nº 170 • Novembro de 2019 • ano XIV

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Da união do sonho de dois grupos de esportistas
com a boa ideia de uma primeira-dama nasceu
o Minas Tênis Clube. Páginas 10 e 11.

Crianças minastenistas se divertem na aula de ginástica do professor Macedo. 1944

São mais de 25 opções!
Uma delas com certeza vai encantá-lo
R$ 29,89

R$ 85,90

ou 3x R$ 9,96 sem juros

ou 3x R$ 28,63 sem juros

Baú Artesanal

Cinema

4x

Brinde especial

Porta guardanapo decorativo - Elegance

Brinde especial

Porta guardanapo
decorativo - Elegance

Um belo objeto de decoração e porta coisas

31

3223-9173 . 99970-2871

comercialmg11@cestaspersona.com.br

Cinema

R$ 120,00

ou 3x R$ 40,00 sem juros

Caixa de Som Bluetooth

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 em óleo natural lt 170g - Robson Cruzoe
1 Macarrão colorido com ovos e vegetais naturais pc 200g - Renata
1 Abacaxi em calda sobremesa e decoração culinária lt 150g - Citrocal
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

Presentes

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

Cinema

6x

Brinde especial

Exclusivo!

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

www.cestaspersona.com.br

**Consulte condições

Porta guardanapo decorativo
Elegance
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros associados
Concluiremos no final de 2019 o primeiro triênio à frente do nosso incomparável
Minas Tênis Clube. Podemos resumir nossa atuação nesse período em cinco frentes amplamente divulgadas em editoriais anteriores: gestão – inovação – austeridade – realizações - transparência. A conjunção desses cinco pontos resultou em
eficiência e resultados que possibilitaram o reinvestimento e o fortalecimento dos
nossos quatro pilares: Esporte, Cultura, Educação e Lazer. Evoluímos em todos os
aspectos, notadamente no dia a dia de nossas unidades. Essa melhoria constante
é o resultado do trabalho incessante e articulado de nossa Diretoria Executiva, da
qual com muita honra faço parte. Como determina o Estatuto do Minas, haverá eleição para a Diretoria Executiva no dia 4 de novembro, constando em nossas Centrais
de Atendimento o registro de apenas uma chapa, e caberá ao Conselho Deliberativo
decidir a eleição para o próximo triênio. Coloco novamente meu nome à avaliação
dos minastenistas, candidatando-me à reeleição. Estamos convictos de que temos
Ricardo Vieira Santiago • PRESIDENTE

novos desafios pela frente e contamos com todos vocês para acelerarmos o nosso
ciclo de evoluções constantes.

No dia 14 de outubro tivemos eleição para a renovação de um terço do Conselho Deliberativo. A participação dos associados e o número de votantes foram expressivos. Houve grande mobilização e disputa, e a Chapa Minas foi a vencedora. Esperamos que o clima
de disputa que marcou a eleição do dia 14 não se reflita no dia a dia do clube, pois o Minas precisa de união e da participação de todos
os associados. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas, mas é dever do gestor refutá-las quando as considera impróprias e injustas. Em respeito aos nossos associados, procuraremos, ao longo das próximas edições de nossa revista, esclarecer alguns pontos
que, a nosso ver, foram abordados de forma inadequada durante o processo eleitoral, tendo sempre em mente que em uma eleição
como a do dia 14 de outubro não há vencedores nem vencidos, que o Minas Tênis Clube é maior que todos nós, que nossa gestão
e as próximas passarão e que ficarão nossos exemplos e atitudes. Qualquer movimento que indique um rompimento com a nossa
história e a nossa unidade é uma ameaça ao futuro do clube, o que não desejamos. Damos as boas vindas aos novos conselheiros
eleitos democraticamente pela maioria dos minastenistas que compareceram à eleição, esperando deles apoio, sugestões e críticas
para o próximo triênio, quando novamente esperamos estar à frente da Diretoria Executiva.
Gostaria ainda de agradecer a todos pelas mais variadas manifestações por ocasião 84º aniversário de nosso Clube, comemorado
no Náutico, no dia 6 de outubro. Cada vez que comemoramos um aniversário do Minas, sentimos aflorar um sentimento de orgulho
por poder participar da história desse clube, fundado e gerido por homens e mulheres apaixonados pelo esporte e outras formas de
lazer, que se permitiram sonhar e ousaram realizar o sonho de construir um espaço que é a extensão de nosso lar. Fica aqui o meu
agradecimento a todos os ex-presidentes, ex-dirigentes, ex-conselheiros, ex-colaboradores, enfim, a todos que ajudaram a construir a
história do Minas. Aproveito o espaço para também agradecer os atuais diretores, conselheiros e colaboradores que, através de um
trabalho coordenado, independente e harmônico, têm buscado índices de eficiência comparáveis aos das mais modernas empresas
do setor de serviços.
Citando Paul Hawken: “Boa gestão é a arte de tornar os problemas tão interessantes e suas soluções tão construtivas que todos vão
querer trabalhar e lidar com eles.” ”.

Abraço a todos, RICARDO VIEIRA SANTIAGO

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

REVISTA DO MINAS • Novembro de 2019 • 5

EXPEDIENTE

PATRONO
José Mendes Júnior

DIRETORIA
PRESIDENTE
Ricardo Vieira Santiago
VICE-PRESIDENTE
Carlos Henrique Martins Teixeira
DIRETOR-SECRETÁRIO
Paulo Fernando Cintra de Almeida
DIRETOR-FINANCEIRO

PRODUÇÃO
Assessoria de Comunicação do Minas Tênis Clube

TELEFONES ÚTEIS

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

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

REPORTAGEM
Camila de Ávila, Catarina Leite, Débora Sampaio,
Gabriel Medeiros, José Luiz Júnior e Letícia Fiuza
DIAGRAMAÇÃO
Bia Marques, Gabriel Cisalpino, Gustavo Henrique,
João Gonçalves, Léo Lucas e Marina Moretzsohn
FOTOGRAFIA
Ignácio Costa e Orlando Bento

Antônio Lage Filho
DIRETORES-GERAIS
André Rubião Resende
Bruno Resende Rabello
Carlos Antonio da Rocha Azevedo
Carlos Ferreira Mascarenhas
Frederico Luiz Mascarenhas
Gil Marcos de Araújo Silva
Gustavo Alves Zech Coelho
José Cláudio Nogueira Vieira
Sérgio Botrel Coutinho
DIRETORES-ADJUNTOS
Alexandre Azevedo Cunha
Eloi Lacerda de Oliveira Neto
Ernane Pinheiro Davi de Melo
Euler Barbosa de Carvalho
Fernando Mauro Zefferino
Hélio Valente Lipiani
Keyla Pitanga Monadjemi
Ricardo César de Assis Fonseca
Sergio Starling Versiani

CONSELHO DELIBERATIVO

IMPRESSÃO
EGL Editores
DISTRIBUIÇÃO
Vip BH
PERIODICIDADE
Mensal
TIRAGEM
25.000 exemplares
MINAS TÊNIS CLUBE
Rua da Bahia, 2.244 – 11º andar – Lourdes
30160.012 – Belo Horizonte – MG
imprensa@minastc.com.br

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

PRESIDENTE DE HONRA
Enéas Nóbrega de Assis Fonseca
(in memoriam)
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA
Sergio Bruno Zech Coelho

CENTRAIS DE ATENDIMENTO

MINAS II

MINAS I: 3516.1000
centraldeatendimento1@minastc.com.br

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 II: 3516.2000
centraldeatendimento2@minastc.com.br

VICE-PRESIDENTE
Murilo Eustáquio Santos Figueiredo
1º SECRETÁRIO

MINAS COUNTRY: 3517.3050
centraldeatendimentocountry@minastc.com.br
MINAS NÁUTICO: 3517.3000
centraldeatendimentonautico@minastc.com.br

João Carlos Dantas de Brito
2º SECRETÁRIO
Nelson Baisi Cerqueira
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
Geraldo Afonso Porto Pedrosa

MINAS I

PUBLICIDADE
Eduardo Mineiro
(31) 99733.1810

A Revista do Minas está
disponível também no site

minastenisclube.com.br

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

CAPA

Centro de Mémoria CCMTC

6 • Novembro de 2019 • REVISTA DO MINAS

imprensa@minastc.com.br

/minastenisclube

TER ESTA VISTA
NA JANELA DE
CASA É RARO.
DENTRO DE BH,
É ÚNICO.

Um condomínio de casas de alto
padrão, prontas para morar e aos
pés da Serra do Curral, onde o verde,
a paisagem de tirar o fôlego e a sua
felicidade são os protagonistas.
www.villeverdi.com.br
Siga o @villeverdi

RESIDENCES

EDITORIA

Título nacional
Modelo

Bigode especial de Esporte se impressiona com a estrutura do Minas
Secretário

CRÉDITO

Texto corrido

Intertítulo – nota diferente na
mesma página

intertítulo dentro da mesma matéria na cor da
editoria
Sergio Bruno Zech Coelho, Elizabeth Jucá, Ricardo Santiago, general Décio Brasil, vice-governador Paulo Brant, Carlos Henrique
Martins Teixeira e José Francisco Filho (Pelé do Vôlei)

“Nunca conheci um clube com essa estrutura e que tenha o esporte, o lado social e a educação sendo trabalhados de forma
integrada e com tanta eficiência e profissionalismo. O Minas
está muito além do esporte e é modelo de integração das atividades sociais com a formação e o desenvolvimento do atleta
até o alto rendimento”. Essas palavras são do general Décio
Brasil, secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, que visitou o Minas I, em 19 de setembro último, percorrendo, ao longo do dia, todas as instalações dos Centros Cultural,
de Facilidades e de Treinamento, além do Parque Aquático.
“A forma como as coisas acontecem no Minas vai ao encontro
do que pensamos na Secretaria Especial do Esporte. Como
gestor público, fiquei muito feliz por ter feito essa visita. O
Minas faz algo incrível, que é pegar crianças a partir de 3 anos
e trabalhar com elas até entregá-las ao alto rendimento. É um
orgulho ver um trabalho desse tipo sendo feito”, elogiou o general Décio Brasil, que foi recebido no Clube pelo presidente
do Conselho Deliberativo Sergio Bruno Zech Coelho, pelo presidente Ricardo Vieira Santiago, pelo vice-presidente Carlos
Henrique Martins Teixeira e diretores minastenistas.
Também estiveram no Clube, durante a visita do general, o
secretário estadual de Esportes e conselheiro do Minas, José
Francisco Filho, o Pelé do Vôlei; o vice-governador de Minas
Gerais, Paulo Brant; a secretária estadual de Impacto Social
Elizabeth Jucá; e o assessor especial do Governo de Minas
Gerais e de Enlace com o Governo Federal, coronel Carlos
Henrique Guedes.
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Legenda para fotos

O presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, agradeceu
a visita do secretário especial do Esporte do Ministério da
Cidadania e ressaltou o objetivo do Clube em contribuir com
as políticas esportivas para toda a sociedade. “Para nós, é
motivo de muito orgulho receber o general Décio Brasil, pois
sabemos do esforço do governo federal para ampliar o acesso ao esporte para toda a população, como fator de desenvolvimento não só do esporte, mas também da educação e
da saúde. Acredito que seja muito importante mostrar um
pouco do que o Minas tem feito nesses 84 anos, para que
a gente consiga, cada vez mais, se integrar com as forças
federais e ajudar nas políticas do esporte”, afirmou o presidente minastenista.

