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Grande festa no Minas II, com quatro ambientes e 
atrações para toda a família, celebra a chegada
de mais uma década. Página 22



SAÚDE INFORME PUBLICITÁRIO

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

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

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

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

Dr. Mauro JácomeEmagrecimento
e Saúde

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

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

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

www.cronosendoscopia.com.br

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

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

31.3384.3771       31.98957.4000

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

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

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

peso mais rápida;
• Sem restrição para atividades físicas;

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

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

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

drmaurojacome

dr.maurojacome
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caras associadas, caros associados

Dezembro é um mês de reflexões. Tempo de refletir sobre o que foi realizado no 

ano que passou, de montar estratégias para o próximo, mas também de deixar para 

trás tudo aquilo que não agregou para a vida pessoal e profissional de cada um. 

Com a velocidade dos novos tempos implantada pela tecnologia, as distâncias en-

tre as pessoas ficaram mais curtas, porém os contatos perderam muito o encanto 

do pessoal para a frieza do tecnológico. As teclas dos celulares e computadores 

substituíram o abraço, o contato, a conversa olho no olho. Sendo assim, sugiro 

que, nesta reta final de ano, todos façamos diferente. Aproximemo-nos da família, 

programemos encontro com os amigos, agradeçamos por tudo aquilo que fomos 

capazes de construir neste ano que agora se finda. Substituir a frieza da tecnologia 

pelo calor das palavras de afeto e pelos abraços nos fará sentir mais humanos, 

mais plenos, mais identificados com nosso crescimento pessoal.

E por falar em coisas que vão e vêm, no mês passado fomos eleitos pelo nosso Conselho Deliberativo para administrar nosso clube 

no próximo triênio. Agradeço as manifestações de apoio de vários conselheiros e associados, ciente da grande responsabilidade e 

convicto de que podemos continuar este ciclo de evoluções constantes. 

Faz parte de nossa programação para o próximo triênio revisitarmos nosso mapa estratégico, ampliarmos nossos canais de pesquisa 

e comunicação com os associados para que nossos comitês possam agir mais em sintonia com os anseios de você, associada, 

associado. Investiremos em áreas como inovação, novos negócios e compliance. O compromisso com a potencialização dos re-

sultados para reinvestimento nos nossos quatro pilares, com a austeridade nos gastos e transparência administrativa, será nosso 

maior objetivo tático. Pretendemos finalizar, através de consultoria especializada, a revisão de todos os processos administrativos e 

apontar aqueles que podem ser otimizados, eliminar gargalos ainda existentes, desburocratizar processos, dar agilidade à resolução 

das demandas. Mergulharemos no micro para gerar mais eficiência operacional e melhoria na qualidade dos serviços. 

A busca pelo conhecimento e pela implementação de novas funcionalidades será o desafio que iremos propor aos nossos colabora-

dores. Continuaremos a investir na busca pela qualificação e atualização profissional de todos os nossos colaboradores, incentivando 

a criatividade e a pró-atividade e reconhecendo aqueles que fazem a diferença. Estaremos atentos aos detalhes para que pequenas 

atitudes possam gerar grandes resultados. Temos ciência do comprometimento e alinhamento de todos colaboradores com a Dire-

toria. A paixão que nos une, tenho certeza, será a força que nos conduzirá para um triênio cheio de novidades e avanços em todas 

as nossas áreas.

Citando Charlie Chaplin: “Falar sem aspas, amar sem interrogações, sonhar sem reticências e viver sem pensar no ponto final.” 

Um feliz Natal, muita saúde, paz e realizações a toda nação minastenista.

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

>>

Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

Abraço a todos, RICARDO VIEIRA SANTIAGO
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MINAS I

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

MINAS II

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

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

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

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

TELEFONES ÚTEIS

OUVIDORIA
MINAS I - CF 11: 3516.1370
ouvidoria@minastc.com.br
CNPJ do Minas Tênis Clube
17.217.951 / 0001 - 10

PUBLICIDADE
Eduardo Mineiro
(31) 99733.1810

imprensa@minastc.com.brMTCI_WIFI / SENHA: @minastc /minastenisclube
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Diretoria e Comissão Fiscal – 2020/2022

Diretores Gerais

Em reunião ordinária realizada em 4 de novembro último, no 
Salão do Centro de Facilidades da Unidade I (CF6), conforme 
estabelece os artigos 40 e 41 do Estatuto Social do Clube, o 
Conselho Deliberativo, órgão representante dos associados,  
elegeu a Diretoria e a Comissão Fiscal do Minas para o triênio 
2020/2022. A Chapa Minas, liderada pelo presidente Ricardo 
Vieira Santigo, foi a única a se registrar para o pleito, visando 
à reeleição, que se deu por aclamação. Aplaudida com entu-
siasmo pelos 200 conselheiros presentes à reunião, a Direto-
ria foi empossada pelo presidente do Conselho, Sergio Bruno 
Zech Coelho, e entrará em exercício em 1º de janeiro de 2020. 

“Declaro eleitas e empossadas a Diretoria e a Comissão Fiscal 
do Minas para o mandato 2020/2022, desejando a todos mui-
to sucesso”, proclamou. 

“A paixão por servir é o que nos move na administração do 
Minas. Em tudo que fazemos colocamos paixão, buscamos 
inovar, promover melhorias constantes no Clube, alcançar a 
excelência no atendimento aos associados, romper frontei-
ras. Agradecemos pela confiança. Tenham a certeza de que 
nós, integrantes da Diretoria, e a equipe de colaboradores do 
Minas vamos superar as expectativas”, discursou o presiden-
te reeleito, Ricardo Vieira Santiago, depois de empossado. 

Novo mandato
Conselho Deliberativo elege Diretoria para o triênio 2020/2022

André Rubião
Resende

Fernando Mauro 
Zefferino

Ricardo Vieira 
Santiago

Carlos Henrique 
Martins Teixeira

Paulo Fernando 
Cintra de Almeida 

Wagner Furtado 
Veloso

Diretor Presidente: Diretor Vice-presidente: Diretor Secretário: Diretor Financeiro:

Frederico Luiz
Mascarenhas

Gustavo Alves
Zech Coelho

José Cláudio
Nogueira Vieira

Sérgio Botrel
Coutinho 

Bruno Resende
Rabello

Carlos Antonio da
Rocha Azevedo

Carlos Ferreira
Mascarenhas
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Comissão Fiscal Atribuições da Diretoria 

Diretores Adjuntos 

O Estatuto Social do Minas está disponível na Secretaria do Clube e no site 
www.minastenisclube.com.br > Governança > Institucional > Estatuto. 

O artigo 48 do Estatuto do Minas es-
tabelece as atribuições da Diretoria, 
entre as quais estão: 

• dirigir o Clube, administrar-lhe os 
bens e promover, por todos os meios, 
seu engrandecimento; 

• elaborar e alterar o seu Regimento In-
terno, normas e regulamentos do Clube; 
cuidar da saúde financeira do Clube;  

• determinar o fornecimento à Comis-
são Fiscal de balancetes e outros ele-
mentos para exame;

• fixar o valor das taxas a serem co-
bradas por serviços e transferência de 

cota; autorizar a cobrança de ingressos 
de sócios;

• encaminhar, para exame e delibera-
ção pelo Conselho de proposta orça-
mentária anual, contas dos exercícios 
anuais e balancetes; 

• autorizar a execução de obras e 
serviços nas dependências do Clube, 
observados os processos de consulta 
de preços e a escolha da proposta que 
melhor atenda aos interesses do Clube; 

• autorizar a contratação de emprésti-
mos financeiros até o limite de 5% das 
receitas operacionais anuais.

Efetivos
Francisco Moreira Miranda Junior 
Ivan Ribeiro de Oliveira
Aroldo Pinto de Ávila

Suplentes
Patrícia Henriques Ribeiro
Álvaro Godoy Penido
Guilherme Eugênio Fernandes
Alves Ferreira

Alexandre Azevedo Cunha
André Rocha Baeta
Eloi Lacerda de Oliveira Neto
Euler Barbosa de Carvalho
Gil Marcos de Araújo Silva
Hélio Valente Lipiani
Keyla Pitanga Monadjemi
Mauro Becker 
Sergio Starling Versiani
Yuri Costa Dolabela
Antônio Celso Azevedo
Thiago de Azevedo Camargo

INSTITUCIONAL
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Ao longo de 2019, a Diretoria investiu R$ 12.314.598,00 em 
obras de melhoria de infraestrutura, serviços regulares de ma-
nutenção e aquisição de modernos equipamentos, nas três 
Unidades. Tudo isso para garantir a prestação de serviços 
cada vez melhores aos associados, além de valorizar o patri-
mônio físico do Clube. Confira, a seguir, os principais investi-
mentos feitos nos Minas I, II e Country, este ano. 

Minas I
1) Instalação do grupo gerador de energia com potência de 
500 kW, que garante a autonomia de todas as dependências 
dos 12 pavimentos do Centro de Facilidades da Unidade I. 

2) Revisão completa dos pisos das quadras de tênis, incluindo 
troca de postes, fitas e saibro e a impermeabilização da laje. 

3) Instalação do Centro de Controle Operacional, que faz a 
gestão dos insumos eletricidade, água e gás e a automação 
para atuação em tempo real nas Estações de Tratamento de 
Água (ETA), elevadores e sistemas de ar condicionado e de 
iluminação.

4) Pintura da Sede Social e do Prédio do Relógio, visando 
manter o elevado padrão de acabamento da infraestrutura da 
Unidade e a conservação dos bens tombados.

Mais valor
Investimento em infraestrutura garante a prestação de melhores serviços aos sócios

11

1

8
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Com o objetivo de racionalizar o uso da água, várias inicia-
tivas têm sido adotadas, nos últimos anos, como o uso de 
água da chuva para molhar canteiros e jardins e de torneiras 
com temporizadores. A ação mais recente é a instalação, no 
banheiro da área das Piscinas Cobertas, no Minas II, de dois 
mictórios da marca Kliin, que dispensam água. A utilização 
ainda está em fase de teste, visando comprovar a eficiência 
do equipamento. 

Segundo informações do fabricante, em 300 usos diários, o 
mictório ecológico pode propiciar a economia de até 900 li-
tros de água/dia, se comparado ao mictório comum, que utili-
za a tradicional descarga com água. 

Minas II
7) Construção da Sala da Natação, proporcionando mais co-
modidade aos atletas e treinadores.

8) Eficientização energética, com substituição dos sistemas de 
iluminação e aquecimento de água, para LED e painéis solares. 

Uso racional de água 

SEU PATRIMÔNIO

5) Instalação do novo sistema de exaustão na cozinha do Res-
taurante do CF3.

6) Revitalização da Arena do CTJK, incluindo a reforma dos 
camarotes, com colocação de vidro no guarda-corpo, e a tro-
ca do piso da área de jogo, mantendo o elevado padrão de 
amortecimento e acabamento, instalação de novos sistemas 
de som e de iluminação, mais modernos e eficientes para 
eventos esportivos.

9) Reforma da Cozinha do Salão de Festas, garantindo mais 

funcionalidade para os serviços.

10) Alargamento do acesso ao elevador de carga do Salão de 

Festas, com construção de muro de arrimo.

Minas Country
11) Construção de fosso e passarelas e instalação de dois 

elevadores, conforme o Projeto de Acessibilidade Universal 

da Unidade.

12) Instalação de novo deck na Piscina Superior.

13) Revitalização de gramados dos campos de futebol, can-

teiros e jardins.



31 3223-9173 . 99970-2871  .  comercialmg11@cestaspersona.com.br

Presentes que duram além do Natal, qualidade e preços imba�veis!

** Consulte condições com um consultor

ou 3x R$ 40,00 sem juros
R$ 120,00

1 Panetone tradicional em caixa decorada cx 400g - Bauducco
1 Chocotone com gotas de chocolate caixa decorada cx 400g - Bauducco
1 Champagne espumante "filtrado" branco gf 660ml - Armand
1 Atum grated importado em óleo natural lt 170g - Robinson Cruzoe
1 Macarrão colorido com ovos e  vegetais naturais pc 200g - Renata
1 Abacaxi em calda sobremesa e decoração culinária lt 150g - Citrocal/Maestria
1 Creme de leite leve tp 200g - Italac
1 Azeitonas verdes com caroço pc 80g - Palis�nha/Anchieta
1 Maionese para aperi�vos 0% gordura trans sc 200g - Vigor
1 Torradas para canapés e pe�scos cx 120g Viscon� - Bauducco
1 Bombom ao licor recheados com cereja cx 55g - Montevergine
1 Cookies com gotas de chocolate Hersheys pc 60g - Bauducco
1 Pão de mel coberto de chocolate formato estrela pc 30g - Bauducco
1 Barrinha biskuit recheada de chocolate Maxi Chocolate pc 25g - Bauducco
1 Barrinha biscuit polpa de frutas Maxi Goiabinha pc 30g - Bauducco
1 Suco de fruta sabores gf 450ml - Fru�x
3 Torrone nougat macio com amendoins pc 17g - Montevergine
4 Geladinho americano sabores sc 55ml - Suco-Lito/Kidelicia
1 Fruit snacks mas�gáveis com suco de frutas e gela�na sabor cereja Jubes pc 25g - Dori
1 Caixa protetora para embarque e sustentação - Persona
1 Filme plás�co protetor inviolável - Protec Box

1 Caixa de som Bluetooth com iluminação, sem fio, USB e rádio FM - Sound Company
1 Ecobag sacola em plás�co trançado com mo�vos fes�vos diversos - Persona
6 Ingresso de cinema para todo Brasil, válido acompanhado de um pagante inteira
2 Porta guardanapos decora�vo com mo�vos natalinos un - Elegance

Presentes

Exclusivo!
Caixa de som Bluetooth, com rádio, leitor de pen drive e muito mais!

São mais de 25 composições, uma delas foi feita para você!

Brinde especial
Porta guardanapo decorativo Elegance

www.cestaspersona.com.br** Consulte condições com um consultor

ou 3x R$ 9,96 sem juros
R$ 29,89

ou 3x R$ 11,96 sem juros
R$ 35,90

ou 3x R$ 13,31 sem juros
R$ 39,95

ou 3x R$ 15,66 sem juros
R$ 46,98

ou 3x R$ 16,66 sem juros
R$ 49,98

ou 3x R$ 18,99 sem juros
R$ 56,98

ou 3x R$ 19,99 sem juros
R$ 59,98

ou 3x R$ 21,99 sem juros
R$ 65,97

ou 3x R$ 23,32 sem juros
R$ 69,96

ou 3x R$ 24,99 sem juros
R$ 74,98

ou 3x R$ 26,60 sem juros
R$ 79,80

ou 3x R$ 28,63 sem juros
R$ 85,90

ou 3x R$ 31,11 sem juros
R$ 93,34

ou 3x R$ 33,26 sem juros
R$ 99,80

ou 3x R$ 47,30 sem juros
R$ 141,90
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A Construtora Satélite, responsável pelas obras civis da pri-
meira etapa do Plano Diretor do Minas Country (PDMC), con-
cluiu a execução das fundações dos prédios da Lanchonete, 
dos Vestiários e do Espaço Infantil e, neste mês, segue exe-
cutando as estruturas mistas, compostas por concreto arma-
do moldado in loco e algumas partes em estrutura metálica 
pré-fabricada. Também em dezembro, deverão ser iniciadas 
as alvenarias dessas edificações. Na área externa, está em 
execução a estrutura de concreto armado da Piscina Semio-
límpica, da Estação de Tratamento de Água (anexa à piscina) 

e da Piscina infantil. A previsão de conclusão dessa etapa é 
em janeiro próximo.

