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Títulos nacionais e internacionais, além de convocações para 
seleções olímpicas, confirmam a gestão eficiente do esporte e 
fortalecem a paixão dos associados pelo Minas. Página 29
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Há 80 anos em Belo Horizonte 
formando cidadãos bilíngues. 

Anniversary 
Cultura Inglesa!

Cultura Inglesa é fundada em BH 
pelo então prefeito JK. 

1941

Cultura Inglesa BH se torna o prime-
ro centro do Brasil a aplicar os 
Exames de Cambridge - BR001.

1944

Sandra Laucas inicia sua história na 
escola. Foi secretária, bibliotecária, 
professora, coordenadora e assumiu 
a direção em 1977. Transformou a 
escola em uma referência no ensino 
do inglês.

1961

Sandra Laucas se tornou Membro 
Honorário do Império Britânico 
(MBE), uma honraria concedida pela 
própria rainha e que reconhece seus 
serviços prestados pela difusão do 
inglês em Belo Horizonte, Minas 
Gerais e no Brasil.

1989

Sandra Laucas e príncipe Charles.  

1991

Sandra Laucas e Margareth 
Thatcher.

1993

Sandra Laucas e Príncipe Philip.
1994

Cultura Inglesa se associa à ESU - The 
English-Speaking Union, instituição que 
visa o entendimento dos povos por meio 
da língua inglesa.

1996

Giuliano e Olavo Laucas assumem a dire-
ção dando sequência a sólida história de 
sucesso.

2002

Sempre na vanguarda, a Cultura Inglesa 
instala lousas eletrônicas em todas as 
salas de aula (Projeto e-Board). É o início 
de uma nova era, digitalizada e online.

2006

Inauguração de um prédio tecnológico e 
sustentável projetado especialmente 
para os nossos alunos.

2015

Primeira escola de inglês do Brasil a 
adotar a plataforma Google for 
Education.

2019

Com muito orgulho comemoramos os 
nossos 80 anos! Sempre contribuindo, de 
forma competente, responsável e inova-
dora, para a criação e a difusão de conhe-
cimento, propiciando o enriquecimento 
cultural do ser humano e continuando 
como referência de mercado. 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros associados

Mesmo vivendo momentos de incertezas e atribulações, devido aos efeitos da 

pandemia do novo coronavírus, o Minas não parou. Desde o início da crise sanitá-

ria global, em março de 2020, o Clube tem se esforçado para amenizar a tristeza 

que se abateu sobre todos, adultos, jovens, idosos, afetados pelas perdas de entes 

queridos, pelo distanciamento social e pelas dificuldades econômicas que se gene-

ralizaram. O Clube está cedendo um de seus salões de festa para a Prefeitura de 

Belo Horizonte utilizar como posto de vacinação contra a Covid-19; intensificou as 

campanhas do Programa Minas Tênis Solidário para atender instituições assisten-

ciais, com doações de roupas, alimentos, medicamentos. Nos pilares lazer, cultura 

e educação, o Minas vem mantendo, por meio de seus canais digitais, programas 

culturais, de entretenimento e de promoção da saúde. E no pilar esporte, as equipes 

minastenistas estão fazendo uma temporada histórica, com a conquista de títulos 

nacionais e internacionais, além de índices olímpicos. Os resultados espetaculares 

são o tema da matéria de capa, a partir da página 29 desta edição.

Temos boas notícias também sobre a expansão do Centro Cultural Unimed-BH Minas. As obras de montagem da biblioteca e das 

salas de cinema seguem em ritmo acelerado. Brevemente, os associados e o público em geral contarão com esses novos e moder-

nos espaços de disseminação da cultura e do conhecimento. Em expansão também estão as opções de lazer esportivo, nos Minas 

II e Country, com a conclusão este mês da construção das quadras de beach tennis. Os novos espaços foram criados a pedido dos 

associados, confirmando a sintonia da Diretoria com os anseios da nossa comunidade. 

Na área de educação, recomendo aos alunos dos cursos de formação esportiva e artística e seus familiares que acompanhem do 

novo projeto Inteligências Múltiplas, cujo objetivo é o desenvolvimento integral de nossos jovens e crianças. Semanalmente, estão 

sendo publicados, em nossos canais digitais, vídeos produzidos por nossos profissionais sobre a Teoria das Inteligências Múltiplas, 

elaborada pelo renomado psicólogo norte-americano Howard Gardner, ligado à Universidade de Harvard. Profissionais renomados 

são convidados a participar dos vídeos, como a respeitadíssima pediatra Dra. Filó, que fará um bate-papo on-line, em que responderá 

a perguntas dos pais, nos dias 18 e 25 deste mês. Leia a matéria na página 23, para saber como participar. E, confirmando nossa 

evolução nas plataformas digitais, também estamos disponibilizando aos atletas das pré-equipes treinos on-line, adequados às casas 

dos alunos, que não têm os espaços e materiais e seguindo a metodologia de cada modalidade.  

Infelizmente, neste ano, não poderemos comemorar o Dia das Mães da forma grandiosa como sempre fizemos, já que, em função da 

pandemia, continua proibida a realização de festas, a fim de que sejam evitadas aglomerações. Mas, a data não passará em branco, 

pois atividades e sorteios de valiosos presentes estão sendo promovidos nas nossas redes sociais.  A todas as mães, reafirmo nossa 

admiração e respeito e agradecemos pela dedicação, pela paciência e pelos ensinamentos que guiam por toda a nossa vida. 

Finalizando, contamos com a boa vontade dos associados, colaborando com nossa campanha de arrecadação de alimentos não 

perecíveis para doar às instituições cadastradas em nosso programa. O objetivo é ajudar, principalmente, as famílias em dificuldades 

financeiras por causa do desemprego gerado ela pandemia, que não têm recursos sequer para adquirir alimentos básicos.   

Citando Jackie Robinson:   “Nossa vida não é importante senão diante do impacto na vida de outros.”

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Grande abraço, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

O melhor do Minas é você
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EXPEDIENTE

MINAS I

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

MINAS II

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

MINAS NÁUTICO 

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

MINAS COUNTRY 

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

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

Para você, “coração de mãe sempre cabe mais um”? Para as 
mães voluntárias do Minas Tênis Solidário, sim! Com o cons-
tante envolvimento nas ações do Programa, as minastenis-
tas reforçam o ditado, todos os dias, não somente como 
mantenedoras dos valores da solidariedade, mas também 
como multiplicadoras da prática social para toda a família. 
Contar com mães no grupo de voluntários do Clube, de acor-
do com a gestora do Minas Tênis Solidário, Denise Lobão, é 
fundamental para que todos sempre se lembrem do princí-
pio básico do voluntariado e da maternidade: o amor ao pró-
ximo, sem esperança de retorno. “É nesse ponto em comum 

A maternidade intensifica o amor ao próximo e fortalece o sentimento de solidariedade
Coração de mãe

que, na dedicação à caridade, as mães associadas se unem 
e ajustam suas rotinas de educação dos filhos, trabalho e 
demais demandas do dia a dia para formar uma corrente 
solidária firme e duradoura”, afirma Denise.

Nessa matéria especial em homenagem às mães, cinco as-
sociadas e voluntárias do Programa Minas Tênis Solidário 
falam sobre os princípios básicos comuns da maternidade 
e da solidariedade e importância de despertar nos filhos o 
interesse no bem-estar do próximo.  

Nós, mães, também somos filhas. E como filhas, 
nós recebemos de nossas mães todo o carinho, a 
dedicação, o zelo, o amor incondicional, porque o 
amor materno não mede esforços e não tem me-
dida. O que aprendi com a minha mãe eu passo 
todos os dias para o meu filho. Mesmo com tantas 
funções no dia a dia, a gente tem mesmo que fa-
zer malabarismo para encaixar tudo na rotina. Eu 
entendo que quando a gente tem esse princípio de 
ajudar o próximo, que vem dos exemplos dos nos-
sos pais e se intensifica com a maternidade, a gen-
te consegue disponibilizar tempo para fazer o bem. 
Tem muita comunidade carente, muitas famílias 
passando fome e, hoje, mais do que nunca, a gente 
precisa manter vivo esse espírito da solidariedade. 
E nossas experiências com a maternidade fazem 
com que tenhamos mais sensibilidade diante das 
necessidades e do sofrimento do outro e exigem 
que a gente seja muito criativa e dedicada. Além 
do que, por saber o que é a maternidade, a gente se 
entende e se une mais. Por isso, termos voluntárias 
mães é de fundamental importância. E na minha 
missão com o Minas Tênis Solidário, eu me sinto re-
alizada de contar com o apoio e o envolvimento da 
minha mãe e do meu filho na prática da caridade. 
Estar com eles nesses momentos tão importantes 
e necessários me dá gás para continuar dedicada 
ao Programa”.
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DENISE LOBÃO, GESTORA 
VOLUNTÁRIA DO PMTS, E SUA 
MÃE, A TAMBÉM VOLUNTÁRIA 
JUDITH LOBÃO

“



Praticar a solidariedade é um ato de amor! 
Desde criança, juntamente com a minha mãe, 
aprendi que podemos e conseguimos conciliar 
as tarefas do lar, o trabalho e a maternidade 
com o trabalho voluntário. Este, além de gra-
tificante, nos ensina e nos motiva a sermos 
pessoas melhores, respeitosas, comprometidas 
e empáticas com o próximo. Hoje, assim como 
fazia minha mãe, procuro sempre levar minhas 
filhas nas ações para que elas recebam e trans-
mitam o amor que colocamos em cada traba-
lho realizado”.

Acredito que doar um pouco do nosso 
tempo é essencial para mantermos nos-
sa espiritualidade. Somos irmãos, seres 
humanos e precisamos uns dos outros. 
Atualmente, durante esta terrível pan-
demia, a humanidade está precisando 
ainda mais de pessoas que possam se 
solidarizar pela dor ou pela necessidade 
do outro. Em relação aos meus filhos, 
acredito que faça parte da educação de-
les mostrarmos o quanto é importante 
ter compaixão por aquele que precisa de 
alguma ajuda”.

BIANCA GIORGINI DE PAULA 
NACIF COM AS FILHAS 
GIOVANA E VALENTINA

LETICIA NAVA LOPES 
CANÇADO, COM OS  
FILHOS JOANA E GABRIEL 

8 Maio de 2021 • REVISTA DO MINAS   

A
R

Q
U

IV
O

 P
ES

SO
A

L

“

“



ESPECIAL MÃES

A maternidade desperta na gente um sentimen-
to maior de solidariedade com o próximo, você fica 
mais sensível às questões humanitárias e pensa 
mais no coletivo. Ver crianças em situações de vul-
nerabilidade, por exemplo, me motiva a fazer cada 
vez mais trabalhos voluntários. Faço questão de 
mostrar para os meus filhos que somos uma famí-
lia privilegiada, que temos condições de ter escola, 
trabalho, mas há muitas pessoas que não têm. Por 
isso, devemos dividir e compartilhar. Além de co-
laborar financeiramente, colaboro também com o 
meu tempo. E com o incentivo do Minas Tênis Soli-
dário já facilita muito o caminho!”

A maternidade é inerente às nossas vidas. E a 
caridade é inata ao nosso caráter. Então, unir ca-
ridade com a maternidade sempre foi natural pra 
mim. Se organizar bem, a gente sempre arruma 
tempo para exercer todas as funções e praticar 
a solidariedade. Sempre busquei estar em locais 
onde eu pudesse ajudar as pessoas, passando 
esses valores para os filhos, netos e bisnetos. E o 
Minas dar a oportunidade de fazermos isso é ma-
ravilhoso”. 

MARIA CRISTINA RESENDE FONSECA, 
COM OS FILHOS CAROLINA, 
GUILHERME E LUCAS 

MARÍLIA SALLES GIANNETTI,  
COM O FILHO MARCUS  
(IN MEMORIAN), A NETA  
HELIANA E A BISNETA MARINA
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Em Minas Gerais, a cozinha é o coração da casa. E é comum 
encontrarmos, nas famílias, receitas tradicionais que atraves-
sam gerações, passadas de mãe para filhos, netos, bisnetos. 
É nesse clima de culinária afetiva e de resgate de memórias 
que a Cozinha ao Vivo On-line do mês de maio apresenta o 
tema “Dia das Mães – Receitas de família” e será comandada 
por mães minastenistas. Dentre 20 inscrições, quatro receitas 
de famílias de sócias foram selecionadas, por meio de con-
curso realizado no canal institucional do Minas no Instagram, 
o @minastenisclube, em abril, em que cada concorrente ins-
creveu um prato para compor o menu. As receitas vencedoras 

ganharam releitura do chef Vinicius Curtts, que, juntamente 
com as associadas, ensinará o passo a passo de preparação 
de cada prato toda quarta-feira, às 15h, na playlist “Cozinha ao 
Vivo” do canal oficial do Minas no YouTube – aproveite para se 
inscrever e ativar o sininho de notificações.

Além de poder comandar o menu do mês com o chef, as mães 
selecionadas serão premiadas com um kit exclusivo do Minas, 
cheio de brindes para celebrar o Dia das Mães em família. Que 
tal aprender com elas e levar as receitas também para a sua 
família? Conheça, a seguir, as mães vencedoras do concurso 
e o menu completo da Cozinha ao Vivo deste mês

Mães minastenistas comandam o menu especial de maio, na Cozinha ao Vivo On-line
Receitas de família

 Cozinhar é uma grande paixão que herdei do meu fale-
cido pai. E ele, meu maior exemplo, sempre me ensinou a 
dar colo, amor e carinho para as pessoas nos momentos 
mais difíceis. E a gente sabe que uma boa comida, feita 
com amor e carinho, acalenta qualquer coração. Então, a 
minha dica de entrada é um caldinho rápido, prático, que 
traz em seus ingredientes delícias como camarão, palmito 
e alho poró.

  Aprendi essa receita com a avó do Pacífico [Mas-
carenhas], meu marido. Toda vez que íamos a sua 
casa, Vó Chiquita preparava o prato, e a gente pas-
sava o dia em volta da mesa. Depois que aprendi 
essa receita, que tem origem em Benin, na África, 
sempre preparo para minha família para manter a 
tradição. E os filhos, sobrinhos e netos comem até 
três “pratadas”, se deliciam! São memórias assim 
que deixam viva a essência da nossa família.