O general Décio Brasil foi presenteado com uma camisa autografada
pelas atletas da equipe de vôlei Itambé/Minas

INSTITUCIONAL

Escudo de Ouro

Diretores e conselheiros se reúnem para comemorar mais um ano de sucesso

Os 84 anos de fundação do Minas serão celebrados em 22 de
novembro próximo, a partir das 20h, em concorrida cerimônia
no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube. O governador
de Minas Gerais, Romeu Zema, é um dos convidados para o
evento, que contará com a presença também de outras autoridades estaduais, municipais e federais, dirigentes esportivos
de vários estados, representantes de empresas e instituições
parceiras do Minas. Como já é tradição, a programação do
evento inclui homenagens e entrega de diplomas a pessoas
que contribuem para a vitoriosa história do Clube.
Receberão o Diploma e o Escudo de Ouro do Mérito Minas-

tenista, a mais alta comenda conferida pelo Clube, Antônio
Filosa, presidente da Fiat Chrysler Automóveis (FCA), empresa patrocinadora, na temporada anterior e na atual, do time
principal de vôlei masculino, o Fiat/Minas; e os colaboradores Maria Lúcia Avelino e Rodolfo Machado.
O Diploma de Atleta Ouro será entregue ao ex-jogador da
equipe Fiat/Minas, tricampeã brasileira e bicampeã sul-americana nos anos 1980, e atual secretário municipal de Esporte, Elberto Furtado; e ao ex-nadador e atualmente neurocirurgião em São Paulo Custódio Michailowsky Leite Ribeiro,
integrante da equipe do Minas de 1976 a 1989, conquistando
títulos nacionais e sul-americanos.

Diploma e Escudo de Ouro 2019

Rodolfo Machado

Maria Lúcia Avelino

Antônio Filosa

Atleta de Ouro 2019

Custódio Michailowsky Leite Ribeiro

Elberto Furtado
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Tradição e modernidade
Minas comemora 84 anos como referência nacional no segmento de clubes

Associados jogam vôlei na Praça
de Esportes recém-inaugurada
do Minas, em 1937

No início dos 1930, conforme a planta original da cidade, a proposta para ocupar a área de 31 mil m², entre as ruas da Bahia e
Emboabas (hoje o quarteirão que compreende as ruas Antônio
Aleixo, Espírito Santo e Antônio de Albuquerque), era construir
um Zoológico. Mas, a ideia não agradava aos políticos da época. Enquanto não se decidia o que fazer com o terreno, a criançada se divertia, diariamente, no espaço que eles chamavam de
“buracão”, escorregando em folhas de bananeira, do alto do barranco até parar nas poças de lama. Segundo historiadores, foi a
primeira-dama da capital, Dona Geni, que mostrou ao marido,
o prefeito Otacílio Negrão de Lima, numa revista americana,
o sucesso da transformação de espaços semelhantes, nos
Estados Unidos, em clubes recreativos.

a praça de esportes era oficialmente designada Parque Santo
Antônio. Em dezembro de 1938, o Decreto-lei nº 150 estabeleceu que “o campo e as instalações” passariam a se chamar
Praça de Esportes Minas Gerais.

Também no início dos anos 1930, Necésio Tavares e um grupo
de amigos, do qual faziam parte José Mendes Júnior, Gamaliel Soares, Oscar Rodrigues, Álvaro Mendonça, Alberto Loyola,
Esmeraldo Borges, José Narciso Machado Coelho, Cassimiro
Laborne, dentre outros, se reuniam para jogar tênis e vôlei no
campo nos fundos da casa de Cícero Ferreira, na Serra, sogro
de Necésio, e conversaram sobre a construção de um clube.

Ao longo das décadas, o Minas se tornou referência nacional
em gestão no segmento de clubes, potência no esporte de
alto rendimento, exemplo na formação de cidadãos por meio
da educação esportiva e polo disseminador de cultura e lazer. Hoje, o complexo sociodesportivo e cultural do Minas é
formado por três Unidades urbanas, além do Minas Náutico,
do qual detém o controle de cotas e a gestão, localizado na
Lagoa do Ingleses, em Nova Lima/MG. Com área total de 471
mil m², 80 mil sócios, dos quais 26 mil cotistas (incluindo o
Minas Náutico) e mais de 3 milhões de acessos às Unidades/
ano, se fosse um município mineiro, o Minas seria o 26º em
arrecadação e 52º no ranking de população*.

O desejo desse grupo e de outro liderado por Waldomiro Salles
encontrou a necessidade da Prefeitura em dar um destino ao
“buracão”. Assim, em 15 de novembro de 1935, em reunião no
Automóvel Clube de Minas Gerais, foi assinada a ata de fundação da nova praça de esportes da capital mineira. Durante o
período da construção do clube, início de 1936 ao fim de 1937,
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Foi em 22 de dezembro de 1967 que a Prefeitura de Belo Horizonte assinou a escritura pública de doação do terreno em que
está edificado o Minas I. Dois anos depois, em 1969, o Governo
do Estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte e a
Diretoria do Minas fecharam acordo, confirmando o terreno, a
praça de esportes, a sede social e o ginásio como propriedade
do Minas Tênis Clube.

Referência nacional

*Fontes: Secretária de Estado da Fazenda e IBGE.

Diretoria do Minas, em julho de 1938, da esquerda para direita:
Olavo Mendonça, Esmeraldo Borges, Necésio Tavares, Gamaliel Soares
(1º secretário), Major Ernesto Dornelles Vargas (presidente),
José Mendes Júnior (vice-presidente), desembargador Walfrido
Andrade, Paulo Gontijo e Waldomiro Salles

FOTOS: CENTRO DE MEMÓRIA DO CCMTC

MEMÓRIA ESPECIAL

Onde tudo começou
No mês em que se comemora os 84 anos de fundação
do Minas, o Centro de Memória do Centro Cultural Minas
Tênis Clube disponibiliza para pesquisa e consulta do público em geral o conjunto de 50 fotografias e recortes de
diversas matérias de jornais dos anos de 1932 a 1938,
que documentam a trajetória esportiva do atleta Evaldo
Tavares, filho de Necésio Tavares, o primeiro presidente
do Clube (1935/1936). O material foi doado em 2015 por Maria Inês Tavares, filha
de Evaldo Tavares, e passou por tratamento de conservação e preservação no Centro de Memória.

Gerson Sabino, Edgard Leite de Castro e atletas das equipes da Faculdade de Direito da antiga Universidade de Minas Gerais. Já os recortes de jornais são de 1937 e 1938
e trazem informações sobre os campeonatos de natação
e basquete, realizados em Belo Horizonte naqueles anos,
que tiveram a participação de Evaldo Tavares.

O acervo inclui imagens, datadas de 1932
a 1938, do antigo “campo da Serra” e da recém-inaugurada (1937) Praça de Esportes
do Minas, com atletas de vôlei e de basquete, companheiros de Evaldo Tavares, como

Jogo de vôlei no “campo da Serra”,
na casa de Cícero Ferreira,
no início dos anos 1930
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Eleições no Conselho

Assembleia Geral Ordinária elege a Chapa Minas

A eleição para composição do Conselho Deliberativo mobilizou os associados

Com 2.124 votos, a Chapa Minas foi a vencedora da eleição para composição do Conselho Deliberativo do Clube.
A outra concorrente, Chapa Renovação, teve 2.082 votos.
Houve, ainda, 18 votos em branco e seis nulos. No total,
foram registrados 4.230 votos. Realizada em 14 de outubro último, no Salão de Festas do Centro de Facilidades,
na Unidade I, a Assembleia Geral foi aberta às 8h15 e encerrada às 19h. Após a apuração dos votos, o resultado foi
proclamado pelo presidente da mesa da Assembleia, Murilo
Eustáquio Santos Figueiredo. Na sequência, os 100 conse-

Servidores do TRE/MG deram suporte ao Minas na realização
da eleição
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lheiros titulares e 20 suplentes eleitos foram empossados
pelo presidente do Conselho Deliberativo do Minas, Sergio
Bruno Zech Coelho. “Em nome do Conselho Deliberativo do
Minas, parabenizo todos os participantes desta eleição, que
fizeram um verdadeiro espetáculo democrático. Agradeço a
todos que colaboraram na realização deste pleito. Declaro
empossados os conselheiros para o mandato 2019/2025”,
discursou Sergio Bruno.

Nelson Baisi Cerqueira, secretário da assembleia geral que
elegeu 1/3 do Conselho; Sergio Bruno Zech Coelho, presidente
do Conselho Deliberativo; e Murilo Eustáquio Santos
Figueiredo, presidente da assembleia geral

ELEIÇÕES
O Conselho Deliberativo do Minas é constituído por 350
membros titulares e 40 suplentes, sendo 150 natos. Trienalmente, são eleitos 100 titulares e 20 suplentes para o
mandato de seis anos.

justiça eleitoral tem um enorme significado, porque se trata

Este ano, a eleição para o Conselho Deliberativo do Minas
contou com 12 urnas eletrônicas (além de três em stand by),
cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que é presidido
pelo desembargador e também associado do Minas Rogério
Medeiros. “É uma satisfação enorme participar desse
momento histórico para o Minas. Digo tanto como parceiro
e representante do TRE quanto como sócio e assíduo
frequentador do Clube. É com muita satisfação que podemos
celebrar essa parceria para ceder as urnas eletrônicas na
votação para os novos membros do Conselho. Isso para a

desta edição da Revista do Minas (páginas 20 e 21).

de um dos maiores e melhores clubes do Brasil, com enorme
quadro de associados, do mais elevado nível cívico, moral e
pessoal”, comentou o desembargador, que é o entrevistado
Também compareceram ao Minas, no dia da eleição, o procurador e associado Bruno Nominato, representando o Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais (MP Eleitoral), e Antônio
Sérgio Tonet, também sócio e procurador-geral de Justiça
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. “Para mim,
também é uma alegria participar e acompanhar o processo
eleitoral democrático do Minas, clube de extrema relevância
para o nosso estado”, disse o procurador Bruno Nominato.

