas em circuito de águas abertas

Conheça os vencedores do Torneio Interno de Tênis, que reuniu 230 associados

O Minas foi representado por 66 associados – a maioria é 
integrante da equipe de triathlon do Clube, que tem caráter 
recreativo – no Circuito Rei e Rainha do Mar, realizado no Rio 
de Janeiro, em dezembro último, que incluiu as provas Beach 
Run, Beach Biathlon, Travessia Sprint, Travessia Classic, 
Travessia Challenge e Travessia Super Challenge.

A minastenista Gabriela Ferreira Brant Moraes foi o grande 
destaque do grupo, sagrando-se campeã geral da Travessia 
Challenge 5km. Outros sócios também tiveram bons 
resultados. A técnica Éricka Fonseca Sales acompanhou os 
minastenistas e também participou do circuito. Confira os 
resultados no site minastenisclube.com.br.

O tênis é a modalidade mais tradicional do Minas, e até faz 
parte do nome do clube. E entre os associados, a paixão pela 
modalidade passa de pai para filho, e os grupos de tenistas 
seguem lotando as quadras de saibro das três Unidades. 
Ao contrário das outras modalidades recreativas, o Torneio 
Interno de Tênis é realizado ao longo do ano, especificamente, 
entre os meses de março e novembro. A competição de 2019 
contou com 230 participantes, distribuídos em 11 categorias, 
com classes simples e duplas, além do torneio de equipes. 

Em dezembro, como tradicionalmente acontece, foi realizada 
a grande festa de confraternização dos tenistas, com a 
premiação dos melhores colocados do Torneio Interno, no 
Salão da Sede Social do Minas I. Prestigiaram o evento dos 
diretores Gustavo Zech Coelho (Lazer), Lito Mascarenhas 
(Social), André Baeta (Tênis), Fernando Zefferino (Operações) 
e Antônio Celso Azevedo (Novos Negócios). Confira, a seguir, 
a classificação geral da competição. E, a partir de março, 
começa a temporada 2020!

Campeã: Equipe Elvanira – Vermelho
Elvanira Maia, José da Natividade, Roberto Carlos Ribeiro, 
Mary Ann Andrade, Cristina Moura, Claudio Barroca, Alexandre 
Andrade Leite, Ayrton Jose Moreira, Flavio Hoffman, Mario 
Lott, Marcelo Henrique Siqueira, Daniel Salles e Omar Pereira.

Vice-campeã: Equipe Miriam – Azul
Fernando José Mancio Ramos, Nadia Jascolka, Cláudio Misk, 
Mirian Dummont, Marcial Gomes, Alessandra Ferreira, Ricardo 
Gorgulho, Virmondes Cunha, Eyder Fernandes Rios, Pablo 
José Moreira, Carlos Alberto Barcelos e Rogério Rogedo.

Sócios representaram o Clube no Circuito Rei e Rainha do Mar, no RJ
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Na festa, os ganhadores das categorias do Torneio Simples e os diretores Lito Mascarenhas e André Baeta

LAZER

Simples Masculino     
2ª Classe- 1º) Silvio da Matta; 2º) Leonardo Varella 
3ª Classe- 1º) Luiz Gustavo Mascarenhas; 2º) Juliano Pereira 
4ª Classe-1º) Artur Zingoni; 2º) Thalles Abreu 
5ª Classe-1º) Mauro Cardoso Ribeiro; 2º) Pedro Machado 
6ª Classe-1º) Carlos Hoffmann; 2º) Thiago H. Azevedo 
Iniciantes- 1º) Juliano Veloso; 2º) Bruno Guerra 
Acima 60 anos-1º) Antônio Luciano; 2º) Domingo Requena

Duplas      
 3ª Classe- 1ª) Roberto Carlos Ribeiro e Rodrigo Pereira 
Calaça; 2ª)  Sérgio Botrel e Rafael Ferraz 
4ª Classe- 1ª) Roberto Carlos Ribeiro e Christian Penholate; 
2ª) Pedro Paulo Capparelli e Giancarlos Carvalho 
5ª Classe-1ª) Thalles Abreu e Sérgio Leandro Felipeto 
2ª)  Mauro Cardoso e Milton Bechara
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Torneio Individual
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Xadrez no Minas

Férias de verão

Campeão brasileiro faz palestra e simultânea com associados 

Os minastenistas receberam, na Unidade I, em dezembro 
último, a visita do mineiro Roberto Molina, atual campeão 
brasileiro de Xadrez e Mestre Internacional, em evento or-
ganizado pelo grupo de associados enxadristas “Xadrez 
Minas”. A programação incluiu minipalestra, torneio infantil, 
com a participação de 26 sócios de 6 a 10 anos, e partidas 
simultâneas, em que Molina jogou contra 15 associados en-
xadristas e às cegas.

No fim do encontro, em momentos de interação, alegria e 
descontração, os associados presentearam Molina com uma 
placa de homenagem e um jogo de Xadrez da Velha, com a 
presença do vice-presidente do Clube, Carlos Henrique Mar-
tins Teixeira, do diretor de Operações Fernando Zefferino e do 
conselheiro minastenista e secretário estadual de Esportes, 
José Francisco Filho, o Pelé do Vôlei.

Os Minas I, Country e Náutico estão preparados para receber os minastenistas de 4 a 
13 anos, no período de 13 a 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, 
para mais uma edição da Colônia de Férias do Clube. Haverá gincanas e oficinas de 
artes com o tema “Desvendando Mistérios”, além de muita diversão, com atividades 
aquáticas e esportivas, tirolesa, pedalinho, waterball, acampamento com boate para 
as crianças a partir de 7 anos e outras surpresas! As inscrições podem ser feitas nas 
Centrais de Atendimento dos Minas I, II e Náutico, pelos valores de R$ 650 por sema-
na, para sócios do Minas Tênis e do Náutico, e R$ 845 por semana, para convidados 
de sócios. As vagas são limitadas. Garanta as férias de janeiro da criançada!

LAZER

Alberto Coutinho, Gilberto Braga, Roberto Molina, com sua placa 
de homenagem, o vice-presidente do Minas, Carlos Henrique 
Martins Teixeira, Gustavo Soares e o diretor Fernando Zefferino

Simultânea entre o campeão brasileiro Roberto Molina 
e os enxadristas do Minas

A criançada marcou presença no torneio!
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Os judocas destaques de 2019 com a comissão técnica  

Em concorrida cerimônia, judô do Minas promove 259 alunos para novas faixas 
Mais um grau

Karatê-dô 

A cerimônia de promoção de faixas 2019 reuniu 259 
judocas minastenistas

A tradicional cerimônia anual de Promoção de Faixas do Judô 
do Minas reuniu 259 alunos e atletas do Clube, na faixa etá-
ria de 6 a 55 anos, em novembro, na Arena Urbano Brochado 
Santiago, no CTJK, no Minas I. Além da entrega das novas 
faixas, o evento teve homenagens para os destaques de cada 
nível do curso e da equipe de ponta. Pelo apoio que dão aos 
seus filhos judocas, as mães minastenistas também foram 
homenageadas, representadas por Deuselia de Sales Ferreira, 
mãe de Guilherme Schimidt. A atleta olímpica Mariana Silva e 
o presidente da Federação Mineira de Judô, Nédio Henrique 
Pereira prestigiraram a cerimônia, ao lado do vice-presidente 
do Conselho Deliberativo do Minas, Murilo Eustáquio Santos 
Figueiredo; do vice-presidente do Clube, Carlos Henrique Martins 
Teixeira; do diretor de Educação Frederico Mascarenhas; e do 
então diretor ouvidor Fernando Zefferino.

Os destaques de 2019
Aperfeiçoamento Minas I – Bernardo Pacífico Romano 
Aperfeiçoamento Minas II – Lucas Pessoa Mourão
Aprendizagem Minas I – Ana Laura Furtado Costa
Aprendizagem Minas II – Douglas Dornelas De Oliveira
Assiduidade
Aperfeiçoamento Minas I – Lucas de Castro Romanelli
Aperfeiçoamento Minas II – Lucas Resende Silva
Aprendizagem Minas I – Cláudio Manuel V. Santiago
Aprendizagem Minas II – Ivan Leão Mesquita Carneiro

Prêmio Destaque Geral do Curso
Sofia Magalhães M. de O. Pinheiro

Troféu Destaque da Ponta
Gustavo Henrique Silva Assis - 3º Lugar na Universíade 
Guilherme Cesar Schimidt - 3º lugar no Mundial Sub 21

Também teve promoção de faixas no Curso de Karatê-dô do 
Minas. O sensei Felipe Eduardo, com o apoio do carateca mi-
nastenista Hermano Reis, entregou as novas faixas amarelas 
aos alunos Arthur Morreale Diniz Paiva, de 10 anos, e Betina 
Maia Almeida Wanderley, 22 anos, em cerimônia no Ginásio 
Coberto da Unidade II (foto). Foram promovidos, ainda, para a 
faixa amarela os alunos Arthur Lana Hara, Arthur Rabelo Lage, 
Felipe Martins Pinto, Isadora Rabelo de Carvalho, Klaus 
Fernandes Tatagiba, Stella e Theo Purri Malab. Em 2019, o 
Curso de Karatê-dô do Minas cresceu em 24% no número de 
alunos e promoveu 16 minastenistas, entre 8 e 41 anos. 
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As três alunas promovidas para a base das ginásticas artística e 
de trampolim, com ginastas da ponta e instrutor

Rumo ao pódio
Alunos dos cursos de formação esportiva são promovidos para equipes de base

O esporte competitivo do Minas ganhou mais 156 associa-
dos, na faixa etária de 5 a 13 anos, a partir deste mês de janei-
ro. Em dezembro último, os alunos dos Cursos de Formação 
Es por tiva das oito modalidades mantidas pelo Clube foram 
promovidos para as equipes de base, durante concorrida ce-
rimônia, com direito a entrega de certificados de promoção 
por atletas das equipes de ponta. Os padrinhos dos alunos 
promovidos foram Victor Santiago Gaede (Basquete), Vitor 
Machado de Oliveira (Futsal), Rankiel Santos Neves (Ginás-
tica Artística), Cauã Henrique Costa Rodrigues (Ginástica 

EDUCAÇÃO

de Trampolim), Guilherme Schmidt (Judô), Pedro de Oliveira  
Lemos (Tênis), Giovana Vianey Milanez (Vôlei Feminino),  
Tiago Henrique de Almeida (Vôlei Masculino) e Pedro  
Muschioni Ferreira Cristo (Natação). 

Os diretores de Educação, Vôlei Masculino e Tênis, respec-
tivamente Frederico Mascarenhas, Elói Lacerda de Oliveira 
Neto e André Rocha Baeta prestigiaram o evento, além da 
mascote do Minas, o divertido Max. Confira no site www.
minastenisclube.com.br a lista completa de nomes dos alu-
nos promovidos para as equipes competitivas de base.

Parte dos 71 sócios promovidos para as categorias de base da 
natação

No judô são 18 os promovidos para a competição

O vôlei masculino terá 12 novos atletas, a partir de 2020 Mais 14 craques passam a fazer parte da base do futsal

No vôlei feminino, 16 associadas foram promovidas 

O Curso de Tênis promoveu 10 alunos para a equipe de base A base do basquete contará com dez novos atletas
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Metodologia de formação esportiva do Minas tem novos conveniados

Minastenistas e crianças atendidas pelo Instituto Superação participam de festival 

Escola de campeões

Basquete de valor

O presidente Ricardo Vieira Santiago e os diretores dos novos parceiros da Escola de Esportes Minas Tênis Clube

A garotada interagiu com os craques da equipe principal 
de basquete do Minas

Os alunos da pré-equipe de Basquete receberam medalha 
de participação no 3º Festival do Instituto Superação

O Minas firmou parceria de cooperação técnico-esportiva, por 
meio da Escola de Esportes Minas Tênis Clube, com os colé-
gios São José e Sistema Ápice de Ensino, de Belo Horizon-
te; Colégio Educare/Fundac, de Betim; e Centro de Educação  
Alpha Kids & Alpha Young. A parceria contemplará 303 alunos 
das quatros instituições de ensino, que, a partir de fevereiro, 
terão aulas de formação esportiva baseada na vitoriosa me-
todologia do Minas. 

