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Que venha 2021!
Associados contam suas experiências durante 
as restrições impostas pela pandemia e revelam 
seus desejos para o novo ano.  Páginas 8, 9 e 10

Mais Trans-
formações

Viver um  
dia de cada  
vez

Superar  
2020

Treinar 
treinar e 
treinar

Que venha 
a vacina

As fotos para a capa foram feitas em local apropriado e com respeito ao distanciamento social.



Veja como é fácil investir em projetos do Minas.
Siga os passos a seguir.

Passo 2: calcule o valor máximo
que pode ser doado - até 6% do
valor devido.

Passo 1: utilize como referência
o valor devido em sua última
declaração do Imposto de Renda.

Passo 3: pronto! Agora, você já sabe 
quanto pode doar. Que tal fazer a 
doação pelo app do seu banco?

Passo 4: envie o comprovante para 
o e-mail:
leideincentivo@minastc.com.br

COMPROVANTE 
DO DEPÓSITO

leideincentivo@minastc.com.br

Fique atento! Você tem até o dia 30 de
dezembro de 2020 para fazer a sua doação.

Quando você estiver fazendo a sua declaração, já com o recibo em mãos, 
faça o lançamento do valor doado na pasta “Doações Efetuadas”, Código 41, 

para Cultura, ou 43, para Esporte, digitando o nome “Minas Tênis Clube”, 
o CNPJ 17.217.951/0001-10 e o valor pago como doação.

 Em 2021, lembre-se 
de lançar essa 

doação na 
declaração de IR.

COMPROVANTE 
DO DEPÓSITO

leideincentivo@minastc.com.br

DOAÇÕES EFETUADAS

DECLARAÇÃO IMPOSTO DE RENDA

CULTURA

ESPORTE

41

 43

2020

Atletas: Millena Silva e Luanna Emiliano

Transforme vidas
com a Cultura e o Esporte!

CONTAS para doação:

CULTURA
Dados Bancários: 
Banco do Brasil
Agência: 1585-7
Conta Corrente: 29636-8

ESPORTE
Dados Bancários: 
Banco do Brasil 
Agência: 3392 DV: 8 
Conta Corrente: 7232-x
 

@minastenisclube

Aponte a câmera do 
seu celular e veja como 

você pode contribuir.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros associados

Chegamos ao fim de um ano que pode ser considerado o mais difícil para a socie-
dade contemporânea. Em 2020, vivemos a maioria dos meses em estado de alerta 
constante, tentando nos equilibrar em meio a tantas incertezas, lutando para seguir 
em frente. A pandemia de Covid-19, que se alastrou pelo mundo a partir de março, 
interrompeu planos, adiou sonhos, tornou nossa rotina difícil e agigantou nossos 
desafios pessoais e profissionais.  

Mas, ao longo dos meses, unidos numa corrente de esperança, fé e solidariedade, 
conseguimos nos recompor, gradualmente, apesar das vidas perdidas, das dificul-
dades financeiras, de momentos de fragilidade na saúde física e emocional. Foi 
difícil para todos nós! É certo que a pandemia ainda não acabou, porém já consegui-
mos ter a sensação de que a vida está voltando ao normal, mesmo que esse normal 
seja diferente da realidade anterior a março de 2020. 

Durante o período em que o segmento clubístico teve suas atividades suspensas 
pela Prefeitura – de 20 de março a 25 de setembro -  e diante de todas os proble-
mas enfrentados, a diretoria se empenhou em assegurar o equilíbrio financeiro do 
Minas, por meio da gestão responsável, conectada à realidade do momento, mas 
também focada no futuro. Com os clubes fechados, a queda das receitas previstas no orçamento de 2020 foi inevitável, principalmen-
te aquelas relacionadas às academias e aos cursos oferecidos aos sócios. 

No entanto, trabalhamos para encontrar soluções para compensar as perdas e, ao mesmo tempo, quando os clubes fossem reaber-
tos, mantivesse o padrão de qualidade dos serviços oferecidos sócios. Adotamos os novos instrumentos disponíveis na legislação 
trabalhista, que contribuíram para reduzir despesas, mas sem gerar demissões, e renegociamos contratos com fornecedores e par-
ceiros, com condições compatíveis com a realidade atual. 

Durante os piores meses da crise sanitária global, mais uma vez ficou patente a seriedade e a competência da administração do 
Minas, pois as reservas de caixa geradas acima do previsto, nos últimos anos, permitiram a concessão do desconto de 25% nas taxas 
condominiais dos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro, além de investimentos em infraestrutura imprescindíveis para a 
valorização  do patrimônio dos associados. Nesse sentido, a primeira fase do Plano Diretor do Minas Country foi concluída em agosto 
e, no retorno ao Clube, os associados de todas as idades se encantaram com as novas instalações e serviços da nova área de lazer 
da Unidade.

O período de isolamento social imposto pela pandemia não arrefeceu a paixão dos associados pelo Minas. Colocamos a internet 
a nosso serviço, disponibilizando, nos 21 canais digitais do Clube - Instagram, YouTube, Twitter, Facebook e LinkedIn, mais de 110 
videoaulas do projeto #MinasComVcEmCasa (exercícios corporais, ioga, Pilates, dança e outros), além lives de shows, entrevistas 
e bate-papos com artistas, esportistas e personalidades contemporâneas, exposição de artes on-line, aula de culinária do projeto 
Cozinha ao Vivo e outros.

A crise sanitária global serviu também para consolidar a relevância do Programa Minas Tênis Solidário, que capitaneou diversas 
ações para ajudar segmentos mais vulneráveis da população. Casas de longa permanência de idosos, projetos sociais, creches e 
hospitais foram beneficiados com materiais de limpeza, equipamentos médicos, alimentos e roupas, nas campanhas realizadas 
pelo Minas Tênis Solidário. Dessa forma, não poderíamos deixar de agradecer calorosamente aos nossos voluntários, os gestores 
do programa, associados e apoiadores como Newton, o Verdemar e Ideal, que foram parceiros de atitude e de coração em várias 
campanhas. Sem vocês ao nosso lado tudo seria muito mais difícil. Que a solidariedade nunca nos falte e sigamos sempre juntos.

Encerrando, destaco a publicação, na contracapa desta edição, do nosso tradicional cartão de final de ano, que expressa nossa men-
sagem de otimismo e fé. Renovamos nossas esperanças por tempos melhores! Que 2021 seja pleno de saúde e prosperidade para 
toda a família minastenista!     

Citando Maquiavel:  “Não há grandes dificuldades quando abunda a boa vontade”.  

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Feliz Natal para todos! RICARDO VIEIRA SANTIAGO
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O melhor do Minas é você
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LANÇAMENTO  
NO BAIRRO SANTO  

AGOSTINHO, UM  
EMPREENDIMENTO 

À SUA ALTURA.

PROJETO FARKASVÖLGYI 
ARQUITETURA

DESIGN CONTEMPORÂNEO E IMPONENTE, 
ASSINADO POR UM DOS ESCRITÓRIOS MAIS CONSOLIDADOS DO MERCADO.

URBAN GARDEN
PAISAGISMO COM AMPLO JARDIM FRONTAL INTEGRADO AO AMBIENTE URBANO.

LAZER ABSOLUTO
AMPLA ÁREA DE PILOTIS, COM 14 DIFERENTES ESPAÇOS DE LAZER E CONVIVÊNCIA.

A PARTIR 

CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS:       (31) 9 9707 8186 
martim440.com.br |            

ESTANDE DE VENDAS NO LOCAL
  R. Martim de Carvalho,440. Bairro Santo Agostinho.

DE 83M2

VÁRIAS 
OPÇÕES DE 

PLANTAS
LAVABO

COBER- TURAS 
DUPLEX 

COM 168M2

3 QUARTOS

Imagens meramente ilustrativas. O memorial descritivo prevalece sobre todas as imagens. Registro de Incorporação sob no. 158.648 no Cartório de 1o. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte.

EXPEDIENTE

MINAS I

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

MINAS II

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

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

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

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

CONSELHO DELIBERATIVO

PUBLICIDADE
Eduardo Mineiro
(31) 99733.1810

imprensa@minastc.com.brMTCI_WIFI / SENHA: @minastc /minastenisclube

PATRONO PRODUÇÃO

PRESIDENTE

PRESIDENTE DE HONRA

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA

1º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

SUPERINTENDENTE EXECUTIVO

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

DIRETOR-SECRETÁRIO

DIRETOR-FINANCEIRO

DIRETORES-ADJUNTOS

DIRETORES-GERAIS

José Mendes Júnior Assessoria de Comunicação do Minas Tênis Clube

Ricardo Vieira Santiago

Enéas Nóbrega de Assis Fonseca  
(in memoriam)

Kouros Monadjemi

João Lúcio Almeida de Mello

Nelson Baisi Cerqueira

Geraldo Afonso Porto Pedrosa

Murilo Eustáquio Santos Figueiredo

Carlos Henrique Martins Teixeira

Paulo Fernando Cintra de Almeida

Wagner Furtado Veloso

Alexandre Azevedo Cunha
André Rocha Baeta
Antônio Celso Azevedo Oliveira 
Delson de Miranda Tolentino
Elói Lacerda de Oliveira Neto
Euler Barbosa Carvalho
Gil Marcos de Araújo Silva
Helio Valente Lipiani
Keyla Pitanga Monadjemi
Mauro Becker Martins Vieira
Sérgio Starling Versiani
Thiago de Azevedo Camargo 
Yuri Costa Dolabella

André Rubião Resende
Bruno Resende Rabello
Carlos Antonio da Rocha Azevedo
Carlos Ferreira Mascarenhas
Fernando Mauro Zefferino
Frederico Luiz Mascarenhas
Gustavo Alves Zech Coelho
José Cláudio Nogueira Vieira
Sergio Botrel Coutinho

EDITORA E JORNALISTA RESPONSÁVEL
Cláudia Leal Viana 
Reg. Prof. 3322/MG

REPORTAGEM

DIAGRAMAÇÃO

FOTOGRAFIA

IMPRESSÃO

DISTRIBUIÇÃO

PERIODICIDADE

TIRAGEM 

MINAS TÊNIS CLUBE

Camila de Ávila, Débora Sampaio, José Luiz Júnior, 
Letícia Fiuza e Poliana Gois Garcia

Bia Marques, Gabriel Cisalpino, Gustavo Henrique, 
Henrique Rocha, Léo Lucas e Marina Moretzsohn

Ignácio Costa e Orlando Bento

EGL Editores

Via Superlog

Mensal

25.300 exemplares

Rua da Bahia, 2.244 – 11º andar – Lourdes 
30160.012 – Belo Horizonte – MG  
imprensa@minastc.com.br 

CAPA
Fotos: Orlando Bento

A Revista do Minas está
disponível também no site
minastenisclube.com.br

3516.1370



LANÇAMENTO  
NO BAIRRO SANTO  

AGOSTINHO, UM  
EMPREENDIMENTO 

À SUA ALTURA.

PROJETO FARKASVÖLGYI 
ARQUITETURA

DESIGN CONTEMPORÂNEO E IMPONENTE, 
ASSINADO POR UM DOS ESCRITÓRIOS MAIS CONSOLIDADOS DO MERCADO.

URBAN GARDEN
PAISAGISMO COM AMPLO JARDIM FRONTAL INTEGRADO AO AMBIENTE URBANO.

LAZER ABSOLUTO
AMPLA ÁREA DE PILOTIS, COM 14 DIFERENTES ESPAÇOS DE LAZER E CONVIVÊNCIA.

A PARTIR 

CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS:       (31) 9 9707 8186 
martim440.com.br |            

ESTANDE DE VENDAS NO LOCAL
  R. Martim de Carvalho,440. Bairro Santo Agostinho.

DE 83M2

VÁRIAS 
OPÇÕES DE 

PLANTAS
LAVABO

COBER- TURAS 
DUPLEX 

COM 168M2

3 QUARTOS

Imagens meramente ilustrativas. O memorial descritivo prevalece sobre todas as imagens. Registro de Incorporação sob no. 158.648 no Cartório de 1o. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte.



8 • Dezembro de 2020 • REVISTA DO MINAS   

Nos meses de dezembro, as pessoas têm o costume de fazer um 
balanço do ano, das metas cumpridas, além de traçar planos para 
o ano seguinte. Mas, em 2020, tudo foi diferente. Com a chegada 
da pandemia de Covid-19, em março, todos os planos foram alte-
rados, famílias passaram a trabalhar e estudar em casa, tendo que 
se adaptar a novas rotinas, os grandes eventos foram cancelados, 
os encontros com os amigos passaram a ser virtuais... o novo co-
ronavírus circulou e transformou o mundo. E a nossa casa passou 
a ser o único lugar seguro. Todas essas mudanças interferem na 
saúde mental. Por isso, nesta última edição de 2020, a Revista do 
Minas conversou com a psicóloga Maria Regina Capanema Bahia 
sobre como manter o equilíbrio da mente diante das adversidades 
impostas pela pandemia.

Nesses tempos de pandemia, como manter a saúde mental?

O primeiro passo é aceitar a realidade. Por mais que as ativi-
dades estejam voltando a funcionar, a rotina não é a mesma, a 
forma de se viver a cidade e os lugares não é igual. Então, neste 
momento, principalmente os jovens, que é a população mais 
em risco atualmente, já que houve o aumento exorbitante de 

casos de Covid-19 em pessoas entre 14 e 35 anos, precisa, pri-
meiro, se conscientizar e aceitar o que está acontecendo. Com 
aceitação, o respeito, o pensamento coletivo e a paciência to-
mam o lugar das angústias, da ansiedade e da tristeza. Assim, 
conseguimos controlar a mente e equilibrar a saúde mental.

E como trazer essa aceitação da realidade para o dia a dia?

O distanciamento social trouxe à tona alguns sentimentos, 
como a solidão e a rejeição. Ficar muito tempo longe da con-
vivência com as pessoas, especialmente para as crianças, que 
acreditam no concreto e ainda não pensam de forma subjetiva, 
fez com que muitas pessoas se sentissem sozinhas e esqueci-
das. Ao aceitar a realidade, nós passamos a nos reinventar. Por 
mais que muitos serviços tenham voltado a funcionar, não po-
demos perder a pandemia de vista. E para colocar em prática, 
minha dica é: faça o exercício de se perguntar “o que eu posso 
fazer para me manter feliz dentro dessa realidade? O que po-
deria substituir o contato físico com os amigos, por um tempo, 
para eu me manter seguro e me sentir bem?” Refletir sobre o 
que nos faz feliz é importante. E como agora não dá para fazer 
tudo o que nos faz bem, nesse exercício, encontramos ativida-
des que podem ser adaptadas para a realidade atual e que nos 
trazem esse bem-estar. 

Qual é a importância da frequência ao Clube para manter o 
equilíbrio da saúde mental?

Toda! O Clube está reaberto, mas precisou readaptar toda a in-
fraestrutura e a rotina para receber os sócios. Então, isso já é 
um aprendizado de que tudo é possível, basta trabalhar junto 
para fazer as coisas acontecerem. E poder estar no Minas, após 
meses de reclusão, é um alento muito grande. Só de estar no 
Clube já é uma sensação de bem-estar. Fazer atividades físicas 
é muito necessário para a mente e para o corpo se sentirem 
vivos e ativos. Basta seguir todas as medidas, com paciência e 
respeito. Eu recomendo muito frequentar o Clube!

Na opinião da senhora, o que a pandemia nos ensinou, em 
termos de saúde mental?