De acordo com o cronograma das obras do PDMC, ainda no 
primeiro semestre de 2020, a nova área de lazer do primeiro 
nível do Clube será entregue aos associados. 

Para saber mais sobre as obras do Plano Diretor do Minas 
Country, veja a maquete e assista ao filme institucional, dis-
poníveis na sala ao lado da ótica, no 3º piso do Centro de 
Facilidades (CF3). 

Nova área de lazer deverá ser concluída no primeiro semestre de 2020
Paredes subindo

PDMTCC

Canteiro de obras: em primeiro plano, a área em que será erguido o prédio da Lanchonete  
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MINAS NÁUTICO

Janaina Londe elogia a flexibilidade de horários 
das Atividades Coletivas

Marcelo Lobo ficou mais motivado com as aulas de 
Treinamento Funcional  

O verão está chegando e, para garantir a boa forma, com saú-
de e alegria, a sugestão é se matricular nas Atividades Coleti-
vas da Academia do Náutico, que contempla dez modalidades 
fitness, além de Acqua Hidro e Ioga. E tudo por apenas R$ 145 
por mês. Os horários são flexíveis e em ambientes completos, 
como o Salão Multifuncional ou a Piscina Coberta 1, ambos 
no novo Pavilhão de Esportes e Eventos, inaugurado em 2018.

O Acqua Hidro é uma aula de hidroginástica que abrange trei-
namento cardiovascular (ritmos) e neuromusculares (grandes 
grupos musculares), oferece relaxamento, ajuda a combater 
o estresse e favorece a percepção pessoal e a autoestima. 

Outros destaques do pacote de Atividades Coletivas são as 
aulas de Spinning, Treinamento Funcional, Ginástica Loca-
lizada, Round 31 (treinamento funcional com duração de 30 
minutos), Meditação & Respiração, entre outros.

A associada Janaína Londe, 44 anos, frequenta a Academia 
do Minas Náutico desde 2009 e há dois anos decidiu prati-
car Ioga e Acqua Hidro. “Desde a inauguração do Pavilhão me 
senti mais motivada. As aulas melhoraram muito e há mais 
flexibilidade de horário. Nas aulas de Acqua Hidro, o que mais 
me motiva são as novas piscinas e a ausência de impacto 
do exercício. Já o Ioga é uma experiência nova que também 
estou adorando”, comentou. 

Para Marcelo Rocha Lobo, 50 anos, aluno de Treinamento 
Funcional, a motivação aumentou com a troca da atividade 
física – antes, ele fazia Musculação – e com a nova Sala Mul-
tifuncional. “A aula, em si, é ótima! Muito legal e diferente. Já o 
ambiente do Treinamento Funcional ficou maravilhoso desde 
o piso até os aparelhos. Tem espaço e visibilidade para o Clu-
be”, elogiou  o associado. 

Mais informações sobre o pacote de Atividades Coletivas na 
Central de Atendimento do Náutico. 

Atividades Coletivas têm modernos espaços e novas modalidades fitness 
Boa forma  
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MINAS NÁUTICO

A alegria dos campeões da categoria +40 Os campeões da categoria -40 comemoram o título

A edição 2019 do tradicional Torneio Interno de Futebol do Náu-
tico, disputado entre os meses de setembro e novembro, nas 
categorias +40 e -40, reuniu 110 sócios e adesistas, distribuí-
dos em 12 equipes, sendo seis em cada categoria. O diretor do 

Náutico Eduardo Henrique prestigiou a final da competição e a 
premiação. A festa de confraternização teve almoço, na Área de 
Convivência do Náutico, com a participação de jogadores, fami-
liares e amigos. Confira a classificação final do torneio abaixo.

Categoria +40 

1º lugar  - Equipe Branca: Wagner Luiz, Marcelo Rick, José 
Roberto Lopes, Silamar Breder (goleiro), Juvenal Cabral, 
Bruno, Filipe Monte Alto e Frederico Felix.

2º lugar - Equipe Verde: Matheus Malta, Rubens Jeronimo, 
Everton Barroso, Eurídes Veríssimo, Bruno Franchini, Marcelo 
Bretas, Adalberto Pajaúba, Leonardo Vieira e Eduardo (goleiro). 

3º lugar - Equipe Preta: Leonardo Flora, Rodney Martins, 
Rodrigo Lazzarini, Luis Henrique Assunção, Cristiano Pedrosa, 
Luiz Paulo Lamego, Gustavo Lira, Marcelo Abranches e Bruno 
Juncioni (goleiro). 

Categoria - 40 
1º lugar - Equipe Amarela: Renny Eduardo, Guilherme Dayrell, 
Hugo Barros, Paulo Ladeira, Ricardo Raposo, Cesar Vaz, 
Thales, Bernardo, Bruno e Leandro Duduzinho, Dayrell e Hugo.

2º lugar - Equipe Preta: Leonardo Mendonça, Alexandre 
Espinha, Bernardo Cunha, João Amaral, Francisco Santos, 
Leonardo Campolina, Cheab Cortes, Ricardo Santos, Marcelo 
Mansur e goleiro Leandro. 

3º lugar - Equipe Branca: Hilton Morato, Diego Lemos, 
Paulo Chaves, Renato Santos, Pedro Procópio, Gustavo Brito, 
Bernardo Correia, Leonardo Figueiredo, José Roberto Ramos 
e goleiro Fábio. 

Troféus nas mãos
Disputado durante três meses, Torneio de Futebol 2019 já tem seus campeões

Termina, no dia 29 de dezembro, o prazo para que os alunos da Academia façam a 
migração para os novos pacotes de Atividades Coletivas e Musculação. Depois dessa 

data, os antigos planos serão descontinuados. Procure a Central de Atendimento e 
faça já a migração do seu plano. Mais informações: (31) 3516-1000 / 3516-2000. 

NÃO PERCA O PRAZO!
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Contribuir para o desenvolvimento do esporte e da cultura em 

Minas Gerais é mais fácil do que parece e está ao alcance de 

todos. Anualmente, pessoas físicas e jurídicas podem doar 

parte do imposto de renda e do ICMS para projetos do Mi-

nas aprovados nas Leis Federal e Estadual. Os recursos são 

investidos na formação de atletas de equipes de base e em 

projetos do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC). 

Pessoas físicas (somente quem faz declaração de ajuste anu-

al no modelo completo) podem doar até 6% para projetos de 

esporte. Já as pessoas jurídicas podem doar até 1% para pro-

jetos de esporte e até 4% para projetos culturais. 

Ao contribuir para o desenvolvimento de projetos esportivos 

e culturais, é possível saber onde o dinheiro será investido, 

decidindo qual será o destino dado ao imposto. E o melhor 

de tudo: a doação não tem custo extra! Vale lembrar que a 

doação, para efeitos de Imposto de Renda, só tem validade se 

for feita até dia 30 de dezembro de 2019.

No esporte, as doações recebidas permitem que quase 900 
atletas sejam atendidos pelo Clube. Desde 2007, o Minas apro-
vou 22 projetos na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, nas mo-
dalidades basquete, vôlei, futsal, judô, natação, ginásticas artís-
tica e de trampolim e tênis, captando cerca de R$ 54 milhões. 
As doações permitem investimentos em infraestrutura para 
treinos, uniformes, viagens para competições e contratações 
de profissionais especializados, que são fundamentais para o 
desenvolvimento físico e técnico dos atletas.

“Os Projetos Incentivados são de suma importância. É dessa 
forma que o esporte permanece vivo em nosso País. Pessoas 
e empresas podem aportar dinheiro e ter um benefício, trans-
formando a vida de meninos e meninas, além de divulgar mar-
cas. Essa é a melhor forma de incentivar o esporte, que é uma 
ferramenta de transformação, de inclusão social. Cada vez 
mais temos que incentivar o aporte de pessoas e empresas”, 
comentou Luciano Corrêa, campeão mundial de judô em 2007 
e técnico da equipe Sub-18 do judô minastenista.

Legenda para fotos

Os projetos incentivados permitem a formação integral dos jovens atletas do Minas 

Leis de Incentivo
IR doado por pessoas físicas e jurídicas ajudam a cultura e o esporte no Minas

LEI DE INCENTIVO

Nas quadras, piscinas e ginásios
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OBRIGADO
Seu apoio possibilita o fortalecimento
e o crescimento de nossos atletas.

Atletas da base:  
Edson (vôlei), Raphael (basquete), 
Júlio Koda (judô) e Nichelly (natação)

E N G E N H A AR I

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

PROJETO OLÍMPICO JUDÔ LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

Fomentando a cultura
Graças ao apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Cen-
tro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC) promoveu, em 2019, 
ações culturais gratuitas ou com ingressos a preços popula-
res. Somente em 2019, foram montadas, na Galeria de Arte, 
três exposições, “CRIA_experiênicas de invenção”, “O outro 
lado da montanha” e “Raymundo Colares: de volta à estrada”; 
realizados, no Teatro,  cinco recitais de música erudita, na 
Série de Concertos Supergabras; e produzida a escultura do 
precursor da Bossa Nova em Belo Horizonte, Pacífico Masca-
renhas, juntamente com a realização de palestras sobre esse 
gênero musical, com especialistas de renome nacional.

Em 2019, a área de Negócios e Marketing do Minas captou 
mais de R$ 700 mil para a execução de projetos aprovados 
em leis de incentivo. Aprovados na lei estadual, o projeto “Pa-

cífico: Memória e Modernidade” e os projetos das três ex-
posições na Galeria do CCMTCC tiveram, respectivamente, 
R$ 254.340,00 e R$ 129.500,00. Já a Série de Concertos 
recebeu o aporte R$ 363.979,63 da Supergasbras, por meio 
da Lei Federal de Incentivo à Cultura, possibilitando, ainda, 
levar 300 jovens oriundos de diversos projetos sociais de 
Belo Horizonte para assistirem ao ensaio aberto e participar 
de dinâmica de desempenho com os membros da Orquestra 
Filarmônica Jovem de Boston, em 25 de junho último.

“As leis de incentivo à cultura têm papel preponderante na re-
alização e democratização de projetos culturais. Somente por 
meio de aprovação e captação de recursos, a música de con-
certo consegue promover temporadas com músicos de des-
taque nacionais e internacionais a preços populares e acessí-
veis”, explicou Celina Szrvinsk, curadora da Série de Concertos. 

Exposição “CRIA_experiências de invenção”: sucesso de público e prêmio em São Paulo
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DOAÇÕES EFETUADAS

DECLARAÇÃO IMPOSTO DE RENDA 2019

CULTURA

ESPORTE

41

 43

Saiba como investir seu IR 
no esporte e na cultura
Confira, a seguir, o passo a passo para doar parte de seu im-
posto de renda para os projetos do Minas aprovados na Lei 
Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/1991) e na Lei 
Federal de Incentivo ao Esporte (Lei nº   11.438/2006).

Passo 1 
Confira qual foi o Imposto Devido de sua última Declaração 
de Imposto de Renda, por meio da pasta “Resumo da Decla-
ração” > ficha “Cálculo de Imposto”. Se não houve variações 
de renda nas deduções de despesas e nos critérios da Re-
ceita Federal, calcule até 6% (pessoa física), até 1% (pessoa 
jurídica – esporte) ou até 4% (pessoa jurídica – cultura), o 
que corresponde aos valores máximos que podem ser doa-
dos, de acordo com cada categoria.

Passo 2
Calculado o valor da doação, é o momento de fazer o depó-
sito na conta do Projeto Esportivo: Banco do Brasil – Agên-
cia 3392-8 – Conta 7058-0, Minas Tênis Clube – CNPJ: 
17.217.951-0001/10. Faça a sua identificação por meio do 
CPF e utilize o internet banking. Ou do Projeto Cultural: Banco 
do Brasil – Agência 1585-7 – Conta 29636-8, Minas Tênis Clu-
be – CNPJ: 17.217.951-0001/10. Faça a sua identificação por 
meio do CPF e utilize o internet banking.

Passo 3
No caso de doação de dinheiro, com depósito direto no caixa 
do banco, informe o código 2 (doação). A doação, para efei-
tos de Imposto de Renda, só tem validade se for feita até dia 
30 de dezembro de 2019. Com o comprovante da doação, 
entre em contato com o Minas, pelo e-mail (leideincentivo@
minastc.com.br) ou pelo telefone: (31) 3516-1334 ou 3516-
1090. Informe os dados do doador (nome, CPF, endereço, 
e-mail e telefone), para que seja emitido o recibo oficial da 
sua doação. O recibo será encaminhado ao apoiador.

Passo 4
Quando fizer a declaração de Imposto de Renda de 2020, in-
forme o valor doado na pasta “Doações Efetuadas”, Código 43 
(esporte) ou Código 41 (cultura), digitando o nome Minas Tênis 
Clube, CNPJ 17.217.951/0001-10 e o valor pago como doação.

LEI DE INCENTIVO

R$ 500
6% de 
500 = 30

COMPROVANTE 
DO DEPÓSITO

leideincentivo@minastc.com.br

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

ESPORTE
Dados Bancários: 
Banco do Brasil 
Agência: 3392-8 
Conta Corrente: 7058-0
 

leideincentivo@minastc.com.brCOMPROVANTE 
DO DEPÓSITO

 Em 2020, lembre-se 
de lançar essa 

doação na 
declaração de IR.

CONTAS para doação:

(31) 3516-1334

(31) 3516-1090

OBRIGADO
Seu apoio possibilita o fortalecimento
e o crescimento de nossos atletas.

Atletas da base:  
Edson (vôlei), Raphael (basquete), 
Júlio Koda (judô) e Nichelly (natação)

E N G E N H A AR I

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

PROJETO OLÍMPICO JUDÔ LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
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Paula Harraca, diretora de Pessoas, Comunicação, Investimento Social e Inovação 
da ArcelorMittal Aços Longos LATAM.

Uma das mais importantes parceiras do Minas no fomento 
à cultura e ao esporte é a ArcelorMittal, maior produtora de 
aço do mundo. Presente em 60 países, no Brasil a empresa 
tem plantas industriais em seis estados e emprega 17 mil 
pessoas. Desde 2010, a ArcelorMittal destina recursos ao 
Projeto “Formação e Desenvolvimento de Atletas por meio 
da Integração das Ciências do Esporte”, aprovado pelo Minas 
na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, beneficiando cerca de 
900 crianças e jovens que integram as equipes de base das 
nove modalidades esportivas mantidas no Clube – basquete, 
futsal, ginásticas artística e de trampolim, judô, natação, vôlei 
feminino, vôlei masculino e tênis. Somente em 2018, foram 
repassados pela empresa ao projeto R$ 500 mil, por meio do 
“Cidadãos do Amanhã”, programa criado na empresa em 1999 
com o objetivo de incentivar funcionários, familiares, forne-
cedores e a comunidade a destinarem parte do imposto de 
renda ao projeto do Minas e a outras iniciativas voltadas para 
as infância e a juventude. Na área cultural, o Minas é a sede 
em Belo Horizonte, desde 2013, do Diversão em Cena Arcelor-
Mittal, considerado um dos principais programas do Brasil na 
formação de público infantil para o teatro. 