Arnaldo Oliveira, membro da Comissão de Registro de Chapa da Eleição 2019; o procurador do MP Eleitoral Bruno Nominato;
o desembargador Nilson Reis, membro da Comissão de Registro de Chapa da Eleição 2019; o presidente do TRE-MG, Rogério
Medeiros; o procurador-geral do MPMG, Antônio Sérgio Tonet; Sergio Bruno Zech Coelho, presidente do Conselho Deliberativo do
Minas; e o vice-presidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira

Nova Diretoria

Chapa Minas é a única concorrente na eleição marcada para 4 de novembro
Conforme estabelece o artigo 39 do Estatuto do Minas, os
membros titulares do Conselho Deliberativo se reunirão no
dia 4 de novembro, às 19h, no Salão do Centro de Facilidades
(CF6), no Minas I, para eleger a Diretoria e a Comissão Fiscal
do Clube para o triênio 2020/2022. Os eleitos serão empossados no mesmo dia da eleição, mas o mandato terá início
em 1º de janeiro de 2020. Somente a Chapa Minas, liderada
pelo atual presidente Ricardo Vieira Santiago, fez o registro na
Secretária do Clube, cujo prazo se encerrou em 6 de outubro.

A Diretoria do Minas é composta por 13 membros eleitos – presidente, vice-presidente, diretores secretário e financeiro – e
nove diretores gerais. De acordo com o item XXIV do artigo 48
do Estatuto do Minas, a Diretoria pode nomear até dez diretores
adjuntos. Já a Comissão Fiscal tem três membros titulares e
três suplentes.
Para saber tudo sobre as eleições no Minas, acesse o hotsite
socio.minastc.com.br/eleicoesminas2019/
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SEU PATRIMÔNIO

Bem cuidado

Reformas e manutenção da infraestrutura garantem conforto aos sócios

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva garantem a preservação das edificações e o pleno funcionamento do Clube

Para manter as três Unidades funcionando plenamente, garantindo a preservação do patrimônio e oferecendo conforto
e comodidade aos associados, as equipes de engenharia e
manutenção do Minas não param nunca. Confira os serviços
programados e corretivos em andamento.
Minas I: substituição de toldos no Espaço da Criança, na Lanchonete da Piscina Infantil, no corredor do piso 4 do Centro de
Facilidades (CF4) e na passagem entre os pisos 2 do Centro
de Facilidade (CF2) e do Centro de Treinamento (CT2); pintura
da Pista de Cooper; execução de projeto e instalações contra
descargas atmosféricas do Prédio do Relógio; manutenção da
estrutura metálica do toboágua; reaplicação do revestimento
antipichação nas fachadas dos Centros de Treinamento e Lazer; e conclusão da pintura das fachadas do Prédio do Relógio, da Sede Social e do Centro de Facilidades.
Minas II: manutenção da rede contra incêndios para renovação do Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e
manutenção dos jardins da Sede Social.
Minas Country: manutenção semanal nos dois campos gramados; manutenção preventiva nos dois poços artesianos da

Unidade; recuperação das cercas danificadas no perímetro da
Unidade; conclusão da rede de água pluvial e revitalização de
pintura das muretas e ferragens do Setor de Tênis; continuação do plantio de árvores frutíferas, além de plantio de grama
em diversos setores da Unidade; reforma de canteiros nas
portarias de entrada e saída.

Patrimônio da cidade
A Sede Social e o Prédio do Relógio do Minas I foram vistoriados, no último mês, pela Diretoria de Patrimônio e Arquivo
Público/Fundação Municipal de Cultura, que emitiu parecer
favorável ao estado de conservação dos bens, que são tombados pela Prefeitura de Belo Horizonte, em função do valor
histórico que representam para o patrimônio cultural da capital mineira.
E a Gerência de Engenharia e Manutenção do Clube protocolou, no último mês, na Prefeitura de BH, conforme orientação
e prazo descritos no PLU nº 080188/17, a documentação de
atendimento às condicionantes, no primeiro prazo de 60 dias
para o Licenciamento Urbanístico do Minas I.
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Melhores em quadra

Torneio de Tênis de Duplas do Náutico premia os vencedores

Os seis tenistas que formaram o pódio da categoria 3ª Classe

As duplas Pedro Raso/Renato Barbosa
e Guilherme Guimarães/Lorenzo Lima e
foram as campeãs do Torneio de Tênis
de Duplas, realizado no Minas Náutico,
em setembro último. A competição contou com 28 participantes, distribuídos
nas categorias 3ª e 4ª Classes. O diretor
Eduardo Henrique prestigiou a festa de
encerramento, na Área de Convivência
das Quadras de Tênis, que teve entrega
de troféus aos vencedores. Confira a
classificação final do torneio de duplas,
nas duas classes:
3ª CLASSE			
1º: Pedro Raso / Renato Barbosa
2º: Rafael Malheiros / Paulo Henrique
Carvalho 				
3º: Ricardo Botti / Guilherme Giffoni
4ª CLASSE			
1º: Guilherme Guimarães / Lorenzo Lima
2º: Acácio Costa / Lucas Santos
3º: Glauco Zebral / Milton Sacramento
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O diretor Eduardo Henrique com a dupla campeã da 4ª Classe

MINAS NÁUTICO

Eleições no Náutico

Nos dias 4 e 23 de novembro, haverá eleição para o Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo do Minas
Tênis Náutico Clube é formado por
60 membros titulares e 10 suplentes,
que são eleitos trienalmente. Este ano,
haverá eleições, e somente uma chapa
foi registrada: a Chapa Minas Náutico.
A votação será em dois tempos:
1) No dia 4 de novembro, 31 membros
titulares e cinco suplentes serão eleitos
pelo Conselho Deliberativo do Minas
Tênis Clube, em reunião extraordinária,
às 20h30, no Minas I. Vale lembrar
que o Minas Tênis detém o controle
societário do Minas Náutico.

2) Já no dia 23 de novembro, das 14h às
16h, no Salão do Pavilhão de Esportes
e Eventos, os sócios titulares do Minas
Náutico, em pleno gozo de seus direitos
e em dia com suas obrigações para com
o Clube, elegerão, em assembleia geral,
os demais 29 titulares e cinco suplentes
que completam o Conselho Deliberativo
do Náutico. Os sócios deverão levar
a carteira social ou documento de
identidade. Não é permitido o voto por
procuração.

Eleições 2019

Saiba tudo sobre as eleições no
Náutico, acessando o link http://socio.
minastc.com.br/eleicoesnautico2019/

Track&Field Experience

Empresa parceira promove evento na Academia do Náutico

Cerca de 150 alunos da Academia do
Minas - Unidades I, II e Náutico - participaram do Track&Field Experience, em setembro, no Salão de Festas do Pavilhão

de Esportes e Eventos do Minas Náutico.
A programação incluiu duas aulas de
spinning, uma de funcional e uma de
dança, com cinco professores convida-

dos e 11 profissionais do Clube. Os participantes foram recebidos com café da
manhã e ganharam desconto de 10% em
produtos na loja Track&Field, no Minas I.
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Cronograma em dia

Primeiros serviços são concluídos no prazo estabelecido

Escavações das piscinas foram concluídas pela Detronic

Cumprindo o cronograma proposto, foram concluídos, em outubro, os serviços de terraplenagem, demolição, escavação e
compactação do terreno, onde será construída a nova área
de lazer, no primeiro nível do Country, os muros de arrimo, e
haverá a reforma da galeria de águas pluviais.
Com a terraplenagem, a área passa a contar com deck de
aproximadamente 1.800 m² em um mesmo nível, proporcionando acessibilidade universal. Ainda no mesmo terreno, foram executadas as escavações das piscinas e da estação de
tratamento de água e o leito de brita, que serve de base para
as lajes de piso e para a fundação das piscinas. Os serviços ficaram a cargo da Detronic. O aterro e a compactação da área
contaram com controle tecnológico de solos, feito pelo laboratório Tepac, garantindo a condição estabelecida em projeto
para a execução das fundações.

Montagem do gabião da galeria de águas pluviais
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A Geofoco foi a responsável pela construção dos muros
de arrimo, que são em blocos pré-moldados de concreto,
grampeados ao maciço existente com uso de barras de aço
e injeção de calda de cimento ou presos ao aterro com uso
de geogrelha de alta resistência. Os blocos utilizados nos
muros possibilitam o plantio de vegetação, compondo, de
forma harmoniosa, o entorno do deck das piscinas e edificações a serem construídas.
A nova galeria de águas pluviais foi executada pela Construtunel, que construiu um túnel sob o atual estacionamento do Country, adotando o processo não destrutivo da superfície, com 43 metros de extensão. A obra incluiu, ainda,
a reforma e a ampliação da vazão da galeria existente, a
limpeza na região de entrada dos túneis e a execução de
gabião, alas e gradeamento.

PDMTCC

Olho vivo

IMAGEM EM PERSPECTIVA

Obras do PDMTCC são acompanhadas por auditoria independente

Perspectiva da nova área de lazer, no primeiro nível do Minas Country

Para garantir a completa transparência e a lisura dos processos
de controle financeiro, administrativo e trabalhista das obras
do Plano Diretor do Minas Tênis Country Clube (PDMTCC), a
Diretoria do Clube contratou a Orplan Auditores Independentes.
Segundo o diretor de Obras e presidente da Comissão de Obras,
José Cláudio Nogueira Vieira, “a empresa foi contratada para
funcionar como uma ferramenta de prevenção de ocorrências
que possam prejudicar a concretização das expectativas do
Minas, ao longo da implementação das obras do Plano Diretor”.

Em setembro último, o associado e administrador de empre-

A Orplan tem como atribuições fazer a auditoria em todo o
processo licitatório das obras, por meio da conferência dos
valores a serem pagos pelo Clube, e a verificação dos comprovantes de recolhimentos tributários e trabalhistas, de forma a
garantir que nenhum passivo seja deixado para o Clube, após
a conclusão das obras. As auditorias são feitas mensalmente
e fiscalizadas pela Gerência de Controladoria do Minas.