Eu destaco uma reflexão do Abílio Diniz (empresário) sobre o 
mundo pós-pandemia e a importância do novo normal. Não 
sei se será novo ou se vamos resgatar coisas muito antigas 
de convivência. Ao longo do tempo, o diálogo foi perdido, a lin-
guagem, empobrecida, e os interesses individuais passaram a 
ter muito valor. É claro que a pandemia é algo terrível e é difícil 
enxergar um lado positivo neste momento. Mas, em termos de 
saúde mental, enxergar o lado positivo é uma grande lição de 
vida. Aprendemos a ser resilientes e, ao ficar mais em contato 
com a gente mesmo, abraçamos nossas vulnerabilidades, re-
conhecemos nossa força e encontramos soluções para seguir 
em frente. A vida continua, de uma nova forma, mas ela conti-
nua. E acredito que será uma vida mais consciente.

Regina Capanema, 
psicóloga: “aceitar a 
realidade é o primeiro 
passo para manter a 
saúde mental”

Pandemia de Covid-19 marca 2020 e transforma a vida das pessoas
Um ano inédito
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Que venha 2021!
A seguir, seis associados e o judoca Gustavo Assis fazem um balanço desse atípico 2020 e respondem às perguntas: “o que foi 
mais importante para você enfrentar as adversidades do ano e quais são suas expectativas para 2021? Confira.

CAPA

“Em 2020, a gente voltou para dentro de casa, e a união da mi-
nha família foi o que me deu força para enfrentar este momen-
to difícil. Nós, do esporte, tivemos que adaptar nossas casas 
para seguir com os treinos e não perder o foco. Eu e alguns ami-
gos nos juntamos em campanhas de solidariedade, e ajudar 
as equipes de base e os técnicos nos treinos on-line foi uma 
delas. Para 2021, a expectativa é que as coisas voltem a fun-
cionar com uma perspectiva diferente. Que a gente ame mais, 
tenha mais consciência e melhore as relações com os outros.” 
Gustavo Assis, judoca, 26 anos

“Foi um ano muito difícil, mas, por outro lado, a gente 
refletiu muito. Fiquei mais tempo com a minha família, 
o que foi muito importante para mim, e vi que a gente 
reclama demais por coisas muito pequenas. Depois que 
o Minas abriu foi um alívio muito grande. Para 2021, 
eu quero muito que a vacina saia e que a vida volte ao 
normal, mas não quero criar tanta expectativa, para 
que não aconteça algo como este ano e a gente fique 
ainda mais triste. Prefiro aproveitar o que tenho agora.”   
Joana Ratton, 12 anos 

“O importante, para mim, foi perceber que a gente não está 
no controle das coisas. E para segurar a ansiedade, eu vi que 
precisava manter minha mente ocupada. Então, li muito, estu-
dei, pratiquei ioga e fiz questão de manter o contato com as 
pessoas por Face Time. Agora que o Minas reabriu, consegui 
voltar com a rotina de exercícios de musculação e ioga. Para 
2021, eu espero que venha a vacina. Também espero que o 
novo normal seja realmente a mudança, que a gente se res-
peite mais, entenda as próprias dores e as dores do outro.” 
Eva Cristina Alves Villaça, 28 anos
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CAPA

“Eu trabalho na área comercial, que ficou parada. Tam-
bém não consegui manter minhas atividades físicas. Em 
casa, consegui ter vários momentos legais com minha 
família, o que melhorou muito nosso relacionamento. 
Eu acredito que ninguém tenha as informações neces-
sárias ainda para estipularmos um futuro e fazer planos. 
Então, para 2021, prefiro pensar em viver o dia a dia!”  
Sérgio Miranda Borges Caixeta, 29 anos

“Eu acho que o mais surpreendente de 2020 foi a cons-
tatação de que a gente tinha a coisa mais importan-
te e não sabia, a nossa liberdade. A gente percebeu 
também o quanto a arte é importante nas nossas 
vidas, e ela salvou muita gente, seja por meio dos li-
vros, filmes, séries, música... O que 2020 nos ensinou 
é que temos que viver um dia de cada vez e confiar 
na ciência, então, é assim que vou entrar em 2021.”   
Jacques Fux, 43 anos

“Foi um ano atípico e, curiosamente, foi o ano que colocou o mun-
do no século 21. A partir do momento que ficamos mais reclusos, 
a tecnologia passou a ser o elo entre as pessoas. Eu senti mui-
ta falta de encontrar os amigos e de poder abraçar minha mãe, 
que é muito idosa. E o que me permitiu enfrentar isso tudo foi a 
convivência familiar, especialmente com minha filha e meu neto. 
Assim que fiquei sabendo da volta dos cursos, eu voltei para o 
Pilates. Para 2021, eu espero que a gente tire as coisas boas de 
2020 e consiga vencer os desafios”.   
Laercio Nogueira Junior, 64 anos

“Este ano foi de muitas surpresas, muito aprendiza-
do, de choque e de muitos sentimentos inesperados. 
Tentar explicar o vírus me trazia ainda mais angústias, 
então eu passei a viver o presente. O Minas fez muita 
falta. Mesmo com todas as privações, entrar no Minas 
dá a sensação de liberdade. Estar aqui é já estar em 
contato com nossa saúde, física e mental, e isso é tão 
importante. Eu aprendi a viver apesar do vírus. E que-
ro que 2021 chegue com ainda mais transformações.” 
Carminha Guerra, 70 anos
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INSTITUCIONAL

Os 85 anos de fundação do Minas, completados em 15 de 
novembro, foram marcados por homenagens diversas ao 
Clube. Uma das mais importantes aconteceu no dia 19 do 
último mês, na Reunião Especial que marcou a reabertura ao 
público do plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG). Devido aos reflexos da pandemia de Covid-19, o nú-
mero de convidados foi limitado, mas a sessão teve transmis-
são pelo canal oficial do Minas no YouTube (minastcoficial), 
onde o vídeo está disponível para ser assistido. 

O deputado Coronel Henrique, autor da proposta de homena-
gem, em seu discurso, exaltou a importância do Minas, desta-
cando o trabalho de formação de atletas e cidadãos desenvol-
vido pelo Clube, desde o início de suas atividades.  

“Falar do Minas Tênis Clube é falar de valor, é falar de princí-
pios. Acredito que a disciplina, acredito que a ordem levará 
ao progresso. E é nesse sentido que nós homenageamos, na 
noite de hoje, esse baluarte do esporte de Minas Gerais”, afir-
mou o parlamentar.

Na sequência, representando o presidente da ALMG, 
Agostinho Patrus, o 3º vice-presidente da Casa, Alencar da 
Silveira Júnior, e o deputado Coronel Henrique entregaram 
uma placa ao presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago. 
“Para nós, é motivo de muito orgulho receber esta bela 
homenagem, que eu gostaria de dividir com todos aqueles 
que ajudaram a construir esse gigante, que é o Minas Tênis 
Clube, com todos os associados e colaboradores.

Prestigiaram a reunião especial o secretário adjunto de 
esportes de Minas Gerais e conselheiro do Minas, José 
Francisco Filho, o Pelé do Vôlei; o vice-presidente do Clube, 
Carlos Henrique Martins Teixeira; o vice-presidente do 
Conselho Deliberativo do Minas Náutico, Antonio Lage Filho; 
o gestor voluntário do Programa Minas Tênis Solidário Fábio 
Jardim; os diretores Eloi Lacerda, Euler Barbosa, Gustavo Zech 
Coelho, Lito Mascarenhas, Mauro Becker Martins Vieira; o 
superintendente Geraldo Pedrosa; e o presidente da Federação 
Mineira de Vôlei, Tomás Mendes; entre outros convidados.

Como este ano as competições esportivas ficaram suspensas por sete meses, devido à pandemia de Covid-19 e 
seguindo o rigoroso Protocolo de Bioproteção do Minas, não haverá a tradicional Festa do Atleta do Minas, em dezem-
bro. Esperamos que em 2021 possamos voltar a reunir todos os atletas e profissionais do esporte minastenista numa 
bela festa de confraternização e reconhecimento ao talento e à dedicação da vitoriosa equipe Minas Tênis Clube.

Plenário da ALMG é reaberto com homenagem ao Clube
Minas 85 anos

Não vai ter festa

Diretores minastenistas, parlamentares e convidados marcaram presença na reunião especial



A cada dia, a tecnologia está mais inserida na vida das pessoas, 
em todo o mundo. Fazer movimentações financeiras por aplica-
tivos e sites, emitir faturas de produtos e serviços adquiridos, 
inclusive de concessionárias de telefonia e energia, são ações 
comuns no dia a dia da maioria das pessoas. Além de contribuir 
para a preservação da natureza, evitando desmatamento e ex-
cesso de lixo, usar menos papel agiliza soluções.

Assim, conectado aos avanços da vida moderna, a partir de 
março/2021, o Minas deixará de enviar boletos impressos 

para os sócios. As faturas estarão disponíveis em três canais 
digitais: e-mail, site e aplicativo. Mas, para que os sócios se 
adaptem gradualmente aos novos procedimentos, a mudança 
será feita em duas etapas:

1ª) A partir de 1º de janeiro/2021, não mais serão enviados os 
boletos impressos pagos por débito automático. 

2ª) A partir de 1º de março/2021, nenhum boleto impresso 
será enviado aos sócios.

1.  Envio pelo Minas para o e-mail cadastrado pelo sócio na Central de Atendimento.

Para isso, faça a solicitação, pelos e-mails centraldeatendimento1@minastc.com.br e centraldeatendimento2@minastc.com.br 
ou presencialmente em uma das Centrais de Atendimento do Clube. Mantenha seu cadastro em dia para que seu boleto chegue 
corretamente ao seu e-mail.

2.  O sócio emite o boleto pela Área do Associado, em
socio.minastenisclube.com.br

Minas adota procedimentos para emissão de boletos condominiais apenas por meios digitais
Boletos on-line

Como ter acesso aos boletos
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Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional

centraldeatendimento1@minastc.com.br

Solicito o envio do meu boleto mensal de taxas condominiais para este e-mail.

Boleto
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Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional

2.  No menu, vá em “Boletos”

Na home, vá ao ícone de pessoa, no canto 
superior esquerdo, para abrir o menu

3. O sócio acessa o boleto
pelo aplicativo Minas Tênis Clube.

Caso você tenha qualquer dificuldade em acessar a Área do Associado (socio.minastenisclube.com.br), necessite de mais 
informações ou de esclarecer dúvidas, basta ligar 3516.1000, 3516.2000, 3517-3050 (Minas Tênis) e 3517.3000 (Náutico). 
A equipe da Central de Atendimento do Minas está preparada para ajudar você. 

Juntos, vamos mudar para melhor

INSTITUCIONAL



Está sendo executado o novo projeto paisagístico do Minas II, 
que deixará o Clube ainda mais bonito. Até o final de dezembro, 
serão renovados cerca de 2.200m² de área verde, abrangendo 
toda a Praça de Esportes (exceto os jardins sobre o estaciona-
mento) e a área em frente à Sede Social. As espécies escolhidas, 
entre árvores, folhagens e flores, além de jardins harmônicos e 

belos, proporcionarão manutenção mais fácil e econômica dos 
espaços. Dentre as escolhidas, destacam-se liríope branco, pal-
meira carpentária, dracena, xanadu, sagu-de-jardim, guaimbê 
(manacá), moreia creme, cróton, curculigo (capim-palmeira). 
Também serão substituídas algumas áreas gramadas, com a 
colocação de grama amendoim e grama esmeralda.

Substituição de reservatórios de água quente não prejudica rotina dos sócios 
Hora do banho

Com a retomada gradual das atividades no Minas, a equipe 
de engenharia e manutenção segue empenhada em manter o 
pleno funcionamento das Unidades, garantindo o atendimen-
to das demandas dos sócios e zelando pela preservação das 
edificações e do patrimônio do Clube. 

Nesse sentido, teve início em novembro, com previsão de con-
clusão em janeiro próximo, a substituição dos reservatórios 
de água quente da Unidade I, que abastecem os vestiários. 
Serão trocados os reservatórios do Centro de Facilidades, do 
Centro de Treinamento e do Centro de Lazer, que são em aço 
inox, fabricados sob medida e montados no local, organizan-
do os espaços e eliminando a perda de água quente. 

“Os reservatórios atuais têm vida útil de 10 anos, que já está 
vencendo. Por isso, começam a aparecer os vazamentos, de-
vido a corrosão. Para não faltar água para o banho dos as-
sociados, o serviço está sendo executado por etapas, com 
a substituição de um reservatório de cada vez”, esclarece o 
diretor de Obras José Cláudio Nogueira Vieira. 

No total, serão fabricados 13 reservatórios de água quente 
para o Minas I, assim distribuídos:

•  Centro de Facilidades - oito reservatórios, com capacidade 
de 5 mil litros e dimensões aproximadas de 1,40 de diâmetro 
e 3,20m de comprimento, cada. 

•  Centro de Treinamento – dois reservatórios de 2 mil litros, 
1,60m de diâmetro e 2,50m de comprimento, cada;

•  Centro de Lazer - três reservatórios de 4.000 (quatro mil) 
litros, 1,5m de diâmetro e 3 metros de comprimento, cada.

Conservação do patrimônio

No último mês, também foram realizados outros relevantes 
serviços no Minas I, como a instalação da nova rede de média 
tensão para a Sede Social, a pintura dos muros do Cube e re-
forma das calçadas portuguesas nos quarteirões do entorno; a 
impermeabilização das varandas da Sede Social; e a reforma 
dos quadros elétricos, garantindo a segurança patrimonial.

Novos reservatórios de água quente do Minas I Calçadas portuguesas bem cuidadas

Minas  II ganha novo projeto paisagístico, mais bonito e moderno 
Paisagem renovada
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Cuidados essenciais

Economia de energia
Ainda no Minas II, está sendo instalado o sistema que permitirá 
a automação dos bancos de capacitores de energia da Unida-
de, que serão comandados pelo Centro de Controle Operacional 
(CCO), no Minas I. Esse sistema visa corrigir o fator de potência 
para os valores estipulados pela concessionária,garantindo a 
redução da conta de energia. Os bancos de capacitores estão 
instalados próximos aos locais que mais demandam mais ener-
gia no Clube, chamados tecnicamente de centros de carga, en-
tre eles o Estacionamento, a Lanchonete e a Sede Social. 

Também foram executados, em novembro, outros serviços 
essenciais para o pleno funcionamento do Minas II, 
destacando-se: limpeza da rede de drenos dos equipamentos 
de ar-condicionado da Sede Social; limpeza das calhas dos 
telhados, para evitar entupimentos das tubulações e goteiras; 
manutenção nos pisos das galerias e nos aquecedores elétricos 
da Estação de Tratamento de Água; revisão e manutenção nas 
luminárias de emergência; manutenção nos equipamentos das 
saunas secas Masculina e Feminina; tratamento e pintura dos 
pergolados de madeira da Praça Itália.

SEU PATRIMÔNIO

Minas Country
Na Unidade campestre foram executados serviços de manu-
tenção nos campos gramados; corte de gramas nos taludes; 
rastelação dos calçamentos dos setores inferior e superior; 
instalação da infraestrutura de wi-fi no setor inferior; e pintura 
dos indicadores de profundidade das piscinas da nova área de 
lazer (semiolímpica, 1,20m; infantil 0,60m). 