Na entrevista a seguir, Paula Harraca, diretora de Pessoas, 
Comunicação, Investimento Social e Inovação da ArcelorMit-
tal Aços Longos LATAM, fala sobre a parceria da empresa 
com o Minas. Ela também é presidente executiva da Fun-
dação ArcelorMittal e do Açolab, Laboratório de Inovação 
Aberta da ArcelorMittal, iniciativa pioneira da indústria do 
aço. Paula é formada em Ciências Empresariais pela Uni-
versidade Austral (Argentina); Máster em Direção de Recur-
sos Humanos e Gestão do Conhecimento pela Universidade 
de Leon (Espanha), Coach Executiva Organizacional pelo  
Leading Group – ICF (Brasil) e em Finanças pela Wharton 
School of Business (EUA). 

“O Minas é um parceiro de primeira grandeza”

“O esporte é 
reconhecidamente um 
caminho importante  

para a evolução física e 
mental dos jovens”
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ENTREVISTA

“Todos os projetos 
que patrocinamos 

buscam 
contribuir para 

a transformação 
do amanhã das 

comunidades 
onde atuamos”

A ArcelorMittal é a principal doadora 
de recursos para os projetos do Minas 
aprovados na Lei Federal de Incentivo 
ao Esporte. Por que a empresa escolheu 
ser parceria do Clube?

A ArcelorMittal tem como propósito 
transformar o amanhã e, por isso, investe 
no desenvolvimento das comunidades 
onde atua. O esporte é reconhecida-
mente um caminho importante para a 
evolução física e mental dos jovens. Para 
conseguirmos ter resultado significativo 
em nossas ações, a escolha de parceiros 
é fundamental. E o Minas é um parcei-
ro de primeira grandeza, sério, correto, 
com uma longa tradição na formação de 
jovens atletas. Além de tudo é um dos 
maiores clubes do Brasil. São motivos 
mais que justificados para termos essa 
relação tão próxima. 

Quais são as ações internas desenvolvi-
das pela ArcelorMittal para o sucesso do 
programa “Cidadãos do Amanhã”, que é 
desenvolvido pela ArcelorMittal desde 
1999, visando incentivar os emprega-
dos, familiares, clientes, fornecedores 
e comunidade a doarem uma parcela do 
imposto de renda para projetos aprova-
dos na Lei de Incentivo ao Esporte?  

O “Cidadãos do Amanhã”, como dito, já 
tem uma longa história, e seus resulta-
dos relevantes são reconhecidos por to-
dos os empregados. A seriedade com a 
qual a Fundação ArcelorMittal conduz a 
iniciativa garante o grande envolvimento 
de todos. A campanha de mobilização 

que fazemos hoje valoriza os resultados 
alcançados e presta contas da aplicação 
dos recursos. Efetivamente, o programa 
faz a diferença na vida das pessoas. O 
projeto que apoiamos do Minas Tênis 
Clube é uma das ações amplamente  
divulgadas. 

Em 2018, o “Cidadãos do Amanhã” 
contou com 809 doadores e arrecadou 
R$ 500 mil, que foram destinados às 
atividades realizadas em 2019, nos 
projetos do Minas aprovados na Lei 
Federal de Incentivo ao Esporte. Quais 
são as expectativas da empresa em 
relação aos números de doadores e de 
recursos arrecadados para aporte nos 
projetos de formação esportiva do Mi-
nas em 2020? 

Nossa expectativa sempre é de, no míni-
mo, repetir os resultados alcançados no 
ano anterior. Estamos trabalhando com 
essa meta e incentivando a participação 
de todos para alcançá-la. 

Desde 2013, o Teatro do Centro Cul-
tural do Clube é a sede, em Belo Hori-
zonte, do programa Diversão em Cena  
ArcelorMittal, uma das mais reconheci-
das iniciativas de formação de público 
de teatro infantil do País. Como a se-
nhora vê essa parceria da empresa com 
o Clube também na área cultural? 

Nossa empresa considera a cultura um 
importante instrumento de desenvolvi-

 “O Diversão 
em Cena 

ArcelorMittal  
é uma forma de 
materializarmos 

o nosso 
propósito, que é 
‘Transformando  

o Amanhã’”

“O Programa 
Cidadãos 

do Amanhã, 
efetivamente, faz 

a diferença na 
vida das pessoas”  

mento das pessoas e da sociedade. O 
Diversão em Cena ArcelorMittal é uma 
forma de materializarmos o nosso pro-
pósito que é “Transformando o Amanhã”. 
Afinal, levamos espetáculos de alta qua-
lidade que contribuem para o despertar 
para a arte de crianças e jovens, valori-
zando sua formação intelectual. Ter essa 
iniciativa numa casa de espetáculos tão 
especial como o Teatro do Centro Cultu-
ral Minas Tênis Clube é fundamental para 
conseguirmos alcançar nossos objetivos. 
O local é agradável, confortável, tem to-
dos os requisitos técnicos para termos 
espetáculos de alto nível. Estamos muito 
felizes e orgulhosos com essa parceria!

Qual é a importância das leis de incenti-
vo ao esporte e à cultura para uma gran-
de empresa como a ArcelorMittal? 

Na ArcelorMittal, a utilização das legisla-
ções de incentivo ao esporte e à cultura 
é parte fundamental da estratégia de 
investimento social. Ou seja, todos os 
projetos que patrocinamos buscam con-
tribuir para a transformação do amanhã 
das comunidades onde atuamos. Temos 
consciência que esse é um recurso pú-
blico e temos como premissa dar uma 
destinação mais abrangente e relevante 
possível aos projetos, dentro da política 
de integridade e transparência que rege 
nossa conduta empresarial.
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O clima de virada de ano é sempre alegre, cheio de esperança 
e de boas expectativas. E desta vez, a celebração de Réveillon 
promete ser ainda mais especial, já que, além de entrarmos em 
um novo ano, entraremos também em uma nova década. E o 
Minas oferecerá aos seus associados e convidados o “Réveillon 
da Virada”, em homenagem a essa virada de década. No dia 
31 de dezembro, a partir das 20h, na Unidade II, prepare-se 
para muita música, comes e bebes da melhor qualidade, o 
tradicional espetáculo pirotécnico à meia-noite e apresentação 
de uma bateria de samba, que percorrerá todo o Clube. 

A entrada à festa é gratuita para sócios do MTC, no Gramado 
e no Ginásio Poliesportivo. Para ter direito a uma mesa gra-
tuita no Gramado, os associados devem se inscrever, até dia 
1º de dezembro, no sorteio marcado para 2 de dezembro, às 
9h, na Central de Atendimento do Minas I. Os felizardos sorte-
ados deverão se apresentar, no dia do evento, até 21h. Caso 
ultrapasse o horário, a mesa será liberada para outro asso-
ciado em fila de espera. E para esses ambientes, os convites, 
limitados, para convidados de sócios, custam R$ 200. Haverá 
também venda de mesas exclusivas para associados, para os 

Virada de década

ambientes Salão de Festas e Quadras de Peteca. Os valores 
vão de R$ 980 a R$ 2.070. As vendas, nas Centrais de Atendi-
mento dos Minas I e II, terão início no dia 2 de dezembro, às 
7h, por ordem de chegada.

É importante lembrar que, para entrar e permanecer no even-
to, menores de 16 anos deverão estar acompanhados dos 
pais ou responsáveis. 

Somente poderão comprar as mesas: o titular da cota, o cônju-
ge ou o dependente maior de 18 anos, mediante apresentação 
da carteirinha social. Caso a compra seja feita por terceiros, é 
necessário apresentar uma procuração com firma reconhecida 
do dia anterior e com finalidade específica para o evento.

Os associados que adquirirem mesas para o Salão de Festas 
ou para as Quadras de Peteca poderão adquirir convite para, 
no máximo, dois convidados não sócios, no valor de R$ 120 
por convidado, além do tíquete individual da mesa, conforme 
guia a seguir. Os convites para os convidados também são li-
mitados a dois por cota, em cada ambiente. As mesas podem 
ser pagas pelos associados à vista (débito em condomínio) 
ou em duas parcelas. 

Minas prepara grande festa para dar boas-vindas a 2020, na Unidade II
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Salão de Festas

- Abertura do ambiente: 21h. Encerramento: 3h.

-  Shows: banda Dib Six (pop e disco), às 21h30, e Expresso e Cia 
(banda baile), em seguida.

-  Bufê completo: coquetel de entrada, ceia, bebidas (whisky Red 
Label 8 anos, espumante, vinho tinto, cerveja, refrigerante e 
água), café da manhã e serviço de garçom.

-  Venda de mesas, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e 
II, a partir de 2/12.

-  Mesas com quatro lugares: R$ 1.380, cada (R$ 345 por pessoa).

-  Mesas com seis lugares: R$ 2.070, cada (R$ 345 por pessoa).

-  Convite para convidados de sócios: R$ 120 + tíquete individual 
da mesa.

- Limite de duas mesas por cota.

- Crianças a partir de 4 anos apresentam tíquete de mesa.

- Classificação indicada: 16 anos.

- Traje: Sport Fino.

Quadras de Peteca

- Abertura do ambiente: 21h. Encerramento: 3h.

-  Ambiente decorado e coberto com toldo, em plástico cristal 
transparente.

-  Shows: banda Zepper (pop variado), às 21h30, e Toque de 
Classe (banda baile), em seguida. 

-  Bebidas: cerveja, refrigerante, água e uma garrafa de espumante 
por mesa.

- Bufê self-service e serviço de garçom para bebidas.

-  Venda de mesas, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e 
II, a partir de 2/12.

- Mesas com quatro lugares: R$ 980, cada (R$ 245 por pessoa).

- Mesas com seis lugares: R$ 1.470, cada (R$ 245 por pessoa).

-  Convite para convidados de sócios: R$ 120 + tíquete individual 
da mesa.

- Limite de duas mesas por cota.

- Crianças a partir de 4 anos apresentam tíquete de mesa.

Gramado

- Abertura do ambiente: 20h. 

- Shows: banda Putzgrila, às 21h, e Via Láctea, às 23h.

-  Disponibilização de mesas, gratuitas, com quatro lugares, me-
diante sorteio, sendo uma mesa por cota.

-    Inscrições para sorteio: até dia 1º/12, na Área do Associado, no 
site do Minas, ou presencialmente, nas Centrais de Atendimento.

- Sorteio: dia 2/12, às 9h, na Central do Minas I.

-  Prazo para retirada dos tíquetes das mesas pelos sorteados: de 
2 a 6 de dezembro, até as 20h, nas Centrais de Atendimento dos 
Minas I e II.

-  Dia 7/12, às 9h: as mesas serão liberadas para retirada presen-
cial, por ordem de chegada, nas Centrais de Atendimento dos 
Minas I e II, caso haja disponibilidade.

-  No dia do evento: mesas garantidas até as 21h. Caso ultrapasse 
o horário, o sócio não terá direito à mesa reservada, que será 
liberada para sócios em fila de espera.

-  Convites para convidados de sócios: R$ 200, à venda a partir de 
2/12, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II (máximo de 
dois por cota). 

- Bares à disposição, sem serviço de garçom.

Ginásio Poliesportivo

- Boate Sub-17, com DJ, das 21h às 3h.

- Entrada franca para associados.

Mais informações: (31) 3516-1000 / 3516-2000.
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COM ANDROID AUTO 
E APPLE CARPLAY
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AUTOMÁTICO 
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CAPACIDADE 
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DE ATÉ 1 TONELADA

NOVO FIAT TORO 2020.

No trânsito, dê sentido à vida.
SAC: 0800 707 1000 / 0800 282 1001

Garantia Fiat de 3 anos. Para usufruir dessa garantia, é obrigatória a realização das 
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LAZER

A peteca tem muita representatividade no Clube, com gru-
pos unidos e ativos de petequeiros nas três Unidades. E o 
último Torneio Interno de Peteca, realizado em um fim de 
semana de novembro, nas Quadras de Peteca do Minas I, 
foi, mais uma vez, um sucesso, com 60 participantes distri-
buídos em sete categorias. A festa de premiação, no encer-
ramento da competição, teve churrasco no Solarium e show 
da banda Damatriz. Foram entregues troféus para as três 
melhores duplas de cada categoria.  

No dia 15 de dezembro, os sócios mirins têm encontro mar-
cado na tradicional Festa de Natal Infantil, das 10h às 14h, 
no Ginásio Poliesportivo do Minas II. O evento é gratuito e 
exclusivo para sócios do Minas e promete muita diversão 
e alegria à criançada e seus familiares. Haverá decoração 
temática, brinquedos infláveis, cama elástica, gincana e a 
tão aguardada chegada do Papai Noel, com muitas surpre-
sas aos associados. Para dar energia a todos, a festa dis-
tribuirá pipoca e algodão-doce gratuitamente. Não perca!

De olho nas férias
A partir do dia 17 de dezembro, estarão abertas, nas Cen-
trais de Atendimento dos Minas I, II e Country, as inscri-

ções para a Colônia de Férias, que será de 13 a 31 de janei-

ro de 2020, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, nas 

Unidades I e Country e no Náutico. Com o tema “Desbra-

vando Mistérios”, haverá atividades aquáticas e esportivas, 

acampamento com boate, oficinas, gincana, pedalinho e 

muito mais! A Colônia é para a faixa etária de 4 a 13 anos, 

e as inscrições para sócios do Minas Tênis e do Náutico 

custam R$ 650 por semana. Caso haja vagas, no dia 2 de 

janeiro, serão abertas inscrições para convidados de só-

cios, pelo valor de R$ 845 por semana.    

Mais informações: (31) 3516-1303.

Classificação geral

Até 49 anos - 1º lugar: Mauricio Katsuo e Arthur Ayres   
2º lugar: Rodrigo Jurdi Guimarães e Gilson Souza Souto   
3º lugar: Giulio Reale e Eurides Veríssimo

50 a 59 anos - 1º lugar: Yuri Dolabela e Antônio Jardim  
2º lugar: Marco Monteiro e Arthur Ayres    
3º lugar: Geraldo Henrique Diniz e Cláudio Barros

60 a 69 anos - 1º lugar: Leonardo Vieira e Wilson Andrade 
2º lugar: Moacir Dias e Nourival de Souza    
3º lugar: Ackel Brackes Neto e Antônio Rodrigues 

70 a 75 anos - 1º lugar: Osmani Marins e Thieres Silvério 
2º lugar: Claudio Ferreira e Laércio Vilaça   
3º lugar: Roberto Melo e Henrique Carlos

Acima de 80 anos - 1º lugar: Carlos Gomes e Ademar Alves 
2º lugar: José Lage e Mauro Santos

Duplas Mistas - 1º lugar: Flávia Rocha e Antônio Jardim  
2º lugar: Irene Campos e Yuri Dolabela    
3º lugar: Cristina Rodrigues e Cléber Marciano

Categoria Pró - 1º lugar: Rodrigo Mourão e Lucas Borlido 
2º lugar: Guilherme Dias e Abraão Lucas Garcia    
3º lugar: Leonardo Escuin e Gerardo Froes

Com 60 participantes, última competição de 2019 movimenta o Minas I

Festa de Natal e Colônia de Férias prometem muita diversão para a garotada

Campeões da Peteca

Eventos infantis

Petequeiros minastenistas com seus troféus de ouro do Torneio 
Interno de Peteca



Certificado
internacional 

Matrículas
abertas

(31)3490-5000

Unidades Buritis, Belvedere e
 Cidade Nova

coleguium.com.br

Prepares 
 for the 
 world. 
  Any 
  world.
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O Curso de Musicalização do Minas fechou as atividades em 
2019 com duas concorridas apresentações, em novembro, no 
Teatro do CCMTC, quando os alunos, minastenistas de 4 a 80 
anos, puderam mostrar aos familiares e amigos tudo o que 
aprenderam nas aulas de musicalização infantil, flauta, violão 
e teclado. A abertura dos shows, nos dois dias, foi feita pelos 
alunos de 4 a 5 anos, que encantaram o público ao brincar e 
dançar ao som de músicas folclóricas.