ção das obras civis da nova área de lazer do Minas Country,

sas Carlos Alberto Costa Fonseca passou a fazer parte da Comissão de Obras do Minas, que já conta com os conselheiros
Último de Moura Santiago, Ronaldo Vasconcellos e José Guimarães Batista Silva, e os sócios Carlos Fabiano Peixoto de
Brito, Marcelo Botelho Mesquita e Rodrigo de Oliveira Santos.

Obras civis
A Construtora Satélite foi a vencedora da licitação para execuque inclui a construção de piscinas, lanchonete, vestiários e
espaço da criança. Segundo o cronograma da empresa, as
obras serão executadas no período de outubro de 2019 a abril
de 2020. Os serviços de instalações ainda estão sendo projetados e serão licitados até o final de 2019.
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Desembargador Rogério Medeiros, presidente do TRE-MG e sócio do Minas

“A urna eletrônica é um patrimônio de todos nós”
Sócio do Minas há duas décadas, Rogério Medeiros Garcia de
Lima é natural de São João Del Rei, graduado em Direito pela
Universidade Federal de Minas Gerais (1986) e doutor em Direito Administrativo pela mesma instituição. Foi promotor de
Justiça em Minas Gerais de 1986 a 1999, quando ingressou
na magistratura. Presidiu as eleições municipais em BH, em
2004, como juiz-diretor do Foro Eleitoral. Em 2006, foi membro substituto da Corte Eleitoral, na classe de juiz de direito.
Promovido ao cargo de desembargador do TJMG em 2008,
integra, atualmente, a 13ª Câmara Cível daquela instituição.
É autor de diversas obras jurídicas, exercendo a docência em
cursos de graduação e pós-graduação. Assumiu a presidência
do TRE-MG em 2009.
Na entrevista a seguir, o desembargador Rogério Medeiros
fala da parceria entre o TRE-MG e o Minas nas eleições para
o Conselho Deliberativo, destaca a segurança da urna eletrônica e a importância do cadastro biométrico e comenta suas
expectativas para as eleições municipais de 2020.
Como foi feita a parceria do TRE-MG com o Minas nas eleições do Conselho Deliberativo, em outubro último?

“A utilização de urnas
eletrônicas para eleições
na comunidade é uma
possibilidade prevista nas
normas da Justiça Eleitoral”

Houve um pedido oficial ao TRE para essa colaboração por
parte do vice-presidente do Minas, Carlos Henrique Martins
Teixeira, que tramitou no Tribunal e, como estava dentro do
padrão, autorizamos a cessão das urnas eletrônicas. Foram
utilizadas 15 urnas eletrônicas, sendo três de backup - urnas
reserva que ficaram prontas para serem utilizadas, caso alguma urna “titular” apresentasse defeito. Lembro que a utilização de urnas eletrônicas para eleições na comunidade é uma
possibilidade prevista nas normas da Justiça Eleitoral, desde
que haja o cumprimento de determinados requisitos. Já emprestamos urnas, por exemplo, para as eleições no CREA, no
CEFET, para a escolha do Conselho Tutelar em 26 municípios
de Minas. Essa utilização, para nós, significa que a segurança
do voto eletrônico é reconhecida pela sociedade. A urna eletrônica, um produto brasileiro que muito nos orgulha, idealizada pelo mineiro (e também sócio do Minas) ministro Carlos
Velloso, é um patrimônio de todos nós, inclusive fabricado em
Minas, em Santa Rita do Sapucaí.
Quais foram os cuidados adotados pelo TRE-MG para garantir a legitimidade e a agilidade no processo eleitoral no
Minas?
Para garantir a legitimidade e a agilidade na eleição do Minas
Tênis Clube, o TRE-MG primeiramente parametrizou os dados
fornecidos pela entidade requerente: dia e horário da eleição,
eleitores aptos a votar em cada seção e chapas concorrentes
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ENTREVISTA
com seus respectivos nomes e
logomarcas. Em seguida, foi feita a
aprovação do software parametrizado,
que consistiu em demonstrar para os
representantes do Minas Tênis Clube o
software em pleno funcionamento na
urna eletrônica. Após a aprovação, o TRE
trabalhou na geração de mídias, carga
das urnas e treinamento de mesários,
sempre com a participação da entidade.
Por fim, o TRE-MG prestou todo o
suporte necessário no dia da eleição. A
totalização dos votos foi realizada pelo
próprio Minas Tênis Clube.
A segurança das urnas eletrônicas
permeou o debate político nas eleições presidenciais de 2018, no Brasil.
Qual é o percentual de confiabilidade,
hoje, dos equipamentos utilizados nos
processos eleitorais no Brasil?
A Justiça Eleitoral não tem pesquisas
recentes que envolvem a percepção
da população sobre a questão. A instituição foi uma das grandes vítimas da
desinformação nas eleições passadas,
e isso pode ter gerado algumas dúvidas junto a determinados segmentos
da população. Mas podemos garantir
que o processo eletrônico de votação
no Brasil é seguro, cercado de muitas
barreiras e mecanismos que nos fazem
ter certeza de que o resultado da eleição é 100% fiel à vontade do eleitor. Eu
sempre digo que, desde a implantação
da nova tecnologia, velhos coronéis da
política passaram a perder eleições
que nunca perdiam.
Qual é a previsão de implantação total do sistema biométrico em Minas
Gerais?
O recadastramento biométrico do eleitorado em Minas e em todo o País será
finalizado em 2022, conforme planejamento do TSE. E aproveitamos para
recomendar a todos que ainda não fizeram a sua biometria, que façam logo,
pois quanto mais próximo dos finais de
prazo, mais filas podem ser apresentadas. E temos ainda a comodidade da
possibilidade do agendamento, pelo
www.tre-mg.jus.br.

Quais são as vantagens do sistema
biométrico?
A principal vantagem do recadastramento biométrico é a segurança, pois
ajuda a prevenir fraudes. Ele garante
que cada pessoa seja única no cadastro
eleitoral, descartando a possibilidade de
um eleitor se passar por outro no ato de
votar ou até de fazer várias inscrições
eleitorais em locais distintos, utilizando-se de identificação falsa. Com a biometria, não é possível uma pessoa se
passar por outra.

“Já estamos em
uma cruzada, nas
cidades polo do
Estado, contra a
desinformação e
as chamadas
fake news”
Por que em alguns municípios de
Minas Gerais o uso da biometria é
obrigatório e em outros não?
A biometria em Minas, assim como
nos demais estados, está sendo implantada de maneira gradual, já que requer esforços que não são pequenos,
de diversas naturezas. Ainda mais em
um estado como o nosso, com o maior
número de municípios do País, segundo maior eleitorado (só perdendo para
São Paulo), de grande dimensão territorial e contrastes regionais. Nas eleições de 2018, em 84 municípios mineiros, a biometria foi 100% obrigatória e,
no atual ciclo, que termina no início de
2020, outros 175 estão passando pelo
recadastramento biométrico.
Qual é a expectativa do senhor, como
presidente do TRE-MG, para as eleições municipais de 2020?

Geralmente, as eleições municipais
são um processo de disputa muito
aguerrida, com os nervos de candidatos e dos cidadãos à flor da pele, já que
o cenário municipal é mais próximo
de cada um. Já estamos, atualmente,
em uma cruzada, nas cidades polo do
estado, contra a desinformação e as
chamadas fake news, que impactaram
as últimas eleições e podem prejudicar
até a qualidade da nossa democracia.
Na oportunidade, aproveitando o espaço, faço um apelo a todos: na dúvida,
não compartilhe o que recebeu nas
redes sociais ou por aplicativos de
mensagens. É checando antes a informação e evitando discursos de ódio
que estaremos contribuindo para que
tenhamos um processo democrático
mais qualificado.
Como sócio do Minas, qual é a opinião
do senhor sobre a gestão do Clube?
Sou sócio do MTC há duas décadas. É
um clube de muita tradição na história de Belo Horizonte. Brilha nacionalmente nos esportes especializados. O
escritor Fernando Sabino foi nadador
campeão, quando jovem. O Restaurante do Minas I possui um glamour
inquestionável. Frequento as piscinas
do Clube nos fins de semana. Convivo
com minha família e meus amigos prazerosamente. Tomo a minha cerveja
gelada. Ao longo desses anos, o Clube
cresce e é administrado com muita
competência. Meus cumprimentos aos
dirigentes de hoje e de sempre.

“Ao longo
desses anos, o
Clube cresce e
é administrado
com muita
competência”
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LAZER

Réveillon no Minas

Comemore a chegada de 2020, na Unidade II, em grande estilo

É momento de planejar a virada do ano, e o Clube está preparando mais uma festa de Réveillon inesquecível para as famílias minastenistas, no dia 31 de dezembro, das 20h às 3h, na
Unidade II. Haverá decoração temática, espetáculo pirotécnico à meia-noite, apresentação de escola de samba e quatro
ambientes: Salão de Festas, Quadras de Peteca, Gramado e
Boate Sub-17.
No Gramado e na Boate Sub-17, a entrada é gratuita para associados do Minas Tênis Clube. Haverá barracas e food trucks de
alimentos e bebidas para todos os gostos. No palco do Gramado, as bandas Putz Grilla e Via Láctea animam a festa da virada.
Entre os dias 18 e 30 de novembro, estarão abertas as inscrições, nas Centrais de Atendimento e na Área do Associado
do site minastenisclube.com.br, para o sorteio de mesas de
quatro lugares para o Gramado. O sorteio será no dia 2 de
dezembro, às 9h, e os contemplados terão até as 20h do dia
6 de dezembro para retirar seus ingressos. A partir do dia 7
de dezembro, às 9h, os convites não retirados serão disponibilizados para outros associados, presencialmente. Sócios
podem adquirir ingressos para seus convidados não sócios,
também nas Centrais de Atendimento, a partir do dia 2 de dezembro, a R$ 200.

No Salão de Festas, a pista de dança será comandada pelas
bandas Dib Six e Expresso e Companhia. Já nas Quadras de
Peteca, haverá os shows dos grupos Zeeper e Toque de Classe.
As mesas para o réveillon no Salão de Festas e nas Quadras
de Peteca Cobertas estarão à venda a partir do dia 2 de dezembro, nas Centrais de Atendimento.
Os valores das mesas e outros detalhes do Réveillon do Minas serão divulgados na próxima edição da Revista do Minas,
no site e nas mídias sociais. Fique ligado!