Gaspacho de Palmito, Camarão 
Grelhado e Crispy de Parma

Vatapá Mineiro de Galinha e Camarão

Publicação: dia 5/5, às 15h, no canal do Minas no YouTube

Publicação: dia 12/5, às 15h, no canal do Minas no YouTube

ENTRADA

ACOMPANHAMENTO

MÃE: DANIELA LIMA

MÃE: EMILIA MARGARIDA FERREIRA MASCARENHAS

“

“



D
ÉB

O
R

A
 M

A
N

O

D
ÉB

O
R

A
 M

A
N

O

ESPECIAL MÃES

 Essa receita tem muito significado para a minha fa-
mília, pois foi a minha sogra, hoje com 84 anos, que a 
desenvolveu e sempre serviu em todos os almoços e 
jantares de datas comemorativas. Há pelo menos 30 
anos essa iguaria está presente em nossas mesas.  Em 
razão da idade avançada, a querida dona Glaura não 
consegue mais ir para a cozinha produzir essa delícia, 
então tive que aprender e, sempre que posso, faço para 
relembrar esses encontros de família, tão preciosos e ra-
ros nos dias atuais por causa da pandemia.

  Essa é uma das boas lembranças que guardo de mi-
nha mãe, Vera, para quem domingo era sinônimo de 
família reunida em torno da mesa o dia todo. A receita 
que apresento era para aqueles dias especiais, de festa, 
e era seu prato preferido: bacalhau com nata. Prepara-
va sempre duas travessas, e nada melhor para ela do 
que ver as travessas “raspadas”, como ela dizia, sinal 
que todos gostaram. Esse será o prato principal do Dia 
das Mães na minha casa, quando vou preparar para 
minhas filhas continuarem se deliciando e alimentando 
a alma de boas memórias.

Bacalhau com Natas

Torta Pavê Maracujá

PRATO PRINCIPAL

SOBREMESA

Publicação: dia 19/5, às 15h, no canal do Minas no YouTube

Publicação: dia 26/5, às 15h, no canal do Minas no YouTube

MÃE: RENATA TASCA CABRAL

MÃE: RENATA DE CASTRO AMÉDÉE PÉRET MOTTA

“

“

Ano de 1867, nasce Vó Chiquita,
Ano de 1935, nasce o neto Pacifico

Em frente à Capistrana em Diamantina,
Era 1958, eu com 13 anos, flerte com o meu futuro marido.
Lembro q era nome de um oceano.
Atlântico ou Pacífico?

Belo Horizonte.
Serenata com piano em cima do caminhão.
Estou acordada e emocionadíssima
Serenata todo sábado

Música portuguesa, a primeira da noite
Tinha que amolecer primeiro o coração do papai.

Passaram se 6 meses
Recados, músicas para mim, telefonemas
Domingo à noite, 1º encontro - 12 de julho de 1958
O jipe antigo parado na esquina,
Só pegava, empurrando
Foram assim durante 7 anos

Almoço na casa da rua Emboabas (atual Antonio Aleixo
Marião fazia as delicias na cozinha
Cozinheira da Vó Chiquita.
Lá conheci esse maravilhoso Vatapá Mineiro. Aprendi
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Emilia Margarida Mascarenhas escreve
texto afetivo sobre sua receita 

Um poema
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Minastenista produz roupas infantis e doa para pacientes em tratamento contra o câncer
Costurando para o bem

“Conta com a gente”
Em mais uma sessão do programa “Conta com a gente”, a  minastenista Marília Carvalho, voluntária do Programa Minas Tênis Solidário, gravou 
um vídeo que foi apresentado para as moradoras do Lar da Vovó. Dessa vez, a história, contada de forma lúdica, com adereços e música, foi 
sobre a Páscoa: “O ovo da vida... A vida do ovo...”.  Desde outubro de 2020, o projeto “Conta com a gente” leva experiências únicas, e on-line, aos 
lares de idosos cadastrados no Programa Minas Tênis Solidário, despertando a imaginação e promovendo a reflexão.

A voluntária minastenista Judith Lobão mostra as  
lindas roupas infantis feitas por ela

Desde que começou a pandemia, no ano passado, a minaste-
nista e voluntária do Programa Minas Tênis Solidário Judith Lo-
bão está em isolamento social para preservar sua saúde. Sem 
sair de casa, logo tomou uma decisão: “Não quero me entregar 
aos serviços domésticos”. Assim, tendo uma máquina de cos-
tura, tecidos e retalhos, além de muita disposição, ela começou 
a fazer roupas infantis, além de bolsas-sacolas coloridas. Dona 
Judith já produziu mais de 30 peças e doou todas para as crian-
ças em tratamento contra o câncer internadas no Hospital das 
Clínicas (HC). 

“Eu já conhecia o trabalho do Hospital das Clínicas. Fiz uma 
visita, por meio do Minas Tênis Solidário, tive muito dó das 
crianças. Então, comecei a fazer as roupinhas para elas”, con-
ta a minastenista, que não parou de costurar e já prepara uma 
segunda mala de roupas infantis para serem doadas aos pe-
quenos pacientes. 

Na Semana Santa, o programa Minas Tênis Solidário fez a doação 
de 100 ovos de chocolate para as crianças do Projeto Romper, que 
tem como missão o acolhimento às crianças e adolescentes, entre 
3 e 17 anos, moradoras do Morro das Pedras. Para fazer a econo-
mia da comunidade girar, os ovos foram comprados de Tattiane 
Dias Oliveira, empreendedora e moradora do Morro das Pedras. 
“Foi maravilhosa essa ação, porque tínhamos conseguido apenas 
30 ovos pequenos e não dava para atender a todas as crianças do 
Projeto, e as mães da comunidade têm outras prioridades. A sen-
sibilidade do Clube em adquirir os ovos de uma empreendedora 
da comunidade encheu o nosso coração de alegria”, afirma Jutay 
Nogueira, coordenadora do Projeto Romper.

Empreendedora há oito meses, Tattiane Dias Oliveira comemora 
a oportunidade de participação da ação solidária promovida pelo 
Minas. “Posso dizer que essa encomenda nos acrescentou muito, 
pois conseguimos comprar mais produtos e fazer mais ovos de 

Minas Tênis Solidário promove ação no Projeto Romper, no Morro das Pedras
Páscoa é todo dia

Páscoa. Algumas crianças não têm de quem ganhar os ovos de 
Páscoa, e poder proporcionar esse momento para elas é maravi-
lhoso e gratificante”, conta.

Minas Tênis Solidário doou 100 ovos de Páscoa para crianças 
do Morro das Pedras
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Deborah Machado mobilizou os vizinhos do prédio para arrecadar as cestas básicas

Vai se vacinar no Minas Tênis? Leve um quilo de alimento para doar a quem precisa
Pratique a solidariedade

O Minas Tênis Solidário promove 
uma campanha de arrecadação 
de alimentos não perecíveis 
(exceto sal) para ajudar institui-
ções beneficentes, especialmen-
te aquelas que atendem pessoas 
com dificuldade financeira em 
razão da pandemia de Co-
vid-19. As doações podem 
ser entregues de segunda a 
sexta-feira, das 6h às 22h, 
e aos sábados, das 7h às 
17h, na entrada do Centro de  
Facilidades do Minas (rua da 
Bahia, 2.244).  

De acordo com Denise Lobão, uma das 
gestoras voluntárias do Minas Tênis Solidário, a 
ideia da campanha surgiu em função do aumento 
das demandas por ajuda recebidas das instituições 
cadastradas no Programa. Como tem sido grande a 

movimentação no salão do Clu-
be, que foi cedido pelo Mi-

nas para a Prefeitura de 
Belo Horizonte para fun-
cionar como posto de va-

cinação contra a Covid-19, 
a expectativa dos volun-

tários minastenistas é 
sensibilizar as pesso-
as que vão se vaci-
nar, para que façam a 
doação.  “Esperamos 

contar com a solidarie-
dade de todos os belo-ho-

rizontinos. As pessoas estão 
perdendo o emprego, por causa dos  

efeitos da pandemia na economia, e estamos 
vendo famílias em situação de vulnerabilidade 
social sem condições de comprar sequer os ali-
mentos básicos”, afirma Denise Lobão.

Eu participo

A associada Deborah Machado, ao to-
mar conhecimento da campanha, mo-
bilizou os vizinhos do prédio em que 
mora e amigos, conseguindo arrecadar 
24 cestas básicas. “Eu recebi a infor-
mação sobre a campanha do Minas e 
imediatamente repassei para o grupo 
do meu condomínio, que conta com 
28 moradores. Não tinha pretensões 
e me surpreendi com telefonemas dos 
vizinhos, querendo ajudar. Eu saí de 
casa, com muito prazer, para comprar 
as cestas. Eu fiquei muito feliz e grata 
por poder fazer algo pelo outro. Num 
momento tão difícil como agora, isso é 
o que importa e faz muito bem para a 
alma”, afirma a minastenista.



 

 

C H E G O U  O  
CREAM CHEESE ITAMBÉ

Uma pitada de uai no seu café da manhã  
e nas receitas da família! Delicie-se!

Rogério França, Samuel Nepomuceno e Fernanda 
Teixeira Andrade, fotógrafos da mostra 

O Programa Minas Tênis Solidário realizou, em março e abril, a 
mostra fotográfica “Um olhar mais que especial”, reunindo fo-
tos feitas por pessoas com Síndrome de Down. Um painel com 
as fotos foi adesivado na fachada do Centro Cultural Unimed 
BH-Minas. Desenvolvida em parceria com o Instituto Viva Down 
e o Instituto Unimed-BH (IUBH), a ação fez parte da campanha 
do Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março, a fim 
de reforçar a importância da inclusão das pessoas com a sín-
drome.  Um livreto registrando a exposição foi entregue a cada 
participante pela Diretoria do Minas.
A mostra “Um olhar mais que especial” contou com fotos de 
Amanda Montielli, Arthur Simões Isoni Amaral, Bruna Villari-
nhos, Fernanda Teixeira Andrade, Gabriela Vilas, Lívia Duarte 
Sampaio de Figueiredo, Luiz Felipe Villas, Orlando Cherem, 
Rogério França, Thiago Portes do Prado e Wellington Junio. As 
imagens retratadas, paisagens, flores e vistas das janelas, são 
observações deles do que os cerca e de experiências vividas. 

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Minas promove mostra de fotografias de pessoas com Síndrome de Down
“Um olhar mais que especial”
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Cuidadores de Idosos
Nutricionista
Fisioterapia
Fonoaudiólogo
Equipe Multiprofissional

CLUBE DA CULTURA MINAS TÊNIS CLUBEPATROCÍNIO MASTER APOIO
REALIZAÇÃO
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A vacinação em massa contra a Covid-19 é o desejo de qual-
quer pessoa no mundo. Quem não quer abraçar, novamente, 
os parentes e amigos? E é esse sentimento que levou re-
presentantes de empresas, pessoas físicas, instituições dos 
mais diversos segmentos e ONGs, no país, a participar do 
movimento “Unidos pela Vacina” (unidospelavacina.org.br).

O Minas é um dos apoiadores do movimento “Unidos pela 
Vacina”, que, em Minas Gerais, tem entre seus líderes o en-
genheiro, e minastenista, Rafael Menin Teixeira de Souza, 
40 anos, co-presidente da MRV e membro do Conselho de 
Administração da Urbamais Properties e Participações S.A. 
“O ‘Unidos pela Vacina’ tem um propósito único, que é tor-
nar viável a vacinação de todos os brasileiros até setembro 

Rafael Menin, integrante do grupo “Unidos pela Vacina”, co-presidente da MRV

“Unidos pela Vacina” trabalha pela imunização 
de todos os brasileiros até setembro

“Muitas empresas e 
demais organizações 

da sociedade civil estão 
atuando, diariamente, 
para acelerar e apoiar  

a vacinação”
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ENTREVISTA

“O Minas é uma 
instituição sólida  

e em toda sua  
história sempre 

apoiou essas  
causas 

(socioambientais)”

de 2021”, afirma Rafael Menin, que,  
na entrevista a seguir, dá detalhes 
sobre as ações do grupo, os resul-
tados já obtidos e enfatiza a impor-
tância do engajamento de todos as 
pessoas e empresas no movimento.

Como surgiu o movimento “Unidos 
pela Vacina”?

O “Unidos Pela Vacina” surgiu por 
meio de uma mobilização do Grupo 
Mulheres do Brasil, liderado pela em-
presária Luiza Helena Trajano, para 
engajar a sociedade, em conjunto 
com empresários de todo o Brasil. O 
grupo iniciou esse belo trabalho, mas 
percebeu que poderia e deveria con-
tar com as empresas e a sociedade 
civil, que de imediato foram aderindo 
à proposta.

Quais são os objetivos do grupo? 

O “Unidos pela Vacina” tem um pro-
pósito único, que é tornar viável a 
vacinação de todos os brasileiros até 
setembro de 2021. É um movimento 
apartidário e não possui interesses 
comerciais. O foco é buscar o enga-
jamento de pessoas e empresas com 
as questões relativas ao novo coro-
navírus, buscando sempre a solução 
dos problemas que trarão impactos 
futuros, sem reclamar do que já foi 
feito, nem procurar culpados. Acre-
ditamos sempre no diálogo com os 
governos, em todas as esferas, e a 
sociedade civil. É importante ainda 
estarmos cientes das mudanças, ao 
longo desta jornada tão difícil, para 
fazer o melhor que podemos e o mais 
rápido possível, pois as vidas dos 
brasileiros estão em jogo. 

Como o “Unidos pela Vacina” atua 
para alcançar seu objetivo?

Somos um movimento da sociedade 
civil que reúne centenas de entidades, 
empresas, associações e ONGs. Atu-
amos em rede para que as decisões 
sejam tomadas de forma ágil e rápi-

da. Existe uma central que define as 
diretrizes e apoia todas essas frentes 
para, em seguida, ocorrer a descentra-
lização das ações que se aproximam 
das necessidades locais. Para articu-
lação de medidas urgentes junto aos 
governantes e à sociedade civil, cada 
frente é liderada por empresários, 
contando com a participação de mu-
lheres do Grupo Mulheres do Brasil, 
organizações não governamentais e 
especialistas nos temas. 

Como as pessoas podem participar 
da iniciativa? 