O repertório do Show de Musicalização Infantil 2019 foi ela-
borado a partir das escolhas musicais dos próprios alunos 
e contou com trilhas sonoras do cinema, como Rei Leão, O 
Mágico de Oz e Harry Potter; sucesso nacionais de Marisa 
Monte, Tim Maia, Kid Abelha, Roberto Carlos e Vander Lee; e 
clássicos do pop e do rock dos artistas e bandas Bonnie Tyler, 
Counting Crows, Eagles, Guns’N’Roses, entre outros.  

Show de Musicalização

EDUCAÇÃO

Alunos do curso concluem o ano com apresentações no Teatro do CCMTC

A alegria dos alunos do Curso de Musicalização que se apresentam no Teatro

A aluna Gabriela Figueiredo interpretou “Over the rainbown”, 
no Ukulele, no primeiro Show de Musicalização

O aluno Nelson Ribeiro cantou e tocou teclado, 
acompanhado da banda

Cerca de 51 alunos dos cursos de musicalização infantil e violão participaram do segundo dia de apresentação
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Leandro Karnal faz palestra, dia 27 de maio, no CCMTC

Paulinho Pedra Azul se apresenta com a Orquestra Opus 

A oitava temporada da Série de Concertos Minas Tênis Clu-
be, que promove recitais de música clássica com ingres-
sos a preços populares, no Teatro do Centro Cultural Minas 
Tênis Clube (CCMTC), terá início em maio próximo. Serão 
cinco recitais, sempre às 20h30, até outubro de 2020. A 
grande novidade é a abertura da série, no dia 27 de maio, 
com palestra do historiador Leandro Karnal, às 17h, sobre 
o tema “Beethoven, tempestade e ímpeto - O nascimento 
do artista moderno”. Na sequência, às 20h30, a atração 
será o pianista Nelson Freire, consagrado mundialmente. 

Também se apresentarão na temporada 2020 da Série de 
Concertos Minas Tênis Clube o pianista Fábio Martino, 
dia 18 de agosto; o Quarteto  Baldini (cordas), dia 1º de 
setembro; o pianista Claudio Mehner, dia 6 de outubro; e a 
Stuttgarter Kammerorchester, sob a regência de Susanne 
Von Guzeit, tendo como convidado o pianista Dejn Lazic, 
dia 27 de outubro, fechando a programação. 

Ingressos: R$ 50 (inteira), já à venda na bilheteria do Teatro 
ou no site www.eventim.com.br. Classificação: 10 anos.

O Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC) 
será palco, no dia 13 de dezembro, às 20h30, do encon-
tro da Orquestra Opus com o cantor e compositor Pau-
linho Pedra Azul. No repertório do show, músicas que 
marcaram a carreira do artista, como “Jardim da fan-
tasia” (que ficou conhecida como “Bem-te-vi”), “Cantar”, 
“Ave cantadeira”, entre outras. Paulinho também fará 
homenagens interpretando canções de outros compo-
sitores, com arranjos inéditos e criados exclusivamente 
para o show. 

Fundada em outubro de 2006, a Orquestra Opus con-
ta com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura. 
Regida pelo maestro Leonardo Cunha, é formada por 
22 músicos que estreitam a distância ainda existente 
entre o público e os concertos de uma orquestra.

Ingressos: R$ 50 (inteira), na bilheteria do Teatro ou no 
site www.eventim.com.br. Classificação: livre.

Abertura terá palestra de Leandro Karnal, seguida de recital de Nelson Freire

Orquestra Opus e Paulinho Pedra Azul se encontram no Teatro do CCMTC 

Série de Concertos 2020

Imperdível!

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

´
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Pacífico Mascarenhas e sua escultura, na entrada do CCMTC

Coral do Minas faz recital de Natal e apoia o Minas Tênis Solidário 

Uma escultura de Pacífico Mascarenhas, feita por Leo Santa-
na, foi instalada na entrada do Centro Cultural Minas Tênis Clu-
be (CCMTC), na rua da Bahia. A iniciativa faz parte do projeto 
“Pacífico: Memória e Modernidade”, que celebra a trajetória do 
compositor mineiro, considerado o precursor da Bossa Nova em 
Minas Gerais. A festa de inauguração da escultura contou com a 
presença de representantes da cena cultural da capital, diretores 
e conselheiros do Minas e, é claro, amigos e familiares do home-
nageado. Não faltou boa música, oferecida pelo Trio Marzano e 
pelo Coral do Minas. “Essa homenagem é a coisa mais impor-
tante da minha vida. Estou muito orgulhoso e honrado”, afirmou, 
emocionado, o compositor mineiro de 84 anos.

Viabilizada por meio de recursos da Lei Federal de Incentivo à Cul-
tura e patrocinada por Auto Japan, Banco BMG, Localiza e Minas-
máquinas, a escultura de Pacífico Mascarenhas tem despertado 
a curiosidade dos passantes da rua da Bahia, contribuindo para a 
difusão de sua obra, que soma mais de 60 anos de história, muitas 

Compositor Pacífico Mascarenhas ganha escultura na rua da Bahia

Coral do Minas faz recital de Natal e apoia programa social do Clube

Símbolo da Bossa Nova

Vozes solidárias

composições e discos. “A importância de Pacífico Mascarenhas 
para a cultura da capital é incontestável. Ele foi um dos criadores 
da Turma da Savassi, grupo de jovens que marcou toda uma ge-
ração na capital. Foi ele que abriu os ouvidos de BH para a bossa 
nova”, afirmou André Rubião, diretor de Cultura do Minas Tênis Clu-
be e idealizador do projeto. 

Para celebrar as festas de fim de ano, o Coral do Minas Tênis Clube 
apresenta, no dia 1º de dezembro, às 19h, no Teatro do CCMTC, 
seu tradicional recital de Natal, este ano intitulado “Concerto Vozes 
do Minas”. O repertório é eclético e inclui obras de Bach, Vivaldi, 
George David Weiss, Carlos Guastavino, Pedro Elias Gutierrez, Ed-
mundo Rosa Souto, Paulo Filho e Pacífico Mascarenhas. O grupo 
será acompanhado pelos músicos convidados Marlene Moreira 
Martins, primeiro violino; Elias Barros, segundo violino; Willian Bar-
ros, viola; João Cândido, cello; Waldir Claudino, contrabaixo; e Hely 
Drumonnd, piano. Os coralistas Lindalva Martins Cade, Maria de 
Lourdes Martins Laender, José do Patrocínio Lima, Delba Campos 
Moreira e Delma Campos Carmo farão apresentações solos.

Contando com o espírito natalino do publico, o Coral do Minas, em 

apoio ao Programa Minas Tênis Solidário, aceita doações de caixas 
de sabão em pó, que serão destinadas a instituições assistenciais.
Ingressos: gratuitos (até quatro por pessoa), na bilheteria do Tea-
tro. Classificação: livre. 

PATROCÍNIO REALIZAÇÃOAPOIO

Minas + verde
A série “Minas + Verde” apresenta a sétima ilustração de plantas existentes na Unidade I, feitas pela as-
sociada Belkiss Radicchi Alméri. É a paineira, cujo nome científico é Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna 
Malvaceae. Há somente uma espécie da árvore no Minas, que também é conhecida como sumaúma, barri-
guda, paina-de-seda, paineira-branca, paineira-rosa, árvore-de-paina, árvore-de-lã e paineira-fêmea. A árvore 
é extremamente ornamental durante a floração, que acontece entre dezembro e abril. Uma curiosidade: 
suas folhas já foram muito usadas para enchimento de colchões e travesseiros.
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Laura, Sophie e Felipe entregaram uma cadeira de rodas no 
Lar de Idosas Santa Tereza

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

A associada Elma Ana Sampaio ganhou o micro-ondas 

Lacre Solidário 2019
Cadeiras são entregues em lares de idosas 

O Programa Minas Tênis Solidário entregou as três cadeiras ad-
quiridas com o dinheiro da venda de 348 garrafas pets de lacres 
de alumínio, arrecadadas pelos alunos dos cursos de formação 
esportiva, artísticos-culturais, familiares e associados, na Cam-
panha Lacre Solidário 2019. 

As irmãs Laura e Sophie Rache Portela, do Curso Básico de Es-
portes, e Felipe Oliveira Ribeiro, do Curso de Futsal do Minas II, 
maiores doadores de lacres na gincana realizada pela Diretoria 
de Educação em parceria com Minas Tênis Solidário, participa-
ram da entrega de uma cadeira de rodas no Lar de Idosas Santa 
Tereza e Santa Terezinha, no bairro Santa Terezinha, em Belo 
Horizonte. As 16 idosas atendidas pelo local ficaram felizes 
com a visita e receberam também 44 litros de leite, doados por 
alunos no Torneio Integra Boas Ações, e 85 produtos de limpe-
za, doados pela plateia do Sarau Minas Tênis Clube, realizado 
em outubro, no Teatro do CCMTC. 

O Lar Bom Senhor Jesus, que atende 19 idosas, recebeu a se-
gunda cadeira de rodas e uma cadeira de banho, além de 143 
unidades de fraldas arrecadadas em sessão de curta-metra-
gens, promovida no dia 1º de novembro, também no Teatro.

Bingo solidário
Cerca de 140 minastenistas participaram do Bingo Solidário, 
promovido pelo Programa Cabeça de Prata, com o apoio do 
Minas Tênis Solidário, em novembro, no Salão de Festas do 
Centro de Facilidades (CF6), do Minas I. Durante o evento, foram 
distribuídos, em 18 rodadas, mais de 20 itens, entre chocolates, 
artigos de perfumaria, eletrodomésticos, artigos esportivo da 
Track&Field, dispenser para bebidas, tábua de frios, cestas de 
alimentos e kits de banho, além eletrodomésticos e um micro-
ondas. Foram arrecadados R$ 3.730, com a venda de cartelas 
de R$ 20, R$ 30 e R$ 40. A renda será destinada à Associação 
Beneficente dos Empregados do Minas (Abem). 
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Nem toda rainha usa coroa

Representantes do Instituto Mário Penna e do Minas Tênis Solidário, na entrega do cheque da Campanha Outubro Rosa do Clube

Renda da venda de lenços garante remédios para pacientes do Mário Penna

Tendo como garotas-propaganda a capitã da equipe de vôlei 
Itambé/Minas, Carol Gattaz, as associadas Laura Zandone 
Caetano e Lisete Beatriz Ribeiro Souza e a colaboradora 
Marina Soriano, criadora da estampa exclusiva, a Campanha 
do Lenço Outubro Rosa atingiu seu objetivo! Em novembro 
último, foi entregue ao Instituto Mário Penna o cheque de 
R$ 6.200, valor arrecadado com a venda de cem lenços, 
que foram adquiridos por associados, esposas de diretores, 
colaboradores e até torcedores, nas Centrais de Atendimento 
dos Minas I e II. O valor doado será destinado à compra de 
5.536 medicamentos para náusea, ministrado em pacientes 
em tratamento quimioterápico na Instituição.

O presidente do Minas, Ricardo Viera Santiago, entregou o 
cheque da doação ao coordenador de Relações Institucionais 
no Instituto Mário Penna, Paulo Henrique Vieira. Participaram 
do encontro a conselheira do Minas e voluntária Celinha 
Oliveira e as pacientes em tratamento contra o câncer de 
mama na Instituição Eliane Matilde Fraga e Vanderci dos 
Santos. “É motivo de muito orgulho ver o Programa Minas 
Tênis Solidário se multiplicando e vocês de portas abertas 
para nos receber”, destacou o presidente do Minas. 

Paulo Henrique Vieira agradeceu a contribuição e reforçou 
como será gasto o benefício. “Gostaria de agradecer o carinho 
de vocês. Essa colaboração significa três meses que pode-
remos usar para comprar os medicamentos para os nossos 
pacientes. Estamos muito gratos”, afirmou.

A Campanha do Lenço Outubro Rosa foi realizada entre os 
dias 15 e 31 de outubro e teve como slogan “Nem toda rainha 
usa coroa, algumas usam lenços”. A participação da jogadora 
Carol Gattaz e das associadas Laura e Lizete nas peças publi-
citárias foi voluntária. 

Institucional

Outubro Rosa no Minas. A gente abraça essa causa.

O câncer é a segunda doença que mais mata no mundo.
Vamos, juntos, ajudar as mulheres a enfrentar o câncer de mama?

Adquira um lenço exclusivo produzido pelo Programa  
Minas Tênis Solidário, por R$ 62. Toda a renda será revertida para  
os pacientes em tratamento contra o cancêr no Instituto Mário Penna.

Vendas nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II. Edição limitada.

Carol Gataz
Nossa rainha  

capitã do vôlei

Cartaz da Campanha do Lenço Outubro Rosa, 
criado exclusivamente para o Minas Tênis Solidário

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO



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

Prezado cliente: preços por pessoa, em apartamento duplo, com saídas de Belo Horizonte, em voo classe econômica. Preços datas de saída sujeitos a reajuste e disponibilidade. Ofertas 
válidas até um dia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. Condições 
de pagamento: parcelamento 0+10 ou 1+11 vezes sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 12 vezes iguais com juros. Ao optar pela condição 
de pagamento com parcelamento em 12 vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no momento da compra. Sujeitos a 
aprovação de crédito. Consulte outras opções para pagamento de acordo com os produtos. A CVC não realiza ou intermedia a venda de moeda estrangeira.  *Promoção Criança 
Grátis válida apenas para hospedagem, sendo criança no mesmo apartamento de 2 adultos pagantes. Consulte faixa etária, quantidade de crianças e hotéis participantes da promoção.      

Conheça maCeió Com a CVC e o iloa ResoRt

SÓCIOS DO MINAS TEM PREÇO DIFERENCIADO NAS LOJAS CVC DO CLUBE. 
Descontos poDem chegar até 4%! conFIra!

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

Iloa resort 
em maceIó
A viagem de 8 dias inclui passagem aérea, transfer, 7 diárias de 
hospedagem com all inclusive, 5 estrelas e bagagem despachada.
Por apenas R$ 4.478 ou 12x R$ 373
+ 01 criança Grátis na hospedagem de até 11 anos. Saída em 18/janeiro.
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Texto corrido

CONFIRA, ABAIXO, A AGENDA DE DEZEMBRO:
OFICINA DE ARTES - ESPECIAL NATAL
Minas I – Sala da Biblioteca (CF5) – 16h – Inscrições, limitadas, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II  
Valor por pessoa: R$ 30 (máximo de uma inscrição por cota). 

FESTA DE NATAL 
Minas II – Salão de Festas – 17h às 21h – Bufê completo com open bar e open food, música ao vivo e monitores 
de dança – Ingressos, limitados, à veda nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II Valor por pessoa: R$ 70 
Mais informações: (31) 3516-2084. 

AULA DE CULINÁRIA: PANELA DE PRATA - GOURMET DA CASA - ESPECIAL DE NATAL
Minas II – Restaurante Sausalito – 16h – Inscrições, limitadas, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II  
Valor por pessoa: R$ 50.