Fim de expediente

Bon Jovem, banda cover de Bon Jovi, anima a última Happy Hour do ano
No dia 29 de novembro, das 18h às 22h, o Gramado do Minas I
receberá a última edição da Happy Hour deste ano, com show
da banda Bon Jovem, grupo belo-horizontino cover de Bon
Jovi. Formado desde 2008 por Aurélio Penna (voz), Fernando Delaretti (teclados), Giordano Bruno (guitarra), Guilherme

Paulista (guitarra), Acácio (baixo) e Flávio Garcia (bateria), o
grupo se destaca no cenário mineiro pelo repertório de hits de
Bon Jovi, do estilo hard rock às baladas. O evento tem entrada
gratuita e exclusiva para sócios do Minas Tênis Clube, com
serviço de alimentos e bebidas cobrado à parte. Não perca!
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LAZER

Nos gramados

Torneio Interno de Futebol movimenta o campo do Country

Realizado nos meses de agosto a
outubro, o tradicional Torneio Interno
de Futebol de Campo contou com a
participação de 290 associados, distribuídos em seis times na categoria
Livre e oito times na categoria Máster.
As equipes Corinthians foram as campeãs nas duas categorias. A final acirrada da categoria Livre teve vitória do
Corinthians por 5 a 2 sobre o Grêmio.
O Internacional ficou em terceiro lugar. Já na categoria Máster, a final foi
tranquila para o também Corinthians,
que goleou o Palmeiras, por 4 a 0.
O Fluminense ficou com o bronze.
Em churrascão após as partidas
finais, os três melhores times e os
artilheiros de cada categoria - Júlio
Cesar Silva Freitas (Livre) e Marcelo
Dantas (Máster) receberam troféus
e medalhas. Os jogadores das duas
equipes campeãs foram premiados
também com um mês de treinamento
gratuito na People Treinamento e
Saúde, patrocinadora do torneio. A
festa de encerramento contou com
a presença do presidente Ricardo
Santiago, do diretor de Lazer Gustavo
Zech Coelho, do diretor Ouvidor
Fernando Zefferino e do diretor de
Futsal Sergio Starling Versiani.

Campeão da categoria Livre: Corinthians

Daniel Dayrell Chernicharo, André Reis Coelho, Leonardo Augusto Bueno Figueiredo,
Alexandre Carvalho Pereira, Júlio Cesar Silva Freitas, Sergio Miranda Borges Caixeta,
Arthur Piau Vieira Castilho, Leonardo Mota Guedes, Leonardo Bahia Pereira, Rodrigo
Ramos Casagrande, Vitor Vinte Macieira, Thales Guimarães Piancastelli, Urbano
Brochado Santiago, Daniel Albuquerque Almeida, Pedro Calaça Camara, Elzio
Pereira, Henrique Buldrini Filogonio, Hilton Rubens Morato Junior, Pedro Vitor Cruz
Pinheiro e Marcelo Borges Evangelista.

Campeão da categoria Máster: Corinthians

CLASSIFICAÇÃO
Categoria Livre
1º lugar - Corinthians
2º lugar - Grêmio
3º lugar - Internacional
Categoria Máster
1º lugar - Corinthians
2º lugar - Palmeiras
3º lugar - Fluminense

24 • Novembro de 2019 • REVISTA DO MINAS

Francisco Albano Andrade, Bernardo Bethonico Martins, Leonardo Pinto Neves, Marcelo
Dantas Muradas, Leandro Correia Botelho, Daniel Dias Ribeiro, Tomas Vieira Penna,
Eduardo Vasconcellos Serafini, Juvenal Cabral Nunes Júnior, Gustavo Brito, Rodrigo
Campolina Hauck, Luiz Gustavo Dutra Timo, Alexandre Orsi Guimaraes Pio, Sergio
Bayard Gomes Carvalho, Érico Marcel Gomes de Carvalho, Alexandre Carvalho Pereira,
Gustavo Oliva Galizzi, Júlio Machado Melgaço e Rodrigo Xavier Penido.

Festa da Academia
Confraternização anual terá boate com open food, open bar e super-heróis
Já estão à venda, na recepção da Academia do Minas – Unidades I e II e Minas Náutico –, e nas Centrais de Atendimento, os
ingressos para a Festa Anual da Academia do Minas, que será
realizada no dia 6 de dezembro, a partir das 20h, no Salão de
Festas do Centro de Facilidades do Minas I. A boate temática, com decoração inspirada nos super-heróis dos quadrinhos,
será embalada por DJ e terá open bar de drinkeria, espumante,
cerveja, refrigerante e água; e open food de salgados, pratos
quentes e frios.
Os associados podem preparar suas fantasias para entrar no
clima da festa. Os ingressos custam R$ 150 para sócios e
R$ 180 para convidados de sócios. Os ingressos para convidados somente podem ser adquiridos por sócios. Para compra feita em novembro, o valor pode ser parcelado em duas
vezes. A compra feita em dezembro será paga à vista. Mais
informações: (31) 3516-1049.

Projeto Integra Boas Ações
O Torneio Integra Boas Ações, que há 13 anos promove a integração entre os alunos do Curso de Vôlei do Clube e, atualmente, estimula também a prática da responsabilidade social,
reuniu cerca de 130 alunos, no último mês, nas quadras dos
Minas I e II. As três equipes primeiras colocadas em pontos
e em doações para o Programa Minas Tênis Solidário foram
premiadas com medalhas. Foi arrecadada, durante o evento,
uma tonelada de alimentos não perecíveis e 24 novelos de lã.
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Felipe Machado, Levi Peres, Rafael Gontijo, Rafael Vilela,
João Paulo Botelho e Bernardo Galineri formam a equipe vencedora do torneio

EDUCAÇÃO

Metodologia campeã

Colégio Tiradentes da PM/MG firma convênio técnico-científico com o Minas

Dirigentes do Minas, convidados, representantes da PMMG e do Colégio Tiradentes e alunos, durante a reunião de assinatura do convênio

O Minas Tênis Clube e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de
Minas Gerais (CTPM/RMBH) firmaram, no dia 25 de setembro,
convênio de cooperação técnico-esportiva, por meio do Projeto
Escola de Esportes Minas Tênis Clube, nas modalidades futsal,
judô e natação. O contrato foi assinado pelo presidente do
Minas, Ricardo Vieira Santiago, e pelo comandante-geral da
PMMG, tenente-coronel Giovanne Gomes da Silva.
Também participaram da reunião a diretora do Colégio
Tiradentes, tenente-coronel Ana Paula de Lima Garcia Neves, o
vice-presidente Carlos Henrique Martins Teixeira, os diretores
de Educação e de Esportes do Minas, respectivamente,
Frederico Mascarenhas e Carlos Antonio da Rocha Azevedo, o
deputado estadual coronel Henrique e o assessor especial do

Governo de Minas, coronel Carlos Henrique Guedes, além de
alunos do Colégio Tiradentes, como Emanuella Silva Soares,
14 anos, estudante do 9º ano, que há dois anos é atleta da
equipe de natação do Minas. “É um grande orgulho participar
disso”, falou a jovem nadadora.
A metodologia da Escola de Esportes Minas Tênis Clube –
criada há 15 anos e com 18 instituições particulares e públicas
atendidas – será aplicada nas aulas da Escolinha da Unidade
Argentino Madeira do Colégio Tiradentes, no bairro Santa
Tereza, em Belo Horizonte, que tem 230 alunos. Também
serão realizados testes em alunos do Colégio Tiradentes
para detecção de talentos nas três modalidades, que poderão
integrar as equipes minastenistas.

Música e dança

Eventos de encerramento do semestre movimentam os alunos do Minas
Neste mês de novembro, o Teatro do Centro Cultural Minas
Tênis Clube (CCMTC) receberá familiares e amigos dos alunos
do Curso de Musicalização, que farão duas apresentações,
acompanhados de banda profissional. No dia 13, o show será
dos flautistas de 6 a 12 anos, que tocarão repertório eclético, incluindo os clássicos “Hoje quem dorme é o leão”, “Over
the rainbow”, entre outros. Já no dia 14, os alunos de violão
e teclado, com idade entre 6 e 80 anos, sobem ao palco. As
duas apresentações serão às 19h30, com abertura feita pelos
alunos de 4 a 5 anos, que cantarão e brincarão ao som de canções folclóricas. Ingressos a R$ 10, para sócios e convidados
de sócios, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II.

A partir do dia 4 de novembro, estarão disponíveis, nas
Centrais de Atendimento, pelo valor de R$ 20, os ingressos
para o tradicional Festival Anual de Dança do Minas.
As apresentações serão nos dias 7 e 8 de dezembro, no
Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC), em
duas sessões diárias: às 16h e às 19h. O tema do Festival
2019 será “E se não tem a gente inventa...”, que remete às
grandes invenções da humanidade. Participarão do Festival 330 alunas e alunos dos Cursos de Balé Clássico e Contemporâneo, Danças Urbanas, Jazz, Sapateado Americano
e Iniciação à Dança.
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Novembro Azul

Urologistas alertam os homens para a importância do cuidado com a saúde

O movimento global “Novembro Azul” mobiliza, anualmente, governos e instituições de saúde em vários países, que se engajam
na campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer
de próstata. Reforçada com a iluminação em azul, de edificações e monumentos em diversas partes do mundo, inclusive
o Prédio do Relógio no Minas I, durante o mês de novembro, a
campanha tem como objetivos eliminar preconceitos e conscientizar os homens para a importância dos cuidados com a
saúde. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca),
foram registrados 68.220 novos casos de câncer de próstata,
em todo o Brasil, em 2018. É o segundo tipo mais comum entre
os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. O
câncer de próstata é considerado como uma doença da terceira
idade, já que a incidência é maior a partir dos 65 anos, mas
pode acometer homens a partir dos 40 anos.
A próstata é uma glândula do sistema genital masculino, localizada embaixo da bexiga, à frente do reto, e, no seu inte-

rior, passa a primeira porção da uretra. Ela é responsável por
produzir parte dos fluidos do sêmen. O câncer da próstata
é o crescimento desordenado, agressivo e incontrolável de
células da próstata, podendo atingir órgãos vizinhos e outras
regiões do corpo. Na maioria das vezes, a doença não apresenta sintomas.
“Quando os sintomas aparecem, em 95% dos casos, o câncer
já está em fase avançada, por isso, é importante a ida ao urologista. Você não consegue prevenir, mas consegue um diagnóstico precoce, com elevadas chances de cura”, comentou o
urologista Alexandre Carvalho de Menezes.
Para o especialista, a campanha Novembro Azul é uma boa
oportunidade para que os homens lembrem da importância
de cuidar da saúde. “Vá ao seu urologista. Seu médico de confiança irá fazer a investigação correta. Se o câncer for diagnosticado, ele irá informar o tratamento adequado”, afirmou.