Participaram da assinatura dos contratos Ricardo Viera San-

O Minas foi sede do 3º Festival de Basquete do Instituto Supe-
ração, realizado em dezembro, na Areninha. Durante um dia in-
teiro, 380 crianças de escolas públicas estaduais e municipais, 
que integram o projeto Superação, participaram de atividades 
na quadra, interagiram com os atletas da pré-equipe do Minas 
e com os astros do time principal, que disputa o campeonato 

nacional (NBB12), Shilton, Davi Rossetto e Alex. Os três atletas 
de ponta fizeram palestra para a garotada.

Desde julho de 2018, o Minas tem parceria firmada com o Ins-
tituto Superação, visando contribuir para a formação cidadã de 
crianças e adolescentes, desenvolvendo valores para a vida, por 
meio da integração entre o esporte competitivo e a educação.  

tiago, presidente do Minas; Frederico Mascarenhas, diretor de 
Educação; Wania Aparecida Maia Gomes, diretora do Colégio 
Alpha Kids; Daniela de Carvalho Alvim, diretora do Colégio Ápi-
ce (Sistema Ápice de Ensino); Irmã Iris de Moura Malheiros, 
presidente da associação mantenedora do Colégio São José; 
e Virgílio Varela Vianna, diretor financeiro da Fundac, mante-
nedora do Colégio Educare.

A Escola de Esportes Minas Tênis Clube está presente em 18 
colégios e três projetos sociais de Minas Gerais.

EDUCAÇÃO
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As cores de Colares serão analisadas por  
Ligia Canongia, curadora da mostra 

Como ocorre todos os anos, o Teatro do Centro Cultural Minas 
Tênis Clube (CCMTC) é um dos espaços de espetáculos dos 
festivais culturais realizados na capital mineira, em janeiro. 
Dentro da programação da Campanha de Popularização do Te-
atro e da Dança, nos dias 10 e 11, às 21h, e 12, às 20h, a atração 
será a peça “A arte do humor de Saulo Laranjeira”. Os ingressos 
custam R$ 20, nos postos do Sinparc, e R$ 44, na bilheteria do 
Teatro. Classificação: 12 anos. 

O sucesso “Banho de sol”, da Cia. Zula, volta ao palco do Teatro 
do CCMTC nos dias 17, 18 e 19, às 20h. Os ingressos a R$ 14, no 
Sinparc, e R$ 30, na bilheteria do Teatro. Classificação é 14 anos. 

Nos dias 14, 15, 16 e 17 de janeiro, das 
14h às 16h30, será realizada, na Gale-
ria de Arte e no espaço da Biblioteca 
do CCMTC, a oficina “Brincando com 
as cores e formas de Raymundo Co-
lares”, para crianças de 6 a 12 anos. A 
partir da observação e de vivências po-
éticas relacionadas às obras do artista 
Raymundo Colares, as crianças serão 
instigadas a criar a partir de conceitos 
construtivistas, por meio de brincadei-
ras com tecidos, desenhos, jogos cor-
porais, entre outros. 

A cada dia da oficina haverá uma ati-
vidade diferente, que complementará 
o que foi realizado no dia anterior. Por 
isso, é importante que as crianças ins-
critas compareçam todos os dias. As 

Campanha de Popularização e VAC terão espetáculos do CCMTC

A obra de Raymundo Colares é tema de oficina educativa e palestra

Janeiro no teatro

Arte nas férias

CULTURA

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

inscrições são gratuitas para o público 
em geral e podem ser feitas pelo e-mail 
educativogaleria@minastc.com.br.

Já no dia 23, às 19h, a curadora, crítica 
de arte e escritora Ligia Canongia fará 
palestra sobre as referências históricas 
e a influência do cinema e das histórias 
em quadrinhos na produção das obras 
de Colares. A entrada é franca. Na oca-
sião, será lançado o catálogo da expo-
sição “Raymundo Colares – de volta à 
estrada”, que fica na Galeria do CCMTC 
até 2 de fevereiro e pode ser visitada de 
terça a sábado, das 10h às 20h; domin-
gos e feriados, das 11h às 19h.

Já no dia 31, a comédia “Tá amarrado em nome do riso” será 
apresentada às 21h. Os ingressos custam R$ 20, no Sinparc, e 
R$ 44, na bilheteria do Teatro. A classificação é 10 anos. 

Para a criançada, a dica é a peça “Branca de Neve”, nos dias 18, 
19, 25 e 26, às 16h. Os ingressos custam R$ 20, no Sinparc, e 
R$ 44, na bilheteria do Teatro.

Na programação do Verão Arte Contemporânea (VAC), o Teatro 
do CCMTC recebe a Cia Luna Lunera, com a peça “E ainda assim 
se levantar”, nos dias 24, 25 e 26, às 20h. Os ingressos custam 
R$ 30 (inteira), na bilheteria do Teatro. Classificação: 16 anos.

Minas + Verde
A oitava aquarela feita pela associada Belkiss Radicchi Alméri é da única espécie existente no 
Minas I da árvore Pachira aquatica, popularmente conhecida como monguba, cacau-selvagem,  
castanheira-da-guiana, dentre outras denominações. A espécie floresce, especialmente, entre 
os meses de setembro e novembro. Sua sombra é muito apreciada nos meios urbanos e seus 
frutos são grandes e muito consumidos pelos amazonenses das Guianas.
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APOIOPATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: PATROCÍNIO 
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A Feira de Natal do Minas, realizada no Salão de Festas do 
Centro de Facilidades (CF6), na Unidade I (foto), fechou sua 
décima edição registrando sucesso de vendas. Aberta ao pú-
blico, a feira reuniu 90 expositores, oferecendo opções de ar-
tigos de cama, mesa e banho,  decoração, vestuário, incluindo 
moda praia, deliciosos bolos e doces, bijuterias e acessórios. 
Os visitantes da tradicional Feira Natal do Minas também se 
divertiram com o  “Presente-surpresa”, adquirido por R$ 15 ou 
R$ 20, valendo itens doados pelos expositores. A renda total 
do aluguel dos estandes da Feira de Natal foi revertida para o 
Programa Minas Tênis Solidário.  

Boas compras 

O presidente Ricardo Santiago e voluntários do Minas Tênis Solidário, 
na inauguração da Árvore dos Desejos

Até o dia 6 de janeiro, visitantes do Cen-
tro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC), 
na Unidade I, podem conferir a Árvore 
dos Desejos, projeto desenvolvido pelo 
Programa Minas Tênis Clube em parce-
ria com a Gerência de Educação, com 

mensagens positivas para este ano, 
escritas por 57 crianças e adolescen-
tes minastenistas que participam do 
Programa Acompanhamento Escolar 
e 32 voluntários do Clube. O projeto 
tem o apoio do artista plástico Leandro  

Gabriel, que emprestou a escultura de 
sucata de ferro, marca registrada do 
seu trabalho.

“Esta árvore é um símbolo multiplica-
dor. Tenho certeza que nos próximos 
três anos de mandato, ela pode crescer 
e trazer bons frutos”, afirmou o presi-
dente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, 
acompanhado de sua esposa, voluntá-
ria e uma das gestoras do Minas Tênis 
Solidário, Denise Lobão. Eles prestigia-
ram a inauguração do projeto, fizeram 
um desejo e agradeceram a participa-
ção dos voluntários que atuam no Pro-
grama. “Sem vocês não conseguiríamos 
transformar tantas pessoas e vidas. 
Agradeço a todos, em especial à Ana 
Paula Sales (colaboradora do Minas, 
encarregada do programa)”, destacou 
Denise Lobão. 

Também participaram da inauguração 
da Árvore dos Desejos os voluntários 
Antônio Eustáquio de Resende, Célia 
Maria de Oliveira, Maria da Conceição 
Vasconcelos, Marília Gomes de 
Carvalho, acompanhada do marido 
João Baptista de Carvalho, Mila Pace, 
Paulo Quintino Gomes e Rosane 
Andrade Zebral.

Árvore dos Desejos traz mensagens dos minastenistas para 2020
Bons frutos

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO
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Obrigado, Minas Tênis Clube!
Os 163 minastenistas e colaboradores 
que participaram da 3ª Campanha do 
Papai Noel dos Correios do Clube têm 
um motivo a mais para sorrirem em 
2020. Eles garantiram momentos de 
alegria e fantasia para 354 crianças, de 

4 a 12 anos, alunas da Educação Infantil 
ao 5° ano do Ensino Fundamental, da 
Escola Municipal Vila Fazendinha, no 
bairro Vila Fazendinha (foto). A entrega 
dos presentes foi realizada por voluntá-
rios do Programa e pelo Max, que can-

taram e brincaram com 170 crianças, 
que agradeceram os benefícios com 
abraços calorosos na nossa mascote. 
Em três edições, a Campanha Papai 
Noel dos Correios do Minas já atendeu 
1.477 cartinhas.

O Programa Minas Tênis Solidário promoveu uma confrater-
nização (foto), com lanches e panetones, para 18 mulheres 
entre 20 e 49 anos, atendidas pela Associação Casa Madre Te-
reza de Calcultá, no bairro Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte. 
A instituição oferece apoio a mulheres em situação de rua e 
vulnerabilidade social. O encontro marcou a conclusão da pri-
meira etapa do projeto da equipe de Educação do Minas Tênis 
Solidário, formada por sete voluntários, que ofereceu palestras 
e reuniões mensais, entre julho e dezembro de 2019, para 30 
mulheres, sobre autoestima e finanças. Os voluntários também 
ofereceram orientações sobre a produção dos trabalhos manu-
ais das mulheres, na Associação. As atividades do grupo serão 
retomadas em fevereiro.

O Dia de Nacional de Combate ao Câncer Infantil (23/11) foi 
marcado por uma sessão de contação de histórias, oferecida 
pelo Minas Tênis Solidário, para 32 pacientes, internados na 
Enfermaria Pediátrica e no Departamento de Oncopediatria 
do Hospital das Clínicas/UFMG. A atividade foi realizada pela 
contadora de histórias Alessandra Visentin que interagiu e de-
senvolveu as histórias com pacientes, pais e acompanhantes. 
A ação foi acompanhada pela conselheira Célia Maria de Oli-
veira (Celinha) e pelo voluntário Silvio César de Oliveira.

Capacitação 

Contra o Câncer Infantil

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO



Há 12 anos, o Programa Cabeça de Prata realiza seu Concurso Literário, em que os 
associados acima de 60 anos exploram seu talento para as letras e inscrevem suas 
obras em três categorias: Conto, Crônica e Poesia. Em 2019, o concurso contou 
com a inscrição de 30 textos, e todos abordaram o tema “O Verde em Nós: nossa 
herança, nosso futuro”, em alusão à importância da natureza em nossas vidas. Os 
melhores trabalhos foram premiados em evento especial no Restaurante Sausalito, 
no Minas II, em novembro, com entrega de certificado e um presente.