TERÇA

QUARTA

QUINTA

3

11

5

Oferecer atividades e eventos que pro-
movam bem-estar e mais qualidade de 
vida aos sócios acima de 60 anos é o 
grande objetivo do Programa Cabeça 
de Prata. E as viagens dão novo sen-
tido à vida: desbravar os quatro cantos 
do mundo, fazer amizades, experi-
mentar sabores, lugares e aventuras 
trazem ainda mais alegria, coragem e 
empoderamento aos idosos. Este ano, 
o Programa se dedicou em organizar 

viagens aos sócios para promover to-
dos esses benefícios, com segurança e 
sem preocupação, e os passeios foram 
um sucesso!

No primeiro semestre, os minastenisas 
fizeram tours por Tiradentes e Diaman-
tina, e no segundo, conheceram Capi-
tólio, que os colocou em contato com 
belezas naturais do Estado. “Foram 
dias de muita alegria, descontração e 

uma grande oportunidade para des-
frutarmos de uma convivência tão 
gratificante com todos do grupo. 
Guardo as melhores recordações do 
passeio a Capitólio”, disse a associa-
da Adriana Pereira.

Houve também um passeio inter-
nacional inesquecível! Um grupo de 
43 associados viajou à África do Sul 
por dez dias, e tudo foi organizado 
pelo Minas, em parceria com uma 
agência de turismo. O sócio Vicente 
Barboza gostou muito da experiên-
cia. “Nossa aventura pela África foi 
um sucesso. Além do ganho cultu-
ral, partilhamos nobres sentimentos 
de alegria, solidariedade, renúncias 
e amizade, com muita segurança e 
apoio de profissionais competen-
tes e presentes”. A sócia Dulcinéa 
Mattar participou de sua primeira 
viagem com o Programa e teve suas 
expectativas todas superadas: “já 
estou aguardando as próximas!”

O Cabeça de Prata já está planejan-
do a programação de viagens em 
2020. Se você tem um destino em 
mente, envie sua sugestão para a 
Coordenação do Programa, pelo te-
lefone (31) 3516-2084. Quem sabe 
o Minas não organiza a viagem dos 
seus sonhos?

Inesquecível! Viagem à África do Sul uniu um grupo de 43 “cabeças de prata”

CABEÇA DE PRATA

Minastenistas pelo mundo
Viagens realizadas pelo Programa encorajam e unem “cabeças de prata”
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TERÇA

3
• “HISTÓRIA DA MÚSICA CLÁSSICA ATRAVÉS DA 

LINHA DO TEMPO”, COM MARCOS ARAKAKI – 
CONCERTOS SUPERGASBRAS
Café do CCMTC – 19h – Entrada franca (sujeito a lotação 
do espaço) – Classificação: livre.

QUARTA

4
• LANÇAMENTO DO LIVRO “AS BALEIAS DO SAGUENAY” 

AUTOR: JOÃO BATISTA MELO
Café do CCMTC – 18h30 às 21h30 – Entrada franca 
(sujeito a lotação do espaço) – Classificação: livre.

SÁBADO

7
• APRESENTAÇÃO DO CORAL MINAS TÊNIS CLUBE 

Shopping 5ª Avenida – 12h – Gratuito.

• FESTIVAL DE DANÇA
Teatro do CCMTC – 16h às 17h30 e 19h às 20h30 – Evento para alunos 
do Curso de Dança e familiares – Ingressos: R$ 20, à venda nas Centrais 
de Atendimento dos Minas I e II – Classificação: 3 a 60 anos 
Mais informações: (31) 3516-2044/2046.

• EXAME DE FAIXAS DO KARATÊ
Minas II – Ginásio Poliesportivo – 10h às 12h – Evento para os alunos 
do Curso de karatê, com avaliação e entrega de faixas e certificados 
Classificação: 7 a 75 anos – Mais informações: (31) 3516-1046/2051.

TERÇA 

10
• FESTIVAL DE DANÇA

Teatro do CCMTC – 16h e 19h – Evento para alunos do Curso Básico de Esportes e 
familiares – Ingressos: R$ 20, à venda nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II 
Classificação:  8 a 9 anos – Mais informações: (31) 3516-1047/2045.

DOMINGO

8
• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: FREE SOUL

Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do MTC.

• FESTIVAL DE DANÇA
Teatro do CCMTC – 16h e 19h – Apresentação dos alunos do Curso de Dança de 3 
a 50 anos, nas modalidades Balé Clássico, Jazz, Danças Urbanas, Contemporâneo, 
Iniciação à Dança e Sapateado, para pais, amigos e interessados 
Ingressos: R$ 20, à venda nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II 
Classificação: 3 a 60 anos – Mais informações: (31) 3516-2044/2046.

• VIOLÃO MINEIRO - RECITAL-PALESTRA – OBRAS DE CARLOS ALBERTO 
PINTO FONSECA E ARTHUR BOSMANS – PALESTRANTE: CELSO FARIA 
Café do CCMTC – 19h – Entrada franca – Classificação: livre.

• COZINHA AO VIVO – ESPECIAL FRUTOS DO MAR
Minas I – Gramado – 11h às 15h – Menu: Restaurante Marítimo, 
que apresentará as delícias do sul do Brasil – Música ao vivo com 
Rádio Caos – Evento gratuito e exclusivo para sócios do MTC – 
Alimentação à parte. 

1
• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: HENRIQUE JOTTA & LIANA

Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do MTC.

• CONCERTO VOZES DO MINAS – CORAL MINAS TÊNIS CLUBE 
Teatro do CCMTC – 19h – Ingressos gratuitos: limite de quatro ingressos por pessoa, com 
retirada na bilheteria a partir das 17h – O Programa Minas Tênis Solidário aceitará doação 
de produtos de limpeza – Classificação: livre.

DOMINGO
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QUARTA

11
• CERIMÔNIA DE PROMOÇÃO ALUNO A ATLETA

Teatro do CCMTC – 19h30 às 21h – Evento de promoção 
dos alunos dos cursos de formação esportiva para 
as equipes competitivas, com entrega de certificados 
Classificação:  8 a 13 anos – Mais informações: (31) 3516-1041.

SEXTA

13
• AULÃO ESPECIAL DE NATAL

Minas I – CF3 – 9h – Confraternização, muita música, alongamento, brindes 
e presença de professores de dança – Mais informações: (31) 3516-1302.

• ORQUESTRA OPUS E PAULINHO PEDRA AZUL (SHOW)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) – Classificação: livre.

• LANÇAMENTO DO LIVRO “ERA ASSIM NOS TEMPOS DA FAFICH” – 
AUTORES: EX-ALUNOS E PROFESSORES DA FAFICH
Café do CCMTC – 18h30 às 21h30 – Organizadores: Ítalo Campos e 
Itala Sandra Del Sarto – Entrada franca (sujeito a lotação do espaço)  
Classificação: livre.

SÁBADO

14

DOMINGO

15
• FESTA DE NATAL INFANTIL

Minas II – Ginásio Poliesportivo – 10h às 14h. Leia mais na página 25.

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

TERÇA

17
DOMINGO

22
DOMINGO

29
TERÇA

31

• INÍCIO DAS INSCRIÇÕES PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS
Evento de 13 a 31/1, nos Minas I, Country e Náutico. Leia mais na página 25.

• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: DINGO TRIO
Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do MTC.

• MÚSICA NA LANCHONETE – SHOW: ÊNIO BRETAS
Minas I – CF3 – 15h às 18h30 – Gratuito e exclusivo para sócios do MTC.

• RÉVEILLON DO MINAS
Minas II – 20h às 3h.      

- Gramado: inscrição para sorteio de mesas: até 1º/12 – Sorteio: 2/12, às 
9h, na Central de Atendimento do Minas I. 

- Salão de Festas e Quadras de Peteca: venda de mesas de 4 e 6 lugares, 
a partir de 2/12, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II. 
          
- Convidados de sócios: a partir de 2/12, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II.
          
Veja todas as informações sobre valores e detalhes da festa na página 22.

INTEGRAÇÃO PSICOMOTORA MONITORADA – SEGUNDA A SEXTA
Foco em equilíbrio, orientação espaço-temporal, memória, ritmo, coordenação motora, esquema corporal, lateralidade, alongamento 
e treinamento funcional.
Minas I – CF3 – 7h30, 8h30 e 9h30* (*não há mais vagas) – 9h (para associados com idade até 59 anos).
Minas II – Gramado (caso chova ou o local esteja ocupado para evento, as atividades serão no Ginásio Poliesportivo) – 8h e 9h. 
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•  OFICINAS – SEGUNDA A SEXTA
   Mais informações: (31) 3516-1302.
   *Recesso: de 23/12 a 6/1/20. Retorno em 7/1/20.

• Minas II (Gramado. Caso chova: Quadra de Peteca) – 9h30Minas I (CF3) – 10h

 Dia Atividade

 Segundas Aula de Ginástica Dance

 Terças Recreação

 Quartas Aula de Ginástica Dance

 Quintas Coordenação e Equilíbrio / Respiração e 
Relaxamento

 Sextas Aula de Ginástica Dance

 Dia Atividade

 Segundas Aula de Ginástica Dance

 Terças Memória

 Quartas Aula de Ginástica Dance

 Quintas Coordenação e Equilíbrio / Respiração e 
Relaxamento

 Sextas Aula de Ginástica Dance

•  TRIATHLON – TREINOS  
Natação: segunda, quarta e sexta, das 6h30 às 7h50 e das 12h30 às 13h30, na Piscina Olímpica do Minas I. 
Corrida: conforme calendário da equipe de corredores de rua Unimed/Minas. Veja na página 39.

   *Recesso: de 20/12 a 24/1/20. Retorno em 27/1/20.

•  OFICINAS DE MEMÓRIA – QUARTAS-FEIRAS 
Minas I – CF3 – 10h30. Mais informações: (31) 3516-1302.

•  ATIVIDADES DE ENTRETENIMENTO AOS FINS DE SEMANA 
  *Recesso: de 25/12 a 5/1/20. Retorno em 11/1/20.

•  NATAÇÃO MÁSTER  
Treinos: segunda a sexta, das 6h30 às 7h30 e das 7h30 e às 8h30, na Piscina Olímpica do Minas II.

   *Recesso: de 20/12 a 24/1/20. Retorno em 27/1/20.

•  ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM  
MINAS I – ATÉ 12 ANOS

Dia Atividade Horário
Segundas Teatro de Fantoches 10h45 e 16h45

Terças Teatro de Fantoches
Cirandinha e Brincadeiras 
Diversas

10h45 e 16h45
11h e 17h

Quartas Teatro de Fantoches
Ciranda Musical

10h45 e 16h45
11h e 17h

Quintas Teatro de Fantoches
Dancinha no Tapete e 
Brincadeiras Diversas

10h45 e 16h45
11h e 17h

Sextas Teatro de Fantoches
Circuitos Variados

10h45 e 16h45
11h e 17h

Sábados Teatro de Fantoches
Hora de Dançar
Oficina de Pintura Facial

10h45 e 16h45
11h e 17h
11h15 às 13h e 15h às 16h30

Domingos Teatro de Fantoches
Brincadeiras
Oficina de Balões 
de Modelagem

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

•  ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM  
MINAS II – ATÉ 12 ANOS

Dia Atividade Horário

Segundas Teatro de Fantoches
Dancinha no Tapete

16h
14h

Terças Brincadeiras com Corda
Teatro de Fantoches

10h e 15h30
10h40 e 16h30

Quartas Pintura Facial
Teatro de Fantoches

9h40 e 14h
10h40 e 16h30

Quintas Brincadeiras com Balão
Teatro de Fantoches

9h40 e 15h
10h10 e 16h30

Sextas Brincadeira de Roda
Teatro de Fantoches

10h e 15h
10h40

Sábados Brincadeiras Diversas
Teatro de Fantoches

10h e 15h
11h e 16h

Domingos Pintura Facial
Teatro de Fantoches

10h às 13h e 15h às 17h
11h e 16h30
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Volta Internacional da Pampulha encerra desafios da temporada 2019
Prova do ano

No dia 8 de dezembro, das 6h às 14h, na Pampu-
lha, a Unimed/Minas participará de uma das provas 
mais importantes do calendário de corridas de rua 
do Brasil, que está em sua 21ª edição. Como o nome 
diz, a Volta Internacional da Pampulha recebe corre-
dores de todo o mundo – são cerca de 20 mil par-
ticipantes, anualmente – para percorrer 18 km pela 
região mais turística da capital mineira. E a Unimed/
Minas estará em peso na prova. Os corredores mi-
nastenistas terão apoio dos profissionais do Minas, 
antes e após a corrida, com alongamento, massa-
gem, coffee break e confraternização. Após a Volta 
Internacional, a Unimed/Minas, equipe de corrida de 
rua de caráter recreativo, estará de recesso, até o 
dia 17 de janeiro de 2020. Os treinos têm previsão 
de reinício no dia 20 de janeiro de 2020.

E todo o esforço dos corredores durante o ano deve 
ser comemorado! Para fechar a temporada 2019 e 
premiar os melhores do ranking, será realizada a 
Festa de Encerramento da Unimed/Minas, no dia 13 
de dezembro, das 21h às 2h, no Salão da Sede So-
cial do Minas I. Os ingressos para o evento estarão à 
venda a partir do dia 2 de dezembro, nas Centrais de 
Atendimento dos Minas I e II ou no Departamento de 
Entretenimento (P2 do CT, na Unidade I), pelo valor 
de R$ 120 (sócios do MTC) e R$ 155 (convidados 
de sócios). O ingresso inclui open bar de cerveja, 
refrigerante e água e open food de coquetel petit 
gourmet. Participe! Confira, a seguir, a programação 
completa de dezembro.

CORREDORES DE RUA

DIA EVENTO LOCAL HORÁRIO

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

3 (Terça) Meet point Minas I 7h às 9h

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

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

8 (Domingo)
Volta  
Internacional 
da Pampulha

Pampulha 6h às 14h

13 (Sexta) Festa de  
Encerramento Minas I 21h às 2h

A Volta da Pampulha é também momento de encontrar os amigos 
corredores
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Tabela de jogos – Superliga Masculina 2019/20

O Fiat/Minas ficou com a medalha de prata no Campeonato 
Mineiro 2019. O time minastenista enfrentou o Sada Cruzeiro, 
na final, e perdeu por 3 sets a 0 (25/19, 25/19 e 25/19). A par-
tida foi realizada no ginásio Divino Braga, em Betim. No geral, 

a equipe fechou a competição estadual com nove vitórias em 
12 jogos e terminou em primeiro lugar na fase de classificação. 
O terceiro colocado do Mineiro 2019 foi o América Vôlei, que 
venceu o Anápolis, por 3 a 1, na briga pela medalha de bronze. 

O Minas Náutico Sub-21 garantiu  o vice-campeonato na 19ª 
edição da Taça Paraná, realizada em São José dos Pinhais 
(PR), em novembro. Considerado o maior torneio de base da 
América do Sul, a 19ª Taça Paraná que reuniu 155 equipes, 
nas categorias Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Sub-21,  represen-
tando 75 instituições esportivas de dez estados. O time mi-
nastenista perdeu a partida final para o Sesi-SP, por 3 a 2. 
Na etapa classificatória, o Minas Náutico venceu os quatro 
jogos que disputou. O minastenista Gustavo Orlando foi elei-
to o melhor levantador da competição. 