Cuidados constantes mantêm o Country sempre bonito 
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Antonio Beldi, presidente do Grupo Splice

O empresário Antonio Roberto Beldi é CEO/presidente do Gru-
po Splice, que atua em quatro frentes de setores da economia: 
Educação, Real State, Infraestrutura e Tecnologia. Entre as 
empresas do Grupo Splice, está o Centro Universitário Newton 
Paiva, parceiro do Minas na equipe principal de vôlei mascu-
lino, no Acompanhamento Escolar e no Espaço Teen. Beldi 
é graduado em engenharia pela Universidade de Campinas 
(Unicamp) e pós-graduado em “Engineering Extension Service” 
pela A&M University, do Texas, nos Estados Unidos. A história 
de Beldi como empresário começou com a Companhia Rede 
Telefônica Sorocaba (CRTS), na qual assumiu o cargo de Di-
retor de Operações em 1974. Em 1976, participou, juntamente 
com os demais diretores da CRTS, da fundação da Faculdade 
de Engenharia de Sorocaba (Facens), que também pertence 
ao Grupo. Por sua atuação destacada como empresário, An-
tonio Beldi já foi distinguido com a medalha da “Ordem de Rio 
Branco” do Itamarati, concedida pelo Presidente da República, 
em 2001, e a medalha “Rosa da Solidariedade”, outorgada pelo 
Governo do Estado de São Paulo, em 2007. O empresário tam-
bém é membro e conselheiro em diversas instituições.

Na entrevista a seguir, Antonio Beldi conta um pouco de sua 
trajetória como empresário, destaca a importância da tecno-
logia como fator determinante para o futuro das empresas, 
analisa os impactos da pandemia de Covid-19 e fala sobre a 
parceria de sucesso com o Clube. 

“Sinto grande orgulho da parceria que temos 
com o Minas”

Quando teve início a história do grupo Splice?

Nossa origem toda sempre foi em telecomunicações, a do meu 
pai, a minha e dos meus irmãos. Nós tínhamos uma concessão 
local de telefonia, que inauguramos em 1962 e vendemos em 
1976, com 30 mil assinantes. A Splice foi inaugurada em 1971, 
e a nossa área de ensino começou em 1974, com o colégio téc-
nico, que hoje é o centro universitário chamado Facens. Então, 
temos uma origem que é um ecossistema: operar, produzir e 
formar mão de obra, principalmente. Lógico que daquela época 
para hoje não muda a concepção, mas mudam-se os objetivos 
e muda-se o tempo. Hoje, o tempo é muito rápido e as decisões 
são muito rápidas, e a tecnologia, do nosso ponto de vista, sem-
pre foi o meio para obter resultados. 

A pandemia de Covid-19 impactou todos os segmentos 
produtivos do mundo. Como empresário experiente e bem-
sucedido, como o senhor está lidando com a nova realidade?

Essa realidade veio para ficar. Não é um fato isolado, o mundo 
se depara com novos conceitos daqui para frente. Os problemas 

foram feitos para ser enfrentados, então, o que nós tínhamos que 
fazer nesse momento? Buscar novas soluções, fazer um plane-
jamento, discutir muito e ter muitas soluções em tempo recorde. 
Dentro desses quatro segmentos, desde 16 de março até agora, 
conseguimos atingir as metas, mas com dificuldades. Com o iso-
lamento, a gente descobriu aquilo que estava do nosso lado e a 
gente não conseguia enxergar. A reação do nosso pessoal, nos 
diversos segmentos, principalmente na área de ensino, foi real-
mente apaixonante, o pessoal se engajou. Com o pertencimento, 
a gente conseguiu vencer essa primeira etapa. Diria que estamos 
muito satisfeitos com o que conseguimos fazer. As perspectivas 
são difíceis para 2021, já seriam sem uma segunda onda, mas 
temos que nos preparar para isso e buscar o porto seguro. Até 
agora, conseguimos fazer isso através dos parceiros, da nossa 
equipe, e sabendo que vamos ter um novo normal daqui para 
frente. Diria que avançamos nesse período, estamos participan-
do de três novas startups, em áreas distintas. É um desafio novo 
e com o novo na vida você precisa ter cautela e o medo necessá-
rio. Não pode é ficar refém do medo. E foi isso que a gente fez, e 
foi o que vocês fizeram também, com maestria, eu acho.
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A Newton é parceira do Minas no marke-
ting esportivo desde agosto de 2017, 
quando começou apoiando a equipe de 
vôlei feminino e depois migrou para o 
vôlei masculino. O retorno do investi-
mento tem sido o esperado? Há planos 
para ampliar a parceria no esporte?

Quando começamos com o Minas, nós 
sempre olhamos oportunidades de 
parceria. Acho que somos o primeiro 
contrato de três anos firmado com o 
Minas, não de ano a ano, mas um con-
trato de três anos, em que tivemos pos-
sibilidades de trocar varias ideias, com 
erros e acertos. Como está continuan-
do, já que estamos no quarto ano, eu 
acho que é uma parceria que ainda não 
chegou à plenitude do que ela pode 
chegar, mas temos certeza que chega-
rá. Acho que é uma parceria de conhe-
cimento mútuo, de troca de informa-
ções, de expertise, de conhecimento, 
de tecnologia e de solidariedade. Isso 
tem feito com que a nossa parceria, da 
forma como ela caminhou e como ela 
caminhará, tenha uma visibilidade de 
grande futuro dentro desses conceitos.

O Minas também conta com a New-
ton no desenvolvimento do programa 
Acompanhamento Escolar e também 
no Espaço Teen Newton. Por que o 
Centro Universitário decidiu atuar 
junto aos associados do Minas?

Uma coisa importante dentro do que 
nós pensamos é que conhecimento não 
pode ficar entre paredes. Eu acho que 
conhecimento é a mola que movimenta 
o mundo. E, quanto mais é massificado 
e comunicado, eu acho que a sociedade 
cresce como um todo. Então, amplia-
mos os contratos que começamos em 
2017, com publicidade, depois com o 
acompanhamento escolar, bolsas de 
estudos e patrocínio a jogadores. E te-
mos ideias maiores que estamos dis-
cutindo. Acreditamos que tecnologia é 
o meio para que você obtenha os fins, 
e resolvemos atuar dentro disso após o 
presidente Ricardo e o superintendente 
Geraldo nos visitarem para conhecer o 
que é o nosso conceito de uma cidade 

inteligente sobre vários aspectos, desde 
a geração de energia própria, até o nos-
so Fab Lab na Newton, em que temos 
impressoras 3D e fazemos quase tudo 
dentro desse nosso Fab Lab. O conceito 
é levar um pouco da tecnologia ao co-
nhecimento dos seus associados. Na 
discussão sobre o Espaço Teen, tenta-
mos levar um pouco desses conceitos, 
porque a gente entende que a tecnolo-
gia é o caminho para o sucesso e para a 
evolução. O Minas é um clube sensacio-
nal, ícone no Brasil, não conheço nada 
igual com a gestão profissional que é 
feita. Vocês têm um pertencimento que 
agrega progresso.

tos para várias entidades. Trabalhamos 
juntos tam bém no Hospital da Baleia e 
desenvolvemos uma caixa acrílica para 
facilitar a entubar os pacientes. Ou seja, 
sempre estivemos presentes, junto com 
Minas e o Minas Solidário, nos eventos 
com relação à sociedade. Em minha 
opinião, a maior de todas as virtudes 
chama-se solidariedade. A solidariedade 
é diferente da caridade. A solidariedade 
é horizontal e a caridade é vertical. O ho-
rizontal significa que eu divido o que eu 
não tenho. Isso é o que a gente exercita 
e pratica dentro do grupo, esse olhar de 
solidariedade, e tivemos a satisfação 
de estarmos presentes também com 
vocês. E a gente espera poder levar isso 
nos anos vindouros.

O senhor gostaria de deixar uma men-
sagem para nossos leitores?

Gostaria de dizer que quem conhece o 
Minas, quem conhece a grandeza e o 
pertencimento que esse clube conse-
guiu fazer em Minas Gerais, principal-
mente em Belo Horizonte, sabe que é 
algo excepcional. Com o pertencimen-
to, a gente realmente consegue atingir 
metas. O que vocês têm feito é algo 
realmente excepcional, em termos de 
abrangência, de pertencimento, de custo 
beneficio, de inovação e, principalmente, 
de sair dos muros. Como eu disse antes, 
o conhecimento não pode ficar entre pa-
redes, tem que levar esse exemplo para 
o Brasil inteiro. Sinto grande orgulho da 
parceria que temos com o Minas. 

ENTREVISTA

“O Minas é um 
clube sensacional, 
um ícone no Brasil, 
não conheço nada 
igual com a gestão 

profissional 
que é feita”

“Nossa parceria é 
de conhecimento 
mútuo, de troca 
de informações, 
de expertise, de 

conhecimento, de 
tecnologia e de 
solidariedade”

A Newton participa ativamente do Mi-
nas Tênis Solidário, programa de res-
ponsabilidade socioambiental do Minas 
Tênis. Nesses tempos de pandemia, 
quais têm sido as ações mais impor-
tantes de voluntariado da Newton?

Nós temos uma ação com o Hospital So-
fia Feldman, há quatro anos, sendo nos 
últimos dois anos com a participação 
do Minas. Nessa campanha, doamos 70 
mil fraldas, na ultima vez, e eles tinham 
o consumo de aproximadamente 150 
mil na época. Este ano, veio a pandemia 
e todos nós fomos pegos de surpresa. 
Estava em falta o protetor facial de acrí-
lico para os profissionais da saúde, e 
nós fizemos uma campanha, junto com 
Minas, e fornecemos esses equipamen-
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O ano de 2020 foi atípico para todos os setores no Clube. 
Para os 59 integrantes do Coral do Minas não foi diferente, 
e o desafio de se reinventar foi agarrado com afinco pelos 
integrantes do grupo. Durante a pandemia, o coral minas-
tenista produziu três vídeos: um apresentado na live do Dia 
dos Pais, outro no aniversário do Clube e o terceiro em co-
memoração ao Natal, que será disponibilizado, no dia 25 de 
dezembro, no canal oficial do Minas Tênis Clube no YouTube.

A maestrina Eliane Fajioli, que comanda o coral há mais de 
20 anos, diz que quando o isolamento social foi imposto, 
em março último, logo entendeu que seria difícil ensaiar. 
“Não ia ser possível levar adiante o trabalho da forma con-
vencional. A maioria dos integrantes do coro pertence ao 
grupo de risco”, lembra Eliane. Maria de Lourdes Paganini 
Tanure, coordenadora do Coral, revela que uma das maio-
res dificuldades foi o distanciamento. “O nosso Coral sem-
pre foi muito ativo, com o confinamento, ficamos, de início, 
tentando fazer com que os coralistas não sentissem a falta 
do convívio com a música e com os colegas do grupo vo-

Grupo vocal formado por associados se reinventa para continuar cantando
Coral do Minas no YouTube
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cal. O distanciamento foi nosso maior desafio”, conta. 

Para não deixar o trabalho parar, os coralistas se compro-
meteram em manter os exercícios. “A maestrina mandou 
para a gente vídeos e áudios com músicas e vocalizes, que 
nos possibilitaram ter o aquecimento vocal diário”, explica 
Lourdes, acrescentando que, quando surgiu a possibilidade 
de fazer vídeos, a dedicação de todos prevaleceu. “Não tí-
nhamos habilidades na produção, não tínhamos intimidade 
com aspectos específicos da tecnologia como um todo. Os 
componentes do Coral brilharam na boa vontade e no fazer 
sempre o melhor”, atesta.

Em um período tão difícil para a humanidade, em função das 
restrições impostas pela pandemia, Lourdes destaca a lição 
aprendida pelo grupo. “Este ano nos ensinou que a presença 
faz a diferença na vida de todos nós e que há um abismo 
entre uma mensagem de WhatsApp, um telefonema e um 
abraço apertado. Aprendemos que há a saudade de cada 
olhar”, afirma.

O Coral do Minas se reinventou, por causa da pandemia, utilizando a tecnologia

PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE: APOIO:REALIZAÇÃO:
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Centro Cultural Minas Tênis Clube encerra 2020 com show, recital e palestra
Em dezembro

Letra em Cena on-line

Show de Pererê e Tizumba marca lançamento de disco grava-
do ao vivo no Teatro do CCMTC

Orquestra Voluntária de Belo Horizonte (Ovo) apresenta recital 
com obras de Beethoven

Ailton Krenak fará palestra sobre a literatura dos povos orig-
inários, no último “Letra em Cena” de 2020
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Marcado para março e adiado devido à pandemia de Co-
vid-19, o show “Mauricio Tizumba e Sérgio Pererê ao Vivo” 
será realizado no dia 9, às 21h, no Teatro do CCMTC, com re-
pertório do disco gravado ao vivo no mesmo local, em 2018. 
No formato híbrido, com presença de público na plateia e 
transmissão pelo canal oficial dos artistas no YouTube, a 
ideia da apresentação surgiu a partir do lançamento da bio-
grafia “De Camarões: veredas de Mauricio Tizumba”. 

As entradas custam R$ 40 (inteira) e podem ser adquiridas 
no site da Eventim. Ingressos comprados no início do ano 
estão mantidos, porém, perdem apenas o direito ao lugar 
marcado em função das novas normas de segurança e dis-
tanciamento para o funcionamento do Teatro durante a pan-
demia de Covid-19.

Ovo

Já no dia 13, às 11h, o Teatro do CCMTC receberá o recital da 
Orquestra Voluntária de Belo Horizonte (Ovo), regida pelo ma-
estro Werner Silveira, com obras de Beethoven. Criada em ou-
tubro de 2019, a Ovo tem como objetivo oferecer aos jovens 
em formação musical a experiência de tocar numa orquestra. 
A maior parte dos integrantes é de alunos da graduação em 
música da UFMG e da UEMG. Para aconselhar e instruir os jo-
vens músicos, a Ovo conta com a participação de artistas da 
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O recital será transmi-
tido pelo canal oficial do Minas Tênis Clube no YouTube.

O líder indígena mineiro Ailton Krenak, ambientalista e escri-
tor, fará palestra sobre literatura indígena, no dia 15, às 20h, 
encerrando a temporada 2020 do “Letra em Cena on-line”, 
programa literário do Minas Tênis Clube. A live poderá ser 
acompanhada no canal do Minas no YouTube (youtube.com/
minastcoficial). A leitura de textos será feita pelo ator Glicério 
do Rosário. 

Segundo Ailton Krenak, há no Brasil mais de 250 povos ori-
ginários e 150 línguas diferentes, mas, até 1990, era difícil 
encontrar obras publicadas de autoria dos povos indígenas 
do Brasil.  “A tradição da literatura indígena reside na ances-
tralidade que vive na oralidade. Esse movimento de edição e 
publicação faz parte em um conjunto de ações de afirmação 
identitária e de pertencimento étnico”, afirma o palestrante.

CULTURA
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A mostra reúne cerca de 50 obras, incluindo o painel de 8m, nunca exposto fora do Instituto Amilcar de Castro

Depois de sete meses fechada, a Galeria de Arte do Centro 
Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC) foi reaberta em grande 
estilo, no mês de novembro, recebendo as obras de um dos 
mais importantes artistas do neoconcretismo do Brasil e do 
mundo: o mineiro Amilcar de Castro. Até o dia 24 de janeiro 
de 2021, o público poderá contemplar a exposição “Amilcar de 
Castro – Matéria e Luz”, que tem curadoria de Rodrigo de Cas-
tro, filho do mestre, e faz parte das comemorações dos 100 
anos de nascimento do artista. A mostra reúne cerca de 50 
obras do mineiro de Paraisópolis, que ganhou o mundo com 
suas enormes esculturas de aço e se tornou referência na his-
tória da arte contemporânea. A Galeria do CCMTC funciona de 
terça a domingo e nos feriados, das 13h às 19h. A entrada é 
franca, limitada a 30 pessoas, simultaneamente. É obrigatório 
o uso de máscara.

A mostra é a primeira de uma série de quatro a serem realiza-
das na Galeria do CCMTC com patrocínio máster do Instituto 
Unimed-BH, que também viabilizará a montagem da bibliote-
ca do complexo cultural do Minas, com cerca de 6 mil títulos. 