Na categoria Conto, os ganhadores foram Maria Célia Lúcia Borges de Lima, em 
primeiro lugar; Márcio Antônio Silva Nogueira, em segundo; e Lêini Coelho Veloso, 
em terceiro. Já em Crônica, a vencedora foi Maria Célia Lúcia Borges de Lima, se-
guida por Antônio Augusto Gomes, em segundo lugar, e Antônio de Oliveira e Maria 
de Lourdes Paganini Tanure empatados na terceira colocação. Na Poesia, Maria de 
Lourdes Paganini Tanure, Ângela Dutra Rabelo e Gilson Barros Costa foram os três 
primeiros colocados. Parabéns aos vencedores! Leia, a seguir, os trabalhos ganha-
dores em cada categoria. 

Cabeças de prata escrevem sobre a importância do verde para a vida
Letras da natureza

O vermelho dourado do entardecer encobria 
o horizonte. Uma brisa suave tocava de leve a 
pela morena, vincada de tantas batalhas e do-
res, trazidas pelos novos tempos. Alcançou o 
topo da colina, com passos claudicantes. De 
pé, lá do alto, estática como a luz de um farol, 
percorria distâncias com o olhar, medindo a 
destruição. Os brancos e esvoaçantes cabelos 
lhe tolhiam a visão do todo. Ruínas vistas aos 
pedaços, eludiam suas doloridas premonições 
de que a vida para seu povo jamais seria a mes-
ma. A lágrima, escorrida no rosto curtido, trazia 
como inexorável a trágica sina. Inaiá tinha cons-
ciência do significado simbólico da derradeira 
missão destinada a ela pelo Grande Espírito.

Inaiá nascera e crescera ali, onde sua bisa che-
gara, trazendo sua avó ao ventre, junto com 
toda a tribo Tupiniquim, depois de uma longa 
e dura peregrinação, em busca da Terra Sem 
Males. Seu povo nu, de corpo e alma, vivera ali, 
respirando paz e liberdade, caçando, pescando,  

compreender os mistérios da floresta. Da Sahy 
veio a filha Poatã, laçã e desta Jacira, tri neta 
de Inaiá. À noite, rodeada por seu povo, Inaiá 
contava-lhes lendas, histórias de vivências, re-
cantos intocados da memória. Relatos impac-
tantes de monstros vindos do mar. Derrubavam 
árvores, escravizavam homens fortes e bravos, 
mulheres jovens, abandonando, à própria sorte, 
velhos e crianças que morriam à míngua, de fe-
bres de branco e fome.

Inaiá possuía o dom das palavras. Com voz 
macia e amorosa, no compasso das maracas, 
entre o silêncio e o canto das crianças, repas-
sava os ensinamentos de seu povo, tradições, 
crenças, mitos. O valor da preservação da flo-
resta, como forma pulsante de conexão com o 
sagrado.

Quando a escuridão da noite tomou conta do 
tempo, Inaiá desceu a colina, cansada; restava a 
parte final de sua missão aqui na terra. No cen-
tro da taba, reunida com gerações de mulheres 
e homens, Inaiá lhes ensinou o Ritual Sagrado: 
o local exato da floresta, a forma de acender o 
fogo, o canto a ser entoado e a história com os 
quais invocariam o Espírito Ancestral, sempre 
que as chamas da ganância do homem branco 
consumissem vidas na floresta. O Grande Espí-
rito vira guiá-los pelos caminhos da resistência, 
luta ou da paz, mantendo acesa a luz da espe-
rança. Silenciosa, Inaiá recostou-se no tronco 
da Ibirapitanga e, sentindo a leveza da alma, 
cerrou os olhos.

Conto
“As Chamas e o Legado”
Autora: Maria Célia Lúcia Borges de Lima

Os autores dos melhores textos do 12º 
Concurso Literário do Cabeça de Prata

fabricando cestos e produzindo cauim. As 
crianças brincavam soltas, correndo livres 
como pássaros, conhecendo, desde pequenas, 
os segredos das plantas e raízes, os mistérios 
das matas, o curso dos rios, a trajetória dos 
ventos. Pindorama, Terra das Palmeiras, retalho 
vivo de uma memória jamais adormecida.

Pisadas brancas de botas escuras e fétidas, 
armadas com ferro e fogo, singraram os ma-
res, sangraram as gentes, mutilaram as matas, 
sob as bênçãos da cruz, que embalava a fé. O 
dia chegou em que Inaiá, uma mocinha de 13 
anos, banhando-se na lua, refletida nas águas 
cristalinas do rio, teve seu corpo agarrado por 
monstruosos braços, assustadoramente pelu-
dos; suas entranhas devastadas, dilaceradas, 
queimadas com o fogo ardentes da volúpia 
daqueles olhos brilhantes, ameaçadores azuis.

O tempo cuidou das dores do corpo, mas não 
da agonia da alma; as feridas cicatrizaram-se, 
na medida em que Inaiá sentia o avolumar-se 
do ventre. Inaiá deu à filha o nome de Sahy, a 
lágrima, prenúncio de vida contaminada. Nódo-
as escuras ameaçadoras, pairavam sob o céu, 
entremeadas às nuvens. Um tempo de horrores 
se avizinhava.

Sahy cresceu junto da mãe. Curiosa, se in-
formava sobre as raízes a função das ervas 
medicinais, a importância da preservação 
das árvores, dos animais, das nascentes, dos 
rios. Aprendera a cantar com os pássaros e a 
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Legenda para fotos

intertítulo dentro da mesma matéria na cor da 
editoria

Intertítulo – nota diferente na 
mesma página

CABEÇA DE PRATA

Crônica
“O Fotógrafo e a Utopia”
Autora: Maria Célia Lúcia Borges de Lima

Poesia
“Único Pretendente”
Autora: Maria de Lourdes Paganini Tanure 

Sentada à janela do ônibus, reparava a rapidez 
dos muros pichados, as tortuosas manobras 
das motos para driblar o amontoado dos 
carros, a dança macabra da fumaça tóxica, 
exalada das descargas dos veículos. Daí a 
instantes, ouvi um barulho repetitivo, irritante. 
Virei a cabeça e me deparei com um menino 
já grande, no colo da mãe, batendo insistente-
mente duas pequenas rodelas de plástico duro. 
A cabeça da criança quase me relava o ombro. 
O olhar paralisado, em um rosto sem expres-
são; sequer mirava as mãos que se agitavam, 
compulsivamente. A mãe me olhou meio sem 
graça, como quem pede desculpas pelo incon-
veniente. Retribuí com um sorriso, procurando 
transmitir algum conforto. Era o que me cabia, 
naquele momento.

No ponto seguinte, a mulher desceu, carre-
gando nos braços musculosos o peso daque-
las vidas. Sensações difusas me tomaram 
por inteiro... Como as atribulações cotidianas 
nos alienam e nos condenam à superfície, 
ao pragmatismo, ao individualismo inerte e 
antissocial. Tudo que nos deveria chocar se 
banaliza, torna-se natural, integra-se à paisa-
gem. Indignei-me com a complacência das 
pessoas ante as misérias humanas.

Viajo num imaginário sem porteiras. Uma cena 
presenciada, um conto recuperado, um naco 
de conversas ou uma história vivida me trans-
portam para o infinito do espaço; me deparo 
com pedaços de lembranças, lugares, fatos ou 
pessoas. Hoje, a cena do sofrimento de uma 
mãe, transportando no colo o filho com parali-
sia cerebral me fez lembrar de um conterrâneo, 
saído das Minas Gerais para ganhar o mundo. 
Nutro por ele profunda admiração, por sua 
sensibilidade, pelo simbolismo do profissional, 
mundialmente respeitado e laureado e por ter 
atribuído perspectiva humana à arte de foto-
grafar, Sebastião Salgado.

A profundidade das suas fotos vai além do 
inegável valor visual e estético, adquire uma 
função social de relevância; clareia o sombrio, 
nos obriga à reflexão. Questões sociais impac-
tantes, realidades degradantes de miséria e 
violência humanas, ganham alma, sob a luz de 
sua câmera fotográfica.

Recentemente, sua sensibilidade alertou-o 
para uma outra dimensão de vida, igualmente 
violentada, responsável por monstruoso de-
sequilíbrio socioambiental, causador da des-
truição da fauna e flora, com implicações pro-
fundas na biodiversidade e ecossistema. Esse 
homem, de força moral, ganhou espaço em 
meus pensamentos. Havia lido, recentemente, 
que o Instituto Terra, criado por ele, abraçara 

um novo projeto, “Olhos D´Àgua”, recupera-
ção de nascentes, às margens do Rio Doce. 
Professora que fui, lembrei-me da História. A 
derrocada criminosa da Mata Atlântica iniciara 
há séculos. Desbastados os densos cabelos da 
terra, traficados seus rubros troncos, o solo pi-
sado por lucrativas manadas, o riquíssimo Bio-
ma persistia mais como relíquia nas recorda-
ções dos saudosistas, historiadores e poetas. 
Da natureza vibrante restaram: a aridez do solo, 
o silêncio retumbante dos sons de uma fauna 
destroçada, as altas temperaturas.

O fotógrafo de olhar profundo mudou o 
foco. A utopia mobilizou-o, norteando-o 
a nova e ousada caminhada. O cotidiano 
transmutou-se em mudas de árvores, plan-
tios, viveiros. O solo árido coloriu-se de 
verde, o pequenino olho d´água acordou. De 
uma frágil nascente, jorrou vida. A ideia, con-
duzida pelo vento, se espalhou pela região, 
seguindo o traçado dos sonhos. A mata re-
nascida trouxe incentivo, alento e perspec-
tivas aos pequenos produtores. A água via-
bilizou plantios, poços de peixes, roçados, 
hortas e criações. O líquido vital pulsante 
aglutinou pessoas movidas por um mesmo 
sonho, investir na sustentabilidade.

Os focos de luz, irradiados da câmera e utopia 
do fotógrafo, vão reconstruindo o futuro, pois 
portam, em si, os fios da esperança e os funda-
mentos da paz.

Um céu estampado em cinzas
Aridez em desafeto impróprio
De cima um aramado inócuo
Me tira lágrimas
Afastado em rojão brilhantes
Com a mente quase em demência
Choro a minha descendência
Meus netos presos em falso verde
Não presencio minha glória
Decerto a mata florida
Saudará minha alma colorida
E a falta de ar a relatar minha memória
Simples flores dançando ao vento

É meu desejo mais sedento
De meu eco preservar
Eu sozinho o farei
Porque quando eu me for incandescente 
Sem ar no calor escaldante
Descansarei em concretados
Pois concreto não germina semente
E eu com a dançante entristecida
Estarei seca a olhar meu único pretendente
Um mundo verde e diferente
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•cultura•lazer•esporte•educação•

SÁBADO

4
• PROJETO VERÃO 

Minas I – Piscina de Lazer – 11h às 12h. 

DOMINGO

5
• PROJETO VERÃO 

Minas I e II – Piscinas de Lazer – 11h às 12h.

• COZINHA AO VIVO
Minas I – Gramado – 11h às 15h – Restaurante Marítimo – Música ao vivo com Contraponto – Evento gratuito 
e exclusivo para sócios do Minas Tênis Clube – Alimentação à parte.

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

SEXTA

10
• “A ARTE DO HUMOR DE SAULO LARANJEIRA” – 46ª CAMPANHA  

DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único)   
Bilheteria Teatro - R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) – Classificação: 12 anos.

• PROJETO VERÃO 
Minas I – Piscina de Lazer – 11h às 12h. 

• “A ARTE DO HUMOR DE SAULO LARANJEIRA” – 46ª CAMPANHA  
DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único)  
Bilheteria Teatro - R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) – Classificação: 12 anos.

• PROJETO VERÃO 
Minas I e II – Piscinas de Lazer – 11h às 12h.

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

• “A ARTE DO HUMOR DE SAULO LARANJEIRA” – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO 
E DA DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único) / Bilheteria Teatro - R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia)
Classificação: 12 anos.