Os atletas da equipe Sub-21 participaram da 19ª Taça Para-
ná com incentivo do projeto Formação e Desenvolvimento 
de Atletas do Voleibol Masculino Sub-15 a Sub-19 – Ano II 
- número 2017.01.30 e Decreto 46.308/13, pelo mecanismo 
Minas Esportiva Incentivo ao Esporte.

Vice-campeão

Taça Paraná

Time vice-campeão da Taça Paraná

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO

7/12 16h Fiat/Minas x Sesi-SP Arena MTC  Canal Vôlei Brasil
13/12 21h30 EMS Taubaté Funvic x Fiat/Minas Taubaté (SP)  SporTV
18/12 19h30 Fiat/Minas x Caramuru Ponta Grossa Vôlei Arena MTC  Canal Vôlei Brasil
21/12 17h Pacaembu/Ribeirão Preto x Fiat/Minas Ribeirão Preto (SP) Canal Vôlei Brasil

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

VÔLEI MASCULINO

Torcida convocada
Fiat/Minas tem dois jogos em casa, pelo turno da Superliga, antes do recesso

O Fiat/Minas está focado em conquistar bons resultados na 
Superliga Masculina 2019/20. Neste mês, o time minastenista 
tem quatro desafios, sendo dois em casa, até a parada para as 
festividades de fim de ano. O primeiro jogo será no dia 7, às 
16h, na Arena Urbano Brochado Santiago (Arena MTC), com 
o apoio da torcida, diante do Sesi-SP. Na sequência, a equipe 
encara o EMS Taubaté Funvic, no dia 13, às 21h30, no inte-
rior paulista. O Fiat/Minas volta a jogar em casa no dia 18, 
às 19h30, contra o Caramuru Ponta Grossa Vôlei, e encerra 

o mês com o jogo contra o Pacaembu/Ribeirão Preto, no dia 
21, fora de casa.

O ponteiro Honorato ressalta a força do grupo minastenista 
para alcançar os objetivos da temporada, como, por exemplo, 
terminar a Superliga entre as melhores equipes do Brasil. “A 
temporada é longa. Nosso time tem que ter foco nos pro-
cessos e acreditar no trabalho. Tenho certeza que podemos 
chegar muito longe. O grupo é bom de trabalhar, são pessoas 
sensacionais, e temos muito para crescer”, comenta o atleta.
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Mundial de Clubes • Shaoxing (China)
3/12 – 7h - Guangdong Evergrande x Itambé/Minas

4/12 – 7h – Eczacibasi x Itambé/Minas

6/12 – 0h – Itambé/Minas x Imoco Conegliano

Superliga Feminina 2019/20
14/12 – 21h30 - Itambé/Minas x Sesc-RJ 
Arena MTC - SporTV

17/12 – 21h - São Paulo FC/Barueri x Itambé/Minas 
Barueri (SP) - Canal Vôlei Brasil

20/12 – 18h - Sesi Vôlei Bauru x Itambé/Minas 
Bauru (SP) - Canal Vôlei Brasil

VÔLEI FEMININO

pre no horário de Brasília. Acompanhe os resultados no site 
www.minastenisclube.com.br. 

Depois de retornar da China e antes de encerrar 2019, a equipe 
minastenista fará, ainda, três jogos pela Superliga Feminina. No 
dia 14/12, às 21h30, a equipe recebe o Sesc-RJ, na Arena MTC. 
No dia 17, o time minastenista visita o São Paulo FC/Barueri, às 
21h. A equipe encerra o ano diante do Sesi Vôlei Bauru, no dia 
20, às 18h, no interior de São Paulo. 

Vice-campeão
Em novembro, a equipe Itambé/Minas abriu a temporada com 
as disputas da Supercopa e do Campeonato Mineiro 2019. Nas 
duas competições, realizadas, respectivamente, em Uberlândia 
(MG) e na Arena Urbano Brochado Santiago, o Itambé/Minas foi 
superado pelo Dentil/Praia Clube e ficou com o vice-campeonato.
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As equipes femininas Sub-16 e Sub-18 do Minas Náutico fize-
ram bonito na 19ª edição da Taça Paraná, realizada em São 
José dos Pinhais (PR). De forma invicta, as meninas meno-
res de 16 anos conquistaram o título. Já o time Sub-18 ficou 

com o vice-campeonato. A Taça Paraná é considerada a maior 
competição de base da América do Sul e, nesta edição, reuniu 
mais de 2.500 atletas. O time Sub-14 do Clube também foi ao 
pódio e conquistou o Campeonato Metropolitano 2019.

Itambé/Minas disputa, na China, o Campeonato Mundial de Clubes 
Na Ásia

A equipe Itambé/Minas inicia o mês de dezembro com o com-
promisso mais importante da temporada 2019/20. Atual vice-
-campeã do mundo, a equipe minastenista, que venceu todas as 
competições no Brasil na temporada passada, disputará o Cam-
peonato Mundial de Clubes FIVB (Federação Internacional de 
Voleibol), em Shaoxing, na China, entre os dias 3 e 8 deste mês. 

Tetracampeão sul-americano (1999, 2000, 2018 e 2019), a 
Itambé/Minas conquistou o direito de disputar o Mundial pelo 
segundo ano seguido. A equipe está no Grupo A, ao lado de 
Imoco Volley Conegliano, da Itália; Guangdong Evergrande, da 
China; e Eczacibasi Vitra Istanbul, da Turquia. No grupo B estão 
o Vakifbank Istanbul, da Turquia, atual campeão mundial; o 
Tiajin Bohai Bank, da China; o Igor Gorgonzola Novara, da Itália; 
e o Dentil/Praia Clube, do Brasil.

O técnico Nicola Negro espera uma competição muito forte, 
mas destaca o trabalho da equipe minastenista para fazer uma 
boa competição. “Queremos alcançar o melhor resultado pos-
sível, lógico. Trabalhamos duro para isso. Estamos cientes do 
valor absoluto de todos os nossos concorrentes. Será, clara-
mente, uma das edições do Campeonato Mundial de Clubes da 
FIVB com o mais alto nível técnico de todos os tempos. Serão 
oito equipes de quatro escolas fortíssimas do vôlei. Mas, ain-
da assim, vamos jogar todas as nossas chances e, ao mesmo 
tempo, temos o objetivo de crescer como um time”, comentou 
o treinador minastenista.

A estreia do Itambé/Minas será no dia 3/12, contra o Guang-
dong Evergrande, às 7h. No dia seguinte, as minastenistas 
enfrentam o Eczacibasi, no mesmo horário. Por fim, no dia 6, 
o duelo será contra o Imoco Conegliano, à meia-noite, sem-

Base forte

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



Aeroporto Internacional de Belo Horizonte: 
pronto para conectar pessoas

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é mais do que um local de chegadas e 
partidas. É um espaço destinado a proporcionar as melhores experiências às pessoas:

Em 2020, queremos muito mais. Mais projetos inovadores, mais voos e experiências únicas para todos que 
passam por aqui. 

Boas festas!

As diversas iniciativas contribuíram para que fosse possível alcançar :

DE BELO HORIZONTE
AEROPORTO INTERNACIONAL
MOTOCROSS

cerca de 105 mil 
pousos e decolagens

movimentação superior a 
50 mil toneladas de cargas

na área comercial, cerca de 150 pontos 
de venda (varejo, alimentação e serviços) 

movimentação de mais de 
11 milhões de passageiros

inauguração
das Salas VIP

41 destinos nacionais
5 destinos internacionais

Ao longo de 2019, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte superou os desafios e se manteve em 
evolução. Seguiu modernizando sua infraestrutura, consolidou seu modelo de governança e gestão, sem 
abrir mão do seu principal foco: conectar pessoas. Uma série de projetos foram colocados em prática e uma 
lista de novas iniciativas está nos planos. Tudo para que o aeroporto se mantenha como referência 
nacional e internacional na qualidade da prestação de serviços aos passageiros e visitantes. Afinal, somos o 
melhor aeroporto da América Latina e do Caribe e esse mérito é de todos os mineiros.   
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Devon Scott tem bom início de temporada com o Minas no NBB 
Olho nele

DIA HORÁRIO PARTIDA LOCAL TRANSMISSÃO

4/12 20h Mogi x Minas   Mogi das Cruzes (SP) Dazn
6/11 21h10 São José x Minas  São José dos Campos (SP) Fox Sports
12/12 19h30 Basquete Cearense x Minas Fortaleza (CE) Dazn
14/12 20h Unifacisa x Minas Campina Grande (PB) Twitter
19/12 19h Minas x Pinheiros Arena MTC –
21/12 12h45 Minas x Corinthians Arena MTC Band
29/12 11h Minas x Brasília Arena MTC Facebook

Jogos do Minas em dezembro no NBB 2019/20

BASQUETE

Contratado no fim de julho, o pivô norte-americano Devon 
Scott, 25 anos e 2m06, chegou para reforçar o garrafão do 
Minas na temporada 2019/20 do Novo Basquete Brasil (NBB). 
Em pouco tempo, o jogador, que estava no Hispano America-
no, da Argentina, se tornou peça importante do elenco coman-
dado por Leo Costa.

A cada dia mais entrosado com os companheiros de equipe 
nos treinos e jogos, Devon Scott não tem dúvidas do que o 
Minas pode fazer no NBB. “Eu acho que nós podemos ven-
cer o campeonato. Esse era o meu objetivo quando eu fechei 
com o Minas. É o campeonato ou nada. Já estive em equipes 
que ficaram felizes em chegar aos playoffs, mas esse não é o 
caso do Minas, não vejo isso em meus companheiros. O pen-
samento de todos é que podemos conquistar o título”.

Até o fechamento desta edição, o camisa 22 tinha média de 
16,5 pontos, 6,8 rebotes e 2,8 assistências por partida no NBB. 
Contra o Flamengo, chegou a um duplo-duplo (15 pontos, 10 
rebotes e 2 assistências). Diante do Pato Basquete, anotou 
19 pontos. Para Leo Costa, o pivô pode se tornar um gran-
de nome do basquete. “O Devon é um jogador com potencial. 
Ainda é jovem, tem 25 anos apenas, mas joga em alto nível. É 
um atleta que contribui muito nos dois lados da quadra, com 
intensidade na defesa e postura muito boa no ataque. Tem 
qualidade no rebote, na finalização. Com certeza, tem um fu-
turo promissor, vai jogar em altíssimo nível por muitos anos”, 
comenta o técnico.

O pivô espera continuar contando com o apoio da torcida na 
Arena Urbano Brochado Santiago, fundamental na busca por 
vitórias no NBB 2019/20. “Nos jogos que tivemos em casa, os 
torcedores nos incentivaram muito, fizeram um grande traba-
lho, nos apoiaram o tempo todo. Nós, como equipe, ficamos 
felizes. A energia é fundamental. Pode acreditar, se não tem 
aquela atmosfera, fica muito difícil”, conclui.

Estreando com  
a camisa do Minas, 

Devon Scott  
começou bem  

no NBB12

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

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

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

PANTONE 180 C 

R: 190
G: 58
B: 52

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

#: BE3A34
L: 45 
A: 53
B: 35
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ra, João Victor Rebello, Bernardo Maia, Bernardo Fonseca, 
Alexandre Lobo, Erik Gomes, Matheus Catarino, Guilherme Lo-
pes, Guilherme Cury, Gabriel Vaz, João Duarte, João Guilher-
me Pantuza, João Victor Diniz, Rafael Baeta, Pedro Moutinho, 
Victor Freitas e Rafael Amaral.

Os atletas minastenistas contam com incentivo do projeto 
Formação e Desenvolvimento de Atletas do Futsal - Ano III 
- número 2017.01.0033 e Decreto 46.308/13, pelo mecanis-
mo Minas Esportiva Incentivo ao Esporte.

Os minastenistas comemoram a conquista do campeonato 
estadual 2019 Adulto e a vaga para a Taça Brasil 2020

O Minas ficou com o vice-campeonato no Circuito Sudeste Sub-15

FUTSAL

Minas é campeão estadual Adulto e Sub-20 e bronze no Sub-13
É gol!

O Minas é o vencedor invicto do Campeonato Estadual 
2019 de Futsal Adulto. O título foi conquistado em novem-
bro último, encerrando a temporada 2019 de competições. 
Comandada pelo técnico Peri Fuentes, a equipe minaste-
nista venceu, na final, o Saja Futsal por 3 a 1,  na Arena 
MTC.  A medalha de bronze estadual ficou com o América. 
Para chegar à decisão do campeonato, os minastenistas 
venceram, antes, a Sociedade Esportiva Gouveia, por 3 a 0; 
e o América Mineiro, por 4 a 0. O título dá ao Minas o direito 
de disputar a Taça Brasil 2020.

Também na categoria Sub-20, o Minas conquistou o títu-
lo de campeão estadual da temporada 2019. A vitória, na 
final, foi sobre o Praia Clube. O Pitangui ficou em 3° lugar 
na competição. Já no Estadual Sub-13, os minastenistas 
ficaram com a medalha de bronze. O Praia foi o campeão, 
e o Uberaba, o vice.  No fechamento desta edição, o Minas 
disputaria o Campeonato Estadual também no Sub-17; e a 
equipe Sub-13 estaria na cidade de Camaragibe (PE), parti-
cipando da Taça Brasil da categoria.

Medalha de prata
A equipe do Minas ficou com o vice-campeonato do Circuito 
Sudeste Sub-15 Etapa Minas Tênis Clube, realizado em no-
vembro, na Arena Urbano Brochado Santiago, no CTJK. A final 
foi contra a Seleção Mineira, com empate em 2 a 2 no tempo 
normal, e derrota por 1 a 0, na prorrogação. Na disputa pela 
bronze, o Madureira (RJ) venceu o Álvares Cabral (ES). A com-
petição contou, ainda, com a participação das equipes Minas 
Náutico e Açaí Futsal (SP).

Fizeram parte da equipe minastenista vice-campeã os atletas 
Pedro Henrique Souza, Marco Henrique Coelho, Paulo Noguei-
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Guilherme Schimidt (81kg), 19 anos, chegou ao Minas em fe-
vereiro. Com muito talento, disciplina e determinação, o atleta 
despontou no cenário nacional e fecha o ano como um nome 
forte do judô brasileiro. Apesar da pouca idade, o minastenis-
ta vive a expectativa de representar o Brasil nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio. Para isso, ele busca inspiração nos resultados 
nacionais e internacionais conquistados neste ano para co-
meçar 2020 mais forte e conquistar a sonhada vaga olímpica.

Natural de Brasília (DF), onde iniciou a carreira, Schimidt subiu 
ao pódio em todas as dez competições nacionais que dispu-
tou em 2019. Foram oito medalhas de ouro e duas pratas. Na 
principal disputa da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), 
o Troféu Brasil Interclubes, realizado em setembro, Schimidt 
derrotou, na final, o seu principal concorrente à vaga olímpi-
ca, o japonês naturalizado brasileiro Eduardo Yudy. Além das 
medalhas nacionais, Schimidt foi vice-campeão pan-america-
no, na Colômbia, e do Estágio Internacional da Áustria. Em 
outubro, o minastenista representou o Brasil no Campeonato 
Mundial Sub-21 e, mais uma vez, subiu ao pódio. Com o bron-
ze no peito, o atleta quer, agora, lutar por objetivos maiores. 
“Eu sempre falei que medalhar no Mundial era o meu principal 
objetivo para este ano. Treinei e me dediquei muito para isso. 
Quando colocaram a medalha em meu peito, me senti realiza-
do. Agora, o objetivo é conquistar a vaga olímpica”.