Abertura da mostra inédita marca início da parceria entre o Minas e o Instituto Unimed-BH 
Amilcar de Castro – Matéria e Luz

“É uma parceria vitoriosa, que, neste momento difícil que es-
tamos passando, da pandemia de Covid-19, nos brinda com 
uma exposição tão importante de obras do grande Amilcar 
de Castro”, afirmou, em seu discurso, o vice-presidente do 
Clube, Carlos Henrique Martins Teixeira, representando, no 
evento, o presidente Ricardo Vieira Santiago, impossibilitado 
de comparecer, devido a uma viagem de trabalho inadiável, 
agendada anteriormente.

O diretor de Cultura do Minas, André Rubião, ressaltou o va-
lor para o Minas em receber a exposição. “A importância da 
mostra está no legado geracional do Amilcar, uma pessoa 
muito generosa, um artista atencioso, um professor que for-
mou diversas gerações. Então, para o Minas, tão inserido no 
contexto da história de Belo Horizonte e que tem esse viés ge-
racional, é de importância suprema receber essa exposição, e 
estamos muito orgulhosos”, disse o diretor. 

A diretora do Instituto Unimed-BH, Maria das Mercês Quintão 
Fróes, médica neurologista, destacou a relevância do traba-
lho conjunto da Unimed-BH e do Minas. “Há uma parceria de 
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Maria das Mercês Quintão Fróes, Carlos Henrique Martins 
Teixeira, Leônidas Oliveira, Rodrigo de Castro, André Rubião, 
Fabíola Moulin

CULTURA

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO REALIZAÇÃO
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A Galeria do CCMTC pode receber até 30 visitantes, por vez, usando máscara, obrigatoriamente.

longa data entre a Unimed-BH e o Minas. Hoje celebramos a 
perenidade desse encontro, agora por meio do Instituto, com 
o apoio na área cultural”, afirmou. 

Prestigiando a cerimônia, o secretário de Estado de Cultura e 
Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, elogiou a beleza 
da mostra e cumprimentou as instituições envolvidas na ini-
ciativa. “Num momento de pandemia, falar em arte e cultura 
é muito prazeroso, é um sinal de esperança, porque a arte 
transforma as nossas vidas, cuida do nosso espírito e pro-
move uma vida melhor. Parabéns ao Minas, ao Instituto Uni-
med-BH e ao Instituto Amilcar de Castro pela bela exposição”, 
discursou o secretário.

Também marcaram presença no evento a secretária munici-
pal de Cultura e presidente da Fundação Municipal de Cultura, 
Fabíola Moulin, gestores da área cultural do estado e do mu-
nicípio, familiares de Amilcar de Castro, dirigentes do Minas e 
executivas do Instituto Unimed-BH. 

A cerimônia de abertura da mostra “Amilcar de Castro – Ma-
téria e Luz”, em novembro último, foi breve e seguiu todos as 
medidas do Protocolo de Bioproteção elaborado pela área 
médica do Minas, com base nas regras estabelecidas pelas 
autoridades públicas de saúde, visando o controle da pande-
mia de Covid-19. 



O melhor do Minas é você!
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ACADEMIA

Alunos serão beneficiados com mais aulas e flexibilidade de horários
Novos pacotes 

O Plano Corpo Mente inclui aulas de ioga, tai chi e lian gong 

Plano Pilates Flex: sala exclusiva, mais aulas e horários flexíveis

A partir deste mês de dezembro, os alunos da Academia do 
Minas ganham mais duas opções de pacotes de aulas com 
preços promocionais. O primeiro deles é o Plano Corpo Men-
te, com aulas nas Unidades I e II, incluindo as modalidades 
ioga, tai chi e lian gong, e mensalidades de R$ 104,01. O paco-
te garante ao sócio a possibilidade de fazer até duas aulas por 
dia, de segunda a sexta-feira. O agendamento deve ser feito 
pelo aplicativo da Academia. Por enquanto, as aulas de lian gong e tai chi estão suspensas, 

mas serão retomadas em breve. Os atuais alunos desses cursos 
poderão continuar em suas turmas, mas, a partir de dezembro, 
não haverá mais o curso isolado, somente incluído no pacote.

O segundo pacote é o Plano Pilates Flex, disponível apenas no 
Minas I. As aulas são em sala exclusiva, com funcionamento 
contínuo, das 13h às 22h. A metodologia é a mesma do curso 
atual, inclusive o número de alunos permanece o mesmo, ou 
seja, no máximo três para cada instrutor. O diferencial é que o 
aluno pode fazer a atividade quantas vezes quiser, durante a se-
mana, com total flexibilidade de horários. O agendamento das 
aulas também é feito pelo aplicativo da Academia. O valor da 
mensalidade é R$ 390. 

Os alunos matriculados, atualmente, apenas no Curso de Pilates, 
terão suas aulas mantidas, conforme contrato. Mas, quem quiser 
pode aderir ao Plano Pilates Flex, pagando a diferença do valor 
da mensalidade. Dessa forma, terá a possibilidade de fazer mais 
aulas durante a semana. 

Os interessados em se matricular nos novos pacotes devem 
procurar a Central de Atendimento, a Recepção da Academia, 
ou acessar a Área do Associado, socio.minastenisclube.com.br. 
Vagas limitadas!.

O melhor do Minas é você!
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O médico Bruno de Lima Naves: “o Minas é, para mim, a melhor farmácia que existe”

As atividades físicas regulares e orientadas são a principal 
recomendação médica para amenizar dores e prevenir uma 
série de problemas de saúde. De acordo com Bruno de Lima 
Naves, angiologista, cirurgião vascular e atual presidente 
da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular 
(SBAV), o ideal é que as pessoas dediquem, pelo menos, 30 
minutos, todos os dias, para praticar atividades aeróbicas ou 
de musculação, como se fosse um hábito diário, visando ao 
bem-estar. “Como médico, atendo muitas pessoas e tenho 
visto pacientes com sarcopenia, que é a perda da massa e 
da força muscular. A atividade física é tudo na vida e, prin-
cipalmente depois dos 50 anos, o exercício físico resistido é 
primordial”, afirma.

Aluno da Academia do Minas há mais de 30 anos, Bruno 
Naves faz, atualmente, os Cursos de Musculação e 
Atividades Coletivas, na Unidade I, onde vai diariamente 
praticar seus exercícios e tomar sol. “O Minas para mim é 
a melhor farmácia que existe! Lá, nós fazemos atividades 

físicas, convivemos com outras pessoas e tomamos sol, 
para aumentar os níveis de vitamina D”, conta o minastenista, 
acrescentando que o período de isolamento social serviu 
para abrir os olhos das pessoas sobre as prioridades 
diárias. “Se tem uma coisa que a pandemia nos mostrou é 
que vivemos sem loja, sem shopping, sem cinema, mas não 
vivemos sem saúde. Então, precisamos melhorar as defesas 
pessoais imunológicas”, enfatiza.

O médico faz um alerta para aqueles que se encaixam nos 
grupos de risco para a Covid-19. “Essas pessoas têm tam-
bém risco para pneumonia, dengue e uma série de outras 
doenças. Depois que passar a pandemia e tivermos uma va-
cina, essas pessoas continuam no grupo de risco. Por isso, 
a importância de se cuidar e se preparar imunologicamente”, 
explica e dá um recado a todos os minastenistas: “saúde a 
gente cuida com atitude, e o melhor lugar que eu considero 
para fazer isso é o Clube, que tem múltiplas opções, para 
todas as faixas etárias”, finaliza.

Exercícios diários ajudam a melhorar as defesas imunológicas, principalmente depois dos 50 anos
Atividade física é vida
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Elas recomendam
A reportagem da Revista do Minas conversou também com 
as associadas Maria de Fátima Rocha Bessa e Terezinha 
Antonini Duarte. Alunas da Academia do Minas, elas viram 
seus problemas de saúde piorarem durante o período de dis-

tanciamento social imposto pela pandemia. Logo quando as 
atividades foram retomadas, em setembro, elas trataram de 
voltar às aulas e já sentem os reflexos positivos dos exercí-
cios físicos.

“Sofro com uma dor no joelho, há algum tempo, e meu 
médico recomendou atividades físicas. Fazendo a 
musculação, com regularidade, eu percebo que ame-
niza bem a minha dor. No período da pandemia, tentei 
me exercitar em casa, mas não é a mesma coisa e 
senti que a dor se intensificou um pouco. Considero 
que o mais importante da atividade física é sair, ver 
pessoas e socializar. Faz bem para a cabeça e para o 
corpo. Atualmente, eu faço musculação e atividades 
coletivas, e acho que o Minas proporciona aos sócios 
muitas opções bacanas. Eu voltei logo que foi autori-
zada a retomada, por considerar o Clube um ambiente 
seguro e para voltar a ter a sensação de bem-estar.

Terezinha Antonini Duarte, aluna dos Cursos de 
Musculação e Atividades Coletivas

“Comecei a fazer natação no Minas aos 40 anos e, em 
2005, fui diagnosticada com esclerose múltipla. Meu 
médico falou para eu não parar a natação. Eu perma-
neci firme e comecei a fazer musculação. Parei de ir à 
academia por causa da pandemia e comecei a ter várias 
quedas, porque a musculatura vai perdendo a força. No 
primeiro dia que foi autorizada a abertura das acade-
mias eu retomei minhas atividades. Sinto uma melhora 
considerável, porque a esclerose múltipla enfraquece 
os nervos, e eu consigo recuperar minhas capacidades 
motoras com os exercícios. Quem tem essa doença e 
não se exercita vai caminhando para o uso de fralda e 
da cadeira de rodas. Então, eu procuro me esforçar, ao 
máximo, para evitar essa situação e manter meus mo-
vimentos”.

Maria de Fátima Rocha Bessa, aluna dos Cursos de  
Natação e Musculação

ACADEMIA
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CURSOS MINAS NÁUTICO

Aulas são retomadas nos cursos para todas as idades; squash tem vagas para início imediato
Esporte no Náutico

Aprenda Squash

Torneios Dellas e Delles

Foram reiniciadas, em dezembro, as aulas do Curso Básico 
de Esportes do Náutico. As atividades foram retomadas em 
todos os cursos do Clube, conforme autorização da Prefei-
tura de Nova Lima. O calendário de aulas será o mesmo dos 
cursos do Minas Tênis e está disponível no site minastenis-
clube.com.br  

Este ano, devido aos reflexos da pandemia de Covid-19, não 
haverá férias nos meses de dezembro e janeiro. Será feito 
recesso apenas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de 
janeiro/2021.

Mais informações na Central de Atendimento: 3517-1321.

Estão abertas as matrículas para sócios do Náutico e do Mi-
nas Tênis, a partir de 9 anos completos, no Curso de Squash. 
As aulas são às terças e quintas-feiras, com quatro horários 
disponíveis – 16h45, 17h15, 18h30 ou 19h – e acontecem 
nas quadras novinhas do Pavilhão de Esportes e Eventos do 
Náutico. O squash é um esporte dinâmico, com muita movi-
mentação em quadra, e sua prática contribui para aumentar 
a flexibilidade, desenvolver os reflexos e melhorar o condi-
cionamento cardiorrespiratório, além de fortalecer toda a 
musculatura do corpo.

A matrícula custa R$ 237,08 e pode ser feita na Central de 
Atendimento do Clube. O valor da mensalidade é R$ 338,69. 
Mais informações: (31) 3517-3000. 

Em outubro último, os associados adeptos ao beach tennis 
participaram da quarta edição do torneio recreativo Beach 
Dellas, organizado pelo casal minastenista Meiry Amélia e 
Isnard Mucci, nas quadras da Endurance. Este ano, o evento 
teve também a versão masculina, o Beach Delles. No total, 
os jogadores minastenistas conquistaram sete medalhas: 
Lúcia Rodrigues Alves, campeã da categoria A, que teve Bru-
na Nogueira como vice-campeã; Bárbara Barros, vice-cam-
peã da categoria C; Michel Moura Kfoury e Roberto Silva, 
vice-campeões da categoria B; Thomas Mattos, campeão da 
categoria C; e Leo Polizzi, campeão da categoria PRO. 

No Náutico, todas as modalidades de cursos esportivos foram 
reiniciadas 

Curso de Squash do Náutico tem vagas para início imediato
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Cumprindo mais uma etapa da libera-
ção gradativa do reinício das turmas 
dos Cursos Esportivos e Artísticos, os 
alunos de todas as faixas etárias estão 
autorizados a retornar para as aulas, a 
partir de 1º de dezembro, com exceção 
do Curso de Artes e Horta, que recome-
ça dia 4 de janeiro de 2021. 

Desde a autorização da Prefeitura de 
Belo Horizonte para a reabertura das 
academias e clubes recreativos, os 
minastenistas têm aguardado, ansio-
samente, pela liberação dos cursos 
oferecidos pelo Clube, principalmente 
crianças e adolescentes que, neste pe-
ríodo da pandemia, foram privados do 
convívio social nas escolas, parques e 
atividades esportivas. 

Sem férias
Excepcionalmente neste ano, não 
haverá período de férias, e as aulas 
acontecerão, normalmente, durante os 
meses de dezembro e janeiro. O reces-
so será apenas nos dias 24, 25 e 31 de 
dezembro/2020 e 1º de janeiro/2021, 
conforme calendário letivo já disponí-
vel no site do Minas.

Cursos Esportivos e Artísticos para todas as faixas etárias são reiniciados
Enfim, todos de volta

Isaac Guimarães voltou com fôlego total às aulas de natação 

Manuela Ávila: aprimorando a técnica na aula de vôlei
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Lucas Duffles mostra muita disposição na aula de futsal

CURSOS

Pré-equipes

Para os alunos da pré-equipe, há algumas novidades. Diante 
da suspensão das aulas, desde março, a cerimônia de pro-
moção dos alunos a atletas, que geralmente acontece em de-
zembro, foi adiada e será realizada em maio de 2021. 

As turmas seguirão em treinamento, inclusive no mês de ja-
neiro, até abril. Dessa forma, o período de avaliação para a se-
leção de alunos que vão compor as equipes de base do Clube 
será estendido. 

Ambientes seguros

Vale lembrar que em todos os ambientes do Minas e para 
todas as atividades foram estabelecidas medidas de pre-
venção da propagação do novo coronavírus, que constam 
no Protocolo de Bioproteção do Clube, elaborado pela 
equipe de medicina e disponível na Área do Associado, 
em socio.minastenisclube.com.br
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Rafael Fonseca de Andrade Nogueira tem 
50 anos e é sócio do Minas Náutico. Era 
integrante da turma de tênis desde 2007 
e amante das atividades físicas. Infeliz-
mente, o associado sofreu dois AVCs em 
2019, que fizeram com que ele perdesse 
os movimentos das pernas e braços. Po-
rém, ele fugiu das estatísticas, sobreviveu 
e se recupera em casa, com o apoio da 
família e dos amigos. Com as sessões de 
fisioterapia, ele conseguiu retomar alguns 
movimentos dos membros superiores 
e inferiores e viu na piscina coberta do 
Minas Náutico uma opção perfeitamente 
adaptada à necessidade dele. Com o uso 
do elevador, ele entra na piscina e faz ca-
minhadas, que auxiliam no fortalecimento 
muscular. E Rafael está muito satisfeito 
por poder fazer essas atividades no Mi-
nas.  “Fiquei muito feliz e emocionado de 
saber que poderia fazer minhas ativida-
des dentro d’água, no Minas Náutico. A 
profundidade da piscina é perfeita para 
a minha estatura e a água tem um efeito 
maravilhoso”, afirma o associado. 

Como era sua rotina de exercícios antes 
dos AVCs?