• INÍCIO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO MINAS – TEMA: “DESVENDANDO MISTÉRIOS”
De 13/1 a 31/1 – Minas I, Country e Náutico – 9h às 17h30. Leia mais na página 24.

• OFICINA DE FÉRIAS: BRINCANDO COM AS CORES E FORMAS DE RAYMUNDO 
COLARES – EXPOSIÇÃO “RAYMUNDO COLARES: DE VOLTA À ESTRADA”
Galeria do CCMTC – 14h às 16h30 – Inscrições gratuitas: educativogaleria@minastc.com.br 
(vagas limitadas) – Faixa etária: 6 a 12 anos.

SÁBADO

DOMINGO

SEGUNDA

TERÇA

11

12

13

14
QUARTA

15
• OFICINA DE FÉRIAS: BRINCANDO COM AS CORES E FORMAS DE RAYMUNDO COLARES – EXPOSIÇÃO 

Galeria do CCMTC – 14h às 16h30 – Inscrições gratuitas: educativogaleria@minastc.com.br    
(vagas limitadas) – Faixa etária: 6 a 12 anos.
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QUINTA

QUINTA

SEXTA

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

16

23

24

17

18

19

• OFICINA DE FÉRIAS: BRINCANDO COM AS CORES E FORMAS  
DE RAYMUNDO COLARES – EXPOSIÇÃO “RAYMUNDO COLARES:  
DE VOLTA À ESTRADA” 
Galeria do CCMTC – 14h às 16h30 – Inscrições gratuitas: educativogaleria 
@minastc.com.br (vagas limitadas) – Faixa etária: 6 a 12 anos.

• PALESTRA “RAYMUNDO COLARES – ESPAÇO, TEMPO E COR” E LANÇAMENTO DE CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO 
“RAYMUNDO COLARES: DE VOLTA À ESTRADA” – PALESTRANTE: LIGIA CANONGIA (CURADORA)
Galeria do CCMTC – 19h às 21h – Entrada franca (sujeito a lotação do espaço) – Faixa etária: livre.

• “E AINDA ASSIM SE LEVANTAR” – CIA. LUNA LUNERA – VERÃO ARTE CONTEMPORÂNEA (VAC) 2020
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) – Classificação: 16 anos.

• OFICINA DE FÉRIAS: BRINCANDO COM AS CORES E FORMAS DE RAYMUNDO COLARES   
EXPOSIÇÃO “RAYMUNDO COLARES: DE VOLTA À ESTRADA” 
Galeria do CCMTC – 14h às 16h30 – Inscrições gratuitas: educativogaleria@minastc.com.br (vagas limitadas)  
Faixa etária: 6 a 12 anos.

• “BANHO DE SOL” – ZULA CIA DE TEATRO – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO  
E DA DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: Sinparc - R$ 14 (preço único) / Bilheteria Teatro - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) 
Classificação: 14 anos.

• PROJETO VERÃO 
Minas I – Piscina de Lazer – 11h às 12h. 

• “BRANCA DE NEVE” – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único) / Bilheteria Teatro - R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) 
Classificação: livre.

• “BANHO DE SOL” – ZULA CIA DE TEATRO – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA 
DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: Sinparc - R$ 14 (preço único) / Bilheteria Teatro - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) 
Classificação: 14 anos.

• PROJETO VERÃO 
Minas I e II – Piscina de Lazer – 11h às 12h. 

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

• “BRANCA DE NEVE” – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO 
E DA DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único)   
Bilheteria Teatro - R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) – Classificação: livre.

• “BANHO DE SOL” – ZULA CIA DE TEATRO – 46ª CAMPANHA DE 
POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: Sinparc - R$ 14 (preço único)   
Bilheteria Teatro - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) – Classificação: 14 anos.
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SÁBADO

DOMINGO

SEXTA

25

26

31

• PROJETO VERÃO 
Minas I – Piscina de Lazer – 11h às 12h. 

• “BRANCA DE NEVE” – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO   
E DA DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único) / Bilheteria Teatro  
R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) – Classificação: livre.

• “E AINDA ASSIM SE LEVANTAR” – CIA. LUNA LUNERA – VERÃO ARTE 
CONTEMPORÂNEA (VAC) 2020
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) – Classificação: 16 anos.

• PROJETO VERÃO 
Minas I e II – Piscinas de Lazer – 11h às 12h.

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

• “BRANCA DE NEVE” – 46ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS 
GERAIS
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único) / Bilheteria Teatro - R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) 
Classificação: livre.

• “E AINDA ASSIM SE LEVANTAR” – CIA. LUNA LUNERA – VERÃO ARTE CONTEMPORÂNEA (VAC) 2020
Teatro do CCMTC – 20h – Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) – Classificação: 16 anos.

• HAPPY HOUR
Minas I – Gramado (caso chova, o evento será no CF3) – 18h às 22h  
Show da banda Velotrol (rock clássico), às 19h30 – Gratuito e exclusivo 
para sócios do Minas Tênis Clube – Serviço de bar à parte.

• “TÁ AMARRADO EM NOME DO RISO” – 46ª CAMPANHA DE 
POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA DE MINAS GERAIS
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: Sinparc - R$ 20 (preço único)  
Bilheteria Teatro - R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) – Classificação: 10 anos.

•  INTEGRAÇÃO PSICOMOTORA MONITORADA – SEGUNDA A SEXTA 
Foco em equilíbrio, orientação espaço-temporal, memória, ritmo, coordenação motora, esquema corporal, lateralidade, alongamento  
e treinamento funcional.

   • Minas I – CF3 –  7h30, 8h30 e 9h30 (*Não há mais vagas) – 9h (para associados com idade até 59 anos).
   • Minas II – Gramado (caso chova ou o local esteja ocupado para evento, as atividades serão no Ginásio Poliesportivo) – 8h e 9h.
   *Recesso: até dia 6/1. Retorno em 7/1, nas duas Unidades – Mais informações: (31) 3516-1302.

• Minas II (Gramado. Caso chova: Quadra de Peteca) – 9h30

•  OFICINAS – SEGUNDA A SEXTA

Minas I (CF3) – 10h

 Dia Atividade

 Segundas Aula de Ginástica Dance

 Terças Recreação

 Quartas Aula de Ginástica Dance

 Quintas Coordenação e Equilíbrio / Respiração e Relaxamento

 Sextas Aula de Ginástica Dance

 Dia Atividade

 Segundas Aula de Ginástica Dance

 Terças Recreação

 Quartas Aula de Ginástica Dance

 Quintas Coordenação e Equilíbrio / Respiração e Relaxamento

 Sextas Aula de Ginástica Dance
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•  TRIATHLON – TREINOS  
Natação: segunda, quarta e sexta, das 6h30 às 7h50 e das 12h30 às 13h30, na Piscina Olímpica do Minas I. 
Corrida: conforme calendário da equipe de corredores de rua Unimed/Minas. Veja na página 38.    
Mais informações: (31) 3516-1301 – *Recesso: até dia 26/1. Retorno em 27/1.

•  OFICINAS DE MEMÓRIA – QUARTAS-FEIRAS 
Em janeiro, não haverá esse evento.

•  NATAÇÃO MÁSTER  
Treinos: segunda a sexta, das 6h30 às 7h30 e das 7h30 às 8h30, na Piscina Olímpica do Minas II    
Mais informações: (31) 3516-1301 – *Recesso: até dia 26/1. Retorno em 27/1.
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•  ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM – MINAS I – ATÉ 12 ANOS

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches
Brincadeiras de Roda

10h30 e 16h45
10h45 e 15h30 às 16h30

Terças Teatro de Fantoches
Brincadeiras Musicais

10h30 e 16h45
10h45 e 15h30 às 16h30

Quartas
Teatro de Fantoches
Circuito Lúdico
Ciranda Musical

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

Quintas Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Balões

10h30 e 16h45
10h45 e 15h30 às 16h30

Sextas

Circuito Lúdico
Teatro de Fantoches
Ciranda Musical
Oficina de Pintura Facial

9h30 às 10h30
10h30 e 16h45
10h45 e 17h
13h e 16h

Sábados
Teatro de Fantoches
Oficina de Pintura Facial
Oficina de Pintura Facial

10h45 e 16h45
11h15 às 13h e 15h às 16h30
13h às 16h

Domingos
Teatro de Fantoches
Circuito Lúdico
Oficina de Balões de Modelagem

10h45 e 16h45
9h30 às 10h30
11h15 às 13h e 15h às 16h30

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

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches 
Brincadeiras com Música

11h e 16h45
11h15 e 17h

Terças Teatro de Fantoches
Dancinha no Tapete

11h e 16h45
11h15 e 17h

Quartas Teatro de Fantoches
Atividades Lúdicas

11h e 16h45
11h15 e 17h

Quintas Teatro de Fantoches
Brincadeiras do Tempo da Vovó

11h e 16h45
10h às 10h45 e 16h às 16h40

Sextas Teatro de Fantoches
Dancinha no Tapete, Circuito Lúdico e Brincadeira com Balões

11h e 16h45
9h30 às 12h e 16h às 17h45

Sábados
Teatro de Fantoches
Hora de Dançar
Oficina de Pintura Facial

11h e 16h45
11h15 e 17h
11h15 às 13h e 15h às 17h45

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

11h e 16h45
9h30 às 12h e 13h às 17h
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Texto corrido

Legenda para fotos
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Intertítulo – nota diferente na 
mesma página

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO

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

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

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

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

25 (Sábado) Meet point Minas I 7h às 10h

25 (Sábado) ParkRun Parque Municipal 7h às 10h

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

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

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

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

A Volta Internacional da Pampulha, sempre realizada em de-
zembro, é uma das provas mais concorridas do Brasil, com 
percurso de 18km no entorno de um dos principais cartões 
postais da capital. E a equipe Unimed/Minas esteve em peso 
no desafio, com 198 associados, que, além de buscar evolu-
ção no desempenho da modalidade, aproveitaram o momen-
to para reencontrar e confraternizar com os amigos. 

Os corredores minastenistas contaram com o auxílio dos 
profissionais do Minas antes, durante e após a prova e ti-
veram o Clube do Ipê, no bairro São Luiz, como ponto de 
apoio, para o café da manhã, lanche pós-prova, massagem 
e alongamentos. E para celebrar o fim do da corrida, que 

é sempre muito intensa e emocionante – correr o entorno 
da Pampulha traz memórias afetivas para os participantes, 
além de ser o resultado de meses de treino e disciplina –, foi 
realizado o tradicional churrasco, com música ao vivo e open 
bar de cerveja, em que o espírito era de alegria e a satisfação 
do dever cumprido.

Agora, até o dia 19 de janeiro, a equipe, que, no Minas, tem 
caráter recreativo, estará de recesso, recuperando o corpo e a 
mente para os treinos e provas do ano. O primeiro meet point 
de 2020 será no dia 20, das 18h30 às 21h, no Belvedere. Entre 
na nova década praticando corrida de rua! Mais informações: 
3516-1326. Confira, a seguir, a programação de janeiro.

Antes do desafio, a foto oficial da equipe de corrida Unimed/Minas

Último desafio do ano
Cerca de 200 corredores minastenistas participam da Volta da Pampulha

CORREDORES DE RUA
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Itambé/Minas começa 2020 com cinco jogos na Arena MTC pela Superliga

Os torcedores do Itambé/Minas podem se preparar. Em ja-
neiro, a agenda da equipe minastenista está lotada de impor-
tantes compromissos pela Superliga Feminina 2019/20. As 
atuais campeãs brasileiras farão seis jogos, sendo cinco de-
les na Arena Urbano Brochado Santiago, no Minas I. O apoio 
do torcedor será fundamental para a equipe minastenista 
buscar o bicampeonato seguido e o quarto título da principal 
competição do calendário brasileiro.