Em novembro, Guilherme Schimidt venceu o reality Ippon, rea-
lizado pela TV Globo, em parceria com a CBJ. Além de ter sido 
o campeão da disputa, o atleta ganhou o direito de represen-
tar o Brasil no Grand Slam de Paris, na França, em fevereiro 
do ano que vem. A competição vale mil pontos no ranking 
internacional, e uma medalha nesse torneio pode alavancar 
ainda mais a carreira do minastenista. “É uma felicidade mui-
to grande representar a bandeira do Minas, por toda essa es-
trutura que ele me proporciona. Os resultados obtidos neste 
ano mostram que estou no caminho certo e, agora, é preciso 

A equipe do Minas foi campeã geral do Campeonato Brasileiro Interclubes de Judô - Seletiva Nacional Sub-21, realizado em 
Fortaleza (CE), em novembro. Ao todo, foram seis medalhas, sendo duas de ouro, com Jaqueline do Nascimento (52kg) e Jonas 
Castro Ribeiro (73kg), uma de prata, com Millena Silva (70kg), e três de bronze, com João Vitor Santos (60kg), Matheus Oliveira 
(90kg) e Marcelo Campbell (100kg). A competição definiu os atletas que disputarão, em janeiro, o Meeting Nacional da Base, 
torneio que formará a seleção de base para os torneios internacionais de 2020.

Nessa competição, foram custeadas despesas de hospedagem e transporte aéreo com recursos públicos geridos pelo Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC) para parte da equipe de atletas e comissão técnica do MTC e clubes filiados/vinculados.

Missão cumprida

Seletiva nacional

Guilherme Schimidt busca vaga olímpica nos 
Jogos de Tóquio em 2020

Guilherme Schimidt brilha na temporada 2019 e sonha com vaga olímpica

JUDÔ

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

Belo Dente
Odontoplano

pensar apenas em medalhar nas próximas competições, prin-
cipalmente no Grand Slam. Estou treinando muito para isso e 
vou em busca dos melhores resultados”.
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al geral, que era o meu objetivo. Em âmbito internacional, a 
meta era ajudar a classificar o Brasil para a Olimpíada e deu 
certo. Conquistamos a vaga para Tóquio e, agora, espero me 
manter na equipe que vai representar o Brasil no Japão”, co-
mentou Lucas.

Na base, um dos destaques da ginástica artística do Minas é 
a jovem Camila Almeida. Em outubro, a minastenista foi vice-
-campeã sul-americana Juvenil no salto e por equipes. Já em 
novembro, no Campeonato Brasileiro Pré-Infantil e Juvenil, em 
Natal (RN), Camila foi vice-campeã no individual geral e con-
quistou, ainda, o ouro no salto e mais três medalhas de prata, 
nas paralelas, na trave e no solo. A pequena Mirella Santos 
ficou com a prata no salto. Entre os homens, Mateus Camilo 
foi o terceiro colocado na barra fixa e nas argolas, enquanto 
Gustavo Pereira ficou com a prata, no cavalo com alças.

A equipe Pré-infantil, composta pelos ginastas Yago Prata, 
Caio Pereira, Ivan Oliveira, Diogo Silva, Mateus Fernandes e 
Arthur Barbosa foram campeões nacionais por equipes. No 
individual geral, na categoria até 11 anos, Yago Prata con-
quistou o ouro, e Caio Pereira, o bronze. Manuela Scherrer foi 
campeã brasileira no salto.

O ano de 2019 chega ao fim. E, agora, é hora de fazer um 
balanço de tudo aquilo que foi bom e o que pode ser melho-
rado para o ano que vem. No esporte, não é diferente. Nas 
equipes de ginástica artística e de trampolim do Minas, por 
exemplo, há muito o que comemorar, levando em conta os 
bons resultados e marcas históricas alcançadas pelos atle-
tas das categorias de base e das equipes Adultas  do Clube 
na temporada. 

Na ginástica artística, por exemplo, são do Minas os dois 
melhores atletas da modalidade no Brasil. Lucas Bitencourt 
e Leonardo de Souza tiveram os melhores resultados no 
Campeonato Brasileiro e fecham 2019 como campeão e vice, 
respectivamente, no individual geral. A dupla minastenista 
também representou a seleção brasileira no Campeonato 
Mundial de Stuttgart, na Alemanha. Na disputa por equipes, 
os minastenistas ajudaram o sexteto brasileiro a garantir a 
classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. 
Para Lucas Bitencourt, as metas do ano foram cumpridas. 
“Foi um ano muito bom e positivo. Tivemos grandes opor-
tunidades e conquistas. No Brasileiro por equipes, a meta 
era ficar entre os dois melhores e fomos vice-campeões. Eu, 
particularmente, encerro o ano como campeão no individu-

Balanço positivo
Equipes minastenistas fecham 2019 com conquistas e resultados históricos

Ginastas do Minas conquistam bons resultados em 2019
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Já na equipe de ginástica de trampolim, o grande desta-
que é, sem dúvida, a jovem Alice Hellen. A minastenista, 
de 20 anos, assumiu de vez uma vaga na seleção brasileira 
Adulta e é um dos nomes fortes do Minas para representar 
o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A vaga ainda não 
está confirmada, mas se Alice mantiver os bons resulta-
dos deste ano terá grandes chances de representar as co-
res verde e amarela. Alice disputou, em 2019, quatro eta-
pas de Copa do Mundo com a seleção brasileira e somou 
pontos no ranking classificatório em todas elas. Na etapa 
de Baku, no Azerbaijão, por exemplo, a atleta do Minas 
entrou para a história da ginástica de trampolim brasileira. 
Fazendo dupla com Camilla Gomes, o Brasil ficou com a 
medalha de bronze no Trampolim Sincronizado. Este foi o 
melhor resultado do Brasil em Copas do Mundo.

“Este foi o melhor ano da minha carreira, sem dúvida. Dis-
putei quatro Copas do Mundo e estou em busca da so-
nhada vaga para os Jogos Olímpicos. É chance real e vou 
seguir na busca por ela. Eu e Camilla conseguimos marcas 
histórias para o Brasil e isso também nos deu muita visibi-

lidade fora do País. Já estou em preparação para as próxi-
mas etapas e a meta, agora, é conquistar a vaga olímpica”, 
comentou Alice.

O jovem Rayan Castro também é um dos destaques da 
equipe minastenista. Formado na base do Clube, o atleta, 
de 17 anos, disputou o seu primeiro ano como Adulto e, 
de cara, foi convocado para disputar duas etapas da Copa 
do Mundo, em Khabarovsk, na Rússia, e em Valladolid, na 
Espanha, além dos Jogos Pan-americanos de Lima. A me-
dalha não veio, mas as participações nas competições in-
ternacionais mostram a evolução do ginasta. “Este ano foi 
muito importante em minha carreira. Essas competições 
internacionais com a seleção brasileira, em meu primeiro 
ano como Adulto, me servem de afirmação e mostram que 
eu cheguei para ficar. Nas duas etapas de Copa do Mundo 
fiquei entre os 30 primeiros e, com isso, somei pontos no 
ranking olímpico. Em 2020, espero ser ainda melhor para 
tentar chegar à olimpíada de Tóquio”, planejou Rayan.

GINÁSTICAS ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM
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É campeão!
Equipe Júnior volta ao pódio, depois de dez anos, como campeã brasileira 

O Minas conquistou o primeiro lugar no Campeonato Brasilei-
ro Interclubes Júnior de Natação de Verão – Troféu Júlio de 
Lamare 2019, realizado no Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ), 
em novembro. Depois de dez anos, a equipe minastenista  vol-
tou ao lugar mais alto do pódio, somando 3.005,50 pontos. O 
Corinthians foi o segundo colocado, com 2.440.50 pontos, e 
o Flamengo ficou em terceiro, com 1.254 pontos. Este foi o 
nono título do Minas na competição. Os minastenistas Victor 
Baganha (Junior 1) e Pedro Cristo (Junior 2) foram os atletas 
mais eficientes do campeonato. No quadro geral de meda-
lhas, o Minas conquistou 58 medalhas, sendo 21 de ouro, 21 
de prata e 16 de bronze.

O Minas foi representado pelos atletas Ana Carolina Vieira, 
Mariana Maciel, Lucas Peixoto, Arthur de Souza, Gabriel Ne-
ves, Avelar Ribeiro, João Pedro Costa, Pablo Henrique Vieira, 
Victor  ngelo, Eduardo Moraes, Maria Eduarda Coelho, Isaac 
Saraiva, Bruno Rocha, Gabriel Azevedo, Fernanda Andrade, 
Matheus Avellar, Nicollas de Souza, Bernardo Lima, Guilherme 
Passos, Julia Baganha, Beatriz Dizotti, Giulia Carvalho, Victor 

Baganha, Lui Gabriel Nogueira, Gabriel Cresta, Luísa Leste, 
Rafael Figueiredo, Pedro Muschioni, João Victor Andrade, Pe-
dro Miguel Rocha, Luiza Celidônio, Luis Fernando de Oliveira, 
Nathália Silva e Bárbara Gonzaga. Os atletas foram acompa-
nhados dos técnicos André Cordeiro e Eduardo dos Santos e 
do preparador físico Jarbas de Carvalho.

A equipe Júnior campeã brasileira com o diretor de natação 
Helio Lipiani

O time Juvenil de natação do Minas encerra a temporada com 
a disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de 
Natação de Verão – Troféu Carlos Campos Sobrinho, entre os 
dias 2 e 7 deste mês, no parque aquático do Clube Álvares Ca-
bral, em Vitória (ES). O time minastenista entra na competição 
em busca do segundo título consecutivo, já que foi campeão 
em 2018, em Porto Alegre (RS). No Brasileiro Interclubes de 
Inverno, os minastenistas ficaram com o vice-campeonato. 

Até o fechamento desta edição, a equipe Infantil disputaria o 
Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Natação de Ve-
rão – Troféu Maurício Bekenn, no Grêmio Náutico União, em 
Porto Alegre (RS).

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Natação Júnior de Verão – 
Troféu Julio de Lamare, Campeonato Brasileiro Interclubes de Nata-
ção Infantil de Verão – Troféu Maurício Bekenn e o Campeonato Brasi-
leiro Interclubes de Natação Juvenil de Verão – Troféu Carlos Campos 
Sobrinho fazem parte do rol de Campeonatos Brasileiros Interclubes 
em que parte dos atletas do MTC e dos clubes filiados ou vinculados 
têm as despesas de hospedagem e transporte aéreo custeadas com 
recursos públicos geridos pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Os técnicos Bruno Neves e Clarisse Jane e o preparador físico Jar-
bas de Carvalho Filho, que participaram das competições citadas, 
fazem parte do Projeto Formação de Atletas por Meio do Investi-
mento em Profissionais do Esporte – nº 64, parceria Minas e CBC.

Os atletas participam do Brasileiro Interclubes Júnior de Verão 
com incentivo do projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas 
da Natação – número 2018.02.34 e Decreto 46.308/13, pelo meca-
nismo Minas Esportiva Incentivo ao Esporte.

Brasileiro Interclubes de Verão

NATAÇÃO
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Minas compete em seis categorias do Brasileiro Interclubes por Equipes
Time forte

jogadores se enfrentam em três partidas: duas de Simples e 
uma de Duplas.

Os representantes do Minas

12 anos feminino:  
Alice Fantini, Daniela Pinheiro e Vitória Florenzano

12 anos masculino: 
Francisco Lopes, Washington Junior e Caio Canal

14 anos feminino: 
Laura Nastrini, Esther Cerqueira e Catharina Cardoso

14 anos masculino: 
Davi Martins, Caio César Souza e Matheus Meirelles

16 anos masculino: 
Lucas Abreu, Arthur Meirelles e Tómas Batista

18 anos feminino: 
Clara Penido, Sofia Silva e Bárbara Alvarenga

Comissão técnica:  
Michel Maxta, Daniel Ferreira e Roberto Carvalhais (Neneco)Dezoito atletas e três técnicos representarão o Minas na pri-

meira edição do Campeonato Brasileiro Interclubes por Equi-
pes, que será realizado de 7 a 13 deste mês, na sede da Con-
federação Brasileira de Tênis (CBT), em Florianópolis (SC). A 
competição será em quadra rápida, para as categorias 12, 14, 
16 e 18 anos, no masculino e feminino, além do profissional. O 
Minas participará de seis das oito categorias de base.

O Clube garantiu as vagas após participar e somar pontos nas 
seis etapas do Campeonato Brasileiro Interclubes ao longo 
do ano (Salvador/BA, Belo Horizonte/MG, Criciúma/SC, São 
Paulo/SP, Caxias do Sul/RS e Curitiba/PR). O formato da dis-
puta é semelhante ao de tradicionais competições, como a 
Copa Davis e a Copa das Federações. Em cada categoria, os 

Minastenistas buscam medalhas no Brasileiro por Equipes

Fernanda Ferreira e William Junior representam o Minas nos 
Estados Unidos

Copa América
O tenista William Norton Junior e a técnica Fernanda Ferreira 
foram convocados pela Confederação Sul-americana de Tênis 
(Cosat) para a Copa América, que acontecerá entre os dias 9 
e 13 deste mês, em Orlando/EUA. Fernanda será a treinadora 
do time feminino Sub-14, e William será um dos integrantes do 
time masculino Sub-14. A competição conta também com a 
participação de equipes do Canadá, dos Estados Unidos e da 
Confederação de Tênis da América Central e do Caribe (Cotecc). 
Ao todo, serão realizados nove jogos, sendo três de Simples fe-
minino, três de Simples masculino, um de Duplas feminino, um 
de Duplas masculino e um de Dupla mista. Todos jogam contra 
todos, e a equipe que alcançar cinco vitórias vence o confronto.

TÊNIS

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis – Juvenil e Profis-
sional por Equipes faz parte do rol de Campeonatos Brasileiros 
Interclubes em que parte dos atletas do MTC e dos Clubes filia-
dos ou vinculados têm as despesas de hospedagem e transpor-
te aéreo custeadas com recursos públicos geridos pelo Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC).

O técnico Michel Abílio  faz parte do Projeto Formação de Atletas 
por Meio do Investimento em Profissionais do Esporte – nº 64, 
parceria Minas e CBC.
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COPA MINAS TÊNIS CLUBE

Mais um torneio de vôlei masculino da Copa Minas Tênis 
Clube, mais duas equipes minastenistas no pódio. Na se-
gunda etapa do torneio, a equipe Sub-19 foi campeã invicta 
e o time Sub-16 terminou em terceiro lugar. O Clube também 
foi representado na seleção dos melhores do torneio, com 
cinco atletas do Sub-19 e dois do Sub-16. A competição foi 
realizada em outubro, na Areninha e na Arena Multiuso Ur-
bano Brochado Santiago. Na etapa anterior, em setembro, o 
Minas foi campeão invicto nas categorias Sub-15 e Sub-17.

O time Sub-19, comandado por Fernando Martins, soltou o 
grito de campeão depois de vencer o Sesi-SP, por 3 a 0, na 
final. O terceiro colocado foi o Méritus Juatuba (MG), que 
venceu o Mackssud Sescon (MG), também por 3 a 0, na dis-
puta pela medalha de bronze. Ao todo, 12 equipes participa-
ram do torneio. Na seleção dos melhores do campeonato, o 
Minas foi representado em cinco das sete categorias dispo-
níveis. Gustavo Orlando foi o melhor levantador, Kelvi Souza 
o melhor central, João Vitor Rosa o melhor oposto, Leonardo 
Kihara o melhor líbero e Paulo Vinícios Ferreira foi o MVP 
(melhor atleta).