Eu era um atleta gordinho. Andava de bici-
cleta, jogava tênis, fazia trekking, nadava. 
Enfim, amava fazer minhas atividades fí-
sicas. Um amigo meu de infância, que é 
medico e especialista em sangue, me pe-
diu um exame há um tempo. No resultado 
desse exame ele viu que eu tinha uma pre-
disposição genética a formar coágulos.

Qual tipo de AVC o senhor teve e como 
foi o período no hospital?

Eu tive os dois tipos de AVC. O isquêmico, 
que se dá pela obstrução ou redução do 
fluxo sanguíneo em uma artéria cerebral, 
causando falta de circulação, e o hemor-
rágico, que ocorre quando um vaso san-
guíneo se rompe e há o vazamento de 
sangue para o interior do cérebro. E eu 
consegui não só sobreviver aos dois, mas, 

Conheça a história de superação do associado Rafael Nogueira, depois de dois AVCs
“Acordei para a vida” 

MINAS NÁUTICO

também, ir para casa. Porque pelo históri-
co da doença, era para eu estar vegetando 
em uma cama de hospital. Eu fiquei em 
coma, depois passei ao estágio vegetati-
vo e simplesmente acordei para a vida. Foi 
uma intervenção divina, porque não era a 
minha hora ainda.

Qual foi a sensação de poder voltar para 
casa e como é o tratamento de reabili-
tação?

Foi maravilhoso voltar para casa! Minha 
esposa, minha filha e meus familiares 
me mimaram ao extremo e me paparica-
ram. Eu fiquei até mais gordinho, porque 
faziam muitos lanches especiais para me 
agradar (risos). Eu tive sequelas, principal-
mente relacionadas aos movimentos das 
pernas e braços, e não conseguia andar 
e nem mexer as pernas. Com o auxílio 
da fisioterapia, os movimentos da minha 
perna já voltaram cerca de 30%, o que 
me permite andar um pouco, e já é uma  
evolução! Qualquer distância para mim é 

um sacrifício, mas eu ando assim mesmo. 
Já dispensei cadeira de rodas e a bengala!

E quanto às suas atividades no Náutico? 

A opção de ter um elevador na piscina 
coberta é excelente para mim. É perfeito 
o sistema e ajuda muito a quem tem mo-
bilidade reduzida, como eu. Fiquei muito 
feliz e emocionado de saber que poderia 
fazer minhas atividades dentro d’água. A 
profundidade da piscina é perfeita para 
a minha estatura e a água tem um efeito 
maravilhoso. Eu fico levinho. Perdi muita 
massa muscular e para fortalecer minha 
musculatura eu ando na piscina para 
frente, para trás e para os lados, sem pro-
blema algum. Os colaboradores são exce-
lentes e nos auxiliam com a operação do 
elevador. Comecei a fazer uma vez por se-
mana. Mas, infelizmente, veio a pandemia, 
e eu tive que parar. Depois da reabertura, 
já fui umas quatro vezes e pretendo me 
programar para ir todos os dias.
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Espaços das Crianças dos Minas I e II, para sócios até 12 anos, estão abertos
Brincar com segurança

O Espaço da Criança do Minas I tem dois andares somente 
para sócios até 12 anos

A alegria está de volta ao Clube! Os Espaços das Crianças dos 
Minas I e II foram reabertos, depois de mais de sete meses 
sem funcionamento devido à pandemia de Covid-19. Exclusi-
vos para sócios até 12 anos, o objetivo do espaço é estimular 
o melhor da infância: brincar! Para isso, oferece diversas op-
ções de brincadeiras e atividades para despertar a imagina-
ção e a criatividade dos pequenos minastenistas. 

Na Unidade I, a área térrea do Espaço da Criança funciona de 
segunda a sexta, das 6h às 22h, aos sábados, das 6h às 20h, 
e aos domingos e feriados, das 6h às 19h. Já o Mezanino é 
aberto todos os dias, das 9h às 19h. Na Unidade II, o espaço 
funciona de segunda a sexta, das 6h às 22h, aos sábados, das 
6h às 20h, e aos domingos e feriados, das 6h às 19h. O Espa-
ço da Criança do Minas Country segue fechado por enquan-
to, conforme o plano de reabertura gradual das atividades da 
Unidade.

Para manter a segurança das crianças, de seus familiares e 
acompanhantes e dos colaboradores, o Clube adotou, nos Es-
paços das Crianças, as medidas necessárias para evitar a pro-
liferação do novo coronavírus, seguindo as recomendações 
das autoridades sanitárias e as normas do Protocolo de Bio-
proteção, desenvolvido pelo Departamento Médico do Minas. 
O envolvimento de todos na prática das medidas é essencial 
para que o Clube mantenha os espaços abertos e siga o cro-
nograma de retomada das atividades. Veja, abaixo, quais são 
as principais medidas.

Minas I
1 -  O espaço está dividido em três locais de utilização:  

Área do Brinquedão, Campo e Mezanino.

2 -  Acesso: a entrada e a saída estão centralizadas no Piso 
2. A ocupação é demonstrada ao público, em tempo real, 
por meio de um placar. Um colaborador faz o controle de 
entrada/saída.

3 -  Faixa etária por local:

 - Campo Soçaite e área do Brinquedão: 6 a 12 anos

 - Mezanino: até 5 anos

4 -  Limite máximo de pessoas, efetivamente, utilizando cada 
local:

 - Campo: 10 crianças

 - Brinquedão: 15 crianças

 - Mezanino: 15 crianças

5 - O uso de máscara é obrigatório no Campo e no Brinquedão.

6 - Desinfecção: o espaço é desinfetado em intervalos  



Minas II
1 -  O espaço está dividido em dois locais de utilização: Área do 

Brinquedão e Espaço Baby.

2 -  Acesso: a entrada e a saída estão centralizadas em uma 
porta de correr. Entretanto, as duas portas ficam abertas 
para aumentar a circulação de ar. A ocupação é demons-
trada ao público, em tempo real, por meio de um placar. 
Um colaborador faz o controle de entrada/saída.
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regulares (10h às 10h30; 13h às 13h30; e 16h às 16h30). E 
há higienização do ambiente de forma frequente. Nesses 
intervalos, as crianças que desejarem aguardar a desinfec-
ção para retornar às atividades deverão ocupar as cadeiras 
destinadas a esse fim, mantendo o distanciamento mínimo.

7 -  Na área do Brinquedão, sugerimos permanecer apenas 
as crianças. Entretanto, caso seja necessário ter acompa-
nhante, este deverá permanecer assentado nos 10 bancos 
distribuídos no espaço com distância mínima de 2m, sen-
do um banco por acompanhante/família.

8 -  Antes de entrar no Espaço da Criança, é obrigatório higieni-
zar as mãos com álcool 70%.

9 -  Retirar os calçados antes de entrar no Mezanino e  
deixá-los no escaninho apropriado.

10 -  No Mezanino, são disponibilizados sete conjuntos de três 
cadeiras para acomodar os adultos, bem como escani-
nhos para guardar os pertences das crianças.  

11 - Os lanches devem ser feitos fora do Espaço da Criança.

No Minas II, um espaço lúdico, voltado para o bem-estar e o lazer da garotada

3 -  Faixa etária por local: 

 - Área do Brinquedão: até 6 anos

 - Espaço Baby: até 3 anos

4 -  Limite máximo de pessoas, efetivamente, utilizando cada 
local:

 - Área do Brinquedão: seis crianças

 - Espaço Baby: quatro crianças

5 -  Desinfecção: o espaço é desinfetado em intervalos regu-
lares (10h às 10h30; 13h às 13h30; e 16h às 16h30). E há 
higienização do ambiente de forma frequente. Nesses 
intervalos, as crianças que desejarem aguardar a desin-
fecção para retornar às atividades deverão ocupar as ca-
deiras destinadas a este fim, mantendo o distanciamento 
mínimo.

6 -  Na área do Brinquedão, sugerimos permanecer apenas 
as crianças. Entretanto, caso seja necessário ter acom-
panhante, este deverá permanecer assentado nos bancos 
distribuídos no espaço com distância mínima de dois me-
tros, sendo um banco por acompanhante/família.

7 -  Antes de entrar no Espaço da Criança, é obrigatório higie-
nizar as mãos com álcool 70%.

8 -  Retirar os calçados antes de entrar no Espaço Baby e dei-
xá-los no escaninho apropriado.

9 -  São disponibilizadas cadeiras para acomodar os adultos, 
bem como escaninhos para guardar os pertences das 
crianças.  

10 - Os lanches devem ser feitos fora do Espaço da Criança.

ESPAÇO DA CRIANÇA
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Minas e Newton lançam programação exclusiva para sócios de 13 a 17 anos
O Espaço Teen tá ON!

Espaço Teen Newton: atividades que unem lazer e tecnologia

O entretenimento para os minastenistas adolescentes está 
garantido! Neste mês de dezembro, o Espaço Teen Newton 
lança sua programação exclusiva para os sócios de 13 a 17 
anos, com diversas atividades voltadas para o universo da 
tecnologia. Inaugurado em outubro último, o espaço funciona 
todos os dias, das 10h às 18h, na Unidade I, e tem como pro-
pósito oferecer experiências de cocriação, incentivar o pensa-
mento inovador e promover o lazer dos associados.

Para dar início à agenda, a partir do dia 1º de dezembro, de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, haverá oficinas de im-
pressão 3D, de games e de montagem de Google VR/AR. E 
de 5 a 31 de dezembro, também das 10h às 18h, os sócios 
montarão, juntos, um Pokemon gigante que se move, com o 

auxílio dos instrutores do local. As atividades são gratuitas e 
não é preciso fazer inscrição.

O Espaço Teen Newton também lançará o programa “DIY – Do 
It Yourself”, inspirado no canal do YouTube “Manual do Mundo”, 
com criação de projetos no estilo “faça você mesmo”. Cada sema-
na do mês será dedicada a um projeto, cujo início da montagem 
será sempre aos sábados. As inscrições serão on-line – links fi-
carão válidos no dia de lançamento do projeto – e pagas indivi-
dualmente. O sócio pagará pelo kit de materiais do projeto e, na 
própria inscrição, deve agendar o dia e o horário de participação 
da montagem, que será guiada pelos instrutores do espaço. Cada 
montagem tem duração de 60 a 90 minutos, com limite de seis 
participantes por horário. Veja, a seguir, os projetos de dezembro.



ESPAÇO TEEN

DO IT YOURSELF (ou faça você mesmo) – Braço Robótico
Montagem de um braço robótico, útil para segurar o celular, iluminar a mesa de trabalho ou até 
entreter você e seus amigos!

Lançamento: dia 12 de dezembro, das 10h às 16h.

Montagem: 13 a 18 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados e 
domingos, das 10h às 16h.

Valor: R$ 100.

Inscrição + agendamento montagem (a partir de 12/12): bit.ly/diyespacoteen

DO IT YOURSELF (ou faça você mesmo) 
– Ring light
Ring Light, ou anel de luz, é um item indispensável para suas 
lives e selfies. Com algumas peças em 3D e Led, você será 
capaz de fazer um ring light de influencer profissional. Tudo 
para melhorar a performance das suas redes!

Lançamento: dia 5 de dezembro, das 10h às 16h.

Montagem: 5 a 11 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 
10h às 19h, e aos sábados e domingos, das 10h às 16h.

Valor: R$ 100.

Inscrição + agendamento montagem (a partir de 5/12): 
bit.ly/diyespacoteen

DO IT YOURSELF (ou faça você mesmo) 
– Caixa Infinita
O que acontece ao unirmos um cubo em 3D, centenas de leds 
e um insulfilm? Uma multiplicação infinita de efeitos de luzes, 
que pode virar um presente para um amigo, a decoração ou 
mesmo a iluminação de sua casa. Bem cool!

Lançamento: dia 19 de dezembro, das 10h às 16h.

Montagem: 19 a 24 de dezembro, de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 19h, e aos sábados e domingos, das 10h às 16h.

Valor: R$ 100.

Inscrição + agendamento montagem (a partir de 19/12): 
bit.ly/diyespacoteen

DO IT YOURSELF (ou faça você mesmo) 
– Dado Geek 
Com alguns leds, 3D e programação, é possível fazer um dado 
inteligente, que vai impressionar os seus amigos!

Lançamento: dia 26 de dezembro, das 10h às 16h.

Montagem: 27 a 31 de dezembro, de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 19h, e aos sábados e domingos, das 10h às 16h.

Valor: R$ 100.

Inscrição + agendamento montagem (a partir de 26/12): 
bit.ly/diyespacoteen
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Natal Infantil
Sede Social do Minas I terá projeção visual em dezembro

Todo ano, milhares de sócios e seus convidados se reúnem no 
Réveillon do Minas, na Unidade II, para comemorar a chegada 
do novo ano. Mas, 2020 foi um ano atípico e, devido aos reflexos 
da pandemia de Covid-19, infelizmente, não será possível pro-
mover o grande evento. Mesmo na incerteza do momento atual, 
é preciso ter resiliência e a esperança de que 2021 será melhor.

É nesse clima otimista que o Minas preparou um presente 
para sócios e o público em geral. De 5 a 31 de dezembro, a 
partir das 18h, na fachada da Sede Social da Unidade I (rua 
Antônio Aleixo com rua da Bahia), será feita projeção visual, 
com tecnologia inovadora, mostrando ao público o que há de 
melhor no Minas, por meio de seus quatro pilares – esporte, 
cultura, educação e lazer – e do Minas Tênis Solidário. O obje-
tivo é promover uma experiência única e provocar as melhores 
sensações em quem passar em frente à Sede Social.

E as novidades não param! As Unidades I e II ganharão ilumi-
nação especial de Natal e iluminação cênica, também durante 
todo o mês. E está previsto para o dia 31 de dezembro, na hora 
da virada, nos Minas I e II, o tradicional espetáculo pirotécnico. 
A Prefeitura de BH ainda está analisando o processo para libe-
ração dos fogos. Com segurança e muita positividade, é hora 
de dar as boas-vindas a 2021!

Os pequenos associados se encontram, em todo fim de ano, 
na tradicional Festa de Natal Infantil, no Ginásio Poliesportivo 
da Unidade II, com muitas brincadeiras, decoração temática 
e a famosa chegada do Papai Noel, com teatro e entrega de 
brindes. Este ano, infelizmente, o evento não será realizado, 
como medida de prevenção à propagação do novo corona-
vírus. Mas o entretenimento para as crianças será mantido!

No dia 12 de dezembro, das 10h às 13h30, o CF3 do Minas I 
será transformado em um espaço lúdico, onde acontecerá a 
Oficina de Natal. Sócios até 12 anos estão convidados a parti-
cipar da confecção de guirlandas natalinas, muito usadas em 
todo o mundo para decorar as portas ou paredes das casas na 
época do Natal. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas 
no dia e no local da oficina, a partir das 9h. Vagas limitadas. 
Leve as crianças para o Clube!

Sem Réveillon, Minas fará ação especial para comemorar a chegada de 2021

Em oficina no Minas I, a garotada aprenderá a fazer guirlandas

Adeus, 2020!

LAZER

Data: 12 de dezembro (sábado)
Horário: 10h às 13h30
Local: CF3, no Minas I 
Inscrições: gratuitas. Devem ser feitas no dia e no local, a partir das 9h.
Mais informações: (31) 3516-1303.

Oficina de Natal – “Criando Guirlanda”
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Em parceria com o Hemominas, Clube faz terceira edição da ação de coleta de sangue 
Salvando vidas!