O primeiro jogo do ano será no dia 7, às 20h, contra o Flu-
minense. Na sequência, o time faz um difícil jogo contra o 
Osasco/Audax, no dia 10, às 21h30. Já no dia 14, o Itambé/
Minas vai a Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para mais um 
clássico contra o Dentil/Praia Clube, às 21h30. O jogo en-
cerra o primeiro turno da Superliga e define os confrontos 
da Copa Brasil, competição nacional e que reúne os oito pri-
meiros colocados do primeiro turno da Superliga. As equipes 
classificadas se enfrentam em jogo único e em cruzamento 

#VemPraArena

Superliga Feminina 2019/20 • 1º turno

2º turno

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL

7/1 20h Itambé/Minas x Fluminense Arena MTC

10/1 21h30 Itambé/Minas x Osasco/Audax Arena MTC

14/1 21h30 Dentil/Praia Clube x Itambé/Minas Uberlândia (MG)

17/1 21h30 Itambé/Minas x Flamengo Arena MTC

24/1 20h Itambé/Minas x Valinhos Arena MTC

28/1 20h Itambé/Minas x São Cristóvão Saúde/ São Caetano Arena MTC
*As datas e horários dos jogos podem ser alterados pela organização

olímpico (1ºx8º, 2ºx7º, 3ºx6º e 4ºx5º), com mando de quadra 
na casa dos quatro primeiros colocados. A data prevista para 
as disputas da Copa Brasil é dia 21. Desta forma, o torcedor 
minastenista pode ter mais um jogo em casa em janeiro.

Antes da Copa Brasil, a equipe minastenista abre o segundo 
turno da Superliga, no dia 17, às 21h30, contra o Flamengo. 
Na sequência, nos dias 24 e 28, o Itambé/Minas encara o Vali-
nhos e o São Cristóvão Saúde/São Caetano, respectivamente.

Acostumada com o carinho e o apoio do torcedor minaste-
nista a central e capitã Carol Gattaz conta com a presença da 
torcida para as partidas em casa. “O nosso torcedor é dife-
rente. É fiel, é barulhento e é muito incentivador. Com certeza, 
os adversários sentem isso quando jogam aqui. Nós, joga-
doras, adoramos quando a arena está cheia e os torcedores 
nos apoiam. Sem dúvida, ele (o torcedor) é o nosso sétimo 
jogador em quadra e, por isso, esperamos todos”, ressaltou a 
capitã minastenista.

Mundial de Clubes
Em dezembro, a equipe Itambé/Minas participou, pelo se-
gundo ano seguido, do Campeonato Mundial de Clubes, re-
alizado em Shaoxing, na China. A disputa contou com oito 
equipes e o time minastenista, tetracampeão sul-americano, 
encerrou a competição na quinta posição, ao vencer o Praia 
Clube, equipe convidada para o torneio, por 3 sets a 2 (18/25, 
25/14, 18/25, 25/22 e 15/9). Na partida, a minastenista Deja 
McClendon foi eleita a melhor jogadora em quadra e levou o 
prêmio de MVP. 

Itambé/Minas em Shaoxing, onde foi disputado, 
mais uma vez, o Mundial de Clubes

VÔLEI FEMININO
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VÔLEI MASCULINO

Tabela de jogos – Superliga Masculina 2019/20

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO

5/1 21h Sada Cruzeiro x Fiat/Minas Contagem (MG) SporTV
8/1 19h30 Fiat/Minas x América Vôlei Arena MTC  Canal Vôlei Brasil
11/1 16h Fiat/Minas x Vôlei Um Itapetininga Arena MTC  Canal Vôlei Brasil
19/1 20h Denk Academy Maringá Vôlei x Fiat/Minas Maringá (PR) TV Cultura

O Minas comprovou a sua força como um dos principais 
clubes formadores de atletas no vôlei masculino do País. 
Em novembro último, o Clube disputou as edições 2019 do 
Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), nas categorias Sub-
15 e Sub-17, e sagrou-se vice-campeão nas duas. Com os re-
sultados, o Minas encerrou a temporada com três títulos de 
campeão (Sub-16, Sub-19 e Sub-21) e dois de vice-campeão 
do CBI. O Clube esteve em todas as finais e é o primeiro a 
alcançar o feito de vencer em três categorias no mesmo ano. 

Na disputa do Sub-15, os minastenistas competiram em casa, 
nas quadras da Areninha, no Centro de Treinamento Juscelino 
Kubitschek (CTJK), no Minas I. Na final, enfrentou o Flumi-
nense e, em um jogo bem disputado, o time carioca venceu a 
decisão por 3 sets a 2 (16/25, 25/14, 17/25, 25/22 e 16/14). 
O terceiro lugar ficou com o Círculo Militar (PR). O Minas foi 
representado pelos atletas Giovanni Lemos, Arthur Baroncelli, 
Arthur Vianna, Bernardo Perdeneiras, Henrique Costa, Gabriel 
Candido, Rafael Chrcanovic, Otávio Silva, Gustavo Chrcanovic, 
Bernardo Gambatto Kudiess, Luiz Henrique Schuffner, Gabriel 
Biagini, Pedro Firmo, Bernardo Santos e Eduardo Vieira. 

Já o campeonato Sub-17 foi disputado no Olympico Club, 
em Belo Horizonte. O time do Minas venceu seis jogos para 
chegar até a final. No duelo pelo título, o Sada Cruzeiro ven-
ceu por 3 sets a 0 (25/23, 25/21 e 25/20). O Fluminense ficou 
com a medalha de bronze. O time minastenista vice-campeão 
contou com os jogadores Luis Filipe Drummond, Lucas Torres, 

Venicio Gonçalves, Gabriel Fogaça, Filipe Baioco, Bernardo de 
Oliveira, Miguel Matos, Raphael Viggiano, José Henrique, Ga-
briel Pavão, Pedro Henrique Costa, Fabrício de Souza, Samuel 
Vilaça, Arthur Buczmiejuk, João Victor Silva e Pedro Meijon 
Vilela. Nas duas disputas, o técnico foi Rodrigo Regattieri, 
acompanhado pelo assistente Marcelo Melado.

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

Os Campeonatos Brasileiros Interclubes são sediados pelo 
Clube conforme Acordo de Cooperação nº 23/2019, parceria 
Minas Tênis Clube e Comitê Brasileiro de Clubes – CBC.

Para os Campeonatos Brasileiros Interclubes parte dos atletas 
dos Clubes filiados ou vinculados tem as despesas de hospe-
dagem e transporte aéreo custeadas com recursos públicos 
geridos pelo Comitê Brasileiro de Clubes –CBC.

Neste mês de janeiro, o Fiat/Minas terá quatro jogos pela 
Superliga Masculina 2019/20, sendo dois na Arena MTC. O 
time minastenista também poderá disputar, este mês, a Copa 
Brasil 2020, que contará com os oito primeiros colocados do 
primeiro turno da Superliga 2019/20.

Com três títulos e dois vice, Minas participa de todas as finais do Brasileiro Interclubes
Base vencedora

Fiat/Minas na Superliga

Equipe Sub-15 no pódio do Brasileiro Interclubes, na Areninha

Time Sub-17 levanta o troféu de vice-campeão do Brasileiro 
Interclubes
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Brent Jackson já 
jogou na liga de 
desenvolvimento 
da NBA 

Leron Black veio do Flamengo para reforçar o Minas

Norte-americanos Brent Jackson e Leron Black defendem o Minas no NBB
Mais dois reforços 

BASQUETE

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO

15/1 20h Minas x Pato Basquete    Arena MTC Dazn
22/1 20h Minas x Rio Claro Basquete  Arena MTC Dazn
28/1 20h Botafogo x Minas  Rio de Janeiro (RJ)  Dazn
31/1 21h10 Flamengo x Minas Rio de Janeiro (RJ) Fox Sports

Jogos do Minas no NBB em janeiro/2020 

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

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

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

PANTONE 180 C 

R: 190
G: 58
B: 52

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

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

O Minas tem mais dois atletas norte-americanos na equipe que  
disputa o Novo Basquete Brasil (NBB) 2019/20. O ala/armador 
Brent Jackson, 25 anos e 1,93m, e o ala/pivô Leron Black, 23 
anos, 2,01m, reforçam a equipe comandada por Leo Costa. 

Natural de Fort Carson, no Colorado, nos Estados Unidos, Brent 
Jackson estava no Ostioneros de Guaymas, do México. Por lá, 
teve médias de 18,6 pontos, 5,2 rebotes e 1,9 assistência por 
partida. Nos arremessos de 3 pontos, o jogador registrou apro-
veitamento de 39,9%.  O atleta é formado pela Universidade de 
Columbus State, equipe que defendeu no basquete universitá-
rio, e teve passagem pela G League da NBA (equivalente à bra-
sileira LDB – Liga de Desenvolvimento do Basquete), em 2016, 
quando atuou pelo Long Island Nets. “A estrutura do Minas é 
uma das melhores que eu já vi. Me disseram que é, de longe, 
a melhor do Brasil. E eu acredito nisso, porque você tem cinco, 
seis quadras diferentes, onde você pode treinar a qualquer hora 
do dia”,  elogia o atleta.

Já Leron Black nasceu em Memphis, no Tennessee, está em 
seu segundo ano como profissional e jogava pelo Flamengo. 
Antes disso  jogou no Argentino de Junin, da Argentina, com 
médias de 15,7 pontos, 7,18 rebotes e 0,53 assistência por 
jogo. Black é formado pela Universidade de Illinois, equipe que 
também defendeu com destaque, anotando médias 15,3 pon-
tos e 5,19 rebotes por partida. 

Além de Brent e Black, a equipe do Minas no NBB já conta com 
o pivô Devon Scott e o ala/pivô Tyrone. 
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O ano de 2019 foi histórico para a natação do Minas. 
Das categorias de base ao time de ponta, a equipe mi-
nastenista dominou os campeonatos nacionais, com 
cinco títulos e três vice-campeonatos, foi o primeiro 
clube brasileiro a conquistar um troféu no US Open 
(campeonato norte-americano), um dos torneios mais 
fortes do mundo, e esteve representado nas seleções 
brasileira e mineira. Tantas conquistas deram ao Clu-
be, ainda, o primeiro lugar no ranking nacional de clu-
bes, com ampla vantagem sobre o segundo colocado.  

Nas disputas nacionais, o time adulto foi campeão do 
Troféu José Finkel e vice-campeão do Troféu Brasil - 
Maria Lenk. As equipes Infantil e Júnior foram cam-
peãs nos dois brasileiros disputados no ano, e o time 
Juvenil ficou com o vice-campeonato nas duas dispu-
tas da categoria. Os cinco títulos e os três troféus de 
vice deixaram o Minas na liderança do ranking nacio-
nal, com 325 pontos. O segundo colocado, o Pinheiros, 
terminou o ano com 238 pontos, e o Corinthians ficou 
em terceiro, com 237 pontos. 

Para fechar o ano de 2019, o Minas conquistou o troféu de terceiro 
colocado no masculino no torneio US Open, disputado no Georgia 
Tech Campus Recreation Center, em Atlanta, nos Estados Unidos, em 
dezembro último. Esse foi o primeiro troféu de um clube brasileiro no 
campeonato norte-americano, um dos mais fortes do mundo. 