Alexandre Carvalho de Menezes: “o tratamento, hoje, tende a ser cada vez menos invasivo e com menor chance de efeitos colaterais”
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ESPECIAL
O diagnóstico do câncer de próstata é feito por meio de biópsia da glândula, quando aparece alteração no exame de sangue (dosagem de PSA) ou no exame físico (toque da próstata).
Identificado o câncer, o tratamento dependerá do estágio da
doença, agressividade do tumor, idade e condições clínicas do
paciente. “Na fase inicial da doença, em que a intenção é curar
o paciente, existem as alternativas do acompanhamento ativo,
cirurgia (prostatectomia radical) ou radioterapia. Nos estágios
mais avançados, o tratamento é paliativo, por meio da ablação
hormonal”, explicou o urologista João Marcos Neto.
A falta de informação e o preconceito ainda afastam alguns
homens dos consultórios médicos, o que é um erro, já que o
diagnóstico precoce é um importante aliado no combate à doença. “O exame é simples e não é um demérito a ninguém. O
segredo para tratar o câncer de próstata é o diagnóstico precoce, quando a doença ainda é silenciosa, não apresentando
qualquer sintoma. O índice de cura no tratamento do câncer de
João Marcos Neto: “O segredo para tratar o câncer de próstata
é o diagnóstico precoce”

próstata é acima de 90%, desde que identificado na fase inicial”,
enfatizou João Marcos Neto.
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Hora do Café

GENILTON ELIAS

Melitta abre loja conceito no Centro Cultural Minas Tênis Clube
O Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC) foi o local escolhido pela Melitta para a instalação da loja conceito da marca.
O presidente global e membro da 4ª geração de fundadores da
empresa, Jero Bentz, visitou o espaço, no 5º andar do Centro
de Facilidades (CF5), no Minas I, acompanhado do presidente
da Melitta no Brasil Marcelo Barbieri, em outubro último. Eles
foram recebidos pelo presidente do Conselho Deliberativo do
Clube, Sergio Bruno Zech Coelho.
Além de conferir as instalações da Loja Conceito Melitta do
CCMTC, Bentz percorreu as dependências do Clube e gostou
do que viu. “Assim como a Melitta, o Minas é uma instituição
que pensa na família. Os valores são parecidos, e estou muito
otimista com esta nova parceria no Brasil”, afirmou.

Jero Bentz, presidente global da Melitta, Sergio Bruno Zech
Coelho, presidente do Conselho Deliberativo do Minas, e
Marcelo Barbieri, presidente da Melitta no Brasil,
na Cafeteria Melitta, no CCMTC

Fundada em 1908 e com filiais em diversos países, a Melitta
chegou ao Brasil em 1968. Atualmente, é uma das cem maiores empresas da Alemanha e fabrica mais de 160 itens relacionados ao café.

Uma voz, um instrumento
O último show em 2019 do programa “Uma voz, um instrumento”,
realizado pelo Minas e idealizado pelo gestor e produtor Pedrinho
Alves Madeira, será “Electra”, de Alice Caymmi, no dia 8 de novembro, às 21h, no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube
(CCMTC). Os ingressos custam R$ 60 (inteira), na bilheteria do
Teatro ou no site www.eventim.com.br. Classificação: livre.

Alice Caymmi encerra
o projeto “Uma voz, um
instrumento”, com o
show “Electra”

O show é baseado no repertório e no formato do disco homônimo. No palco, Alice estará acompanhada do pianista João
Rebouças e do percussionista Filipe Castro. Dirigido por Paulo
Borges e com figurino assinado por Alexandre Herchcovitch,
o espetáculo é dividido em três atos: “Tragédia”, “Revolução” e
“Futuro”. No repertório, construído por Alice em parceria com Zé
Pedro, diretor artístico do álbum, estão obras de Tom Zé e Elton
Medeiros, Maysa, além de canções de seus álbuns anteriores.

Letra em Cena
A última sessão em 2019 do programa literário do Minas Tênis Clube, “Letra em Cena. Como ler...”, será no dia
12 de novembro, às 19h, no Café do Centro Cultural Minas Tênis Clube. O autor homenageado será Euclides da
Cunha (1866-1909), que terá sua obra analisada pelo escritor e professor Marco Luchesi, titular da Faculdade
de Letras da UFRJ. A principal obra de Euclides da Cunha, “Os sertões”, publicada em 1902, é considerada um
marco do movimento pré-modernista, pois, além de narrar a guerra, detalha a vida e as dificuldades do povo
sertanejo, pobre e ignorado pelo governo. Inscrições gratuitas no site www.sympla.com.br. Classificação: livre.
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GUSTAVO ZYLBERSZTAJN

Alice Caymmi faz show da turnê “Electra”, no programa musical do CCMTC

CULTURA

“Raymundo Colares – de volta à estrada”
Obras do artista mineiro estarão em exposição na Galeria do CCMTC

Mineiro de Grão Mogol, Raymundo Colares (1944-1986) iniciou sua carreira em 1966, quando entrou para a Escola de Belas Artes da Universidade Federal Fluminense e se tornou uma
referência da arte moderna no Brasil. “Mesmo com tão pouco tempo de trabalho com a arte, apenas duas décadas, ele
deixou uma assinatura na história da cultura nacional. Ainda
hoje, sua arte, forjada sob a linguagem da pop art norte-americana dos anos 1960, influencia jovens artistas e também a
publicidade. Para o Centro Cultural Minas Tênis Clube, é uma
honra mostrar para o público as obras do artista”, afirmou o
diretor de Cultura do Minas, André Rubião.
PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE:

DIVULGAÇÃO

Entre os dias 5 deste mês e 2 de fevereiro de 2020, a exposição “Raymundo Colares – de volta à estrada” estará na Galeria
do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC), com 30 obras,
entre pinturas, gravuras, guaches, os famosos gibis, o diário
pessoal e farto material documental sobre a vida e a obra do
artista. A curadoria é da crítica e escritora Ligia Canongia.
A Galeria do CCMTC funciona de terça a sábado, das 10h às 20h;
domingos e feriados, das 11h às 19h. A entrada é franca.

As obras de Raymundo Colares, referência modernista,
estão em exposição na Galeria do CCMTC
PATROCÍNIO

APOIO

Diversão em Cena ArcelorMittal
Programação em novembro fecha a temporada 2019
Quatro espetáculos, neste mês de novembro, encerram a temporada 2019 do Programa Diversão em Cena ArcelorMittal, no
Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube (CCMTC). Com
sessões sempre às 16h, a criançada não pode perder, no dia 3,
“Viva Bituca” (ingressos a R$ 10, inteira); no dia 10, “Lampiãozinho e Maria Bonitinha” (ingressos a R$ 22, inteira); no dia 17,
“Esperei o ano inteiro pelo meu aniversário” (ingressos a R$ 20,
inteira); e, no dia 24, “Cinco semanas em um balão” (R$ 10, inteira). Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro
ou no site www.eventim.com.br. Classificação: livre.

GUTO MUNIZ

Desde 2013, o Minas tem parceria com a ArcelorMittal no programa de fomento ao teatro infantil e à formação de público.
Ao longo da temporada 2019, foram oferecidas 30 atrações,
no Teatro do CCMTC, entre shows e peças infantis, com cerca
de nove mil espectadores.
PATROCÍNIO DO CENTRO CULTURALPATROCÍNIO
MINAS TÊNISDO
CLUBE:
CENTRO CULTURAL MINAS TÊNIS CLUBE:

REALIZAÇÃO:

REALIZAÇÃO:APOIO:

APOIO:
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Bonecos recicláveis

Voluntária ensinará a fazer os brinquedos, em oficina com vagas limitadas
No dia 9 deste mês, das 9h às 12h,
no Gramado da Unidade I, a minastenista Mirna Strambi de Almeida,
voluntária do Programa Minas Tênis
Solidário, ensinará os associados
a fazer lindos bonecos de material
reciclável. São 30 vagas, com inscrições gratuitas, que devem ser feitas
nas Centrais de Atendimento, até o
dia 7 de novembro. Aviso importante:
os participantes da oficina devem levar tampas e garrafas de plástico de
diversas cores, formatos e tamanhos
para a produção dos bonecos.

Texto corrido

Luiza Lacerda, Isabela Amaral, Ricardo Santiago, Denise Lobão e o atleta Alex, com os
bonequinhos doados pela sócia Mirna Strambi

Os bonecos de Mirna fizeram
sucesso no evento de apresentação
da equipe principal de basquete do
Minas, realizado no último mês, na
Quadra do Coroa, em Contagem. Num
estande instalado no local, a gestora
do Programa Minas Tênis Solidário
Denise Lobão e as voluntárias Isabela
Amaral e Luiza Lacerda presentearam
as crianças da comunidade com os
lindos e originais bonequinhos feitos
pela habilidosa minastenista.

Perucas entregues

Cabelos doados pelos minastenistas já enfeitam pacientes com câncer

Os 80 cortes de cabelos realizados pelo
Tif´s Cabelereiros, na ação da ONG Fio
de Luz, em parceria solidária que mobilizou associados e colaboradores, em
setembro, no Minas I, já encontraram
um final feliz. Em outubro último, o
Programa Minas Tênis Solidário e
a organização não governamental
comandada pelo ex-colaborador do
Clube Edmilson Marques, o Edy, entregaram as 20 perucas produzidas
por sua equipe, com os cabelos doados pelos minastenistas, para as
pacientes do setor de mastologia do
Hospital das Clínicas/UFMG.
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As perucas foram recebidas pela
enfermeira-chefe Maria de Fátima
Seixas de Souza e Silva, durante a
programação do Outubro Rosa no
hospital, que incluiu a Oficina de Tricô, Crochê e Tear, ministrada pela
voluntária Sandra Bento. Cerca de 15
pacientes participaram da aula, utilizando os aviamentos doados pelo
Minas Tênis Solidário. Sandra Bento
também atua no “Projeto Tricô com
Amor”, desenvolvido há oito meses
pelo programa minastenista, no setor
de onco-hematologia pediátrica do
HC, com a participação de acompanhantes de pacientes.