Os membros da equipe da Fundação Hemominas, Dilma Santana, Ana Célia Milagres, 
Alexandre Carvalho, Ana Lúcia Fernandes e Nathália Lousada

Associado Lerço Peixoto já participou de duas edições de coleta de sangue no Minas

O Programa Minas Tênis Solidário, 
em parceria com a Fundação Hemo-
minas, promoveu a terceira ação de 
coleta de sangue, visando contribuir 
para abastecer o banco de sangue do 
Estado, prejudicado pelos reflexos da 
pandemia de Covid-19. Preparadas 
com todas as medidas de biossegu-
rança recomendadas pelas autori-
dades públicas de saúde, nas Salas 
Multimeios do Centro de Facilidades, 
na Unidade I, foram recebidos pelos 
profissionais do Hemominas os 50 
candidatos que fizeram o agendamen-
to prévio, conforme divulgado pela 
área de comunicação do Clube. Pas-
saram pela triagem 29 pessoas, que 
puderam fazer a doação do sangue e 
ajudar a salvar vidas. 

Alexandre Carvalho, médico da tria-
gem clínica da Fundação Hemomi-
nas, destacou a importância dessas 
ações, uma vez que elas proporcio-
nam a proximidade com o doador e 
disseminação da necessidade do ato 
de doar sangue. “A possibilidade de 
irmos até o local onde o doador tem 
mais facilidade de locomoção otimi-
za muito o processo. Com a correria 
dos nossos dias, todos querem prati-
cidade. Quando fazemos esse tipo de 
ação externa, as pessoas procuram as 
unidades em outras oportunidades e 
se sensibilizam com a atitude de doar 
sangue. O sangue é um componente 
que não conseguimos substituir, en-
tão, é muito precioso”, ressalta.

Para o associado Lerço Tadeu Moreira 
Peixoto, doador de sangue há muitos 
anos, a comodidade e o cumprimento 
dos protocolos sanitários foram os 
principais motivos que o atraíram a 
fazer a doação no Clube. “Eu sempre 
ia ao Hemominas ou ao Hemocentro 
para doar sangue. Devido à pandemia, 
fiquei receoso de ir, mesmo com a pos-

sibilidade de agendamento. Quando fi-
quei sabendo que poderia doar no Mi-
nas, não pensei duas vezes. Consegui 
fazer a doação nas duas oportunida-
des, para oferecer a possibilidade de 
salvar vidas e praticar esse gesto tão 
bonito. Houve um cuidado especial no 

atendimento dos doadores, tanto por 
parte dos funcionários do Hemomi-
nas, quanto pelos colaboradores do 
Clube. Então, eu fiquei extremamente 
satisfeito por contribuir. Espero que 
essas ações sejam motivação para 
que mais pessoas participem”, diz.
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Minas entrega medicamentos para Hospital das Clínicas e Hospital Mario Penna
Obrigado, minastenistas!

Eliane Nacif, da Ideal Cosméticos, Andreia Silveira, superintendente do Hospital das 
Clínicas e Fábio Jardim, gestor do Minas Solidário

Novembro Azul

As máscaras faciais exclusivas, produzi-
das pelo Programa Minas Tênis Solidário, 
fizeram sucesso entre associados e cola-
boradores, durante as campanhas Outubro 
Rosa e Novembro Azul deste ano. A renda 
obtida com as vendas, nas Centrais de 
Atendimento do Clube, foi revertida para a 
compra de medicamentos para o Setor de 
Mastologia do Hospital das Clínicas e para 
pacientes em tratamento contra o câncer 
de próstata do Hospital Mario Penna. 

Durante a Campanha Outubro Rosa foram 
vendidas 390 máscaras, patrocinadas 
pela Ideal Cosméticos, totalizando R$ 
3.120. O cheque foi entregue, em 12 
de novembro, pelo minastenista Fábio 
Jardim, representando o Grupo Gestor 
do Minas Solidário, e pela supervisora de 
merchandising da Ideal, Eliane Mara Nacif 
Soares, à superintendente do Hospital 
das Clínicas, Andreia Maria Silveira.

Já na campanha Novembro Azul, foram 
arrecadas R$ 5.520, com a venda de 690 
unidades das máscaras faciais do Minas 
Tênis Solidário. A entrega do cheque para 
a aquisição dos medicamentos, em 19 de 
novembro, foi feita na Sala da Diretoria 
do Minas, pelo presidente Ricardo Vieira 
Santiago a Paulo Henrique Vieira, relações 
institucional e governamentais do Instituto 
Mário Penna. “O Minas é um clube pioneiro 
nas parcerias de ações sociais. Devemos 
ressaltar essa atitude, que demonstra mui-
ta sensibilidade, carinho e preocupação do 
Clube com a sociedade mineira”, elogiou o 
representante do Mario Penna. 

Também participaram do encontro os 
colaboradores do Minas, Daniel Westin, 
gerente de basquete, Carlos Castanheira 
(Cebola), gerente de vôlei masculino, e 
Fúlvio Miyata, técnico principal de judô, 

que adquiriram máscaras para os atletas 
e membros das comissões técnicas das 
três modalidades. “É sempre uma honra 
participar das ações do Minas Solidário, 
que demonstram a nossa preocupação 

com o próximo. O esporte profissional é 
um espelho para as nossas categorias de 
base e para a sociedade de forma geral, 
pois a visibilidade da equipe extrapola os 
muros do Minas”, comentou Daniel Westin.

“Agradecemos ao Minas Solidário e à Ide-
al Cosméticos pela doação feita para os 
nossos pacientes portadores de neopla-
sia, principalmente de câncer de mama. 
Essa iniciativa é muito importante, pois 
mostra a sensibilidade da sociedade para 
com os nossos pacientes e a importân-
cia da participação e do apoio de toda a 
comunidade para o acolhimento e o tra-
tamento dessas pessoas”, afirmou.

Eliane Nacif, representante da Ideal Cos-
méticos, ressaltou a importância de par-
ticipar de projetos de alto impacto e re-
levância para a saúde pública. “Ficamos 
felizes em patrocinar as máscaras, que, 
além de servir como principal instrumen-
to de prevenção à Covid-19, levam uma 
mensagem de conscientização sobre a 
prevenção ao câncer de mama. Mulhe-
res, façam o autoexame para detecção 
da doença e busquem acompanhamento 
médico. A todos: usem máscara, vamos 
superar essa situação juntos!”, ressaltou 
a executiva da Ideal Cosméticos.

Paulo Roberto Vieira, Ricardo Santiago, Fulvio Miyata, Daniel Westin e Carlos Castanheira

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO



LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

E N G E N H A AR I

Lei Federal de Incentivo ao Esporte

Transforme vidas
com o esporte!
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LEI DE INCENTIVO

Sergio Falci destaca a importância da integração das ciências 
do esporte na formação de talentos

Manuela Marcondes, atleta da equipe de ginástica de trampolim, 
é uma das beneficiadas com o novo projeto

Parceria CBC

Mais apoio

Neste mês de dezembro será concluído mais um ano de ativi-
dades do projeto “Formação e Desenvolvimento de Atletas 
por Meio da Integração das Ciências do Esporte”, processo 
nº 71000.032442/2019-81. Foram beneficiados com treina-
mento, aprimoramento e desenvolvimento técnico e humano 
890 atletas de seis modalidades mantidas no Minas - basque-
te, futsal, judô, natação, tênis e voleibol feminino e masculino. 
Também foram custeadas despesas com recursos humanos, ou 
seja, profissionais especializados.

Para o analista técnico-científico Sergio Falci, os recursos desti-
nados pelas empresas ao projeto do Minas, por meio da Lei Fe-
deral de Incentivo ao Esporte, são indispensáveis na formação 
do talento esportivo, oferecendo as oportunidades de desenvol-
vimento integral aos atletas da base e da ponta. “A integração da 
área de ciências do esporte permite acompanhar a identificação 
e a formação de talentos, promovendo o alinhamento das de-
mais ciências - preparação física, medicina, nutrição psicologia, 
fisioterapia, enfermagem, massoterapia – e apoiando o trabalho 
dos treinadores, responsáveis diretos pelo trabalho de desenvol-
vimento dos atletas minastenistas”, avalia o especialista. 

O projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas por Meio 
da Integração das Ciências do Esporte é uma parceria en-
tre o Minas Tênis Clube e a Secretaria Especial do Esporte 
do Ministério da Cidadania, por meio da Lei de Incentivo ao  
Esporte n° 11.438/2006.

Também será concluído neste mês de dezembro, a execução, 
pelo quarto ano consecutivo, do projeto “Formação de Atletas 
por Meio do Investimento em Profissionais do Esporte – 
Termo de Colaboração nº 64/2016, desenvolvido em parce-
ria por Minas Tênis Clube e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). 
O projeto abrangeu o custeio parcial ou total de salários de 40 
profissionais, entre técnicos de esporte, fisioterapeutas e pre-
paradores físicos, que participaram das atividades desde 2017. 
Para dar sequência ao trabalho dos profissionais altamente ca-
pacitados, que garantem a qualidade da formação de atletas no 
Clube, já está aprovado junto ao CBC o projeto “Formação de 
atletas por meio do investimento em profissionais do esporte 
- Ciclo 2021-2024”, que irá vigorar de 1º de janeiro de 2021 a  
31 de dezembro de 2024. 

Começou no Minas, em outubro último, a execução do projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas de Tênis e de Gi-
nástica, nº 2018.02.0048, aprovado na Lei Estadual de In-
centivo ao Esporte, mecanismo Minas Esportiva. Os recursos 
destinados ao projeto custeiam despesas com profissionais, 
competições e transporte para treinamentos. As atividades, 
que estão atendendo 53 atletas do Minas, sendo 28 do tênis e  
25 da ginástica, são realizadas cumprindo todas as medidas de 
prevenção da propagação do novo coronavírus, recomendadas 
pelas autoridades públicas de saúde.

Projeto de desenvolvimento e formação integral beneficia 890 atletas
Mais um ano

Transforme vidas
com o esporte!
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Os elevadores residenciais H300 
da thyssenkrupp são uma 
inovação de estilo de vida e 
proporcionam conforto e 
acessibilidade à sua casa. 

Atendem às mais diversas necessidades, 
tanto em novos empreendimentos, quanto 
em residências já existentes. Sua 
instalação é rápida e simples, o que evita 
transtornos em sua residência. Possui alta 
eficiência, baixo consumo de energia e 
dispensa a utilização de óleo lubrificante.

Com a cadeira de transferência 
para piscina, você torna o seu 
empreendimento acessível a 
pessoas com necessidades 
especiais de locomoção.

Indicada para hotéis, academias, centro 
de reabilitação, clínicas médicas e 
fisioterápicas, além de empreendimentos 
privados. É um equipamento compacto, 
com manuseio simples e de fácil e rápida 
instalação.

Acessibilidade 
e inclusão.
Um direito de todos.

thyssenkrupp Elevadores

Rua Ouro Preto 337 - Belo Horizonte/MG 
Tel.: (31) 3064.3000
www.thyssenkruppelevadores.com.br/blog 

LEI DE INCENTIVO

Equipe Minas Náutico está garantida na Superliga B, na próxima temporada

Parceria bem-sucedida

No último mês, o Minas mostrou ao Brasil, mais uma vez, 
porque é referência quando o assunto é formação e desen-
volvimento de atletas. Com a equipe Sub-20, composta, em 
sua maioria, por atletas formadas no Clube, o Minas Náutico 
conquistou a Superliga C, competição nacional organizada 
pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), da qual tam-
bém participam atletas adultas e de renome. O time minas-
tenista não apenas venceu o torneio, como também garantiu 
vaga na Superliga B, na temporada 2021. Na estreia, as me-
ninas do Náutico perderam para o Taubaté por 3 a 0. Mas, 
reagiram e, na sequência, venceram todos oponentes, CRES/
Varginha, Marechal Vôlei, Sada, e o próprio Taubaté, na final, 
por 3 sets a 1.

A equipe minastenista campeã foi formada pelas ponteiras 
Ana Flávia Cambraia, Luiza Vicente, Liandra Vieira, Maria 
Eduarda, Sabrina Vitoria, Giovana Matos e Monique Helena; 
pelas centrais Emilly Nunes, Júlia Kudiess, Alexia Fernandes, 
Rebeca Camille e Ana Vitória; pelas levantadoras Luanna 
Emiliano, Fernanda Sagrillo e Eduarda Costa; pelas opos-
tas Jaqueline Schimitz e Camila Mesquita; e pelas líberos 
Nathally Rodrigues e Izabella Rabelo. O técnico é Marcello  
Bencardino, auxiliado por Josimar Reis e Sérgio Guilherme.

Segundo o treinador principal da base do vôlei feminino do 
Minas, e técnico da equipe campeã da Superliga C, Marcello 
Bencardino, além do apoio das empresas que destinam re-
cursos aos projetos do Minas, por meio da Lei Estadual de 
Incentivo ao Esporte, os ingredientes da fórmula do sucesso 

incluem a união e a determinação do grupo. “A dedicação do 
grupo fez a diferença, claro. Mas, o mais importante foi o tra-
balho e o planejamento desenvolvidos a várias mãos, com as 
comissões técnicas do Adulto e da base e com profissionais 
dos departamentos científico e médico do Clube. Durante a 
competição, trabalhamos sempre com muita positividade e 
incentivamos as meninas, sempre dizendo que elas seriam 
capazes de vencer essa Superliga C, mesmo após a derrota 
que sofremos na estreia do campeonato. Felizmente, elas 
compraram a ideia e deu certo. O Minas Náutico está garan-
tido na Superliga B”, ressalta o treinador.

Além de todos os fatores apontados pelo treinador Marcello 
Bencardino, o Minas Tênis Clube conta, ainda, com um projeto 
referência desenvolvido em parceria com a Escola Estadual 
Governador Milton Campos, o Colégio Estadual Central, no 
bairro de Lourdes. O técnico Sergio Guilherme é o responsável 
pelo projeto, comandando os treinos e observando os talen-
tos, que podem ser encaminhados para as equipes do Minas. 
No elenco campeão da Superliga C, por exemplo, sete atletas 
vieram do projeto do Estadual Central. Ao todo, 19 jogadoras 
Sub-20, em formação no Minas, foram inscritas para a com-
petição, e dez delas já integram as seleções de base do Brasil.

As atletas da equipe Minas Náutico fazem parte dos Projetos 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Voleibol Femi-
nino – Sub-14 a Sub-18 – Ano III nº2017.01.50 e Sub-14 a 
Sub-21 – Ano III nº2017.01.34.

Com o título da Superliga C, Minas Náutico garante vaga na série B da competição nacional
É campeão!
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William

Com diversos títulos nacionais e internacionais, além de premia-
ções individuais, Macrís e William, levantadores das equipes Itam-
bé/Minas e Minas, respectivamente, são referências na posição e 
ídolos do esporte nacional. Nesta temporada, os dois são os res-
ponsáveis por comandar, em quadra, as estratégias de ataque das 
equipes minastenistas, exercem papel de liderança dentro e fora de 
quadra e são exemplos de profissionalismo para os atletas das ca-
tegorias de base do Clube.

William, chamado de “El Mago” por suas brilhantes jogadas, 
tem vasto currículo, repleto de medalhas e troféus. Aos 41 anos, 
o atleta, um dos mais experientes em atividade no Brasil, foi 
campeão olímpico nas Olimpíadas Rio 2016, conquistou três vezes 
o Campeonato Mundial de Clubes, é hexacampeão da Superliga 
Brasileira, campeão sul-americano de Clubes e tetracampeão da 
Superliga Argentina. Em conquistas individuais, foi eleito nove 
vezes consecutivas o melhor levantador da Superliga Brasileira e 
três da Superliga Argentina, três vezes o melhor levantador do Sul-
americano e do Mundial de Clubes e foi MVP (Most Valuable Player) 
do Mundial e das Superligas Brasileira e Argentina.