Já no Sub-16, o Minas venceu o APV/Sicoob (MT) na dis-
puta de terceiro lugar, por 2 a 0. Com a vitória por 3 a 0 na 

final, o Cruzeiro (MG) foi o campeão, e o Círculo Militar (PR) 
ficou em segundo. Nove clubes participaram da categoria. 
Entre os destaques do campeonato, estão os minastenistas 
Fabrício Souza, como o melhor ponteiro, e Arthur Buczmiejuk, 
como o melhor bloqueador. Rodrigo Regattieri foi o treinador. 

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

Minas fatura ouro e bronze em mais uma etapa da XV Copa Minas
Mais dois pódios

Festa do Atleta

Equipes minastenistas comemoram as conquistas na XV Copa Minas

No dia 12 deste mês, os atletas de todas as modalidades 
esportivas do Minas serão homenageados pela diretoria na 
cerimônia de premiação da Festa do Atleta, a partir da 19h, 
no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Serão entre-
gues os troféus “Atleta que mais vestiu a camisa do Minas”, 
“Destaque Acadêmico da Modalidade”, “Atleta Revelação 
na Modalidade”, “Destaque da modalidade por categoria” e 
“Destaque da modalidade”. No dia 13, será realizada a festa 
de confraternização com todos os atletas e técnicos, das 
10h às 16h, no Minas Náutico. 
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“O quinto lótus”

Agradecimento

Letras brasileiras

A escritora minastenista Célia Labor-
ne Tavares, pioneira no jornalismo, 
reeditou, aos 94 anos, o seu livro “O 
quinto lótus”, lançado pela primeira 
vez em 1972. A obra tem ilustrações 
de Maria Helena Andrés e é inspirada 
nos estudos da filosofia oriental, me-
ditação e ioga. A autora passa para o 
leitor lições sobre sensibilidade, fé e 
amor às artes e à cultura. Segundo 
Angelo Oswaldo, jornalista, advo-
gado e escritor, “os textos de Célia 
Laborne viajam na luz. A escritora 
entrega-se à energia libertária da po-
esia e acende a luz interior de cada 
um que tem fé. Faz arder, com o fogo 
da graça, o amor místico que liberta 
o ser humano e dá sentido à vida”.

A Diretoria do Minas e o presidente do Conselho Deliberativo Sergio Bruno Zech Coelho receberam, no último mês, o juiz de Direito 
Cássio Azevedo Fontenelle, titular da 27ª Vara Cível de Belo Horizonte e diretor do Foro de Belo Horizonte, acompanhado de servido-
res da justiça eleitoral, para agradecer a parceria nas eleições do Conselho, no final de outubro. O TRE/MG emprestou ao Minas 15 
urnas eletrônicas e coordenou a votação e apuração dos votos.  

O presidente da Academia Brasilei-
ra de Letras (ABL) e professor de 
literatura da UFRJ, Marco Lucchesi,  
foi o convidado da última edição da 
temporada 2019 do “Letra em cena. 
Como ler...”, programa literário do 
Minas Tênis Clube, em novembro. 
Ele fez palestra sobre a obra de Eu-
clides da Cunha, autor do clássico 
“Os Sertões”. Lucchesi foi recebido 

no Clube pelo diretor de Cultura André Ru-
bião. A leitura do texto “Estouro da boia-
da”, de Euclides da Cunha, foi feita por Aril-
do de Barros, ator do Grupo Galpão. Com 
curadoria do jornalista José Eduardo Gon-
çalves, o programa Letra em Cena estará 
de volta no início de 2020, em sua quinta 
temporada, na agenda de atividades do 
Centro Cultural Minas Tênis Clube.
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Homenagem ao presidente 
O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, 
foi homenageado no XI Prêmio Minas Gerais de 
Desenvolvimento Econômico, em cerimônia no Espaço 
Institucional ACMinas, no último mês. Ele recebeu a Medalha 
Economista Élcio Costa Couto, entregue por Carlos Alberto 
Teixeira de Oliveira, Aguinaldo Diniz Filho, Ricardo Vieira 
Santiago e Mário Ferreira Campos Filho (foto). O evento foi 
uma  realização conjunta da Associação dos Economistas 
do estado (ASSEMG) e revista Mercado Comum. 
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A bailarina minastenista Rachel Quintão, 15 anos, foi se-
lecionada para a final do Prix de Lausanne, considerado 
a Copa do Mundo de balé, que receberá bailarinos entre 
15 e 18 anos de todo o mundo para se apresentar aos 
diretores das melhores escolas e companhias da moda-
lidade, de 2 a 9 de fevereiro de 2020, em Montreux, na 
Suíça. Rachel está no seleto grupo de seis brasileiros se-
lecionados. Além disso, a jovem sócia, que dança desde 
os 4 anos, foi convidada para estudar na Ballettschule 
Theater Basel, importante escola de balé da Basiléia, na 
Suíça, com bolsa de estudos integral, por três anos. “Um 

sonho pode deixar de ser só 
um sonho. É necessário suor, 
determinação, foco, perseve-
rança, fé, força e coragem. E 
combinados com o amor, al-
cançamos o sucesso”, disse, 
orgulhosa, Mônica Pimentel, 
mãe da bailarina. A família 
minastenista também está 
orgulhosa. Parabéns, Rachel!

Orgulho minastenista  

No pódio do mundo 

A equipe de natação máster do Minas 
tem representado muito bem as cores e 
o nome do Clube em disputas nacionais 
e internacionais. Nas últimas competi-
ções, Eros Damasceno, Cynthia Andrade 
e Roberto Fontes se destacaram e estão entre os dez melhores 
do mundo no ranking da Federação Internacional de Natação 
(Fina). Eros é o terceiro no ranking nos 50m e 100m borbole-
ta, Roberto é o sexto nos 100m borboleta e Cynthia está em 
terceiro nos 200m peito, sexto nos 100m peito e sétimo nos 
50m peito. A equipe está aberta a novos participantes! Segundo 
o conselheiro Marcelo Barros, representante do time, o grupo 
máster de natação é voltado para os sócios que gostam de na-
dar e competir. Não tem custo para participar da equipe, que 
treina de segunda a sexta, das 6h às 9h, no Minas II.   
Mais informações: (31) 3516-1303 – Ana Paula (técnica).

Apenas uma vez por ano, todas as três Unidades do Minas 
e o Náutico ficam fechados para os sócios. Em 2019, isso 
acontecerá no dia 16 de dezembro (segunda-feira), quando 
os colaboradores do Clube se reunirão na tradicional Festa 
de Confraternização Anual, no Minas II. Não há atividade al-
guma para os sócios em qualquer dos clubes. Fique ligado! 

O Minas estará fechado dia 16
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NOTAS

Sem ponto e sem vírgula
O livro “1001 Viagens do Amor Sem Fim”, de autoria do 
associado José Del-Fraro Filho, médico, psiquiatra,  psi-
canalista e escritor, está participando do 4º Concurso Na-
cional Kindle de Literatura. O livro narra o romance entre 
Marcos e Helena, uma enorme onda de amor à vida, ao ser 
humano, às pessoas apaixonadas, às artes, à geografia. 
à história, aos povos e às viagens por diversos países e 
continentes. “E como viajar no amor nunca termina, o livro 
foi escrito sem ponto e sem vírgula”, conta o autor. A obra 
está disponível no site da Amazon, por apenas 2 reais. Para 
adquirir o livro: www.amazon.com.br.

Amigo da Marinha
O diretor do Minas Náutico José de Fabrino Braga Neto rece-
beu a Medalha “Amigo da Marinha”, concedida pelo 1º Distrito 
Naval da Capitania Fluvial de Minas Gerais. A cerimônia de 
entrega da comenda foi presidida pelo capitão dos Portos de 
Minas Gerais, Capitão de Mar e Guerra Nicácio Satiro de Araújo, 
e teve participação de autoridades civis e militares.
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CENAS

Sexta Japa
A última edição de 2019 da Sexta Japa foi uma festa memorável para os cerca de 400 sócios e seus convidados 
que marcaram presença. Realizada no Salão de Festas do Centro de Facilidades da Unidade I, em outubro, 
a balada minastenista foi comandada por artistas femininas famosas na cena musical de BH. A dupla pop 
Clara x Sofia e as DJs Catarine e Soltz embalaram a moçada, na pista, até altas horas. A galera ainda curtiu 
open food de comida japonesa servido pelo restaurante Rokkon, parceiro do Minas, e open bar de cerveja, 
refrigerante e água e bar de ginkeria. Ano que vem, tem mais!

Na resenha, os amigos Júlia Mendes, 
Débora Silva e Bernardo Maltav

Pedro Henrique Martins Teixeira, Pedro Queiroz 
e Lourenço Maciel

Luiza Soares e Gustavo Etrusco 
aproveitaram a festa 

Galera animada, Thales Frade, Matheus Guerra, 
Luiza Ladeira, Júlia Maciello e Hanna Cheib

Samuel Laender, Guilherme Penido,  
Gabriel Laender e Lucas Galuppo deram  
pinta na balada

Trio na pista: Luiza Resende, Bianca Lima e 
Ana Clara Loreto

Amigos de rolê, Carmine Ripoli, Luiza Barbalho, Caio Pimentel,  
Daniel Moreira, Arthur Sippert, Ana Carolina Robini e Lucca Pimentel

Laura Malheiros, Hugo Lobão, Gustavo Santana, Felipe Maciel 
e Gabriele Quaresma
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Sustos divertidos
Decoração temática, atividades assustadoras, brinquedos, gincana, Casa do Suspense, Camarim do Horror, sorteios de brindes 
e diversão garantida para os pequenos minastenistas. Assim foi a edição 2019 do Halloween Kids, realizado em outubro, no 
Salão de Festas da Unidade II. A criançada esbanjou criatividade e caprichou nas fantasias de bruxas, caveiras, zumbis, além 
de personagens favoritos de filmes, como o Coringa, que está em cartaz nos cinemas. Para dar energia, houve distribuição de 
algodão-doce e pipoca, e cada um ganhou um kit lanche. Foi incrível!

Marcelo Castanheira levou um susto do trio de 
Coringas de Bernardo Vitorino, Vinícius Margenti 
e Lucca Palhares

Na entrada da festa, com um dos guardiões 
da noite, Letícia Portinari e Isabela Rocha

Os irmãos Samuel e Sofia Máximo capricharam 
na fantasia e na performance de múmias 

Vilmar Borges acompanhou a filha 
Marina na Casa do Suspense

Bem assustadoras! Isa Gazzoli, Alice Azevedo e Cleo 
Gazzoli

As crianças se divertiram muito com as atrações do Halloween Kids 

Com a ajuda da mãe Juliana Lage, a 
pequena Luiza arrasou na fantasia e 
na maquiagem

As caveiras Diogo de Moura, Thiago Mariani 
e Diego Alkmim 
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CENAS

A equipe “Solidariedade” venceu o Torneio de Vôlei, da Quadra Chave 2, e recebeu 
as medalhas da ponteira Deja, do Itambé/Minas

A equipe “Humildade”, vencedora da Quadra Chave 1 do Torneio 

A aluna de vôlei Maria Denise Figueiredo garantiu o lenço 
do Programa Minas Tênis Solidário

A ponteira Deja e a levantadora Macrís, do Itambé/
Minas, a conselheira do Minas Celinha Oliveira, o 
presidente Ricardo Santiago e o médico e associado 
Waldeir José de Almeida

As amigas Débora Cerceau, Andrea Lima, Graça Freitas, Daniela Vilaça 
Valente, Karina Hava, Ana Clara Guimarães e Cláudia Costa Caixeta, 
(abaixo) Rosana Vilaça, Wilnie Flecha e Fátima Guilherme

Juliana Gubiotti, Sandra Veloso, Beth Martins, Iony Braga, 
Viviane Baeta e Juliana Oliveira 

Esporte Rosa 
O 6º Esporte Rosa (antigo Vôlei Rosa) reuniu cerca de 180 alunas do Curso de Vôlei, sócias praticantes de vôlei, corrida e tênis no 
último sábado de outubro, nas quadras do Minas Country. A programação incluiu Torneio Interno de Vôlei, confraternização com 
café da manhã, churrasco, desfile e música. O Programa Minas Tênis Solidário marcou presença no evento, por meio da venda 
dos lenços produzidos exclusivamente para a campanha do Clube de prevenção ao câncer de mama, cuja renda foi revertida 
para o Instituto Mário Penna. As associadas também doaram 87 novelos de lã, que serão utilizados no projeto “Tricô com Amor”, 
desenvolvido pelo Programa Minas Tênis Solidário no Hospital das Clínicas/UFMG.
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Formado no Minas, Décio Viotti disputou duas olimpíadas e também brilhou como treinador
História de glórias

MEMÓRIA

O Minas é considerado uma usina de talentos do esporte 
brasileiro. Inúmeros atletas formados no Clube chegaram 
ao alto rendimento e se projetaram no esporte mundial. 
Um deles é Décio Viotti de Azevedo, craque do vôlei mi-
nastenista e brasileiro nos anos 1960, que chegou ao ápice 
da carreira desportiva que todo atleta almeja, disputando 
duas Olimpíadas: Tóquio/1964 e Cidade do México/1968. 

Nascido em Belo Horizonte, em 1939, Décio defendeu as 
cores do Minas e do Clube Atlético Mineiro e coleciona in-
contáveis títulos. Em 1958, foi escolhido como o Melhor 
Atleta do Campeonato Brasileiro Juvenil. Em 1959, defen-
dendo a seleção brasileira, foi vice-campeão dos Jogos 
Pan-Americanos de Chicago, nos Estados Unidos, ao lado 
dos também minastenistas, Urbano Brochado Santiago 
e José Silvério Ayres Lage. Em 1960, participou do Cam-
peonato Mundial, realizado no Rio de Janeiro, no qual a 
seleção brasileira ficou com 5º lugar. Dois anos depois, 
vestia novamente a camisa da seleção brasileira, na dis-
puta do Campeonato Mundial de Moscou, na então União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).  Décio Viotti 
foi, ainda, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1963, e 
vice-campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1967. 

O minastenista brilhou também fora das quadras. Ele gra-
duou-se em Educação Física pela Escola do Exército, foi 
técnico das seleções masculina e feminina de vôlei  da Ve-
nezuela, em 1970, e da seleção feminina da República Do-
minicana, em 1973. Nesta última fez história, classifican-
do a equipe dominicana, pela primeira vez, para a disputa 
de um Campeonato Mundial, realizado no México naquele 
mesmo ano. 

Equipe de vôlei masculino do Minas, em 1959: 
da esquerda para a direita, em pé, Júlio Marcos 
Furtado de Mendonça (Julio Saana), ex-jogador 
e então treinador das categorias básicas de vôlei, 
José Marcos Belfort, Fernando Pavan, Roberto 
Córsio de Queiroz (Financial), William Rolphs, 
Urbano Santiago e Luís Pereira Silva (diretor do 
Vôlei); agachados: Décio Viotti, Helvéciob Marins, 
José Silvério Lage, Clégis Dolabela Romeiro 
(Chicletes) e José Ronald Rabello (Tuíca)
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Boa festa!

Transformar vida, formar cidadão 
d futur, construir u mund melhor!
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