As instituições, entidades, empresas e 
ONGs de qualquer município do Brasil 
que quiserem participar devem entrar 
no site unidospelavacina.org.br. Em 
seguida, no menu “Quero Apoiar”, 
localizar nos endereços de e-mail 
aquele que tem a sigla do seu estado 
para entrar em contato com a “Uni-
dos Pela Vacina” local. Pessoas físi-
cas também podem fazer doações 
pelo site, na opção “Plataforma de 
Doação”.

Já para ajudar com a divulgação na 
Internet, as pessoas podem apoiar 
o movimento compartilhando posts 
nas redes sociais, com a hashtag 
#UNIDOSPELAVACINA. Também é 

possível atualizar a foto de perfil 
das redes sociais com o avatar do 
movimento. Outra forma de apoiar 
divulgando é seguir nossas redes 
sociais. No site também há os links 
de cada rede.

Já podem ser contabilizados resul-
tados positivos? Quais?

Duas mil pessoas já foram vacinadas 
no município de Nova Lima, em Mi-
nas Gerais, com o apoio da MRV, e es-
tamos apoiando também os municí-
pios de Sabará, Ibirité e Brumadinho. 
Desde o início da pandemia, nós, pes-
soas físicas, e as empresas do Grupo 
MRV&CO temos destinado recursos e 
esforços em iniciativas de combate 
ao novo coronavírus. Apenas nos úl-
timos meses, foram doados mais de 
R$ 30 milhões para essas ações.

Há planos quanto às próximas ações 
do grupo? 

As ações estão ocorrendo de forma 
muito dinâmica. Muitas empresas e 
demais organizações da sociedade 
civil estão atuando, diariamente, para 
acelerar e apoiar a vacinação. Por 
parte da MRV, por exemplo, vamos 
adotar ainda outras quatro cidades 
mineiras para esse projeto. Esses 
municípios receberão ajuda em todo 
o processo de vacinação, que inclui 
desde a possibilidade de custear 
transporte para a chegada das vaci-
nas e dos insumos até a reestrutura-
ção de salas de vacinação.

A MRV e o Minas já fizeram uma 
parceria histórica no esporte, nos 
anos 2000, que culminou com a 
conquista da Superliga Feminina de 
Vôlei da temporada 2001/02. Qual é 
a sua opinião sobre o papel do Mi-
nas no fomento ao esporte de alto 
rendimento?
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“Temos o dever 
de apoiar a 

população que 
está sofrendo  

com esta 
pandemia, e  

é por isso  
que este 

movimento é tão 
importante”

ENTREVISTA

Nós nos acostumamos a ver o Minas 
sempre em destaque nas competi-
ções que participa e sabemos que o 
Clube é um ótimo celeiro para atletas 
mineiros, e claro, de todo o Brasil. 
Do Clube saíram grandes esportistas 
que foram destaque nas competições 
de suas categorias. Todo o Estado se 
orgulha do trabalho desenvolvido no 
Minas, que é referência em gestão 
administrativa e esportiva, possuindo 
em seu quadro profissionais de alto 
nível que,  consequentemente,  tra-
zem sucesso para a instituição.

O grupo MRV desenvolve vários pro-
jetos de responsabilidade socioam-
biental. Conte-nos um pouco sobre 
essa atuação do grupo.

A MRV tem forte atuação em rela-
ção às políticas Enviromental, So-
cial & Governance (ESG). Temos um 
compromisso com a Agenda 2030, 
sendo signatária do Pacto Global 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU) desde 2015. Também somos 
apoiadores da Rede Brasil do Pacto 
Global. Desde 2015, somos uma em-
presa “Carbono Zero”, já que compen-
samos 100% das emissões diretas de 
CO2. Também aderimos ao Progra-
ma Compromisso com o Clima para 
selecionar projetos que reduzem 
emissões de gases de efeito estufa, 
gerando benefícios sociais e am-
bientais. As políticas de ESG da MRV 
fizeram a companhia integrar, pelo 
quarto ano consecutivo, a carteira do 

Índice de Sustentabilidade Empresa-
rial (ISE) da B3, a bolsa de valores de 
São Paulo. Somos reconhecidos por 
práticas em governança corporativa, 
compliance, sustentabilidade am-
biental e social, além de promover a 
eficiência econômica do negócio.

O Minas também tem seu programa 
de responsabilidade socioambien-
tal, o Minas Tênis Solidário. Como 
você vê essa atuação do Clube fora 
de seus muros?

Hoje, empresas e grandes institui-
ções têm o dever de impulsionar 

políticas ambientais, sociais e de go-
vernança. O Minas é uma instituição 
sólida e em toda sua história sempre 
apoiou essas causas. Isso faz parte 
da gestão das instituições modernas, 
que reconhecem seu papel de agente 
de transformação social. Sabemos 
que o Minas realiza esse trabalho 
com eficiência.

Deixe uma mensagem para os leito-
res da Revista do Minas.

Gostaria de deixar uma mensagem 
de esperança para todos os leitores 
da Revista do Minas, com a certeza 
de que teremos momentos muito 
melhores pelos quais estamos pas-
sando. Acredito que nós temos o de-
ver de apoiar a população que está 
sofrendo com esta pandemia, e é 
por isso que este movimento é tão 
importante. Seria muito bacana se 
conseguíssemos levar o espírito do 
“Unidos Pela Vacina” também para as 
pessoas físicas, para que contribuam 
para uma Belo Horizonte com menos 
sofrimento. Sabemos que a pande-
mia vai acabar e vamos sair dessa. 
Até lá, convido a todos para pensar 
em como podemos contribuir para 
evitar ao máximo o sofrimento das 
pessoas que estão do nosso lado. 
Vamos nos cuidar, usar máscara, res-
peitar o distanciamento, pois acre-
dito muito que tudo isso vai passar. 
Grande abraço!

Na história
A MRV é bem conhecida da família minastenista e dos fãs do vôlei 
de todo o Brasil. A empresa foi parceira do Minas no esporte de 1996 
a 2005, quando a equipe feminina de vôlei MRV/Minas conquistou o 
bicampeonato sul-americano (1999 e 2000), o campeonato da Super-
liga da temporada 2001/02, os vice-campeonatos das temporadas 
1999/00, 2002/03 e 2003/04, além do campeonato mineiro de 2003. 
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INSTITUCIONAL

O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, o vice-pre-
sidente Carlos Henrique Martins Teixeira e o diretor geral de 
Esporte, Carlos Antonio da Rocha Azevedo, o Rochinha, se 
reuniram no último mês, no Clube, com o secretário munici-
pal de Governo, Adalclever Lopes, e o assessor de Atenção 
ao Setor Privado da Secretaria Municipal de Governo, Mar-
celo Lana. Além do estreitamento do relacionamento insti-
tucional, o encontro serviu para reforçar, mais uma vez, o 
compromisso do Minas em seguir rigorosamente todas as 
medidas de prevenção contra o novo coronavírus preconiza-
das pelas autoridades sanitárias. 

“É com muita confiança que nós estamos demonstrando aos 
órgãos públicos que  temos plena capacidade de cumprir 
todos os protocolos de bioproteção recomendados, propor-
cionando tranquilidade aos associados em suas atividades 
no Clube”, afirma o presidente Ricardo Vieira Santiago.

Diretoria reforça compromisso com os protocolos de bioproteção, em reunião com o 
secretário municipal de Governo

Contra a covid-19

Carlos Antonio da Rocha Azevedo (Rochinha), Marcelo Lana, 
Ricardo Vieira Santiago, Adalclever Lopes e Carlos Henrique 
Martins Teixeira, no Minas I
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Os associados terão mais um motivo para ir ao Minas Country, 
além da beleza natural do Clube e das inúmeras opções de 
lazer disponíveis para toda a família. Neste mês de maio, 
serão entregues as duas quadras de beach tennis da Unidade, 
que foram incluídas no Plano Diretor do Minas Country, para 
atender demandas dos sócios. Cada uma das quadras tem 
8m x 16m de dimensão, preenchidos com 130 m³ de areia de 
alta qualidade.

Localizadas ao lado das quadras de peteca, as quadras de 
areia estarão integradas ao espaço de realização de grandes 
eventos na Unidade, sendo cobertas com pisos removíveis. 
As quadras podem ser utilizadas também à noite, já que o 
projeto de iluminação de todo o   ambiente foi executado com 
as eficientes, econômicas e duradouras lâmpadas de LED.

Quadras de areia incluídas no Plano Diretor a pedido dos sócios ficam prontas este mês
Mais opções

O piso das escadas da Praça de Esportes do Minas II estão sendo 
substituídos para a segurança dos sócios

Mesmo fechado, Clube passa por obras de modernização e manutenção de instalações e edificações
De olho na qualidade

Assim como nas cidades, nem mesmo a pandemia parou os 
serviços de engenharia e manutenção do Minas. Em todas as 
Unidades, obras, reformas, trocas e revisões de sistemas e 
equipamentos são executadas regularmente. Tudo passa cons-
tantemente por rigorosas verificações e, se necessárias, são 
feitas intervenções corretivas, a fim de manter o funcionamen-
to pleno dos clubes, preservar o patrimônio e oferecer espaços 
confortáveis e serviços de qualidade aos associados. 

Os períodos de suspensão de atividades devido à pandemia 
têm sido aproveitados para a realização de serviços comple-
xos, que causariam grandes transtornos aos sócios. Em julho 
de 2020, foi feita a revisão completa da piscina olímpica, inau-
gurada em 1991, que foi esvaziada para a troca de peças, cor-
reção dos azulejos e reforma da infraestrutura das galerias. As 
piscinas cobertas, inauguradas em 2007, passaram por revisão 
da rede hidráulica. Já em março último, foi a vez das piscinas 
de caminhada e de lazer receberem manutenção minuciosa, 
inclusive das partes internas. 

Nas três Unidades, as partes elétricas e hidráulicas passam 
por manutenção preventiva, incluindo revisão de quadros e 
circuitos elétricos e troca de lâmpadas. Chuveiros, torneiras, e 
válvulas são verificados para evitar vazamentos e, consequen-
temente, desperdício de agua. Essas ações estão em sintonia 
com o Licenciamento Urbanístico e confirmam o compromisso 
do Minas com a preservação e a economia de energia, água 
e gás. As áreas verdes - jardins, canteiros, taludes e campos 
gramados - também recebem atenção especial, para manter as 
Unidades sempre bonitas e mais acolhedoras para os sócios. 

A segurança dos associados também é objetivo do Minas. Uma 
das ações nesse sentido é a substituição do piso dos degraus 
de todas as escadas da Praça de Esportes da Unidade II. O novo 
piso é de placa cimentícia e antiderrapante, o que reduz o risco 
de quedas por escorregões, além de revitalizar o aspecto visual 
da Unidade. O serviço começou em março e tem previsão de 
término em agosto.

A construção das quadras de areia do Country está na reta final
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A onda do beach tennis chegou ao 
Minas II. Neste mês de maio, serão 
concluídas as obras das quadras de 
beach tennis e de minibasquete, que 
foram construídas atendendo a pedi-
dos dos sócios. A quadra de beach 
tennis tem dimensões de 10,5m x 
19m e será mais uma opção de la-
zer esportivo para os sócios jovens 
e adultos.

Com 16,95m x 10,5m, a quadra de 
minibasquete amplia os espaços 
para as aulas do curso de basquete. 
Fora dos horários de aulas e nos fins 
de semana, poderá ser utilizada pela 
garotada que curte a modalidade.

Sócios ganham novas quadras de beach tennis e minibasquete no Minas II

As obras das novas quadras do Minas II serão concluídas este mês

Mais lazer

SEU PATRIMÔNIO

O desenvolvimento e a implementação do projeto Minas Smart 
Clube, que está transformando o Minas em um clube inteligente, 
seguem a todo vapor. E em maio, com o Centro de Controle de 
Operações (CCO) preparado para o monitoramento de consumo 
de insumos – gás, água e energia elétrica – pelos medidores já 
instalados, chegou o momento de realizar melhorias físicas nos 
equipamentos. Tudo isso é feito com o objetivo de otimizar o 
controle, evitar desperdícios e reduzir custos. Veja, a seguir, as 
principais ações previstas para este mês.

Instalação de medidores de energia nos principais pontos de 
consumo dos Minas II, Country e Náutico. No Minas I, já estão 
instalados. Essa ação tem como objetivo acompanhar o con-
sumo de energia do Clube, assim como identificar perdas e 
oportunidades de economia em cada setor ou grande equipa-
mento. As informações obtidas pelos medidores são armaze-
nadas no CCO e utilizadas como base de estudos de eficiência 
energética. A instalação a configuração dos medidores está 
sendo feita pela própria equipe do Minas.

Aferição, calibração e manutenção dos medidores de con-
sumo de água e gás do Minas I. Para os Minas II, Country 
e Náutico, será realizado o monitoramento de vazões com 
equipamento especializado para definição da faixa de me-
dição de hidrômetros e gasômetros, que serão adquiridos e 
instalados ainda em 2021.

Novos medidores são adquiridos para o CCO, 
ampliando o controle do gasto de insumos no Minas

Clube inteligente

Novos medidores de energia elétrica são instalados nas três 
Unidades e no Náutico

Gestão de utilidades – Energia Elétrica 

Gestão de utilidades – Água e Gás
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Zelar pela saúde dos associados e colaboradores, prevenindo 
a disseminação do novo coronavírus, é objetivo primordial da 
Diretoria. Para tanto, o Clube tem se empenhado na divulga-
ção das medidas de bioproteção e no incentivo ao respeito 
dos limites de ocupação e distanciamento em todas as de-
pendências das Unidades.

Assim, visando reforçar os cuidados com os alunos e instruto-
res dos Cursos Básico de Esportes e de Natação foi desenvol-
vido pelo Clube um projeto especial de sinalização, que inclui 
a afixação de mapas de fluxo de circulação nas áreas das 
piscinas dos Minas I e II.   O respeito à sinalização também 
possibilitará o início das aulas no horário marcado, já que or-
ganizará a entrada e a saída dos sócios dos espaços comuns.

Para estimular a adesão da criançada, o projeto tem uma 
característica lúdica: as marcações das posições de aqueci-
mento são em forma de gotas de água. O Minas conta com o 
apoio de pais e responsáveis, destacando que, além de evitar 
aglomerações, seguir os fluxos demarcados garante o início e 
o término das aulas, pontualmente.