Quando chegou ao Clube, em agosto, William afirmou que um dos 
seus objetivos no Minas era contribuir com o jovem grupo coman-
dado por Nery Tambeiro. O jogador vê como natural a função de 
líder e sabe que é uma inspiração para os jovens atletas. “Por ser 
o jogador mais experiente do time, tenho que passar todo o meu 
entendimento do jogo à nova geração que está chegando. Não sinto 
pressão ou obrigação em ser um líder, eu gosto e me disponho a fa-
zer isso. A minha função, como levantador e como líder de um time, 
é deixar os meninos que estão chegando à vontade para tomarem 
decisões. A minha frase para eles é ‘vai e faz, não duvide daquilo 
que você pode fazer. A dúvida é que causa o erro’. O que me chama 
a atenção é que aqui temos uma base muito qualificada, tanto nos 
treinos como na vontade escutar e querer melhorar. Já joguei em 
lugares que não eram dessa forma e, aqui, estamos um passo à 
frente. O processo para buscar resultados está sendo feito da me-
lhor maneira possível”, ressalta.

Melhores levantadores do país, os minastenistas 
William e Macrís são referências na Superliga 

Mestres do vôlei 

VÔLEI MASCULINO

Superliga Masculina
DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO

5/12 17h Caramuru Vôlei x Minas Castro (PR) Canal Vôlei Brasil
9/12 19h Apan/Eleva/Blu x Minas Blumenau (SC) SporTV
12/12 17h Minas x Azulim/Gabarito/Uberlândia Arena MTC Canal Vôlei Brasil
20/12 21h30 Montes Claros América Vôlei x Minas Montes Claros (MG) SporTV
22/12 18h Minas x Pacaembu Ribeirão Arena MTC –

*As datas e horários dos jogos podem ser alterados pela organização do campeonato.



   REVISTA DO MINAS • Dezembro de 2020 • 45

Macrís

VÔLEI FEMININO

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

Já na equipe Itambé/Minas a dona da camisa número 3 é o 
terror das defesas adversárias. Isso porque, quando ela não 
coloca a bola na mão das atacantes minastenistas, coloca sua 
famosa “bola de segunda” no chão da quadra adversária. Ou-
tra qualidade intensa da jogadora, que, na maioria das vezes, 
engana as oponentes, é o levantamento com apenas uma das 
mãos, o que ela garante que é apenas para suprir uma “defici-
ência técnica”.

Na verdade, Macrís tem qualidade de sobra, inclusive, para 
muitos especialistas de vôlei, ela tem tudo para se tornar uma 
das melhores levantadoras do mundo. A atleta, que defende a 
equipe minastenista pela quarta temporada seguida, foi eleita 
a melhor levantadora das últimas seis edições de Superliga e, 
na edição 2018/19, quando a Itambé/Minas foi campeã, Macrís 
foi escolhida a melhor jogadora da competição (MVP). Depois 
disso, a camisa número 3 do Minas chegou a vestir a 3 da se-
leção brasileira e é uma concorrente forte para representar o 
Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Aos 31 anos, Macrís conta que sempre foi muito concentrada, 
mas faz questão de destacar que, após a sua chegada ao Mi-
nas, na temporada 2017/18, o seu crescimento em quadra foi 
acelerado. “A minha vinda para o Minas, com certeza, possibili-
tou um salto em minha carreira, me trouxe a um patamar mais 
elevado. Estar em uma equipe montada para brigar por títulos 
e participar de campeonatos que, até então, eu nunca tinha dis-
putado, como Sul-americano, e finais de Superliga e Mundial de 
Clubes, contribuiu muito para o meu amadurecimento e cresci-
mento dentro de quadra. Acredito que, em todos os aspectos, o 
Minas foi essencial para o meu desenvolvimento como atleta”, 
afirma.

Neste mês, os amantes do vôlei podem acompanhar William e 
Macrís em ação pelos times minastenistas em diversos jogos. 
Cada equipe entrará em quadra cinco vezes pela Superliga Ban-
co do Brasil 2020/21. Confira, abaixo, a tabela.

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei - Superliga Femi-
nina e Masculina Banco do Brasil fazem parte do rol de Cam-
peonatos Brasileiros Interclubes em que parte dos atletas dos 
Clubes integrados ao Comitê Brasileiro de Clubes - CBC tem as 
despesas de hospedagem e transporte aéreo custeadas com 
recursos públicos geridos por esta fonte.

Superliga Feminina
DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO

2/12 21h30 Sesi Vôlei Bauru x Itambé/Minas Bauru (SP)  SporTV
5/12 19h São José dos Pinhais/AIEL x Itambé/Minas  – SporTV
11/12 21h30 Itambé/Minas x Sesc-RJ/Flamengo  Arena MTC SporTV
18/12 21h30 Dentil/Praia Clube x Itambé/Minas  Uberlândia (MG) SporTV
22/12 21h30 Itambé/Minas x Brasília Vôlei Arena MTC Canal Vôlei Brasil

*As datas e horários dos jogos podem ser alterados pela organização do campeonato.



O segredo está na sua essência. 
Aquilo que traduz o jeitinho mineiro de ser.

Os produtos da Itambé 
são os únicos 
com a vitamina uai

É o carinho em cada detalhe.
As horas de prosa em volta da mesa.

As risadas em família.
O cuidado em tudo que faz.

A vitamina uai é o ingrediente que dá mais sabor à vida.
E por isso a Itambé faz questão de adicionar essa dose 
diária em seus produtos, até chegar à sua mesa.

Itambé. Os únicos com vitamina uai.
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O norte-americano David Jackson, 38 anos, 1,92m, anuncia-
do como reforço da equipe Minas Storm, em agosto, poderá, 
enfim,  estrear com a camisa minastenista no Novo Basquete 
Brasil (NBB) 2020/21. O jogador  estava no Fuerza Regia, que 
conquistou, em novembro, o título da LNBP (Liga Nacional de 
Basquete Profissional) do México. DJ, como é conhecido, dis-
putará a oitava edição do NBB. No Brasil, ele foi eleito por duas 
vezes o melhor atleta estrangeiro e foi o MVP (Most Valuable 
Player) do NBB 2014/15 e da Liga Sul-americana de 2018. O 
ala/armador minastenista pode estrear em qualquer um dos 
oito jogos que o Minas fará, em dezembro.

DJ desembarcou em BH empolgado com o retorno ao Brasil e 
trouxe na bagagem a experiência de um basquete que, assim 
como o brasileiro, vem crescendo nos últimos anos. “Eu acredi-
to que vou trazer uma experiência de qualidade e uma menta-
lidade vencedora. O nosso time tem uma boa mescla de vete-
ranos e jovens. Todos têm o mesmo objetivo de fazer um bom 
campeonato. Conheço bem o NBB e estou disposto a ajudar a 
equipe a buscar o melhor resultado. Eu quero ser lembrado por 
aqui como um vencedor”, destaca o jogador.

Apesar de ser norte-americano, nascido em Maryland, foi na 
América do Sul que DJ passou a maior parte da sua vitorio-
sa carreira. A sua primeira temporada como profissional foi no 
Uruguai, onde atuou pelo Defensor Sporting (2007/08). Na tem-
porada seguinte, se transferiu para a Argentina e jogou pelo Pe-
nharol (2008/09) e pelo La Uníon (2009 a 2011). Por lá, ele tam-
bém defendeu o Gimnasia Indalo e o Quimsa, nas temporadas 
2012/13 e 2015/16, respectivamente. No Brasil, Jackson atuou 
em quatro clubes e disputou sete edições de NBB: Flamengo 
(2011/12); Limeira (2013 a 2015), Vasco da Gama (2016 a 
2018) e Sesi-Franca (2018 a início de 2020). Ele também jogou 
pelo Cangrejeros, de Porto Rico, e esteve no México, de junho a 
novembro, onde conquistou o campeonato nacional de lá.

Campeão no México, David Jackson reforça o Minas Storm no NBB
O DJ chegou

Campeão no México, David Jackson vestirá a camisa do 
Minas Storm, em dezembro

BASQUETE

O técnico Léo Costa destaca que DJ será um grande reforço 
para a sequência do NBB. “David Jackson é um jogador bem 
experiente. Ele foi muito bem em todas as temporadas aqui no 
Brasil. É um atleta muito vencedor, com muita qualidade de ar-
remesso e de criação. Sem dúvida, vai fortalecer ainda mais a 
nossa equipe”, ressalta o treinador.

Devido à pandemia de Covid-19, o NBB 2020/21 está sendo dis-
putado em diversas sedes, com vários jogos sendo realizados 
no mesmo ginásio. Em dezembro, por exemplo, o Minas fará 
oito jogos, ainda pelo primeiro turno, e passará pelas cidades 
de Brasília (DF), Mogi das Cruzes (SP) e São Paulo (SP). Acesse 
minastenisclube.com.br e acompanhe a campanha do Minas 
Storm no NBB.

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

NBB 2020/21

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO

2/12 20h30 Minas x Brasília  Brasília (DF) DAZN
4/12 14h30 Caxias do Sul x Minas Brasília (DF) –
6/12 14h30 Minas x Cerrado Basquete  Brasília (DF) –
14/12 20h Minas x Corinthians  Mogi das Cruzes (SP) DAZN
16/12 17h Mogi x Minas Mogi das Cruzes (SP) –

19/12 16h Minas x São Paulo São Paulo (SP) –
21/12 14h30 Pinheiros x Minas São Paulo (SP) –
23/12 17h30 Minas x Franca São Paulo (SP) DAZN

*As datas e horários dos jogos podem ser alterados pela organização do campeonato.
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Fazer bem no presente, para garantir um bom futuro. Este 
tem sido o lema dos atletas das equipes de ginástica artísti-
ca e de trampolim do Minas. Devido à pandemia de Covid-19, 
o calendário esportivo deste ano foi muito prejudicado, e as 
principais competições foram canceladas. Por outro lado, os 
atletas que têm chances de representar o Brasil nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio ganharam mais tempo de preparação, 
já que a competição será realizada entre 23 de julho e 8 de 
agosto de 2021.

Desde a parada do esporte, em março, os atletas ficaram iso-
lados em casa, mas muito se engana quem pensa que eles 
ficaram parados. Os ginastas do Minas, por exemplo, cumpri-

ram uma rotina pesada de treinos físicos, com auxílio e orien-
tação on-line de profissionais do Clube. Após a retomada das 
atividades presenciais, em setembro, os atletas iniciaram 
um trabalho forte visando as competições de 2021. Alguns 
desses atletas foram, inclusive, convocados para treinamen-
tos com as seleções brasileiras de ginástica artística e de 
trampolim.

Revelado na base do Minas, Bernardo Actos foi o primeiro 
a ter uma experiência fora do País, em agosto. Ele passou 
cerca de 60 dias em Portugal, na chamada Missão Europa, 
projeto desenvolvido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). 
O objetivo do COB é oferecer aos atletas com chances 

Minastenistas treinam com a seleção visando à próxima temporada
Missão Europa

Rayan Castro, Alexandro Rungue e Alice Hellen no Centro de Treinamento em Portugal
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No Brasil
Mais uma vez convocados para um período de treinamentos 
com a seleção brasileira, que começou no fim de novembro e 

termina na primeira semana de dezembro, no Rio de Janeiro 
(RJ), os minastenistas Leonardo de Souza e Lucas Bitencourt 
seguem em ritmo intenso de preparação e, assim como Ber-
nardo Actos, estão na briga por vagas na seleção olímpica. 
Em 2019, Leonardo e Lucas foram os melhores ginastas do 
País e também integraram a equipe que classificou o Brasil 
para os Jogos de Tóquio.

“No Minas, desenvolvemos um trabalho com os ginastas do 
Juvenil ao Adulto, sempre visando à seleção brasileira. Isso 
está nas metas internas dos treinadores. É um trabalho fei-
to em conjunto, que busca sempre o alto desempenho dos 
nossos atletas. E o resultado de tudo isso a gente vê aí, com 
frequentes convocações para treinamentos de campo e com-
petições internacionais. Para a próxima Olimpíada, estamos 
trabalhando forte para termos ginastas na equipe olímpica, 
e as chances são reais. Independentemente disso, já traba-
lhamos com atletas visando mais à frente, ou seja, estamos 
treinando ginastas que vão disputar o próximo ciclo olímpico”, 
ressalta Antonio Lameira, treinador da equipe de ginástica ar-
tística do Minas.

SEC-0014-20A-ADR-MTC-ALIMENTACAO-SAUDAVEL-20-5x13-75mm.indd   1 20/11/20   18:47

 GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM

de representar o Brasil em competições internacionais 
treinamentos de alto nível em segurança fora do Brasil. Tudo 
foi feito conforme rigoroso protocolo de biossegurança 
desenvolvido em parceira com o governo português.

Agora, foi a vez da seleção brasileira de ginástica de trampo-
lim ir à Europa. A deleção brasileira fica em Sangalhos, em 
Portugal, até o dia 13 de dezembro e conta com os minaste-
nistas Alexandro Rungue (técnico) e os atletas Alice Hellen e 
Rayan Castro. “O Clube é referência no trampolim do Brasil. O 
trabalho multidisciplinar realizado no Minas proporciona aos 
nossos ginastas as melhores condições para que eles pos-
sam desenvolver seus potenciais. O conjunto das condições 
que o Clube oferece, com equipe técnica atualizada e multi-
disciplinar, aliada ao esforço dos atletas são determinantes 
para que eles sejam convocados para as competições e inte-
grem as seleções nacionais, como ocorreu desta vez, para a 
Missão Europa”, explica Alexandro Rungue.
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Jovem equipe do Minas faz boa campanha na Liga Nacional de Futsal 2020

Peri Fuentes: “conseguimos competir contra todas as equipes 
de igual para igual”

O jovem time do Minas encerrou a sua participação na Liga 
Nacional de Futsal (LNF) 2020 nas oitavas de final da com-
petição. A equipe comandada pelo técnico Peri Fuentes en-
frentou o Cascavel na fase decisiva e, após o empate em 
3 a 3, na Arena, e em 2 a 2, na cidade de Cascavel (PR), as 
equipes disputaram a prorrogação e empataram novamente, 
dessa vez em 1 a 1. Com o resultado do tempo extra, o time 
paranaense, que teve melhor campanha na primeira fase, 
avançou para as quartas de final da Liga. Na primeira fase 
da LNF, o Minas ficou em quarto lugar no Grupo A, com 16 
pontos conquistados em 12 jogos.

O técnico Peri Fuentes fez uma avaliação da participação 
minastenista no principal torneio nacional, levando em con-
sideração a juventude do elenco, o novo formato de disputa 
e as mudanças causadas pela pandemia de Covid-19. “Acho 
que nossa campanha foi extremamente regular. Tivemos, na 
primeira fase, a mesma campanha tanto em casa quanto fora. 
Nos playoffs, empatamos em casa, fora e na prorrogação. Foi 
extremamente regular, o que não deixa de ser uma campa-
nha muito boa. Ainda mais neste ano, com a pandemia e os 
problemas que todo mundo teve. Os placares também devem 
ser destacados, já que conseguimos competir contra todas as 
equipes de igual para igual, dentro e fora de casa. A evolução 
individual e coletiva dos atletas é visível. Então, acho que o 
trabalho está no caminho certo, porque sabemos que a cada 
ano estamos evoluindo e colhendo frutos, com a tendência de 
subir mais um degrau a cada temporada”, afirma Peri.