Minas domina os campeonatos brasileiros,  
tem conquista inédita e é líder do ranking nacional

O número 1 

A equipe Infantil comemora, na água, a vitória no 
Campeonato Brasileiro Interclubes de Natação de Inverno, 
realizado no Parque Aquático do Minas I   

Atletas e comissão técnica da equipe de natação do Minas
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O diretor de natação do Clube, Hélio Valente Lipiani, ressaltou 
que as inúmeras conquistas são frutos do trabalho e da dedi-
cação de todos os envolvidos com a equipe. “A nossa equipe 
de natação é um grupo muito coeso e com o mesmo objetivo. 
Todo mundo trabalha com o pensamento de sempre melhorar 
e, consequentemente, têm vindo os resultados. Temos toda 
uma equipe multidisciplinar que trabalha em sintonia. A na-
tação é o esporte do Minas com o maior número de atletas 
e a nossa base é de grande importância, a nossa essência é 
formar atletas e cidadãos. Oferecemos uma das melhores es-
truturas do Brasil e damos a mesma importância para a base 
e a ponta, um é referência para o outro”, afirmou. 

A comissão técnica da natação minastenista mostra os troféus 
conquistados em 2019

O diretor de natação Hélio Lipiani com o Troféu José Finkel, 
conquistado no Campeonato Brasileiro Absoluto de Inverno

NATAÇÃO
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A formação dos campeões

Os resultados alcançados pelo Minas a partir da categoria In-
fantil, a primeira que disputa competições nacionais, são fru-
tos também do trabalho desenvolvido nas categorias Mirim 
e Petiz, de iniciação e preparação dos atletas para a carreira 
esportiva. 

No Mirim, segundo a técnica Mariana Pires Gaspardi, a prio-
ridade é o trabalho de aperfeiçoamento da técnica e de fun-
damentos da natação. Os pequenos atletas (de 8 a 10 anos) 
começam a ter contato com a realidade competitiva por meio 
de tomadas de tempo e algumas competições oficiais. “Nessa 
primeira categoria, uma das nossas preocupações é passar 
para as crianças e aos pais como deverá ser a vida de atleta 
com organização e gestão de tempo, de compromissos diá-
rios com as atividades, a organização do material, a ter senso 
de responsabilidade, resiliência, garra e vontade, além de lidar 
com frustrações. Fora das piscinas, proporcionamos convívio 
social, atividades de coordenação motora, flexibilidade, pre-
paração física e concentração e também atividades lúdicas”, 
afirma  Mariana.

Na categoria Petiz, o Clube começa a levar os pequenos na-
dadores para as competições. Em 2019, a equipe subiu ao 
pódio nas duas edições do Festival Sudeste Petiz – Troféu Ivo 
da Silveira Lourenço. No primeiro semestre, a competição foi 
realizada no Parque Aquático do Minas I, e o Clube ficou em 
segundo lugar. Já na disputa do segundo semestre, em Vitória 
(ES), o time minastenista terminou em terceiro lugar. A equipe 
também foi campeã do XXIX Troféu Kurosa de Natação, em 
Ipatinga (MG), e dos Campeonatos Mineiros de Inverno e de 
Verão, disputados no Minas. 

Pequenos nadadores do Mirim e do Petiz, no desfile de abertura do Festival Sudeste, realizado no Minas

CAMPEÃO

•   Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno – Troféu Ru-
ben Dinard de Araújo 

•  Brasileiro Interclubes Júnior de Inverno – Troféu Dr. 
Tancredo Neves 

• Brasileiro Interclubes Absoluto – Troféu José Finkel 

•   Brasileiro Interclubes Júnior de Verão – Troféu Julio 
de Lamare

•   Brasileiro Interclubes Infantil de Verão – Troféu Mau-
rício Bekenn 

VICE-CAMPEÃO

•   Brasileiro Interclubes Juvenil de Inverno – Troféu Ar-
thur Sampaio Carepa 

•   Brasileiro Interclubes Juvenil de Verão – Troféu Car-
los Campos Sobrinho 

•  Brasileiro Absoluto de Inverno - Troféu Brasil - Maria 
Lenk 

•  Festival Sudeste Petiz 1º semestre – Troféu Ivo da 
Silveira Lourenço

3º COLOCADO

•  US Open, em Geórgia/Atlanta/EUA 

•  Festival Sudeste Petiz 2º semestre – Troféu Ivo da 
Silveira Lourenço

Minas: 1º lugar no Ranking Nacional 
de Clubes de Natação 2019

NATAÇÃO
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PATROCÍNIO REALIZAÇÃOAPOIO

Compositor  
Pacífico Mascarenhas
Precursor da Bossa Nova 
em Minas Gerais

Escultura  
Leo Santana

>

Nossa 
música,
nossa 
história

O CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE  
AGORA É CIRCUITO LIBERDADE. 

VENHA CONHECER A ESCULTURA!

RUA DA BAHIA, 2.244. 
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Os judocas do Minas encerraram 2019 no lugar mais alto 
do pódio do  Campeonato Brasileiro Sênior. Os minaste-
nistas dominaram a disputa, realizada em dezembro, em 
Balneário Camboriú (SC), e garantiram o título de campeão 
para o Estado de Minas Gerais. Ao todo, os minastenistas 
chegaram a dez das 14 finais da competição e conquista-
ram sete medalhas de ouro, três de prata e quatro de bron-
ze. Na classificação geral da competição federativa, Minas 
Gerais, que foi representado por 18 atletas do Minas, ficou 
em primeiro lugar geral, no masculino e no feminino. O Rio 
Grande do Sul foi o segundo colocado e o Rio de Janeiro 
ficou em terceiro lugar.

As medalhas de ouro do Minas Tênis Clube foram conquis-
tadas por Amanda Lima (48kg), Mariana Silva (63kg), Sa-
rah Bezerra (70kg), Ariana Ingrid (78kg), Eduardo Bettoni 
(90kg), André Humberto (100kg) e Tiago Palmini (+100kg). 
As medalhas de prata vieram com Maria Taba (52kg), Laya-
na Colman (57kg) e Júlio Koda Filho (73kg). Subiram ao 
pódio para receber a medalha de bronze Adriano Rodrigues 
(66kg), Guilherme Oliveira (81kg), Gustavo Assis (90kg) e 
Juscelino Nascimento Júnior (+100kg).

O técnico minastenista Fúlvio Miyata destacou o bom re-
sultado dos minastenistas. Para ele, as medalhas e o título 

geral da competição coroaram o trabalho em equipe desen-
volvido em 2019. “O resultado foi muito bom. O Brasileiro 
ficou mais marcado pelo número de atletas do Minas nas 
finais. Foram dez em 14 categorias. Isso nos surpreendeu 
de forma muito positiva. Os mais jovens, como Maria Taba 
e Júlio Koda, também foram surpresas por serem meda-
lhistas nessa competição Sênior. Sempre queremos mais 
e o objetivo para este ano é ir além. Vamos trabalhar duro 
para isso. Estamos construindo a cada semana, a cada 
mês uma equipe cada vez mais forte. Isso é um trabalho 
de valorização de toda a comissão técnica e os resultados 
são frutos de um trabalho em união. Fico muito feliz por 
todos esses resultados”, comentou Fúlvio.

O judoca Guilherme Schimidt (81kg) inicia o ano de 2020 com 
a convocação da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para 
participar, com a seleção brasileira, do primeiro Treinamen-
to de Campo Internacional da temporada. O atleta embarca, 
com outros dez judocas, no dia 7 de janeiro, para a cidade de 
Mittersill, na Áustria. Os treinamentos serão realizados até o 
dia 14 e servem de preparação para as primeiras competições 
dos calendários nacional e internacional.

É campeão!

Convocado

Representando o estado, minastenistas conquistam o Campeonato Brasileiro Sênior

Equipe minastenista faturou o campeonato brasileiro sênior, representando o Estado de Minas Gerais

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

JUDÔ
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Equipe minastenista Sub-17 é vice-campeã estadual 
da temporada 2019 

Saldo positivo

FUTSAL

O Minas conquistou a medalha de prata no Campeonato Estadual Sub-17 de Futsal. 
A competição teve os jogos disputados nas cidades de Belo Horizonte e Itaúna 
(MG), entre os dias 21 e 24 de novembro. O título ficou com o Praia Clube, e o Tro-
pical, na terceira posição, completou o pódio. Além dos três primeiros colocados, 
Olympico e Araguari participaram do torneio.

“Estivemos em uma competição muito disputada. O resultado está dentro da nossa 
expectativa, ficar entre os dois melhores do estado. Para o próximo ano, projetamos 
uma temporada ainda melhor. A gente reconhece que é uma conquista boa, mas va-
mos trabalhar muito mais”, comentou o técnico Samuel Alves.

Fizeram parte da equipe vice-campeã os atletas Arthur Evangelista Lasmar, 
Bruno Kagmierski, Davi Mariano Kern, Gabriel Merrighi de F. Amaral, Gabriel 
Souza Bittencourt, Gustavo Sander Pessoa, Henrique Almeida Resende, Henri-
que Naves G. de Almeida, Italo de Oliveira Viriato, Leonardo de Castro Chaves, 
Leonardo Cançado Jordão, Luan Henrique Silva Gonçalves, Lucas Diniz Pardini 
Ribeiro, Lucas Paiva Eisenberg, Pedro Henrique Fonseca Lacerda, Pedro Silveira 
Castro, Rafael Machado Esteves, Rafael Ramos Bitterbrun e Eduardo Matheus 
Camargo.

Para o treinador Samuel Alves, o balanço na temporada é positivo, principalmente 
pelo fato da categoria aproximar os atletas do time adulto do futsal minastenista.

Os atletas minastenistas contam com incentivo do projeto Formação e Desenvol-
vimento de Atletas do Futsal - Ano III - número 2017.01.0019 e Decreto 46.308/13, 
pelo mecanismo Minas Esportiva Incentivo ao Esporte.

Minas fez grandes jogos na campanha do vice-campeonato estadual
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Representando o time da Confederação Sul-americana de 
Tênis (Cosat), o tenista William Norton Junior e a técnica 
Fernanda Ferreira foram campeões da Copa América, reali-
zada em Orlando, nos Estados Unidos, em dezembro último. 
Fernanda comandou a equipe feminina Sub-14, e William 
foi um dos representantes do masculino. Além do time  
sul-americano, participaram as equipes do Canadá, dos  
Estados Unidos e da Confederação de Tênis da América  
Central e do Caribe (Cotecc). Para ficar com o título, o time 
da Cosat venceu os times do Canadá e da Cotecc.

O Minas encerrou 2019 como o 3º colocado no ranking 
geral de clubes do Campeonato Brasileiro Interclubes de 
Tênis (CBI). O primeiro lugar ficou com o Clube Curitiba-
no e em segundo ficou o Clube Esperia. O time minas-
tenista conquistou o lugar no pódio após garantir bons 
resultados nas seis etapas do CBI ao longo do ano. Ainda 
por ter participado e somado pontos em todas as etapas, 
o Minas se classificou para o Brasileiro Interclubes por 
equipes, realizado em dezembro, em Florianópolis (SC). O 

O Minas conquistou dois títulos de campeão e três títulos de vice-campeão na disputa do FMT Masters Juniors, realizado no 
Minas Country, em dezembro. A competição reuniu os oito melhores jogadores mineiros de cada categoria Infantojuvenil. 
Os troféus de campeão do Minas foram conquistados por Pedro Lemos (12 anos) e por William Norton Junior (16 anos). 
Os vice-campeonatos vieram com Bárbara Baeta (11 anos), Laura Nastrini (14 anos) e Davi Martins (14 anos).

Mais um troféu

No pódio do CBI

FMT Master Juniors

William e Fernanda com o troféu da Copa América

Roberto Carvalhais (Neneco), gerente do Departamento 
de Tênis, recebeu o troféu de terceiro colocado no CBI

Equipe feminina Sub-18 e o técnico Daniel Ferreira
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William Norton e Fernanda Ferreira são campeões da Copa América, nos Estados Unidos

TÊNIS

time feminino Sub-18, formado por Clara Penido, Sofia Silva 
e Bárbara Alvarenga, ficou em terceiro lugar. 