E colabore para manter o distanciamento físico e o horário pontual de início das aulas 
Respeite a sinalização

Também foi lançado, em abril, o projeto Pré-equipes em Ação, 
para que os alunos das pré-equipes esportivas se mantenham 
ativos. Na plataforma Google Sites são disponibilizadas vídeo-
aulas, de acordo com a metodologia do Minas, adaptadas à re-
alidade das crianças em casa (espaços reduzidos e materiais 
alternativos). Durante as aulas, os instrutores abordam todos 
os conteúdos relacionados às partes técnica, física e de habi-
lidades para a vida (life skills), que já são trabalhadas durante 
as aulas. Esses conteúdos são produzidos conforme a meto-
dologia de ensino específica para cada modalidade - basquete, 

futsal, ginástica artística, judô, natação, vôlei e tênis.

 A participação é opcional para os alunos, que podem acessar 
os conteúdos a qualquer hora do dia, de acordo com sua dis-
ponibilidade. Cerca de 90% dos alunos aderiram ao projeto e, 
diante do sucesso, o trabalho continuará neste mês de maio e 
após a retomada dos treinos presenciais no Clube. 

Para participar, os interessados devem enviar o seu e-mail de 
contato (de preferência Gmail) para educacao@minastc.com.br. 
E lembre-se: é exclusivo para os alunos das pré-equipes!

Alunos das pré-equipes contam com plataforma digital para treinos on-line 
Em ação
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As gotinhas no piso têm caráter lúdico, para estimular as crianças 
a respeitar o distanciamento físico

Os mapas de fluxo de circulação estão afixados nas áreas 
das aulas de natação, nas piscinas dos Minas I e II
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EDUCAÇÃO

Dra. Filó responde 

Para ver ou rever

Estimular a pluralidade das capacidades mentais das crianças e dos jovens mi-
nastenistas, promovendo o desenvolvimento integral do corpo-mente. Esse é o 
objetivo do novo projeto da área de Educação do Minas, que tem como inspiração 
a Teoria das Inteligências Múltiplas, elaborada pela equipe de estudiosos liderada 
pelo psicólogo norte-americano Howard Gardner, na Universidade de Harvard, a 
partir dos anos 1980. 

Semanalmente, serão disponibilizados, no canal oficial do Clube no YouTube e 
por meio de IGTVs no Instagram @mtceducacao, vídeos produzidos pelos pro-
fissionais do Minas, apresentando aos pais e alunos, de forma leve e didática e 
com a participação de referências nacionais em educação e psicologia, as oito 
competências intelectuais da Teoria das Inteligências Múltiplas: Corporal-cines-
tésica, Musical, Espacial, Naturalista, Intrapessoal, Interpessoal, Linguística e Ló-
gico-matemática. 

Neste mês de maio, serão publicados quatro vídeos no YouTube e no Instagram 
da Educação. Nos dias 4 e 11 de maio, o professor doutor Michel Milistetd, da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), apresentará o conceito de ha-
bilidades para a vida (Life Skills), que já estão sendo desenvolvidas nos cursos 
do Minas. Já nos dias 18 e 25, a médica pediatra Filomena Camilo do Vale, 
conhecida como Dra. Filó, responderá às perguntas feitas pelos pais dos alunos 
sobre o desenvolvimento das crianças e jovens da sociedade contemporânea. 
Para fazer as perguntas, durante o mês, os pais receberão e-mail marketing com 
o formulário de aceitação. Participe!

Estão disponíveis no Instagram da Educação do Minas (instagram/mtceducacao) 
os vídeos (IGTVs) publicados em abril, com os temas “Controlando a ansiedade”, 
“Uso saudável e equilibrado da tecnologia”, “Desenvolvendo o foco” e “Ampliando a 
atenção”, apresentados por Paulo Veríssimo, instrutor de ioga, Laira Rocha, instru-
tora de pilates, e Ruth Gomes, instrutora de musicalização.

Educação do Minas tem novo projeto para o desenvolvimento 
integral dos alunos

Inteligências múltiplas
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Que tal fazer parte do universo da robótica e dos games? Nes-
te mês de maio, o Espaço Teen Newton preparou uma progra-
mação recheada de atividades on-line e presenciais (caso o 
Clube esteja aberto!) para os minastenistas de 13 a 17 anos. 
Veja a seguir e não perca!

Webinar “modelagem 3D para iniciantes” 

O webinar é totalmente mão na massa! Serão ensinados os 
primeiros passos para a Modelagem 3D, com a utilização 
do FUSION360, da Autodesk, e o Cura, da Ultimaker, dois 
softwares open source e gratuitos, projetados para não es-
pecialistas, ou seja, com interfaces bem fáceis, permitindo 
a criação de projetos simples e/ou profissionais. O webinar 
terá duração de duas horas, mas o participante poderá fina-
lizar a modelagem de acordo com seu ritmo, além de contar 
com o apoio da equipe do Espaço Teen e do Fab Lab New-
ton. E a impressão do molde poderá ser feita gratuitamente 
no Fab Lab Newton.

Primeira turma: 13 de maio, das 15h às 17h. 

Segunda turma: 27 de maio, das 15h às 17h.

Para participar, é preciso ter os dois softwares já instalados 
no computador: Fusion360: http://autodesk.com/products/
fusion-360/free-trial

A inscrição é gratuita, pelo link: bit.ly/espacoteen3d. Partici-
pe! O link do Zoom, aplicativo em que acontecerá a webinar, 
será enviado ao e-mail do participante uma hora antes do 
evento. Mais informações: fablab@newtonpaiva.br ou pelo 
telefone 3516-1303, de segunda a sexta, das 10h às 19h, e  
aos sábados e domingos, das 10h às 16h.

Webinar “Controle qualquer coisa à distância com  
o Arduino”

Os participantes saberão como é possível controlar quase 
qualquer coisa com o Arduino, de qualquer lugar. O labirinto 
será conectado à rede wi-fi para ensinar a controlar o movi-
mento da bolinha por um aplicativo! 

Datas: 11 de maio, das 15h às 16h, e 25 de maio, das 17h às 18h.

Inscrições gratuitas pelo e-mail: fablab@newtonpaiva.br

Atividade DIY presencial

Faça um mimo de leds para o seu pet!*

Lançamento: 7 de maio, das 10h às 16h. 

Espaço Teen Newton promove agenda 
intensa de atividades para os sócios

Mundo geek
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O Centro Universitário Newton Paiva obte-
ve a melhor colocação entre as instituições 
mineiras participantes da primeira edição 
daI Competição Brasileira de Direito e Pro-
cesso Penal, organizada pelo Instituto de 
Ciências Penais Jovem (ICP Jovem). Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e PUC-MG também participaram do even-
to. No ranking geral, a Newton ficou na ter-
ceira colocação, atrás apenas da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) e da Universidade Es-
tadual de Londrina (UEL).

O objetivo do evento foi congregar alunos, 
professores e demais membros da comu-
nidade jurídica por meio da criação de um 
fórum de debates em torno das ciências 
criminais. A competição foi composta por 
uma fase escrita e outra oral, ambas refe-
rentes a um caso fictício.

Equipes e competidores foram avaliados 
imparcialmente pelos julgadores, sob 
critérios como: conhecimento da lei; refe-
rências à legislação; postura; e domínio da 
norma culta.

A equipe que representou a Newton Paiva 
foi composta por 10 graduandos do curso 
de Direito, sob orientação do professor Ro-
naldo Braga. “Estamos muito orgulhosos 
desse resultado, que ilustra nosso com-
promisso institucional com a qualidade do 
aprendizado e excelência da preparação de 
nossos alunos para o mercado de traba-
lho”, comemora.

Newton Paiva obtém 
primeiro lugar entre 
instituições mineiras e 
terceiro lugar nacional na 
Competição Brasileira de 
Direito e Processo Penal

INFORME PUBLICITÁRIO

Montagem: domingo, das 10h às 16h, e de segunda a sexta, 
das 10h às 19h.

*data de lançamento sujeita a alterações. 

Mais informações: (31) 3516-1301.

Programação permanente

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

Jogos de Tabuleiro

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

• Sherlock Express

• The Mind

• Bandido

• Coup - 2ª edição

• Cortex: Desafios!

• Dobble

• Saboteur

+Atividades

• Bulbasauro gigante 

• Lego Mindstorms

• Monte seu óculos Google AR/VR

• Monte seu speaker para celular

• Xbox

• Daytona

Comunidade Gamer MTC

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

AmongUs

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

League of Legends

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

Counter Strike Global Offensive

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

Teamfight Tactics

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

ESPAÇO TEEN
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Caio Fernando Abreu é tema da sessão do Letra em Cena on-line em maio

Martha Medeiros, escritora gaúcha, analisa a obra do conterrâneo 
Caio Fernando Abreu

Na sessão do Letra em Cena on-line, no dia 11 
de maio, às 20h, a obra do jornalista, drama-
turgo e escritor gaúcho Caio Fernando Abreu 
(1948 – 1996) será analisada pela conterrânea 
do homenageado, a escritora, aforista, cronista 
e poeta Martha Medeiros, que será entrevistada 
pelo jornalista e curador do programa literário 
do Minas, José Eduardo Gonçalves, com trans-
missão pelo canal oficial do Minas no YouTube.  
A leitura de trechos da obra de Caio será feita 
pelo ator Odilon Esteves.

Vencedor do Prêmio Jabuti por três vezes, o 
escritor também foi laureado com o Prêmio Mo-
lière, em 1989, e com o Prêmio APCA, da Asso-
ciação Paulista de Críticos Teatrais, em 1991. 
Sua obra é marcada pela linguagem fluida e 
coloquial, que aborda temas de sua época com-
binados à angústia e ao medo. 

Em 1973, perseguido pela ditadura militar, o jor-
nalista Caio Fernando Abreu exilou-se na Europa, 
retornando, em 1974, para Porto Alegre. Ele inse-
ria nos seus textos o ritmo musical, técnica deno-
minada de “coreografia verbal”. Outra forma ado-
tada pelo escritor é a da “teoria dos metâmeros”, 
que consiste em tomar nota de suas inspirações 
e de frases do dia a dia, ampliá-las e transformá-
-las em contos, romances ou peças teatrais, sem 
preocupação com termos chulos ou não literários. 
O conto “Aqueles dois” inspirou a peça homônima 
da Cia. Luna Lunera, levada ao Teatro do Centro 
Cultural Unimed-BH Minas em duas temporadas.

Martha Medeiros fala sobre a obra de Caio Fernando Abreu
Letra em Cena on-line
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Serviço

Letra em Cena On-line.  
Como Ler Caio Fernando Abreu

Data: 11 de maio, terça-feira

Horário: 20h

Transmissão: YouTube/minastcoficial
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As obras da Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas, 
patrocinada pelo Instituto Unimed-BH, segue em ritmo ace-
lerado, com previsão de entrega no primeiro semestre deste 
ano. A abertura para o público dependerá da retomada das 
atividades culturais na cidade, conforme definição da Prefei-
tura de Belo Horizonte. 

O projeto da biblioteca é assinado pela arquiteta Isabela 
Vecci, que explica um pouco sobre o novo espaço de leitura 

Novo espaço aberto ao público do Centro Cultural Unimed-BH Minas segue em construção
Biblioteca em obras

Biblioteca do Minas foi desenhada para acolher os usuários
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CULTURA

Para celebrar o Dia das Mães, um vídeo do Coral do Minas, 
sob a regência da maestrina Eliane Fajioli, será exibido nos 
canais digitais do Clube dedicados à Cultura no dia 9 de maio, 
às 10h. No clipe, participam 36 coralistas, cantando a Ave Ma-
ria de Gounod e um prelúdio de J.S. Bach. No piano, está o 
instrumentista Christiano Caldas. Os coralistas solistas dessa 
gravação são Maria de Lourdes Martins de S Laender, José do 
Patrocínio Lima e Lindalva Martins Cade.

Coral do Minas homenageia as mães

e conhecimento do Minas. “Criamos uma biblioteca sem 
muitas divisões ou obstruções visuais. As estantes altas 
ficam encostadas nas paredes, e no centro temos estantes 
baixas, que não prejudicam a visão da sala como um todo. 
Há muitos ambientes de leitura com poltronas confortáveis, 
nas quais o leitor pode permanecer por longo período. É um 
espaço bem iluminado e amplo, pensado para atividades 
como leitura, estudo e roda de conversas”, afirma Isabela.

PATROCÍNIO MASTER APOIO REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER APOIO REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER APOIO REALIZAÇÃO
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A exposição “Fátima Pena: flores inexa-
tas, esquinas de sombra”, que seria aber-
ta para visitação do público em abril, foi 
adiada para o mês de outubro, devido às 
medidas de restrição de circulação na ci-
dade, por causa da pandemia de Covid-19. 
A exposição, que tem patrocínio máster do 
Instituto Unimed-BH, apresentará cerca de 
300 obras da artista mineira, sob a curado-
ria de Marconi Drummond.

Novos equipamentos do Centro Cultural Unimed-BH também estão em construção
Outra galeria e cinemas 

Galeria de Arte

Centro Cultural Unimed-BH Minas terá duas salas de cinema

CULTURA

O trabalho de Isabela Vecci já é conhecido no Centro Cultural 
Unimed-BH Minas. Ela foi a arquiteta responsável pela expo-
grafia da mostra “Lorenzato: simples singular”, realizada na 
Galeria de Arte entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018, 
com curadoria de Marconi Drummond e Fabíola Moulin. 

Cinema
Foram aprovados, no último mês, pela Diretoria de Obras do 
Clube, os projetos das salas de cinema do Centro Cultural Uni-
med-BH Minas, incluindo o detalhamento de partes técnicas, 
como ar-condicionado e acústica. Também foram escolhidas 
as cadeiras para as duas salas, que terão 42 lugares. Já foram 
iniciados os processos de licitações para contratação de ser-
viços e compra de equipamentos e mobiliário. 
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Além do projeto da biblioteca, a arquiteta Isabela Vecci é a 
responsável pelo conceito do Novo Espaço Expositivo, que 
fica no corredor que dá acesso à biblioteca e às salas de 
cinema. O corredor passará por um tratamento para receber 
as obras, incluindo uma parede dupla de drywall e compen-
sado tipo OSB, que poderão exibir obras de pequeno porte. 
Algumas paredes permanecem como estão, com acesso vi-
sual ao lado externo, e a iluminação será readequada para a 
realização de exposição de arte. “Acredito que esse espaço 
será mais descontraído, menos formal que uma galeria, pois 
ele estará permanentemente aberto para as pessoas que cir-
culam no centro cultural”, observa a arquiteta.