Considerando que o time manteve a base do ano anterior, o 
treinador também comentou sobre a evolução dos jogadores. 
“Eu vi evolução na parte comportamental, na parte de atitu-
de, no ganho de experiência. Em muitos jogos, em situações 
de extrema adversidade, como foi na nossa estreia, quando 

estávamos perdendo de 5 a 0, conseguimos buscar o empa-
te. Conseguimos superar adversidades nos jogos. Tivemos a 
manutenção da base e o acréscimo de alguns atletas, como é 
o caso do Libânio, formado aqui. O Gabriel Ribeiro, atleta Sub-
20, que jogou o primeiro ano de Liga e correspondeu muito 
bem, de forma extremamente positiva. Acho que é a evolução 
de uma sequência de trabalho”, avalia o treinador. 

Agora, o Minas segue em preparação para as competições 
previstas para encerrar a temporada. O time minastenista ain-
da tem a disputa da Taça Brasil e de uma competição que será 
organizada pela Federação Mineira de Futsal.

No caminho certo

FUTSAL
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JUDÔ

Equipe Sub-18 conquista o bronze no Campeonato Nacional Funcional
Medalha no peito

A pandemia de Covid-19 trouxe uma nova ideia para 
a realização de competições esportivas e de alto 
rendimento. Durante os meses de julho e agosto, 
o Minas realizou o primeiro campeonato interno 
on-line e, nesta competição, foi criado um ranking 
no Clube. A classificação serviu para selecionar os 
judocas que disputaram, em setembro, o  Campe-
onato Mineiro Funcional, de onde saíram os atletas 
que representaram o Estado de Minas Gerais no  
Campeonato Nacional de Judô Funcional, competi-
ção virtual organizada pela Confederação Brasileira 
de Judô (CBJ), em novembro. 

No Campeonato Funcional cada atleta executa os 
exercícios propostos em suas respectivas casas 

ou academias. A competição nacional foi realizada 
durantes 12 dias e teve a participação de seleções 
estaduais de 20 federações filiadas à CBJ e a pre-
sença de 378 judocas. A equipe Sub-18 do Minas, 
que representou Minas Gerais, conquistou a meda-
lha de bronze; a da Paraíba ficou com o ouro,  e a da 
Bahia, com a prata. A outra medalha de bronze ficou 
com o time de São Paulo.

A equipe mineira foi composta pelos minastenis-
tas André Augusto Freitas (66kg), Caetano Pinheiro 
Temporão (73kg), Izabella Pimenta (57kg) e Larissa 
Mendes (63kg) além dos técnicos Adriano Rodrigues 
e Hugo Pessanha.

Equipe Sub-18 do Minas, medalha de bronze no 1º Funcional da CBJ

C O R P O R A T E



NATAÇÃO

Depois oito meses sem eventos oficiais, por causa da pande-
mia de Covid-19, a equipe de natação do Minas disputará a 
mais importante do calendário nacional. No início deste mês, 
entre os dias 9 e 12, os minastenistas competem no Cam-
peonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu Brasil, no 
Parque Aquático do Club de Regatas Vasco da Gama, no Rio 
de Janeiro (RJ). 

O torneio é seletiva para o Campeonato Sul-americano de Des-
portos Aquáticos, em Buenos Aires, na Argentina, no próximo 
ano, ainda sem data definida. A competição internacional é 
absoluta, mas a delegação brasileira será formada apenas por 
atletas com idade entre 17 e 21 anos. 

A nadadora Aline Rodrigues destaca a motivação da equipe 
para o Troféu Brasil. “Pelas tomadas de tempo que fizemos, eu 
vi que, no geral, a equipe está bem, tanto nas marcas quanto 
no emocional. Estamos ajudando um ao outro. No pessoal, 
meu objetivo é fazer o meu melhor. Não quis colocar tempos 
como metas, por tudo que estamos passando, tudo é muito 
novo, então espero fazer o melhor que eu posso”, afirma. 

O Troféu Brasil será realizado pela Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos (CBDA), seguindo todas as medidas de 
prevenção à propagação do novo coronavírus. As provas eli-
minatórias estão previstas para começar às 9h30, e as finais 
a partir das 18h. Acompanhe os resultados dos minastenistas 
no site minastenisclube.com.br.

Na disputa da fase final da International Swimming League 
(ISL), os nadadores do Minas conquistaram mais pódios, 
melhoraram suas marcas pessoais e bateram recordes. 
Vinícius Lanza representou o time London Roar, que 
ficou em terceiro lugar geral. Felipe França, Fernando 
Scheffer, Marco Antônio Ferreira e Julia Sebastian, que 

bateu o recorde sul-americano dos 100m e 200m peito e o 
recorde argentino dos 50m peito, representaram a equipe 
Los Angeles Current, que foi a quarta colocada. O time 
Tokyo Frog Kings contou com Bruno Fratus, mas não se 
classificou para as finais. A competição foi realizada em 
piscina de 25m, em Budapeste na Hungria.

Aline Rodrigues está confiante no bom desempenho da equipe 
no Troféu Brasil 

Minas disputa o Troféu Brasil, primeira competição nacional desde março
Às suas marcas

Mais vitórias e recordes na Hungria 

   REVISTA DO MINAS • Dezembro de 2020 • 53



54 • Dezembro de 2020 • REVISTA DO MINAS   

TÊNIS

Torneio interno Azul e Branco movimenta a equipe de tênis no Minas Country
Disputa animada

Longe das competições oficiais desde março, quando tudo 
parou devido à pandemia de Covid-19, os tenistas do Minas 
puderam sentir novamente a sensação de competir, no final de 
novembro último. O Departamento de Tênis do Clube promoveu 
o Torneio Interno Azul e Branco, com o objetivo de proporcionar 
aos atletas mais ritmo de jogo e competitividade, além de po-
der ter parâmetros sobre o trabalho desenvolvido no período de 
treinos, após tantos meses longe das quadras. 

Na competição amistosa, os atletas foram distribuídos em 
duas equipes, Azul e Branco, e se enfrentaram em partidas re-
alizadas no Centro de Excelência do Tênis, no Minas Country, 
com o vencedor de cada jogo somando pontos para o seu time. 
Os jovens atletas curtiram o formato, e a disputa foi animada 
entre todos. A equipe Branco foi a vencedora, com 101 pontos, 
enquanto a equipe Azul somou 89. Os atletas campeões foram 
premiados com um tubo de bola e um copo comemorativo. 

O técnico principal da base do tênis do Minas, Henrique Quin-
tino, avaliou como positivo o resultado da competição. “A 
experiência foi muito boa, tivemos um retorno muito legal da 
grande maioria. Alcançamos os objetivos, demos ritmo de jogo 
aos atletas, para eles sentirem novamente o ‘frio na barriga’. 
Estamos com a ideia de continuar com torneios internos. Foi 
um sucesso e vai ficar no nosso calendário”, destaca Henrique. 

O tenista Francisco Lopes, da equipe Branco, também gostou 
do resultado alcançado por todos. “Achei muito legal a iniciativa 
de criarem o Torneio Azul e Branco, para que a gente pudesse 
voltar a jogar, a sentir a tensão de jogo de novo. O time conse-
guiu criar o ambiente de competição, e o desempenho das duas 
equipes foi muito bom”, afirma. 

Os atletas fazem parte do projeto Formação e Desenvolvimen-
to de Atletas do Tênis e da Ginástica”, Nº 2018.02.0048 par-
ceria entre Minas Tênis Clube e Governo de Minas através da 
Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

Equipe de tênis se divertiu  
na disputa do Torneio Interno

Francisco Lopes gostou 
do seu desempenho e 
dos companheiros na 
competição
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Cuide de você e do próximo
Felizmente, desde a retomada das atividades, em 26 de setembro último, tem sido ampla a adesão dos associados às 
medidas de prevenção contra a Covid-19 vigentes no Clube. Além da proteção da saúde de todos, esse comportamento 
solidário está permitindo a flexibilização gradativa das atividades em todas as áreas de atuação do Minas.
Vale lembrar que a pandemia ainda não acabou! Devemos nos manter sempre alertas, respeitando o distanciamento 
mínimo de dois metros de outras pessoas, usando máscara da forma adequada em todos os ambientes do Clube e 
higienizando as mãos sempre que tocarmos uma superfície não desinfetada. Estamos juntos!

CENAS

As normas dos Protocolos de 
Bioproteção dos Minas Tênis 
e Náutico são baseadas nas 

recomendações das autoridades 
públicas de saúde. 

Em vários pontos do Clube, 
inclusive dentro dos elevadores, 

há álcool 70% para você 
higienizar suas mãos. 

O uso da máscara é obrigatório 
em todos os ambientes do Clube, 

exceto dentro das piscinas 
e quando você estiver se 

alimentando ou se hidratando. 

Seja consciente: quando tossir ou 
espirrar, cubra a boca ou o nariz 
com o braço. E mantenha sempre 

dois metros de distância, no 
mínimo, de outras pessoas.



Centro Cultural Minas Tênis Clube
Galeria de Arte  
Rua da Bahia, 2.244, Lourdes
minastenisclube.com.br

Capacidade: 30 pessoas

janeiro
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O ano de 2020 vai embora e será lembrado como um período 
de aprendizado, resiliência, inovação, reinvenção, paciência 
e coragem. Muitos querem se despedir logo de 2020, mas, 
desta vez não vai ter o tradicional Réveillon do Minas, como 
medida de prevenção à propagação do novo coronavírus, evi-
tando aglomerações. Porém, o Clube está preparando surpre-
sas para os minastenistas celebrarem a chegada de 2021. 
Confira na página 37.

As festas de virada de ano no Minas sempre foram muito 
concorridas, devido à qualidade da produção, que contem-
pla toda a família. Na passagem do ano de 1983 para 1984, 
o Réveillon foi realizado no Salão da Sede Social do Minas 
I, especialmente decorado e, como manda a tradição, com 
muito espumante, roupas brancas e carnaval para celebrar a 
chegada do novo ano e a esperança no recomeço.

O primeiro Réveillon no Minas II foi de 1988 para 1989. Mas, 
a festa da virada de 1992 para 1993 marcou a memória dos 
minastenistas, com decoração temática, produzida por Décio 
Noviello (1929 - 2019), pintor, gravador, desenhista e profes-
sor de arte, mineiro de São Gonçalo do Sapucaí. Na Lancho-
nete Central, por exemplo, foram instalados grandes painéis 
com desenhos que lembravam castelos árabes, figuras is-
lâmicas e meandros entrelaçados. Como sempre inova em 
seus eventos, o Minas contratou a apresentação de dança do 
ventre, e as artistas encantaram crianças e adultos.

Sempre com inovações e requinte, Réveillon é evento tradicional na história do Minas
Feliz Ano Novo!

MEMÓRIA

Réveillon de 1983/1984, no Salão da Sede do Minas I: sucesso 
junto aos sócios 

Inovação no Réveillon no Minas II - 1992/1993: apresentação de dança do ventre

Centro Cultural Minas Tênis Clube
Galeria de Arte  
Rua da Bahia, 2.244, Lourdes
minastenisclube.com.br

Capacidade: 30 pessoas

janeiro



ATENDIMENTO E REDE CREDENCIADA
Mais de 14 mil dentistas credenciados 24 horas  
por dia, por todo o País, aptos a oferecer assistência 
odontológica nas mais diferentes especialidades.

AMPLA LINHA DE PRODUTOS
Portfólio com planos de coberturas locais ou nacionais.  
Tudo de acordo com as necessidades que cada Cliente  
deseja oferecer para seus colaboradores.

SAÚDE BUCAL E QUALIDADE DE VIDA
Exclusivo programa de Odontologia Preventiva às empresas 
Clientes sobre prevenção e promoção de saúde bucal do 
colaborador, com ações voltadas para a melhoria da qualidade 
de vida, sem custo adicional.

NOSSOS DIFERENCIAIS
Gestão de qualidade dos tratamentos a fim de garantir 
segurança para os beneficiários e também para as 
empresas Clientes, além de atendimento de urgência 
24 horas e aprovação on-line de cada procedimento.

SAÚDE BUCAL PARA A SUA EMPRESA
A Interodonto é referência em assistência odontológica e atende mais de 2,6 milhões 
de beneficiários que querem cuidar de sua saúde bucal. A empresa faz parte do Grupo 
NotreDame Intermédica, a maior operadora do País em número de beneficiários.

Conheça nossos benefícios e soluções para a sua empresa >    Acesse www.gndi.com.br

PRINCIPAIS COBERTURAS 
DOS PLANOS INTERODONTO
• Emergência/Urgência 24h 
• Consultas (diagnósticos) 
• Limpeza dos dentes (prevenção) 
• Tratamento de cárie (dentística) 
• Tratamento de canal (endodontia) 
• Tratamento de gengiva (periodontia) 
• Raios X (inclusive panorâmica) 
• Tratamento para crianças (odontopediatria) 
• Cirurgias 
• Próteses (Rol ANS) 
• Benefício ortodôntico adicional

Carteirinha Digital: utilize a carteirinha digital de onde 
estiver, mesmo sem acesso à internet (após primeiro acesso).

Prontuário: confira todos os procedimentos realizados 
desde o início de utilização do plano.

Busca de Rede: verifique a cobertura do plano e 
da Rede de Atendimento do Plano Odontológico.

Reembolso: solicite reembolso pelo aplicativo em  
poucos passos.

PORTAL DE SERVIÇOS  
E APLICATIVO GNDI EASY
Canal exclusivo de relacionamento entre a Interodonto, seus 
credenciados, empresas Clientes e beneficiários que permite 
agilidade nos processos de atendimento ao dentista e  
ao paciente. Para os beneficiários, o aplicativo apresenta 
inúmeras vantagens. Confira algumas delas:



CONSULTE CONDIÇÕES 

Prezado cliente: preço por pessoa, em apartamento duplo, saindo de Confins, em voo classe econômica; não inclui taxas. Condições de pagamento dos demais serviços: 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 0+12 vezes iguais com juros no cartão de crédito ou boleto bancário. Ao optar pela 
condição de pagamento com parcelamento 0+12 vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no momento da 
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OS MELHORES PREÇOS PARA VOCÊ INICIAR 
SUA VIAGEM AGORA, ESTÃO NA CVC.

PRAIA DO FORTE
6 dias incluindo:
Avião + 5 diárias de hospedagem com all inclusive no
Iberostar Bahia + traslados.

Por apenas R$ 3.336
ou 12x iguais de R$ 278
Preço válido para saída em 09/03/2021.

NATAL
6 dias incluindo:
Avião + 5 diárias de hospedagem com café da manhã  no
Hotel Pontalmar + traslados.

Por apenas R$ 1.608
ou 12x iguais de R$ 134
Preço válido para saída em 09/03/2021.

FLORIANÓPOLIS
6 dias incluindo:
Avião + 5 diárias de hospedagem com café da manhã no
Hotel Majestic Palace + traslados.

Por apenas R$ 1.404
ou 12x iguais de R$ 117
Preço válido para saída em 09/03/2021.

RIO DE JANEIRO
6 dias incluindo:
Avião + 5 diárias de hospedagem com café da manhã no
Windsor Plaza Hotel.

Por apenas R$ 1.212
ou 12x iguais de R$ 101
Preço válido para saída em 09/03/2021.

SÓCIOS DO MTC TEM DESCONTOS EXCLUSIVOS EM NOSSAS LOJAS

LOJA MINAS TENIS I
RUA DA BAHIA, 2244 - LOJA 01 - BELO HORIZONTE – MG

(31) 3292-2233& (31) 98270-6459

LOJA MINAS TENIS II
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(31) 3223-7719& (31) 98405-9389
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Vem

Venha!

Venha!

NOVINHO
aí um ANO

pra VOCÊ
se REDESCOBRIR e

ACREDITAR!
TORCER, malhar, dançar,

correr, CANTAR, brincar e sobretudo

SONHAR! 
O  FUTURO  nos espera

e ele está REPLETO de
ESPERANÇAS!

Boas Festas!