Maria de Fátima Seixas recebe as perucas
produzidas pela ONG Fio de Luz e doadas
pelo Minas Tênis Solidário

MINAS TÊNIS SOLIDÁRIO

Dia de festa

Atletas do Futsal e “cabeças de prata” levam doações e alegria ao Lar da Vovó
A comemoração pelo Dia do Idoso no Lar da Vovó, no bairro Paquetá, em outubro, foi mais que especial. Trinta e três
atletas das categorias Sub-14, Sub-15 e Sub-17 de futsal
do Minas e seis integrantes do Programa Cabeça de Prata
visitaram as moradoras da instituição, levando carinho e diversão, além de 154 itens de higiene pessoal, doados pelos
alunos da Escola de Esportes Minas Tênis Clube.

Integrante da equipe Sub-15 de futsal do Minas, Matheus
Felipe dos Santos levou alegria ao Lar da Vovó

O Programa Minas Tênis Solidário promoveu brincadeiras
e atividades musicais, que contaram com a participação
animada da garotada, das associadas e das vovós. As minastenistas “cabeças de prata” apresentaram a coreografia
“Dançando na Chuva”, que foi muito aplaudida, repetindo o
sucesso que fez no evento “Tela do Cinema”, realizado em
novembro de 2018, no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis
Clube (CCMTC).

É primavera
As irmãs Laura e Sophie Borges Rache Portella, vencedoras
da Campanha do Lacre Solidário 2019, e a voluntária Mirna
Strambi de Almeida, que já produziu e doou ao Minas Tênis
Solidário 800 bonequinhos feitos com material reciclável,
foram homenageadas pelo engajamento no Programa.
Comemorando também a chegada da primavera, elas

Laura e Sophie com os pais Gustavo e Cláudia Portella

fizeram o plantio de duas mudas de Ipê amarelo-cascudo
(Handroanthus chrysotrichus), nos jardins da rampa de
acesso à Sede Social, no Minas I. A ação foi acompanhada
pelo presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, e por
sua esposa e gestora do programa de responsabilidade
socioambiental do Clube, Denise Lobão.

A voluntária Mirna Strambi e os netos, os gêmeos Vitor e Thiago,
de 5 anos, com Ricardo Santiago e Denise Lobão
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CABEÇA DE PRATA

Tempo de festas

O Programa Cabeça de Prata, para os associados acima de 60 anos, já está preparado para as celebrações
de fim de ano. A partir do dia 20 de novembro, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II, estarão abertas
as inscrições para três eventos especiais de Natal: Oficina de Artes, Aula de Culinária e a tradicional Festa de
Natal. Programe-se para entrar no clima natalino com
o melhor da arte, da gastronomia e do lazer social.
A Oficina de Artes Especial Natal será no dia 3 de dezembro, às 16h, na Sala da Biblioteca, no CF5 do Minas I. O valor da inscrição, uma por conta, é de R$ 30.
Já no dia 5 de dezembro, às 16h, o Restaurante Sausa-

lito da Unidade II receberá a Aula de Culinária: Panela
de Prata - Gourmet da Casa, em que os minastenistas
aprenderão a fazer um menu completo de Natal, com
entrada, prato principal e sobremesa. As inscrições
custam R$ 50 por pessoa. Para finalizar, a Festa de
Natal, no dia 11 de dezembro, das 17h às 21h, no Salão de Festas do Minas II, promete diversão e emoção
aos “cabeças de prata”, com música ao vivo, participação de instrutores de dança e bufê com open food
de coquetel petit gourmet e open bar de espumante,
vinho tinto, cerveja, refrigerante e água. Os ingressos
custam R$ 70 por pessoa. Não perca!

CONFIRA, ABAIXO, A AGENDA DE NOVEMBRO:
SEGUNDA
A QUINTA

VIAGEM A CAPITÓLIO / ESCARPAS DO LAGO

4a7

O pacote inclui: transporte em ônibus de luxo, hospedagem com pensão completa na Fazenda Engenho da Serra, city
tour em Capitólio, passeio de chalana, baile dançante com música ao vivo e monitores de dança, seguro viagem e muito
mais – Mais informações: (31) 3516-2084.

QUARTA

BINGO SOLIDÁRIO

QUARTA

ENCONTRO COM A JOIA – “ABRINDO MEU PORTA-JOIAS”

QUARTA

TARDE DANÇANTE E COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO

QUINTA

PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO XII CONCURSO LITERÁRIO DO PROGRAMA CABEÇA DE PRATA
TEMA: “O VERDE EM NÓS – NOSSA HERANÇA, NOSSO FUTURO”

13

20
27

28

Minas I – Salão de Festas do Centro de Facilidades – 15h – Aberta a sócios e seus convidados não sócios		
Venda de cartela no local – Evento em benefício da Associação Beneficente dos Empregados do Minas (Abem).

Minas I – Salão de Festas do Centro de Facilidades – 16h – Bate-papo entre mulheres, para um momento de trocas,
networking, conexões e amizade – Evento gratuito e exclusivo para associadas do MTC acima de 60 anos.		
Mais informações: (31) 3516-2084.

Minas I – Salão de Festas da Sede Social – 16h às 18h30 – Música ao vivo, bolo, sorteio de brinde entre os
aniversariantes e participação de instrutores de dança.

Minas II – Restaurante Sausalito – 17h – Os três melhores textos de cada categoria (conto, crônica e poesia) serão
premiados – Mais informações: (31) 3516-2084.

DEZEMBRO
TERÇA

3

OFICINA DE ARTES – ESPECIAL NATAL
Leia mais no texto acima

QUINTA

AULA DE CULINÁRIA: PANELA DE PRATA - GOURMET DA CASA - ESPECIAL DE NATAL

QUARTA

FESTA DE NATAL

5

11

Leia mais no texto acima.

Leia mais no texto acima.
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CRÉDITO

Cabeça de Prata abre inscrições para eventos especiais de Natal
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AGENDA

Sujeita a alterações

SÁBADO • TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL SOÇAITE

2

Dias: 2, 3, 9, 10 e 23/11 – Minas II – Campo Soçaite – 8h às 12h – Categoria: Máster (acima de 25 anos)
Informações sobre inscrições: (31) 3516-1304.

• MARATONA DE FUTSAL
GUTO MUNIZ

Minas I – Arena MTC – 8h30 às 12h e 14h às 17h – Evento para alunos
das Escolas de Esportes parceiras – Classificação: 6 e 7 anos		
Mais informações: (31) 3516-1094/1335.

• “BANHO DE SOL” – ZULA CIA DE TEATRO (TEATRO ADULTO)
Teatro do CCMTC – 19h – Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Classificação: 14 anos.

DOMINGO • COZINHA AO VIVO - ESPECIAL ALAÍDE BOUTEQUIM

3

Minas I – Gramado – 11h às 15h – Menu: Alaíde Boutequim – Música ao vivo com a banda
Mississipi – Evento gratuito e exclusivo para sócios do MTC – Alimentação à parte.

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – UIRAPURU CANTO LIVRE – LANÇAMENTO CD
“VIVA BITUCA” (SHOW INFANTIL)
DIVULGAÇÃO

Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) – Classificação: livre.

TERÇA • EXPOSIÇÃO “RAYMUNDO COLARES – DE VOLTA À ESTRADA”

5

Em cartaz até 2/2/20 – Galeria de Arte do CCMTC –Funcionamento: terça a
sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h – Entrada franca.

QUARTA • FESTIMINAS ADULTO DE NATAÇÃO

6

Minas I – Piscina 1 do CL – 17h às 21h – Evento para alunos do Curso de Natação
Classificação: 13 a 80 anos – Mais informações: (31) 3516-1042/2048.

• MARCOS BRACCINI E KRIOL (SHOW)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia)
Classificação: livre.

QUINTA • LANÇAMENTO DO LIVRO “GARRAFA AO MAR” – AUTOR: RICARDO DOLABELLA

7

Café do CCMTC – 19h – Entrada franca (sujeito a lotação do espaço) – Classificação: livre.

SEXTA • “UMA VOZ, UM INSTRUMENTO” APRESENTA ALICE CAYMMI, NO SHOW “ELECTRA” (SHOW)

8

Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) – Classificação: livre.

SÁBADO • 4ª ETAPA FAMA

9

Minas I – Piscina Olímpica – 8h às 12h – Evento da FAM para alunos das pré-equipes e aperfeiçoamentos do Curso de Natação
de 6 a 24 anos e aberto para público externo assistir – Classificação: livre – Mais informações: (31) 3516-1042/2048.

• TORNEIO INTERNO DE PETECA

Inscrições: até dia 3/11, nas Quadras de Peteca dos Minas I, II e Country, no Departamento de Entretenimento (P2 do
CT, no Minas I) e nas salas de empréstimo de materiais do Minas I (no Espaço da Criança) e do Minas II (ao lado do
Espaço da Criança) – Vagas limitadas – Torneio: dias 9 e 10/11, a partir das 9h, nas Quadras de Peteca do Minas I.
Mais informações: (31) 3516-1304.
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SÁBADO

9

• COPA MINAS DE FUTSAL SUB-9
Minas I – Areninha – 9h às 12h – Evento para alunos do Curso de Futsal – Classificação: 9 anos
Mais informações: (31) 3516-2047/1044/1358.

• MARATONA DE FORMANDOS DO CURSO BÁSICO DE ESPORTES

DOMINGO

10

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “LAMPIÃOZINHO E
MARIA BONITINHA” (TEATRO INFANTIL)

GUTO MUNIZ

Minas I – Quadra 9 do CL5 – 9h às 12h – Evento para alunos que formarão no Curso Básico de Esportes em dezembro – Atividades: circuito de atividades, conversa com os pais sobre a formatura e momento de integração entre
familiares – Classificação: alunos 8 e 9 anos e seus pais – Mais informações: (31) 3516-1047/2045.

Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia)
Classificação: livre.

TERÇA

12

• “LETRA EM CENA. COMO LER EUCLIDES DA CUNHA” – PALESTRANTE: MARCO LUCCHESI
Café do CCMTC – 19h – Inscrição gratuita: sympla.com.br – Classificação: livre.

• “EU SEI QUE VOU TE AMAR” – ZÉ CARLOS CANTA TOM JOBIM E VINÍCIUS DE MORAES (SHOW)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) – Classificação: livre.