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER



   REVISTA DO MINAS • Maio de 2021• 29

Apesar das incertezas geradas pela pandemia do novo coro-
navírus em todo o mundo, o Minas se manteve em movimen-
to, em todos os seus pilares de atuação; promoveu melhorias 
e modernização de sua infraestrutura; e intensificou, ainda 
mais, as atividades do seu programa de responsabilidade so-
cial, o Minas Tênis Solidário (leia mais, a partir da página 7).  
Especialmente, no esporte, o Clube mostrou porque é referên-
cia nacional. Com títulos e pódios em competições nacionais 
e internacionais, o Minas fez uma temporada inédita em toda 
a sua história, além de levar alegrias e exemplos de superação 
aos associados, torcedores e ao público em geral, nesse mo-
mento de crise que afeta a todos.

 As conquistas espetaculares do Minas nesta temporada in-
cluem os tricampeonatos na Superliga Feminina de Vôlei e na 
Taça Brasil de Futsal; a volta ao pódio do vôlei masculino, com 
o vice-campeonato na Superliga, assim como a equipe de 
judô, vice-campeã da Copa Brasil/2020. Também foi memorá-
vel o retorno do basquete às competições internacionais, com 
o bronze na Basketball Champions League Americas (BCLA). 
Vale lembrar que a equipe Minas Storm, este mês, disputa a 
fase final do NBB, o campeonato brasileiro da modadalidade, 
sendo considerado um dos fortes candidatos ao título. E não 
faltam vitórias também nos esportes individuais. É do Minas o 
campeão pan-americano de judô e cinco nadadores do Clube 
já têm índices olímpicos. Os ginastas minastenistas aguar-
dam a convocação para a seleção brasileira que disputará 
o Campeonato Pan-americano, competição  seletiva para os 
Jogos de Tóquio.  

 “Esses resultados refletem a gestão esportiva moderna e res-
ponsável feita no Minas, que passa por diretores dedicados, 
planejamento consistente e investimentos na infraestrutura e 
na capacitação dos profissionais da equipe multidisciplinar de 
esporte e saúde. Não podemos deixar de agradecer a confian-
ça e o apoio dos associados, que são a essência do Minas, 
dos parceiros/patrocinadores, seja no marketing esportivo ou 
por meio das leis de incentivo, além das parcerias com o CBC 
(Comitê Brasileiro de Clubes). Essa união de pessoas, institui-
ções e empresas com interesses positivos em comum é que 
constrói o nosso sucesso”, afirma o diretor geral de esporte do 
Minas, Carlos Antonio da Rocha Azevedo, o Rochinha.  

 Nas páginas seguintes, confira as matérias sobre as conquis-
tas e campanhas memoráveis da temporada 2020/21, que 
ainda não acabou para o basquete. 

Minastenistas brilham em competições nacionais e internacionais, 
confirmando o sucesso da gestão esportiva do Clube

Temporada espetacular

CAPA
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Itambé/Minas conquista o tri da Superliga Feminina e o sexto título brasileiro
O melhor do Brasil

CAPA

A temporada 2020/21 foi histórica para o Itambé/Minas. A 
equipe comandada pelo técnico italiano Nicola Negro con-
quistou o terceiro título da Superliga Feminina, além do bi-
campeonato da Taça Brasil e do Campeonato Mineiro. Em 
todas as finais, o Itambé/Minas enfrentou o Dentil/Praia Clu-
be. Devido à pandemia de Covid-19, as duas finais nacionais 
foram disputadas no Centro de Desenvolvimento do Voleibol 
(CDV), em Saquarema (RJ), onde a equipe minastenista fez a 
festa e soltou o grito de campeão.

O desempenho da equipe Itambé/Minas na Superliga Femini-
na Banco do Brasil 2020/21 foi espetacular. No primeiro turno, 
o time registrou a melhor campanha da história do Minas nas 
26 edições da competição nacional. Durante toda a Superliga, 
foram disputados 29 jogos e as minastenistas somaram 27 
vitórias. Na decisão do título, em série melhor de três jogos, 
contra o Dentil/Praia Clube, o Itambé/Minas saiu em desvan-
tagem, ao perder a primeira partida por 3 a 1. Mas, venceu os 
dois jogos seguintes, por 3 sets a 1 e 3 sets a 2, conquistando 
mais um troféu para a galeria do Minas.

“Em um momento atípico, cheio de incertezas, tristezas e 
problemas causados pela pandemia, conseguimos trazer um 
pouco de alegria para o nosso torcedor que, mesmo distan-
te, conseguiu nos apoiar pelas redes sociais. Todo o nosso 
elenco está de parabéns, cada um teve a sua função e de-

senvolveu as suas atividades com excelência e maestria. O 
resultado de tudo isso é mais um troféu. Somos o melhor time 
do Brasil”, ressalta o técnico Nicola Negro.

Além de campeão da Superliga nas temporadas 2001/02, 
2018/19 e 2020/21, o Minas venceu a Liga Nacional 1992/93 
(renomeado como Superliga dois anos depois) e a Taça Brasil, 
em 1964 e 1974.

A equipe Itambé/Minas: campeã da Superliga 2020/21

O técnico Nicola Negro (ajoelhado) durante a final, o prepara-
dor físico Alexandre Marino e o fisioterapeuta  Rogério Guedes
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As melhores
A seleção da Superliga foi dominada por atletas do Itambé/
Minas. Pri Daroit foi uma das melhores ponteiras. A levan-
tadora Macrís foi escolhida, pelo sétimo ano consecutivo, a 
melhor levantadora da Superliga. A bicampeã olímpica Thaisa 
foi escolhida a melhor central, a Craque da Galera, eleita pelo 
torcedor e, de quebra, foi a MVP da competição. O italiano 
Nicola Negro, pelos resultados da temporada, ganhou o tro-
féu de melhor técnico da Superliga. A seleção foi composta, 
ainda, por Fernanda Garay e Carol, melhor ponteira e central, 
ambas do Praia; Tandara e Camila Brait, melhor oposta e me-
lhor líbero, ambas do Osasco São Cristóvão Saúde.

Em construção
Tão logo que terminou a temporada 2020/21, a Diretoria do Mi-
nas iniciou a formação do elenco para a próxima temporada. 
Além do treinador Nicola Negro, que comandará a equipe pelo 
terceiro ano seguido, sete atletas já renovaram o contrato com 
o Itambé/Minas. A central e capitã Carol Gattaz (oitava tempo-
rada seguida), a central Thaisa Daher (terceira temporada), e a 
líbero Léia (sétimo ano seguido). As levantadoras Macrís (quinta 
temporada com a camisa do Minas) e Pri Heldes, a ponteira Pri 
Daroit e a oposta norte-americana Danielle Cuttino também fi-
cam no Itambé/Minas. Carol Gattaz e Macrís foram convocadas 
para a Seleção Brasileira que se prepara para os Jogos Olím-
picos de Tóquio, em julho próximo. Thaisa pediu dispensa da 
convocação. 

No fechamento desta edição, a Diretoria do Minas e os patro-
cinadores seguiam atentos ao mercado para anunciar possí-
veis reforços para a próxima temporada. Acesse minastenis-
clube.com.br e confira as novidades do elenco minastenista. 

Base forte
A formação de atletas está enraizada na filosofia do Minas, 
que se tornou uma referência nacional. Para citar somente 

duas que ainda estão em atividade, Sheilla Castro e Thaisa 
Daher foram formadas na base do Minas. E, na última edição 
da Superliga, o Clube colocou em quadra três jovens promes-
sas do vôlei brasileiro, que saíram das categorias de base do 
Minas. A central Júlia Kudiess e a líbero Luanna, ambas com 
18 anos, e a ponteira Luiza, de apenas 16 anos, que também 
farão parte do elenco do Itambé/Minas na próxima temporada. 

Júlia e outras duas minastenistas da base, Emily Nunes (cen-
tral) e Jaqueline Schmitz (ponteira/oposta), foram convoca-
das para a seleção Sub-20 que disputará o Campeonato Mun-
dial da categoria, entre os dias 9 e 17 de julho, na Bélgica e na 
Holanda. O assistente técnico do Itambé/Minas, Kleber Paiva, 
também integra a comissão técnica da seleção sub-20.

VÔLEI FEMININO

Melhor jogadora da Superliga 2020/21, a bicampeã olímpica Thaisa Daher continua no Minas

Aos 18 anos e formada na base do Minas, Júlia Kudiess 
disputou a primeira Superliga
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Visita ao governador
O governador Romeu Zema também se empolgou com o 
sucesso do Minas na temporada e fez questão de receber o 
presidente do Clube, em seu gabinete na Cidade Administra-
tiva. Acompanhado do técnico Nicola Negro, o dirigente mi-
nastenista levou o troféu conquistado pelo Itambé/Minas, na 
Superliga, e também o troféu de campeão da Taça Brasil de 

Futsal, que o jovem time do Minas faturou em fevereiro últi-
mo. “Eu fiquei muitíssimo satisfeito com o Minas Tênis Clube 
ter conquistado esse título tão importante e de ver dois times 
mineiros participando da final da Superliga. Isso prova que o 
vôlei em Minas Gerais está em um nível excelente. Parabéns 
ao Minas Tênis por essa conquista!”, comentou o governador 
de Minas Gerais.

A equipe campeã com dirigentes do Clube e da Itambé, na chegada a Belo Horizonte

Governador Romeu Zema recebe o presidente Ricardo Santiago e o técnico Nicola Negro

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei – Superliga 
Feminina Banco do Brasil faz parte do rol de Campeonatos 
Brasileiros Interclubes em que parte dos atletas dos Clubes 
integrados ao Comitê Brasileiro de Clubes – CBC tem as des-
pesas de hospedagem e transporte aéreo custeadas com re-
cursos públicos geridos por esta fonte.

O preparador físico Alexandre Marinho e o fisioterapeuta 
Rogério Guedes participam do Projeto Formação de Atletas 
por meio do investimento em profissionais do esporte ciclo 
2021-2024 – Termo de Execução nº25/2020, parceira Minas e 
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC.
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O time Fiat/Minas de 2020/21 fez história! Com um elen-
co formado por jovens talentos da base e reforços expe-
rientes, a equipe encerrou a temporada como vice-cam-
peã da Superliga Masculina Banco do Brasil, mostrando 
porque o Clube é uma referência do país na formação de 
atletas. O time minastenista disputou a final da princi-
pal competição do calendário nacional novamente após 
12 anos. Na série melhor de três, enfrentou o forte EMS 
Taubaté Funvic, que venceu em dois jogos, sendo 3 a 2 e 

3 a 0. Os jogos das finais foram realizados no Centro de 
Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), 
em abril, por causa da pandemia de Covid-19.

Na fase classificatória da Superliga, o Fiat/Minas termi-
nou em quarto lugar, com 47 pontos, sendo 17 vitórias em 
22 jogos. Ao longo de toda a Superliga, a equipe coman-
dada pelo técnico Nery Tambeiro venceu 21 dos 28 jogos 
disputados. 

No retorno a Belo Horizonte, a equi-
pe Fiat/Minas foi recebida pela Dire-
toria do Clube. O capitão William e o 
técnico Nery Tambeiro entregaram o 
troféu do vice-campeonato nacional 
ao presidente Ricardo Vieira San-
tiago, que elogiou o desempenho 
do jovem time minastenista. “Fiat/
Minas é sinônimo de superação, de 
conquista, e nós, mineiros e minas-
tenistas, estamos muito orgulhosos 
desse vice-campeonato”, afirmou o 
dirigente. 

Com atletas da base e experientes reforços, Fiat/Minas é vice-campeão da Superliga 2020/21
Na história

VÔLEI MASCULINO

Os vice-campeões da Superliga foram recebidos pela Diretoria do Minas

Kouros Monadjemi, presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Santiago, o capitão 
William e o diretor de vôlei masculino Elói Lacerda

Sinônimo de superação



O time minastenista que disputou a 
final da Superliga seguiu à risca o 
propósito e os objetivos da diretoria, 
que é desenvolver talentos e formar 
novos campeões. Assim, a edição 
2020/21 da Superliga Masculina 
Banco do Brasil ficará marcada na 
história de sete jovens estreantes na 
maior competição nacional da mo-
dalidade: Gustavo Orlando, levanta-
dor, 18 anos; Paulo, oposto/ponteiro; 
Varela, ponteiro; Kihara, líbero;  Kelvi 
e Gabriel Cabral, centrais, todos com 
19 anos; e do caçula do time, o pon-

A força da base

Seleção da temporada

O experiente levantador William, re-
ferência do time, destacou sua sa-
tisfação em vestir a camisa do Fiat/
Minas e enalteceu o trabalho realiza-
do na temporada. “A dedicação des-
se grupo e a evolução dos jovens é 
motivo de muito orgulho e emoção. 
Muita gente não valoriza tanto, mui-
ta gente acha que é fácil estar em 
uma final. A emoção é grande por 
vestir essa camisa, a camisa mais 
tradicional do vôlei brasileiro. Estou 
orgulhoso e feliz pelo trabalho reali-
zado, sem dúvida”, declarou.

O Minas tem nove títulos em cam-
peonatos brasileiros masculinos de 
vôlei, além de ter participado de to-
das as edições de competições na-
cionais da modalidade. A trajetória 
vitoriosa começou com a conquista 
da Taça Brasil, em 1962 e 1963. Nos 
anos 1980, na primeira parceria com 
a Fiat, a equipe Fiat/Minas entrou 

para a história do esporte nacional, 
com o tricampeonato nas tempora-
das 1984/85, 1985/86, 1986/87. O 
Minas também é o campeão brasi-
leiro das temporadas 1999/2000, 
2000/01, 2001/2002 e 2006/2007. 

O Fiat/Minas ainda encerrou a com-
petição com três atletas na seleção 
do campeonato. William foi eleito o 
melhor levantador; Escobar, o melhor 
oposto; e Maique, o melhor líbero. 
Completaram a seleção, os ponteiros 
Maurício Borges (EMS Taubaté Fun-
vic) e Adriano (Vôlei Um Itapetininga); 
e os centrais Maurício Souza (EMS 
Taubaté Funvic) e Lucão (EMS Tauba-
té Funvic). Javier Weber foi eleito o 
melhor técnico. O levantador Rapha 
levou o prêmio de Craque da Galera; 
Maurício Borges foi eleito o MVP; e 
Bruninho ficou com o Troféu Viva Vôlei 
da segunda partida da final, todos do 
Taubaté. Anderson Caçador foi o árbi-
tro do campeonato.