O Minas participa dos Campeonatos Interclubes por meio do Termo de 
Adesão e Compromisso nº10/2019. Neles parte dos atletas e comissão 
técnica do Minas e dos Clubes filiados ou vinculados tem as despesas de 
hospedagem e transporte aéreo custeadas com recursos públicos geri-
dos pelo Comitê Brasileiro de Clubes – CBC.

O técnico Daniel Klaion faz parte do Projeto Formação de Atletas por 
Meio do Investimento em Profissionais do Esporte – nº 64, parceria Mi-
nas e CBC.
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O técnico Alexandro Rungue e as 
minastenistas Manuela, Alice e Luiza 

No Japão
Minastenistas encerram 2019 com boas notas no Campeonato Mundial

da disputa e por muito pouco não avançou para a semifinal. Entre 
98 competidores, Rayan foi o 28º da eliminatória, com 108,740 
pontos. O último classificado foi o ucraniano Anton Davydenkon, 
que teve apenas 0,09 pontos a mais que Rayan. Alice Hellen foi 
a 31ª (99,040 pontos) e Daienne Cardoso ficou em 41º (97,670). 
Além deles, Alice Albuquerque e Luiza Porto, ambas de 13 anos, 
e Manuela Marcondes, 15 anos, todas sócias e formadas no Mi-
nas, disputaram o Campeonato Mundial – Age Groups, também 
em Tóquio. Os técnicos minastenistas Alexandro Rungue e Silton 
Santos integram a comissão técnica do Brasil no Japão.

A equipe de Ginástica de Trampolim do Minas inicia, neste mês, 
a preparação para as disputas do calendário 2020. Acesse o site 
www.minastenisclube.com.br e fique por dentro da programação 
das equipes minastenistas.

Os minastenistas Rayan Castro, Alice Hellen e Daienne Cardoso 
representaram o Minas e o Brasil no Campeonato Mundial de Gi-
nástica de Trampolim – Elite, realizado em dezembro, em Tóquio, 
no Japão. Apesar de não terem conquistado medalhas, os mi-
nastenistas tiveram bons resultados e seguem em busca da tão 
sonhada vaga para os Jogos Olímpicos deste ano.

Alice Hellen ficou em 4º lugar na final do Trampolim Sincroniza-
do, ao lado da brasileira Camilla Gomes, que treina nos Estados 
Unidos. “Imaginem a dificuldade que é. A gente encontra alguns 
dias antes de competir, combinamos a série que vamos executar 
e, às vezes, não dá tempo de fazer nenhum treino. Por isso, consi-
dero o resultado nesse Mundial muito bom. Estamos no caminho 
certo”, ressalta Alice Hellen. Neste ano, as duas atletas também 
conquistaram o bronze na Copa do Mundo do Azerbaijão.

Já no Trampolim Individual, Rayan Castro foi o melhor brasileiro 

GINÁSTICA DE TRAMPOLIM
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Minastenistas são homenageados durante cerimônia da Festa do Atleta

O ano de 2019 foi de inúmeras conquistas para os esportes 
do Minas. O Clube foi bem representado em todas as modali-
dades, em disputas nacionais e internacionais, mantendo sua 
posição de destaque entre os clubes formadores de atletas 
do Brasil. Depois de tantas competições e vitórias, vestindo a 
camisa do Minas, os atletas destaques foram homenageados 
pela diretoria na cerimônia da Festa do Atleta, realizada no Tea-
tro do Centro Cultural Minas Tênis Clube, em dezembro último.

Destaques do ano

Os atletas foram premiados em reconhecimento ao bom de-
sempenho durante a temporada, nas categorias “Atleta que 
mais vestiu a camisa do Minas”, “Destaque Acadêmico”, “Atle-
ta Revelação”, “Destaque de cada modalidade por categoria” 
e “Destaque da modalidade”. Os minastenistas receberam os 
troféus e medalhas das mãos do diretor de Esportes Carlos 
Antonio da Rocha Azevedo, do diretor de Vôlei Masculino Elói 
Lacerda de Oliveira Neto e do diretor de Judô Euler Barbosa de 
Carvalho, que representaram toda a Diretoria do Clube.

Os destaques das modalidades foram os atletas Guilherme 
Carvalho dos Santos (basquete), Gabriel Oliveira Ferro (futsal), 
Lucas de Souza Bitencourt (ginástica artística), Alice Hellen Go-
mes (ginástica de trampolim), Guilherme César Schimidt (judô), 
Fernando Muhlenberg Scheffer (natação), William de Gouveia 
Norton Junior (tênis), Júlia Gambatto Kudiess (vôlei feminino) 
e Edson Junio Sousa da Paixão (vôlei masculino). Os atletas fo-
ram homenageados em outras quatro categorias. Confira a lis-
ta completa dos premiados pelo site minastenisclube.com.br.

O jogador Filipe Baioco Cipriano, de 16 anos, foi premiado como 
destaque da categoria Infantil do Vôlei Masculino. Na última 
temporada, o atleta foi campeão brasileiro em sua categoria e 
chegou a integrar o time adulto Fiat/Minas no torneio Super 4 In-

Cerimônia de premiação da Festa do Atleta, no Teatro CCMTC

Os premiados na categoria Destaques por Modalidade

FESTA DO ATLETA
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ternacional, na Bolívia, em outubro. “Acho muito importante essa 
premiação. Valoriza o trabalho dos atletas e é um reconhecimen-
to pelo nosso dia a dia de treinos e competições”, agradeceu. 

O diretor de Esportes Carlos Antonio da Rocha Azevedo (o Ro-
chinha) ressaltou a dedicação dos atletas para representar bem 
as cores do Minas pelo mundo. “Tivemos um ano de extrema 
importância para o Minas. Foi um ano de transição, em que 
saímos da Olimpíada do Rio e estamos indo para a Olimpíada 
de Tóquio. Foi um ano de diversas competições em novos for-
matos, como os Campeonatos Brasileiros Interclubes. Tivemos 
campeões em todas as categorias, por todas as modalidades. 
E digo que o mais importante não são os troféus ou medalhas 
de cada um, os valores mais importantes são a dedicação, o 

comprometimento, o esforço e o trabalho em equipe”, afirmou.

Rochinha também agradeceu, em nome de toda a diretoria, 
aos atletas, aos familiares e aos parceiros. “Gostaria de agra-
decer a todos. É sempre uma data muito especial essa festa 
pelo reconhecimento. É uma festa da família, que tanto confia 
e nos prestigia. Quero dar os parabéns e agradecer, em nome 
do presidente, do vice-presidente, do presidente do Conselho 
Deliberativo e de toda a diretoria, aos pais pela confiança e 
apoio. Gostaria de agradecer a vocês por todas as colocações, 
que servem de motivação para o nosso aprendizado no dia a 
dia. Agradeço também a todos os nossos parceiros e patroci-
nadores, que tanto ajudam o Minas a manter o alto nível e a 
excelência”, finalizou.
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Tradição Esportiva

Wi-fi liberado

Vozes do Minas

Representado pelo presidente Ricardo Vieira Santiago, o  Mi-
nas Tênis Clube recebeu, em dezembro último, com o Prê-
mio Esporte Mineiro 2019, na categoria Tradição Esportiva. 
Em sua terceira edição, a distinção é concedida pela Secre-
taria de Desenvolvimento Social e Esporte de Minas Gerais, 
por meio da Subsecretaria de Esportes, a instituições e per-
sonalidades  que contribuem para o desenvolvimento do es-
porte no estado. Foram homenageados representantes de 
37 categorias, durante a cerimônia realizada na Cidade Ad-
ministrativa, com a participação de cerca de 350 pessoas. 

Os associados têm acesso livre à rede wi-fi das três Uni-
dades do Minas e do Náutico. E para facilitar a utilização 
das redes, o Departamento de Tecnologia da Informação 
padronizou as senhas dos quatro clubes. Ou seja, agora, 
cada clube tem somente uma rede, e a senha será sempre a 
mesma. Conecte-se!

Minas I: a rede é MTCI_WIFI, e a senha, @minastc  
Minas II: a rede é MTCII_WIFI, e a senha, @minastc  
Minas Country: a rede é MTCC_WIFI, e a senha, @minastc 
Minas Náutico: a rede é MTNC_WIFI, e a senha, @minastc

Máster no pódio
O tradicional recital de Natal do Coral do Minas Tênis Clu-
be, realizado em dezembro último, lotou o Teatro do Centro 
Cultural Minas Tênis Tênis Clube (CCMTC). Denominada 
“Vozes de Minas”, a apresentação encantou o público, in-
terpretando canções clássicas e populares natalinas. Pela 
primeira vez, os solistas do recital foram integrantes do 
próprio grupo. As sopranos Lindalva Martins Cade, Delba 
Campos Moreira e Delma Campos Carmo, a contralto Ma-
ria de Lourdes Martins de Souza Laender e o tenor José do 
Patrocínio Lima mostraram talento e foram muito aplaudi-
dos. Formado por 60 associados, o Coral do Minas é regi-
do pela competentíssima maestrina Eliane Fajioli.

As associadas Wilnie Flecha, Nadia Jascolka, Fatima Gaz-
zinelli, Vania Cunha, Paula Roenick, Regina Esteves,  Sonia 
Faria, Cristina Resende, Zizi Lima e Claudia Caixeta e Ma-
rise Brandão (técnica) formaram a equipe vice-campeã da 
categoria 55+ do Campeonato Brasileiro de Vôlei Master, 
realizado em novembro último, em Saquarema/RJ, reunin-
do jogadoras de todo o País. Parabéns, meninas!
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Os judocas Nilton Eduardo, Thays Xavier, Gabriel Almeida, Maria Taba 
e Bruno Watanabe aproveitaram a tarde de sol à beira da piscina para 
se distrair com o jogo UNO

Os nadadores Victor Baganha, Lui Gabriel, 
Pedro Cristo e Arthur Souza curtem a bela 
vista da Lagoa dos Ingleses

Os ginastas minastenistas também mostraram 
talento na quadra de futebol

Os artilheiros do futsal minastenista: Gabriel 
Ribeiro, Gabriel Ferro, João Trevenzoli, Renato 
Ramba e Leonardo Homem

O casal do vôlei minastenista: Luanna Emiliano 
e Marcus Vinícius

Felipe Roscoe, Diogo Bulhões, Gustavo Cassini, 
Gabriel Pessoal e Bernardo Lopes, atletas de 
base do basquete

Os tenistas e amigos inseparáveis Washington 
Cardoso, Daniela Pinheiro e Caio Canal se 
divertem na quadra do Náutico

Nathally Rodrigues, Monique Helena, Júlia Kudiess e Ana Flávia 
Cambraia, atletas do vôlei feminino, aprovaram o açaí

Tempo de comemorar
O ano de 2019 foi sensacional para as categorias de base do Minas! Nas quadras, no tatame, na piscina ou nos aparelhos de 
ginástica artística e de trampolim, onde houve disputas, teve atletas do Minas em destaque. E, para coroar a temporada de 
vitórias, o Clube promoveu mais uma edição da tradicional Festa do Atleta, no Minas Tênis Náutico Clube, com muito churrasco, 
pizza, pão de queijo, picolé, açaí, sucos e refrigerantes. No evento, todos os atletas do Clube se reuniram para um dia inteiro de 
diversão e confraternização. Em fevereiro, a turma volta aos treinos, para garantir mais medalhas e troféus em 2020.
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No Teatro do CCMTC, “Because – O Espetáculo” abriu o evento de 
confraternização da Diretoria com patrocinadores

Eliseu Barros, diretor musical do espetáculo, o bailarino André Rosa, 
Denise Lobão e o presidente minastenista Ricardo Santiago