Os jovens Arthur Bento e Gustavo Orlando fizeram a estreia na Superliga

teiro Arthur Bento, que tem apenas 
16 anos e é considerado uma das 
grandes revelações do Clube. 

Além da estreia na Superliga, Gus-
tavo Orlando comemorou a oportu-
nidade de poder treinar ao lado do 
ídolo, o multicampeão William. “A 
chance de disputar uma final já na 
minha primeira Superliga foi real-
mente incrível. Poder dividir a qua-
dra com meu ídolo, aprendendo e 
me inspirando com ele, também não 
tem preço. E agradeço muito ao Mi-
nas Tênis Clube por me proporcionar 
esse momento tão incrível”,  afirmou.

O Fiat/Minas ainda contou com ou-
tros quatro jovens talentos, que já 
haviam atuado pelo Clube na tem-
porada passada: o levantador Gus-
tavo Nicomedes, o central Juninho, 
o oposto Lucas e o ponteiro Marcus.
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Mal terminou a Superliga, o líbero Mai-
que e o central Matheus Pinta já se apre-
sentaram à comissão técnica da Seleção 
Brasileira, que se prepara no Centro de 
Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em 
Saquarema (RJ), para a disputa dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, previstos para 
começar em julho. Maique comemorou a 
convocação e disse estar pronto para os 
próximos desafios. “É indescritível quan-
do sai a convocação e você vê que o seu 
nome esta lá. É sinal de que o trabalho 
está sendo bem feito, que estou no ca-
minho certo. Trabalho para isso e estou 
tendo o resultado. Agora, é seguir traba-
lhando. Acho que tem muita coisa pela 
frente, novos desafios que vão agregar 
muito para mim e para a minha carreira”, 
afirma o minastenista.

Convocados De olho na próxima

VÔLEI MASCULINO

Já pensando na próxima tempora-
da e com o objetivo de seguir en-
tre os melhores times do Brasil, o 
Fiat/Minas anunciou a renovação 
de contrato do levantador William, 
do ponteiro Henrique Honorato, do 
central Matheus Pinta e do líbero 
Maique. Os jogadores foram alguns 
dos pilares do time na conquista do 
troféu de vice-campeão da Super-
liga e seguirão vestindo as cores 
minastenistas. A diretoria segue 
atenta ao mercado e novos nomes 
devem ser anunciados em breve. 

O Campeonato Brasileiro Interclu-
bes de Vôlei – Superliga Banco do 

Brasil Masculina faz parte do rol de 
Campeonatos Brasileiros Interclubes 
em que parte dos atletas dos Clubes in-
tegrados ao Comitê Brasileiro de Clubes 
(CBC) tem as despesas de hospedagem 
e transporte aéreo custeadas com re-
cursos públicos geridos pelo CBC. 

Os treinadores Nery Tambeiro e Rodri-
go Reggattieri,   o preparador físico Da-
vidson Alves, os fisioterapeutas Filipe 
Galdino e Rogério Avelar, participam do 
projeto  Formação de Atletas por meio 
do Investimento em Profissionais do 
Esporte - Ciclo 2021/2024 -Termo de 
Execução nº25/2020, parceria Minas e 
Comitê Brasileiro de Clubes-CBC.
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Depois de 13 anos, a equipe Minas Storm voltou a brilhar fora 
do Brasil e, desta vez, os comandados do técnico Léo Costa 
conseguiram um feito inédito para o Clube. Depois de passar 
pelo “grupo da morte” e garantir vaga nos play-offs, a equipe 
minastenista ficou em terceiro lugar na Basketball Champions 
League Americas (BCLA). O Flamengo foi o campeão do tor-
neio e o Real Estelí, da Nicarágua, ficou em segundo lugar. 

Nas quartas de final, o adversário sorteado foi o fortíssimo 
Quimsa, líder da Liga Argentina e campeão da BCLA 2020. 
Os argentinos não foram páreo para os minastenistas, que 
venceram com tranquilidade: 87 a 60. Na semifinal, o Minas 
enfrentou o Real Estelí, dono da casa, e, por pouco, não conse-
guiu chegar à final (98 a 95). Na disputa pelo bronze, o Minas 
Storm atropelou o São Paulo para ser o terceiro melhor time 
das Américas: 75 a 58. A última disputa internacional do Mi-
nas havia sido em 2008, quando o Clube ficou em quarto lugar 
na Liga das Américas, antes de se tornar BCLA. 

 “Primeiro, eu fico muito satisfeito com este resultado do Mi-
nas e por termos voltado a um torneio internacional. Nós en-
tramos na competição como convidados e ninguém colocava 
o Minas como competidor. Ninguém apostou no Minas e, nas 
quartas de final, por exemplo, nós cruzamos com o, até então, 
campeão da competição e o eliminamos com folga. Para o 
nosso projeto de basquete, o resultado foi muito importante 
e ele fortaleceu o basquete nacional”, avalia Alexandre Cunha, 
diretor de basquete do Minas.

Minas Storm faz história na temporada e é o terceiro melhor time das Américas
Destaque internacional

Na Arena MTC, a equipe Minas Storm entregou o troféu à diretoria do Clube

NBB 2020/21
No fechamento desta edição, o Minas Storm disputava os 
play-offs do Novo Basquete Brasil (NBB) 2020/21. A equipe 
garantiu vaga na fase eliminatória na segunda posição da 
competição nacional e, dessa forma, entrou direto nas quar-
tas de final, tendo como adversário o Sesi Franca. Como fez a 
melhor campanha na primeira fase, a equipe ganhou o direito 
de sediar, na Arena MTC, as oitavas e as quartas de final. Em 
caso de classificação para a semifinal, o Minas joga a série 
melhor de cinco, com jogos previstos para os dias 10, 12, 15, 
17 e 19 de maio no Rio de Janeiro. Acesse o site minastenis-
clube.com.br e confira todas as informações sobre a equipe 
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 
hospedagem e transporte aéreo custeadas com recursos 
públicos geridos por esta fonte.

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

Gui Santos, Tiago Dias, Samuel, Pedro, Felipe e Augusto:
Promessas do basquete brasileiro no Minas Storm.

Formado no Minas, Gui Santos é inscrito no draft da NBA, a mais importante  liga do mundo
Usina de craques

Quando o assunto é formação de atletas, o Minas Tênis Clube 
é referência nacional e mantém essa tradição desde sua fun-
dação, em 1937. Ao longo desses 85 anos, diversos atletas 
saíram das equipes da base do Clube para brilhar nos pódios 
do Brasil e do mundo. A equipe Minas Storm é um exemplo da 
importância desse trabalho realizado pelo Minas no desenvol-
vimento de novos talentos para o esporte brasileiro. O time 
comandado pelo técnico Léo Costa, nesta temporada, tem 
três jovens que saíram da base minastenista, além de outras 
quatro promessas que se transferiram para o Clube.

O destaque entre os mais novos, sem dúvida, é o brasiliense 
Gui Santos, que chegou ao Minas com 15 anos, seguindo os 
passos do pai, Deivisson Santos, atleta do Clube de 1998 a 
2003. Aos 18 anos e média de 8,5 pontos, 5,7 rebotes, 1,7 
assistências no NBB 2020/21, o jovem já defendeu a seleção 
brasileira adulta e está inscrito no Draft da National Basketball 
Association (NBA), que, neste ano, será no dia 29 de julho. 
Com o nome na lista, Gui Santos pode ser “fisgado”  por algu-
ma franquia norte-americana e, na próxima temporada, se tor-
nar o terceiro jogador formado pelo Minas a disputar a NBA. O 
Minas já revelou para a liga americana o armador Raulzinho, 

hoje no Washington Wizards, e o pivô Cristiano Felício, que 
atualmente defende o Chicago Bulls.

Além de Gui Santos, no elenco da equipe Minas Storm estão 
Tiago Dias e Samuel Ribeiro, ambos de 19 anos e revelados 
na base do Minas. O Clube também apostou nos jovens Felipe 
Queirós (22 anos), Augusto Alcassa (21 anos), Pedro Barbosa 
(19 anos) e Daniel Suassuma (18 anos), que se transferiram  
de outros clubes e estão sendo desenvolvidos no Minas.

Formação integral
Flávio Davis Furtado, técnico principal da base, explica que 
o trabalho desenvolvido no Clube, em parceria com a equi-
pe multidisciplinar e os treinadores da base e com o apoio 
da Diretoria, visa a formação integral do jogador, o que, ge-
ralmente, não é feito fora do Brasil ou em outros grandes 
clubes. “Aqui, a gente trabalha o atleta por completo. Gui 
Santos é um exemplo disso e está sendo desenvolvido nos 
últimos anos dentro de todas as suas potencialidades, não 
apenas é uma posição”, ressalta Flávio.

E é o próprio Gui Santos que confirma os benefícios da sua 
preparação e desenvolvimento no Minas. “Sou muito grato 
ao Clube e aos profissionais que trabalham aqui por tudo 
que eles já fizeram pela minha carreira, por tanto que me 
ajudaram e pela oportunidade que me deram de jogar e de 
ser efetivo na equipe principal. Sou muito grato ao Minas, 
que é o responsável por tudo que tem acontecido em minha 
carreira”, afirma o jogador.

BASQUETE
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A equipe Teknisa/Minas encerrou a disputa da Seletiva Olím-
pica Brasileira de Natação com cinco nadadores obtendo os 
índices para os Jogos de Tóquio 2020, marcados para o perío-
do de 23 de julho a 8 de agosto. Estão na lista da seleção que 
vai ao Japão os nadadores Fernando Scheffer, Beatriz Dizotti, 
Vinícius Lanza, Guilherme Costa e Bruno Fratus. Os convoca-
dos agora se juntam à nadadora argentina Julia Sebastian, 
que também é minastenista e já estava classificada para re-
presentar o seu país no Japão. 

O número de representantes do Teknisa/Minas nas Olimpí-
adas ainda pode aumentar, caso Aline Rodrigues confirme 
a classificação no revezamento 4x200m livre. O Brasil dis-
puta a repescagem da prova e está com o segundo tempo 
(8m00s92). Outros países ainda competirão pela vaga, no 
fim deste mês, e os quatro melhores carimbam o passaporte 
para Tóquio.  

O último ano do ciclo olímpico foi de muitas dificuldades para 
o esporte em geral, devido à pandemia de Covid-19. Mas, mes-
mo com tantas incertezas e desafios, a equipe minastenista 
manteve a dedicação no dia a dia de treinos e o resultado veio 
na Seletiva Olímpica. “Finalizamos a Seletiva e um ciclo de 
cinco anos de trabalho de várias mãos, como os atletas, a 
comissão técnica, o Clube, os diretores e todas as pessoas 
envolvidas direta e indiretamente. Alcançamos grandes resul-
tados para a natação minastenista. Tivemos uma competição 
de muito aprendizado, em tempos tão difíceis, e saímos com 
a sensação de vitória e de esperança de dias melhores para a 
nossa vida”, afirma o técnico Sérgio Marques.

Teknisa/Minas conta com seis atletas classificados para os Jogos Olímpicos

Beatriz Dizotti e a comissão técnica posam com o passaporte 
olímpico recebido pela atleta

Fernando Scheffer é um dos nadadores olímpicos 
do Teknisa/Minas 
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Rumo a Tóquio

NATAÇÃO

A Seletiva foi realizada no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio 
de Janeiro (RJ), em abril, não teve contagem de pontos e não 
é considerada para o Ranking Nacional de Clubes.

Os olímpicos
A equipe olímpica Teknisa/Minas que vai ao Japão foi forma-
da a cada etapa da Seletiva. Foram dias de muita emoção e 
comemoração, que terminaram com Fernando Scheffer, Bea-
triz Dizotti, Vinícius Lanza e Guilherme Costa se classificando 
para a primeira edição de Jogos Olímpicos de suas carreiras, 
e com Bruno Fratus confirmando a sua terceira participação 
no maior evento esportivo do mundo. Já a argentina Julia 
Sebastian se prepara para disputar os Jogos Olímpicos pela 
segunda vez. 

Medalhista e recordista mundial, Fernando Scheffer alcan-
çou o índice dos 200m livre, com 1m46s28, e garantiu vaga 
também no revezamento 4x200m livre. Scheffer é o atual re-
cordista sul-americano da prova. Guilherme Costa, o Cachor-
rão, foi um dos destaques da seleção com três índices feitos: 
400m livre (3m45s85 – novo recorde sul-americano), 800m 
livre (7m50s41) e 1.500m livre (14m59s21). 

Bruno Fratus havia feito o seu índice olímpico para os 50m 
livre, com 21s80, na competição TYR Pro Swim Serie, dispu-
tada em Mission Viejo, na Califórnia (EUA), no início de abril. 
Como nenhum nadador superou a marca na Seletiva Olímpica, 
Fratus confirmou a vaga e participa pela terceira vez dos Jo-
gos Olímpicos.  Já Julia Sebastian se classificou para Tóquio 
após fazer o índice nos 100m e nos 200m peito, com os tem-
pos de 1m06s98 e 2m25s43, respectivamente, na disputa dos 
Jogos Pan-americanos de Lima 2019, no Peru.
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MINASTENISTAS COM ÍNDICES 
PARA OS JOGOS DE TÓQUIOA primeira 

O primeiro índice feminino da natação brasileira 
foi da minastenista Beatriz Dizotti, que fez uma 
prova espetacular nos 1.500m livre e termi-
nou em primeiro lugar, com 16m22s07, tempo 
abaixo do índice e novo recorde brasileiro. “Foi 
um trabalho muito bem pensado. Acho que o 
Minas, a comissão, todos do staff me ajuda-
ram muito. Tive uma tendinite em janeiro, mas, 
graças a Deus e ao departamento médico, foi 
tudo muito rápido e voltei ainda melhor. Fiz uma 
tomada de tempo muito boa antes da Seletiva, 
já estava imaginando a prova e agora estou re-
alizando o meu sonho olímpico. A pandemia foi 
uma virada de chave. Comecei a levar as coisas 
ainda mais a sério. Agora, é continuar com o 
trabalho. Confio muito no que está sendo feito”, 
comenta Bia Dizotti, de 21 anos.

Prata da casa
Formado nas categorias de base do Clube, Viní-
cius Lanza também carimbou o seu passaporte 
para Tóquio. O nadador, que defende as cores 
do Minas há 12 anos, desde que chegou em 
2009, no Petiz 2, superou o índice dos 200m 
medley (1m59s58) e entrou no time olímpico 
brasileiro. “A sensação é muito boa, a melhor 
possível. Já tinha imaginado essa sensação um 
milhão de vezes. Passei a semana da competi-
ção na ansiedade, já que as minhas provas fo-
ram nos últimos dias, mas deu tudo certo e es-
tou muito feliz. Fiz uma preparação muito boa, 
evolui muito e estou mais maduro. Só tenho a 
agradecer ao Minas, aos meus pais e a todos 
que estiveram comigo”, comemora o “prata da 
casa” minastenista. 

O técnico Sérgio Marques, os preparadores físicos Adriano 
Barbosa e Jarbas Filho e a fisioterapeuta Tatiana Ribeiro fa-
zem parte do projeto FORMAÇÃO DE ATLETAS POR MEIO DO 
INVESTIMENTO EM PROFISSIONAIS DO ESPORTE CICLO 2021-
2024 – Termo de Execução nº25/2020, parceira Minas e Comitê 
Brasileiro de Clubes – CBC. 

Vinícius Lanza garantiu a classificação 
para a sua primeira olimpíada

1.500m livre – 16min22s07  
(recorde brasileiro)

200m medley – 1m59s58

200m livre – 1m46s28  
4x200m livre

400m livre – 3m45s85 (recorde sul-americano) 
800m livre – 7m50s41 
1.500m livre – 14m59s21

(Seleção da Argentina) 
100m peito – 1m06s98 (recorde sul-americano) 
200m peito – 2m25s43

Beatriz Dizotti | 21 anos 

Vinícius Lanza | 24 anos 

Fernando Scheffer | 23 anos

50m livre – 21s80
Bruno Fratus | 31 anos 

Guilherme Costa | 22 anos

Julia Sebastian | 27 anos

4x200m livre – 8m00s92*
*A vaga do Brasil na prova ainda depende de resultados 
da repescagem de outros países, no final deste mês.  

Aline Rodrigues | 26 anos  
(a ser confirmada)
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A equipe minastenista que disputou a Seletiva Olímpica já 
contou com o “reforço” da Teknisa, empresa de tecnologia 
com atuação em toda a América Latina, que será a patroci-
nadora da natação do Minas pelos próximos três anos. Com 
a parceria, a equipe agora é Teknisa/Minas, e a marca da em-
presa está nos uniformes e nas toucas dos nadadores e da 
comissão técnica.

O diretor de natação do Minas, Hélio Valente Lipiani, comen-
tou que a parceria com a Teknisa é um reconhecimento para a 
natação minastenista. “É um patrocínio muito bem-vindo para 
a natação. A parceria vai ajudar o maior esporte do Minas, que 
conta com mais de 400 atletas, entre a base e a ponta. Esta-
mos muito felizes com a união com a Teknisa e na expectativa 
de muitas conquistas pela frente”, destaca o diretor.

O vice-presidente da Teknisa, George Lima, ressaltou sobre a 
importância de apoiar o time mineiro. “Para nós, da Teknisa, 
é motivo de orgulho ter nossa marca ao lado do Minas, jun-
tos dos atletas e comissão técnica de natação. Apoiar um 
time mineiro tem um gostinho especial para a gente, pois 

Empresa de tecnologia Teknisa é a patrocinadora da natação do Minas 

Aline Rodrigues e Miguel Valente com o novo uniforme da equipe Teknisa/Minas

Reforço de peso

além de sermos uma empresa mineira, temos laços espe-
ciais com o Clube. A natação é uma das modalidades de 
destaque do Minas e é uma honra para a Teknisa estar es-
tampada no peito de cada atleta, de cada membro da equipe 
de natação. Vamos vibrar juntos as emoções das competi-
ções”, afirma George Lima.

A Teknisa
Com mais de 30 anos de mercado de tecnologia, a Teknisa 
oferece soluções de suporte à gestão com forte atuação nos 
segmentos de food service e indústrias. A Teknisa ocupa hoje 
posição de destaque no mercado latino-americano de softwa-
re, com seus sistemas implantados em várias empresas. A 
empresa está  em cinco países, com 20 mil instalações. São 
65 mil usuários ativos e mais de 20 milhões de clientes aten-
didos por dia pelos sistemas Teknisa.  Atualmente, a Teknisa 
oferece ao mercado soluções que contam com inteligência 
artificial, a fim de gerar mais receita, menos custos e mais 
competividade para seus clientes e parceiros.

NATAÇÃO
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Jogos de maio

Com média de idade de 20 anos, equipe do Minas disputa a LNF e a Copa do Brasil
A bola começa a rolar

Depois de fazer história com a conquista 
do tricampeonato da Taça Brasil de Fut-
sal, de forma invicta, em fevereiro deste 
ano, o Minas volta às quadras com o 
objetivo de escrever um novo capítulo no 
cenário do futsal nacional. Neste mês, o 
jovem time comandado pelo técnico Peri 
Fuentes, que tem um elenco com média 
de idade de 20 anos, estreia na Liga Na-
cional de Futsal (LNF) e na Copa do Bra-
sil. Até o fechamento desta edição, sete 
jogos estavam previstos para maio, que 
ainda marcará o lançamento oficial dos 
uniformes da temporada 2021.

O primeiro compromisso do Minas na 
LNF será fora de casa, contra o Tubarão, 
em Tubarão (SC). O time minastenista 
está no Grupo C da competição e, além 
da equipe catarinense, também enfren-
tará o Pato, Praia Clube, Campo Mourão, 
Foz Cataratas, Brasília e o Marechal, es-
treante da Liga. Assim como na última 
temporada, os times vão se enfrentar 
entre si, em jogos de turno e returno, sen-
do que os cinco melhores de cada chave 
avançarão para as oitavas de final, além 
do melhor sexto colocado entre todas as 
equipes.

O técnico Peri Fuentes afirma que o time 
está confiante para fazer uma boa cam-
panha na LNF. “Nossa expectativa é a 
melhor possível, mas sabemos que vai 
ser uma Liga muito disputada, onde a 
adaptabilidade mais uma vez será impor-
tante. Então vamos seguir com os pés no 
chão e dar continuidade na evolução da 
equipe. Ano passado ficamos em 10º e 
saímos no mata-mata depois de três em-
pates. Agora, o objetivo é avançar mais 
um degrau e dar sequência ao trabalho 
que vem apresentando resultados dentro 
e fora de quadra, inclusive com muitos 
dos nossos atletas despontando”, afirma 
o treinador minastenista.

Para a disputa da LNF, o elenco do Minas 
contará, inicialmente, com 21 atletas. 

FUTSAL

Felipinho
Ala

Luís
Fixo

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO

1/5 11h Tubarão x Minas Tubarão (SC) LNF TV
7/5 17h Minas x São José Arena MTC A definir
13/5 19h Minas x Praia Arena MTC LNF TV
18/5 20h São José x Minas São José dos Campos (SP) A definir



   REVISTA DO MINAS • Maio de 2021• 43

Novo manto

São eles os goleiros Françoar, Anderson 
e Lucão. Os fixos Ferro, Luís e Vitor, en-
quanto os alas são Lion, Libânio, Léozi-
nho, Ribeiro, Gustavo, Felipinho, Maia, 
Sodré, Vinícius, Higo, João, Léo Brandão 
e Vini Schleder. Fechando o grupo estão 
os pivôs Renatão e Lucas.

Pela Copa do Brasil, que será disputada 
no formato eliminatório, o primeiro ad-
versário do Minas será o São José. Na 
1ª fase, as equipes vão se enfrentar em 
jogos de ida e volta: no dia 7, na Arena 
Minas Tênis Clube e no dia 18, em São 
José dos Campos (SP). Esta será a 5ª 
edição da competição que, neste ano, 
contará com 30 equipes de 16 estados. 
A Copa do Brasil dá acesso à Supercopa 
de Futsal, evento que reúne os campeões 
nacionais em uma disputa que garante 
vaga na continental Copa Libertadores 
de Futsal.

Um dos líderes da equipe, o fixo Luís, des-
taca que as competições possuem carac-
terísticas diferentes, mas que a conquis-
ta da Taça Brasil aumentou a confiança 
do time. “O título mostrou que estamos 
preparados para a sequência da tempo-
rada e que temos condições de brigar por 
mais e estar entre os melhores. A LNF é 
uma competição mais longa, de pontos 
corridos, diferente da Copa do Brasil que 
já começa no mata-mata. Vamos manter 
nosso ritmo de jogo e, quem sabe, levar 
mais um troféu para casa”, destaca o ca-
misa dez do Minas.

O Minas, única equipe a disputar todas 
as edições da LNF, reservou um momen-
to especial para a estreia na competição 
mais importante do calendário nacional: 
o lançamento oficial dos novos unifor-
mes. O destaque do kit da temporada 
2021, produzido em parceria com a Cla-
nel, fornecedora de material esportivo, 
é a camisa principal de jogo que seguirá 
com o tradicional azul minastenista. No 
novo manto estarão estampados os lo-
gos do Grupo Risotolândia e da Itambé, 
patrocinadores do Minas.

FUTSAL

Françoar
Goleiro

Léozinho
Ala

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO

22/5 20h Foz Cataratas x Minas Foz do Iguaçu (PR) LNF TV
25/5 19h Campo Mourão x Minas Campo Mourão (PR) LNF TV
29/5 11h Minas x Brasília Arena MTC LNF TV
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Guilherme Schimidt é campeão pan-americano e amplia chances de vaga olímpica
Menino de ouro

Parceria renovada

O sonho de representar o Brasil nos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, previstos para 
serem realizados entre os dias 23 de ju-
lho e 8 de agosto, no Japão, está mais 
próximo de se realizar para Guilherme 
Schimidt (81kg), de 20 anos. No último 
mês, o judoca minastenista se sagrou 

campeão do Pan-americano de Guada-
lajara, no México. Com o ouro no peito, 
o minastenista subiu 16 posições no 
ranking mundial da Federação Internacio-
nal de Judô (FIJ), um dos critérios adota-
dos pela Confederação Brasileira de Judô 
(CBJ) para definir a seleção olímpica.

Schimidt venceu todos os seus oponen-
tes no Pan-americano e mostrou que 
tem potencial para representar o Bra-
sil e o Minas no Japão. Além do título 
continental, o minastenista somou 700 
pontos no ranking mundial e assumiu o 
41º lugar na lista de melhores do mun-
do, sendo o segundo melhor brasileiro 
da categoria, atrás de Eduardo Yudi. “Foi 
muito gratificante ser campeão pan-a-
mericano. Eu fui pego de surpresa com 
a convocação em cima da hora, mas por 
eu estar sempre motivado, treinando 
forte e por contar com a comissão téc-
nica maravilhosa como a que o Minas 
tem, sempre me incentivando e dando 
um suporte de qualidade, eu consegui 
chegar ao ouro. Isso me deixou muito 
confiante na busca pela vaga olímpica e 
me deixa cada vez mais perto da qualifi-
cação”, destaca Schimidt, que, no fecha-
mento desta edição, vivia a expectativa 
de ser convocado para o Grand Slam da 
Rússia e para o Campeonato Mundial de 
Budapeste, na Hungria.

O atleta Guilherme Schimidt conta 
com o apoio da Lei de Incentivo ao Es-
porte por meio do Projeto Olímpico de 
Judô - Minas Tênis Clube, processo nº 
58000.009434/2018-92, parceria entre 
Secretaria Especial do Esporte do Minis-
tério da Cidadania e Minas Tênis Clube.

A Interodonto, unidade de negócios 
pertencente ao Grupo NotreDame In-
termédica, ciente da importância de 
apoiar e incentivar o esporte de alto 
rendimento, renovou o contrato de pa-
trocínio com a equipe de judô do Mi-
nas por mais um ano. A parceria entre 
o Minas e as empresas pertencentes 
ao grupo dura mais de 12 anos.

“Para nós é uma honra patrocinar 
essa equipe de atletas que já levou o 
país a conquistas olímpicas e possui 
inúmeros títulos de grande importân-
cia para o judô brasileiro. Assim como 
essa equipe de sucesso, o Grupo No-
treDame Intermédica, por meio da sua 
unidade de negócio Interodonto, che-
ga a Minas Gerais oferecendo planos 

odontológicos com amplos serviços e 
coberturas, apostando em um ingres-
so vitorioso pela excelência de nos-
sos produtos e atendimento que têm 
como foco a nossa missão de levar 
saúde de qualidade a gerações de bra-
sileiros”, afirma o diretor geral da filial 
de Minas Gerais da NotreDame, Luiz 
Henrique de Souza e Silva.

JUDÔ

Guilherme Schimidt conquista o ouro no México e vive a expectativa de ir para Tóquio
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Sonho de disputar os Jogos de Tóquio pode ser realizado no Campeonato Pan-americano
Vale a vaga

A pandemia da Covid-19 parou o mundo do esporte há mais 
de um ano. Adiou os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 para 
2021 e, agora, após um longo período sem competições, o 
frio na barriga dos ginastas do Minas está de volta. É que, 
em junho, serão realizadas as primeiras competições oficiais 
e elas são de grande importância para os atletas que sonham 
em representar o Brasil no Japão. A Federação Internacional 
de Ginástica (FIG) homologou e confirmou o Campeonato 
Pan-americano de Ginástica Artística para o período entre 4 
e 6 de junho, e de Trampolim para os dias 11, 12 e 13/6, no 
Rio de Janeiro (RJ). Até lá, nove ginastas das duas equipes 
do Minas intensificam a preparação para estarem entre os 
brasileiros que disputarão a principal competição continental 
deste semestre.

No Campeonato Pan-americano de Ginástica Artística, a Se-
leção Brasileira deverá contar com os minastenistas Mirella 
Santos e Gustavo Pereira, o Tavinho, na categoria juvenil; Ca-
mila Almeida, Caio Souza e Lucas Bitencourt, o Bisteca, na 
adulta. Os dois últimos são fortes candidatos para represen-
tar o Brasil e o Minas em Tóquio. 