O vice-presidente do Minas, Carlos Henrique 
Martins Teixeira, Thereza Cristina Martins Teixeira 
e Ana Paula Cunha, consultora comercial da 
Risotolândia

Representando o Centro Universitário Newton 
Paiva, Norma Vidotti, Vanessa Scudeler e 
Paula Ribeiro

André Baeta, diretor de Tênis do Minas, André 
Matoso, diretor comercial da Quatree, e o diretor 
social minastenista Lito Mascarenhas

Os convidados se reuniram no foyer do Teatro para coquetel

O diretor de Marketing Sergio Botrel, ladeado 
pelas representantes da Rádio Alvorada Nara 
Lopes e Larissa Lopes

Parcerias de sucesso
O tradicional coquetel de confraternização da Diretoria com patrocinadores e parceiros do Clube, promovido pela Diretoria de 
Negócios e Marketing do Minas, comandada pelo diretor Sergio Botrel, reuniu cerca de 200 pessoas, em novembro, no Teatro 
do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC). Os convidados assistiram ao musical “Because – O Espetáculo”, que conta a 
trajetória de um jovem tendo como narrativa a poesia das canções do quarteto britânico The Beatles. Após a apresentação, 
foi realizado o coquetel de confraterenização, no foyer do Teatro, em que minastenistas e empresas reafirmaram a parceria, 
projetando ações para 2020. No evento, houve o lançamento exclusivo da cerveja low-carb Ambev Session Ipa.
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Belos espetáculos
Inspirado na criatividade e nos sonhos, o Festival Anual de Dança 2019, denominado “E se não der, a gente inventa”, foi realizado 
com grande sucesso, em dezembro, no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC). No palco, 287 alunas do Curso de 
Dança do Minas, na faixa de 3 a 60 anos, encantaram pais, familiares e amigos, mostrando belas e divertidas coreografias, com 
cenários e figurinos da Rajão Produções. Foram quatro apresentações, duas por dia, nos estilos balé clássico, jazz, sapateado 
americano, danças urbanas, iniciação à dança, dança contemporânea e estilo livre. Parabéns bailarinas minastenistas!

Renata Gaspar, Natália Melo, Isabela 
Catarina Goulart, Maitê Rodrigues, Isabela 
Christo (sofá) e Clara Batistelli (cadeira) 
fizeram uma elegante apresentação no 
primeiro dia do Festival

Joana Ratton, Lívia Augusta Braga, Alice 
Machada e Helena Melo empolgadas para 
entrar em cena

O diretor social Lito Mascarenhas 
aplaudiu a apresentação da filha 
Valentina Mascarenhas, junto com o filho 
Antônio e a mãe Emília Mascarenhas

Lina Tomie, Julia Becker, Vitória Brasil e Cleo 
Gazzoli, prontas para colorir o Festiva de Dança

As lindas bailarinas Isadora Campolina,  
Priscila Marques, Gabriela de Lima Moreira, 
Maria Cecília Rodrigues e Sofia Coura

As talentosas Gabriela Soares, Helena 
Batista, Maria Luisa Brandão e Daniella 
Lino (abaixo); Laura Batista e Ana Cecília 
Pereira (ao fundo)

A bailarina Letícia Paiva Penna conta com a ajuda da mamãe, Renata 
Barbosa Paiva, antes de ir para o palco

Gabriela Nardelli, Letícia Cavaca, Ana Carolina Marcondes e 
Luiza Fraga brilharam na coreografia com cordas
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Os alunos Nathália Moretzsohn, Filipe Weber e Davi 
Alvares, com a instrutora Darlene Nascimento

A instrutora Caroline Bibbó e os alunos Manuela Brandão, Luiza Leal, Lucca Antonini, 
Helena Glueck, Gabriel Mello, Arthur Vieira e Arthur Mello

Com os certificados em mãos, os alunos posam ao lado de diretores, homenageados e instrutores

A oradora das turmas do Minas I, 
Joana Lopez Almeida

Os padrinhos dos formandos, Maria Taba e Bruno Passos,  
com o instrutor Bruno Grisolia Oliveira e seus alunos

Clara Moura, representante  
dos formandos do Minas II

João Pedro, André Malta, Raul Alvarenga, Maria Filizzola, Julia Kentish, Gabriela Horta, 
Estela Chaves, Helena Capanema e Julia Pacheco e o instrutor Gladstone dos Santos

O instrutor Pedro Sales e os alunos Pedro Chaves, 
Bernardo Malheiros, Clara Ribeiro e Eduardo Faria

Primeira conquista
Cinquenta e cinco minastenistas entre 8 e 9 anos participaram da Formatura do Curso Básico de Esportes/2º semestre 2019, em 
dezembro, no Teatro do Centro Cultural do Minas Tênis Clube (CCMTC). As pequenas Joana Lopez Almeida e Clara Moura dos 
Santos foram as oradoras das turmas dos Minas I e II, respectivamente. A entrega dos certificados foi feita pelos padrinhos dos 
formandos, a judoca Maria Taba e o coordenador dos Cursos de Judô e Karatê, Bruno Passos. Prestigiaram a cerimônia o diretor 
de Educação Frederico Mascarenhas e o diretor de Vôlei Masculino Elói Lacerda de Oliveira Neto.  
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Letícia Lott, Ana Maria Bravo e Eloísa 
Lomonaco prontas para dançar

Casal sorridente Dennis Ayres  
e Lucia Diniz Ayres

Muito animadas, Célia Longuinho, as irmãs Norma e Sônia Rezende 
Russo, Regina Paz e Beatriz Boulanger, em pé; Eloísa Stancioli,  
Maria Clara Dufloth e Bela Geber, sentadas

Amigos de anos, Augusto Dufloth, Fernando Versiani, Mucio Longuinho 
e Sewek Geber, em pé; Delvo Araújo e Antonio Durço, sentados

Muito elegantes, Carlos Arthur Machado  
e Terezinha Lopes Machado

Os casais João Augusto Mafra & Ruth Borges;  
Aparecida & Wagner Soares

Marta Parreiras, Grécia Guedes, Luise Melo  
e Maria Helena Lima curtiram a festa juntas

A Festa foi prestigiada por 500 associados 
maiores de 60 anos

Natal de prata
A tradicional Festa de Natal do Programa Cabeça de Prata reuniu 500 associados acima de 60 anos, em dezembro, no Salão de 
Festas da Unidade II (Espaço Pacífico Mascarenhas). Os minastenistas se soltaram na pista de dança, embalados pelo repertório 
eclético do grupo Clube da Seresta. O coquetel servido pelo bufê Sausalito agradou a todos os paladares. Com decoração 
temática, presença de instrutores de dança e muita alegria, o encerramento da programação de 2019 do Programa foi um 
sucesso. E em 2020, tem mais!
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Quer uma dica de passeio, nas férias de janeiro, 
em Belo Horizonte? Adultos e crianças que gos-
tam de esporte e querem conhecer um pouco 
mais a história da capital mineira, a evolução de 
seus costumes e de sua arquitetura, terão mo-
mentos de lazer, diversão e conhecimento, visi-
tando a exposição de longa duração “Minas Tênis 
Clube: várias histórias”, no Centro de Memória do 
Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC), que 
faz parte do Circuito Liberdade.

O Centro de Memória do CCMTC, criado a par-
tir do entusiasmo de Brenno Renato Martins da 
Costa, considerado “torcedor símbolo” do Minas, 
reúne nas vitrines de seu espaço expositivo cer-
ca de três mil itens históricos, entre fotografias, 
medalhas, recortes de jornais, artefatos variados 
e troféus, como os das recentes conquistas do 
Campeonato Mineiro, Copa Brasil, Sul-Americano, 
Superliga e vice-campeonato mundial conquista-
dos na temporada 2018/19 pela equipe minaste-
nista de vôlei feminino. O espaço fica aberto ao 
público de terça a sábado, das 10h às 20h, e aos 
domingos e feriados, das 11h às 19h. A entrada 
é franca. 

 “O propósito do Centro de Memória do Minas Tê-
nis Clube é reafirmar, por meio de seu acervo, o 
papel preponderante desempenhado pelo Clube 
na disseminação da prática esportiva em todo o 
Estado. A missão do espaço é preservar, pesqui-
sar e difundir a história do Minas, dentro do con-
texto histórico da capital mineira”, afirma Silvana 
Cançado Trindade, coordenadora do Centro de 
Memória do CCMTC, que tem o selo de reconheci-
mento do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e 
faz parte do Circuito de Museus, projeto da Rede 
Municipal de Educação, da Secretária Municipal 
de Educação, com atividades nas temáticas de 
“Esporte, Lazer e Memória” e “História de Mulhe-
res”. Além dos itens em exposição, o Centro de 
Memória do CMTC contra com uma reserva téc-
nica,  espaço que abriga mais de 50 mil objetos 
de memória do Minas e da história do esporte em 
Belo Horizonte.

Centro de Memória é um ótimo passeio para a família, nas férias em BH
Passeio pela memória

Flagrante do primeiro jogo de vôlei realizado no Minas, na inauguração 
da Praça de Esportes do Clube, em 27 de novembro de 1937

O torcedor-símbolo do Minas e precursor do Centro de Memória 
do Clube, Brenno Renato (à direita), em 1965, com o atleta Urbano 
Brochado Santiago (ao centro) e o professor Adolfo Guilherme, 
técnico da equipe de vôlei do Minas e da seleção brasileira. 

MEMÓRIA





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

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

Quer conhecer melhor o brasil e o mundo?

dubai e tailândia
O pacote de 12 dias inclui passagem aérea voando Emirates, 11 noites de 
hospedagem, sendo 03 em Dubai, 02 em Bangkok, 01 em Kanchanaburi, 01 
em Sukhothai, 02 em Chiang Rai e 02 em Chiang Mai, café da manhã todos 
os dias no hotel, 06 almoços, sendo 01 em Kanchanaburi, 01 em Sukhothai, 
02 em Chiang Rai e 02 em Chiang Mai, 01 jantar em Chiang Mai (sem bebidas 
inclusas), transporte aeroporto / hotel / aeroporto, transporte por todo o 
roteiro em veículo confortável de turismo, passeios panorâmicos em Dubai, Abu 
Dhabi, Kanchanaburi, Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok e parque histórico de Sri 
Satchanarai, visitas ao mercado flutuante de Damnersaduak, ao Museu do Ópio, 
às tribos de Chiang Rai, ao campo de elefantes, à tribo das mulheres-girafas e aos 
templos budistas citados no roteiro, passeio de trem na Ferrovia da Morte, visitas 
às cidades de Mae Sai e Sop Ruak, passeio de barco típico tailandês e guia em 
espanhol. Preço por pessoa para saída em 13/março. 
Para maiores detalhes e valores visite a nossa loja!

ibeROStaR baHia 
ReSORt
A viagem de 8 dias inclui 
passagem aérea, transfer e 7 diárias 
de hospedagem com all inclusive.

Por apenas R$ 5.588 
ou 10x R$ 558
Preço por pessoa para saída em 21/fevereiro.

SalinaS de MaCeiÓ 
ReSORt
A viagem de 8 dias inclui 
passagem aérea, transfer e 7 diárias 
de hospedagem com all inclusive.

Por apenas R$ 4.508 
ou 10x R$ 450
Preço por pessoa para saída em 29/fevereiro.

SÓCIOS DO MINAS ALÉM DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO CONTAM 
TAMBÉM COM bÔnuS Que POde CHeGaR atÉ 4%. VENHA CONFERIR!

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

Vila anGatu 
ReSORt & SPa
A viagem de 8 dias inclui 
passagem aérea, transfer e 7 
diárias de hospedagem com all 
inclusive.

Por apenas R$ 3.638 
ou 10x R$ 363
Preço publicado para saída em 09/fevereiro.