Já no Pan de Ginástica de Trampolim, Cauã Rodrigues e 
Diego Schimit, na disputa por idades entre 17 e 21 anos; e 
Alice Hellen e Rayan Castro, no adulto, deverão representar 
o Minas na seleção nacional. Alice e Rayan têm grandes 
chances de conquistar a vaga olímpica. No fechamento 
desta edição, alguns dos atletas ainda aguardavam o re-
sultado da seletiva, que foi realizada no fim de abril, para 
saber se disputarão o Pan no próximo mês. Acompanhe as 
notícias no site minastenisclube.com.br. 

Há quase um ano e meio fora das competições, por causa 
da pandemia, a ginasta Alice Hellen volta a uma competição 
internacional. A minastenista acredita que, pelo longo período 
sem avaliações oficiais, terá algumas dificuldades, mas ga-

rante que está preparada para representar o Minas e o Brasil. 
“O Pan será antes das Olimpíadas de Tóquio e as vagas olím-
picas ainda não estão todas preenchidas. O fato de estar sem 
competir há tanto tempo faz diferença, mas estou totalmente 
preparada para fazer uma boa disputa”, comenta Alice.

Quem também não vê a hora de voltar a competir é Caio Sou-
za. Em 2019, ele disputou o Campeonato Mundial e ajudou a 
equipe brasileira a garantir vaga nos Jogos de Tóquio. O atleta 
vem participando de vários treinamentos com a Seleção Bra-
sileira e é um dos cotados para representar o Brasil nos Jogos 
de Tóquio. No entanto, a vaga individual ainda não está con-
firmada, mas Caio garante que fará de tudo para conseguir o 
seu espaço. “Estou treinando forte e a preparação está bem 
intensa, tanto aqui no Minas quanto na seleção. Esse tempo 
parado vai fazer diferença, mas eu acredito que teremos gran-
des resultados”, ressalta Caio.

Ginastas do Minas intensificam treinamentos na expectativa 
de disputar o Pan no próximo mês

 GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM



46 Maio de 2021 • REVISTA DO MINAS   

Saiba tudo sobre a vacinação em

www.saude.mg.gov.br/gripe

GRIPE
AGORA É HORA DE VACINAR-SE

ESSA VACINA É TÃO IMPORTANTE
QUANTO A DA COVID-19

CONTRA A
no período de

12/4 a 9/7.

A vacinação será dividida 
em 3 fases,

Fique atento
ao calendário
de vacinação
definido em
sua cidade.

É NECESSÁRIO AGUARDAR 14 DIAS ENTRE AS VACINAS  
DA GRIPE E DA COVID-19.

IMPORTANTE:

SEC-0020-21C_AD_20,5x13,75.indd   1 16/04/21   16:54
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Sofia Silva, Esther Cerqueira e Catharina Cardoso, destaques no ranking nacional, e o técnico Henrique Quintino

Com o objetivo de ampliar os espaços de lazer para os só-
cios, o Minas incorporou, em setembro de 2000, o Country 
Club de Belo Horizonte, que foi renomeado Minas Tênis Cou-
ntry Clube. Depois de pouco mais de um ano, em fevereiro de 
2002, foi inaugurado, na nova Unidade do Minas, o Centro de 
Excelência do Tênis (CET), destinado aos treinamentos dos 
36 atletas da equipe infantojuvenil do Minas (entre 11 e 18 
anos) e ao lazer esportivo dos associados. Com sete quadras 
de saibro e completa infraestrutura de apoio, como vestiários 
e restaurante, o complexo de desenvolvimento dos jovens 
tenistas do Clube também recebe torneios internos de todas 
as classes, competições infantojuvenis regionais e nacionais, 
como campeonatos estaduais, torneios G2 da Confederação 
Brasileira de Tênis (CBT) e etapas do Circuito CBC e do Circui-
to Banco do Brasil.

Para Henrique Quintino, técnico principal da base do tênis, 
que era treinador na época da mudança, a transferência das 
atividades da equipe de tênis para o Country trouxe melhorias 
importantes, como a abertura de mais uma turma de treina-
mentos, pela manhã, para os atletas que estudam à tarde, e 
o aumento das horas de treinos diários, sempre em busca 
do melhor rendimento. “A criação do Centro de Excelência 

contribuiu com a qualidade dos treinamentos, devido ao nú-
mero maior de quadras, e possibilitou também a realização 
de inúmeros eventos estaduais e nacionais infantojuvenis e 
adultos, que contemplaram a todos da comunidade do tênis 
do Minas”, afirma. 

Os tenistas da equipe infantojuvenil contam com transporte 
do Minas I ao Minas Country, em três horários, sendo um pela 
manhã e dois à tarde. Atualmente, a Buser é a parceira do 
Clube,  responsável pelos deslocamentos dos atletas, com 
segurança e conforto.

Os cuidados com os atletas e a infraestrutura de qualidade 
têm permitido, mesmo em meio à pandemia, com muitos 
eventos cancelados, que os jovens tenistas do Minas se man-
tenham entre os destaques nacionais. Até abril, três atletas 
da categoria 15/16 anos feminina estavam entre as dez me-
lhores classificadas no ranking brasileiro: Catharina Cardoso 
(5º lugar), Esther Cerqueira (9º lugar) e Sofia Silva (10º lugar). 
“Além delas, a equipe conta com atletas das categorias 11/12 
anos e 13/14 anos, no masculino e feminino, que têm grande 
potencial a ser trabalhado e que podem se tornar jogadores de 
destaque nacional e internacional”, afirma Henrique Quintino.

Minas Country oferece completa infraestrutura para o desenvolvimento dos jovens tenistas e o 
lazer esportivo dos sócios

Centro de Excelência
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Mais opções para os sócios
Além de espaço para o desenvolvimento dos atletas que repre-
sentam o Minas em competições infantojuvenis no Brasil e no 
mundo, o Centro de Excelência do Tênis também é utilizado pelos 
associados no lazer, em partidas entre amigos, e no esporte re-
creativo, na disputa de torneios internos, de amadores e másters. 
Nas quadras do Country já foram disputadas etapas do torneios 
Roland Garros Séries Amateurs, o FMT 1000 de Classes e outros 
eventos com a participação de minastenistas que encontraram 
no tênis uma forma de interação social e promoção da saúde. 

“A utilização das quadras do Minas Country proporciona racio-
nalidade e equilíbrio, disponibilizando uma quantidade maior de 
horários livres para os associados no Minas I. A responsabilidade 
do Clube pelo transporte dos atletas foi uma contrapartida, na 
época, para a mudança do local de treinamento. Com a parceria 
da Buser, agora em 2021, conseguimos zerar os custos de logís-
tica de transporte. A Diretoria do Minas está sempre em busca da 
melhoria contínua da infraestrutura das suas Unidades, visando 
oferecer mais opções de lazer aos associados e condições ideais 
de preparação dos atletas”, afirma André Baeta, diretor de Tênis. 

TÊNIS

O Centro de Excelência do Tênis, no Minas Country, foi criado 
em 2002
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O Minas Tênis Clube e o Comitê Brasi-
leiro de Clubes (CBC) seguem unindo 
forças pela excelência na formação de 
jovens atletas do país. As duas enti-
dades já finalizaram diversos projetos 
com sucesso e iniciaram mais um em 
janeiro último: o projeto Formação de 
Atletas por meio do Investimento em 
Profissionais do Esporte / Ciclo 2021-
2024 – Termo De Execução Nº25/2020. 
Cerca de 38 profissionais estão incluí-
dos no projeto, entre preparadores físi-
cos, fisioterapeutas, técnicos de base e 
da ponta e uma gestora técnica estraté-
gica esportiva. Muitos desses profissio-
nais já se destacaram com suas equi-
pes  logo nos primeiros meses do ano.

Mesmo em meio à pandemia de Co-
vid-19, grandes competições foram 
realizadas, seguindo rigorosos proto-
colos de bioproteção, como os Cam-
peonatos Brasileiros Interclubes de 
Vôlei – Superligas Feminina e Mascu-
lina, além do Interclubes de Basquete 
– NBB 2020/2021. Na Superliga Fe-
minina, a equipe Itambé/Minas, que 
conta com o trabalho do fisioterapeuta 
Rogério Guedes e do preparador físico 
Alexandre Marinho, conquistou o tri-
campeonato, após vencer o Dentil/Praia 
Clube por dois jogos a um na série final. 

Para Alexandre Marinho, o apoio aos 
projetos incentivados é importante 
para a continuidade do trabalho com 
excelência. “O apoio do CBC é funda-
mental para o desenvolvimento do es-
porte, pois promove competições de 
alto nível e contribui para a aquisição 
de equipamentos que nos permitem re-
alizar o nosso trabalho com o máximo 
de excelência. Contamos hoje como 
uma estrutura impecável, facilitada pe-
los recursos obtidos com os projetos 
incentivados”, destaca o preparador 
físico da Itambé/Minas.

Na disputa da Superliga Masculina e do 
Interclubes de Basquete, os técnicos 
Nery Tambeiro e Léo Costa, que são 
custeados em parte pelo projeto em 
execução, fizeram grandes trabalhos 

e levaram os seus times aos primeiros 
lugares. O time Fiat/Minas disputou a 
final da Superliga e conquistou o vice-
-campeonato e, até o fechamento des-
ta edição, a equipe de basquete dispu-

Minas e CBC trabalham juntos pela formação de atletas, investindo na capacitação de profissio-
nais do esporte

Parceria campeã

Alexandre Marinho com o troféu de campeão da Superliga Feminina 2020/21
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Adriano Barbosa, Tatiana Ribeiro e Sérgio Marques 
fazem parte de projeto do Minas apoiado pelo CBC

Obrigado! O seu apoio  
transforma vidas por meio do esporte.
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tava os playoffs das quartas de final do 
NBB, após ficar em segundo lugar na 
fase classificatória. Além dos treina-
dores, as equipes de vôlei e basquete 
contam com a dedicação e o trabalho 
dos preparadores físicos Davidson Al-
ves (Vôlei Masculino) e Paulo Alberto 
(Basquete); do fisioterapeuta Filipe 
Galdino (Vôlei Masculino); e do técnico 
Rodrigo Regattieri (Vôlei Masculino), 
que auxilia Nery Tambeiro. 

Na natação, o técnico Sérgio Marques, 
a fisioterapeuta Tatiana Ribeiro e os 
preparadores físicos Adriano Barbo-
sa e Jarbas Filho trabalharam por um 
longo período de treinos para que os 
atletas do time Teknisa/Minas partici-
passem da Seletiva Olímpica Brasileira 
para os Jogos Olímpicos de Tóquio, 
realizada no Parque Aquático Maria 

Lenk, no Rio de Janeiro, e que terminou 
com a classificação de cinco atletas 
para os Jogos de Tóquio, este ano. “O 
Comitê Brasileiro de Clubes possibilita 
recursos para investimentos na reabi-
litação, na prevenção e na promoção 
da saúde dos nossos atletas, o que 

impacta diretamente no desempenho 

deles. Esse investimento é uma ferra-

menta de extrema importância para a 

nossa atuação, potencializando e fa-

vorecendo o atendimento”, comenta a 

fisioterapeuta Tatiana Ribeiro.

O projeto Formação e Desenvolvimento 
de Atletas por meio da Integração das 
Ciências do Esporte (Individuais), pro-
cesso nº 71000.040496/2020-54, foi 
aprovado na Lei Federal de Incentivo 
ao Esporte e teve as atividades inicia-
das em março último. São atendidos 
533 atletas de quatro modalidades: gi-
nástica artística, judô, natação e tênis. 

Os recursos incentivados, que são  
destinados pelas empresas que doam 
parte do imposto de renda para o proje-
to, garantem que os jovens talentos do 
esporte brasileiro tenham treinamento 
de alto nível e recebam cuidados espe-
cializados de profissionais capacitados 
de equipe multidisciplinar de medicina 
esportiva.

Projeto revela novos talentos do esporte brasileiro

Campeões do futuro

LEI DE INCENTIVO

Obrigado! O seu apoio  
transforma vidas por meio do esporte.
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Durante uma semana, no ano de 1950, o Minas foi a sede 
do tênis internacional. Com o aval do então presidente, 
Paulo Macedo Gontijo, o Clube promoveu o Torneio dos 
Campeões Mundiais, que reuniu, nas quadras minastenis-
tas, quatro dos maiores tenistas do mundo: Dennis Peals, 
campeão Inglês; Mac Donald, campeão australiano; o 
americano Krammer, campeão do mundo, e o equatoriano 
Pancho “Segura Cano”, campeão sul-americano. Este últi-
mo era uma atração à parte no torneio, pela forma diferen-
te com que segurava a raquete. Ele usava as duas mãos, 
característica que lhe rendeu o apelido de “Segura Cano”, 
com o qual ficou conhecido internacionalmente. 

Em 1950, o Minas reuniu os campeões mundial, sul-americano, inglês e australiano em um torneio
O melhor tênis do Planeta

Na foto histórica, da esquerda para a direita, Otto Gomes Nogueira (gerente do Minas), o campeão inglês Dennis Peals, 
o presidente Paulo Macedo Gontijo, Pancho “Segura Cano”, Eduardo Borges da Costa (tenista do Clube), o  campeão 
australiano Mac Donald, o técnico do Minas, Augusto Gagetti, e o campeão mundial Krammer.

MEMÓRIA

Em crônica que faz parte do livro “O Minas no Coração”, 
publicado pelo Clube em 2008, Paulo Gontijo, presidente 
minastenista de 1947 a 1951, contou que o público era 
muito grande em todos os jogos. Mesmo tendo como 
objetivo a demonstração do esporte, os campeões não 
deixavam de lado a rivalidade, fazendo das partidas ver-
dadeiros duelos. Outro fato marcante durante o torneio foi 
a venda das raquetes usadas pelos atletas “Cada tenista 
carregava umas dez raquetes, e os fãs queriam tê-las, pois 
representavam verdadeiros troféus. Os campeões acaba-
ram vendendo algumas”, relembrou o ex-presidente, que 
faleceu em 10 de outubro de 2010.



at
ua

.a
g

17014_Anuncio_Rev_205x275mm_Newton.indd   117014_Anuncio_Rev_205x275mm_Newton.indd   1 19/04/21   13:0719/04/21   13:07



UD006121J-AnR_Minas Tenis_205x275_IDSS.indd   1UD006121J-AnR_Minas Tenis_205x275_IDSS.indd   1 14/04/21   16:4714/04/21   16:47