QUARTA

13

• SHOW DE MUSICALIZAÇÃO
Teatro do CCMTC – 19h às 20h30 – Apresentação de fim de ano dos alunos do Curso de Musicalização para familiares e amigos, com participação de banda profissional para acompanhar os alunos – Modalidade do dia: flauta, por
alunos de 6 a 12 anos – Ingressos: R$ 10, para sócios e convidados de sócios, à venda nas Centrais de Atendimento
dos Minas I e II – Mais informações: (31) 3516-2044/2046.

• LANÇAMENTO DO LIVRO “AS BALEIAS DO SAGUENAY” – AUTOR: JOÃO BATISTA MELO			
Café do CCMTC – 18h30 – Entrada franca (sujeito a lotação do espaço) – Classificação: livre.

14

SÁBADO

16

DOMINGO

17

• SHOW DE MUSICALIZAÇÃO
Teatro do CCMTC – 19h às 20h30 – Apresentação de fim de ano dos alunos do Curso de Musicalização para
familiares e amigos, com participação de banda profissional para acompanhar os alunos – Modalidades do dia: violão
e teclado, por alunos de 6 a 80 anos – Ingressos: R$ 10, para sócios e convidados de sócios, à venda nas Centrais de
Atendimento dos Minas I e II – Mais informações: (31) 3516-2044/2046.

• LAURA CATARINA CANTA “AMOR DE PAI” 			
HOMENAGEM A VANDER LEE (SHOW)
Teatro do CCMTC – 20h30 – Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Classificação: livre.

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “ESPEREI O ANO INTEIRO PELO MEU
ANIVERSÁRIO” (TEATRO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Classificação: livre.
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SEGUNDA • TORNEIO INTERNO DE TÊNIS – EQUIPES

18

Inscrições: até uma semana antes do início da categoria, nas Salas de Tênis do Minas I e II e no Departamento de
Entretenimento (P2 do CT, no Minas I) – Vagas limitadas – Torneio: segunda, quarta, e sexta, das 19h às 22h, e sábado,
das 14h às 20h, nas Quadras de Tênis do Minas I (CL7) – Premiação para 1º e 2º colocados e participação na Festa de
Confraternização do Torneio de Tênis no fim do ano – Mais informações: (31) 3516-1304.

TERÇA • BASQUETE 3X3

19

Minas I – Areninha – 18h30 às 20h – Evento para alunos do Curso de Basquete, nas faixas etárias de 8 a 10 anos, de
11 a 13 anos e de 13 a 18 anos – Mais informações: (31) 3516-1044.

QUINTA • PALESTRA E MESA REDONDA COM O PROFESSOR RUY BARBOSA FIGUEIREDO JÚNIOR		

21

TEMA: “VIVENDO EM UM MUNDO CONECTADO”

Minas I – CF3 – 9h30 – O palestrante mostrará como utilizar smartphones de forma segura e prática, com
foco na melhoria da qualidade de vida dos associados – Evento gratuito e exclusivo para sócios do MTC
Mais informações: (31) 3516-1302.

• LANÇAMENTO DO LIVRO “O MISTÉRIO DA MATA DA ALPINEIA: A CHAMA DO RÉPTIL”			
AUTOR: ARIÁLISSON FREITAS									
Café do CCMTC – 19h – Entrada franca (sujeito a lotação do espaço) – Classificação: livre.

SÁBADO • MINAS CHALLENGER TEAM

23

Minas Country – Quadras de Tênis – 8h às 19h – Evento para alunos do Curso de Tênis das pré-equipes A e B,
polimento e aberto a convidados – Classificação: 7 a 10 anos – Serão aceitas doações de latas de leite em pó para o
Programa Minas Tênis Solidário – Mais informações: (31) 3516-2049.

• FESTIVAL AZUL E BRANCO

Minas I – Areninha e Quadra 3 – 9h às 13h – Alunos do Curso de Judô apresentarão aos familiares as habilidades adquiridas ao longo do ano – Classificação: alunos de 6 a 18 anos. 				
Mais informações: (31) 3516-1046/2051.

DOMINGO • MINAS CHALLENGER TEAM

24

Minas Country – Quadras de Tênis – 8h às 19h – Evento para alunos do Curso de Tênis das pré-equipes A e
B, polimento e aberto a convidados – Classificação: 7 a 10 anos – Serão aceitas doações de latas de leite
em pó para o Programa Minas Tênis Solidário – Mais informações: (31) 3516-2049.

• SAGA GUERRA DOS ANÉIS NO MINAS COUNTRY
Minas Country – 12h às 17h30 – Faixa etária: sócios do MTC de 8 a 12 anos – Atividades: jogos e histórias interativas, intrigantes e variadas, que estimulam a imaginação dos minastenistas – Mais informações: (31) 3516-1303.
GUTO MUNIZ

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

• DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL – “CINCO SEMANAS
EM UM BALÃO” (TEATRO INFANTIL)
Teatro do CCMTC – 16h – Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)
Classificação: livre.

QUARTA

27

• PROMOÇÃO DE FAIXAS DO JUDÔ
Minas I – Arena MTC – 19h30 às 21h – Evento de entrega de faixas e de certificados aos judocas aprovados nos exames do Curso de Judô e apresentação da evolução técnica dos alunos – Classificação: alunos
6 a 70 anos – Serão aceitas doações de latas de leite em pó para o Programa Minas Tênis Solidário.		
Mais informações: (31) 3516-1046/2051.
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SEXTA

29

• COUNTRY NATALINO
Saída da portaria da rua Antônio de Albuquerque, no Minas I, às 8h30, e passagem pelo Minas II – Inscrições
limitadas: a partir de 6/11, nas Centrais de Atendimento dos Minas I e II – Valor: R$ 50 – Inclui: transporte, café
da manhã, almoço e atividades: aula de dança de ritmos variados, bingo, oficina natalina, música, recreação,
diversão e muito mais – Mais informações: (31) 3516-1302.

• HAPPY HOUR COM A BANDA BON JOVEM (COVER DE BON JOVI)
Minas I – Gramado – 18h às 22h. Leia mais na página 23.

• ENZO FAVATA THE CROSSING QUARTET (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: gratuitos, com retirada na bilheteria do Teatro
a partir das 19h, limitado a quatro ingressos por pessoa – Classificação: livre.

30

• II FESTIVAL AQUÁTICO DO CURSO BÁSICO DE ESPORTES
Minas II – Piscina Coberta – 9h às 12h e 14h às 17h – Evento para alunos do Curso Básico de Esportes –
Classificação: 3 a 8 anos – Mais informações: (31) 3516-1047/2045.

• “VIOLAS DE MINAS EM FOLIAS DE NATAL”, COM CHICO LOBO, PEREIRA
DA VIOLA E WILSON DIAS (SHOW)
Teatro do CCMTC – 21h – Ingressos: 1º lote: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
2º lote: R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia) / 3º lote (no dia do show): R$ 40 (inteira)
e R$ 20 (meia) – Classificação: livre.

• 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.

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

Minas I (CF3) – 10h
Dia

Atividade

Dia

Atividade

Segundas

Aula de Ginástica Dance

Segundas

Aula de Ginástica Dance

Terças

Recreação

Terças

Memória

Quartas

Aula de Ginástica Dance

Quartas

Aula de Ginástica Dance

Quintas

Coordenação e Equilíbrio / Respiração
e Relaxamento

Quintas

Coordenação e Equilíbrio / Respiração
e Relaxamento

Sextas

Aula de Ginástica Dance

Sextas

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

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

• 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 40.

• ESPAÇO DA CRIANÇA COLEGUIUM – MINAS I – ATÉ 12 ANOS
Dia

Atividade

Horário

Segundas

Teatro de Fantoches

10h45 e 16h45w

Terças

Teatro de Fantoches
Cirandinhas e Brincadeiras Diversas

10h45 e 16h45
11h e 17h

Quartas

Teatro de Fantoches
Atividades Lúdicas

10h45 e 16h45
11h e 17h

Quintas

Teatro de Fantoches
Dancinha no Tapete e Bricadeiras 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
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

Brincadeiras com Balões
Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Corda

14 h
16h
16h30

Terças

Cirandinha
Teatro de Fantoches
Atividades Lúdicas

9h40 e 15h
10h40 e 16h30
11h e 17h

Quartas

Dancinha do Tapete
Teatro de Fantoches
Brincadeiras de Roda

9h40 e 14h
10h40 e 16h30
11h e 17h

Quintas

Circuito Variados
Teatro de Fantoches
Brincadeiras com Balões

9h40 e 15h
10h10 e 16h30
10h40 e 17h

Sextas

Teatro de Fantoches
Pintura Facial

9h40 e 16h30
10h e 15h

Sábados

Pintura Facial
Teatro de Fantoches

10h às 13h30 e 15h às 17h30
11h e 16h

Domingos

Modelagem e Brincadeiras com Balão
Teatro de Fantoches

10h e 15h
11h
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CORREDORES DE RUA

Circuito das Estações
Equipe Unimed/Minas disputa a Etapa Verão, este mês

Faça como o sócio Ricardo Alexandre Gonçalves
de Moura e participe da equipe Unimed/Minas

Os corredores de rua minastenistas participarão, no dia 24 de novembro, das 7h às 10h30,
da etapa Verão do Circuito das Estações, na
Nova Praça da Pampulha. Com percursos
de 5 km e 10 km, a prova é realizada quatro
vezes ao ano, no início de cada estação. A
identidade visual das camisas, medalhas e
produtos são todas adaptadas com as cores
em alusão à estação da etapa, que, desta vez,
serão vermelha, amarela e laranja. A equipe
Unimed/Minas tem caráter recreativo e conta
com apoio dos instrutores da equipe, antes,
durante e após as provas. Para mais informações, ligue (31) 3516-1326 ou 3516-1327.
E ao longo do mês, os corredores minastenistas têm encontro marcado, de segunda a
quinta-feira e aos sábados, nos meet points
preparatórios, no Minas I, no Belvedere ou na
Pampulha. Confira, a seguir, toda a agenda de
novembro e vá correr!
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DIA

EVENTO

LOCAL

HORÁRIO

4 (Segunda)

Meet point

Belvedere

18h às 20h30

5 (Terça)

Meet point

Minas I

7h às 9h

6 (Quarta)

Meet point

Belvedere

18h às 20h30

7 (Quinta)

Meet point

Minas I

7h às 9h

9 (Sábado)

Meet point

Minas I

7h às 10h

11 (Segunda)

Meet point

Belvedere

18h às 20h30

12 (Terça)

Meet point

Minas I

7h às 9h

13 (Quarta)

Meet point

Belvedere

18h às 20h30

14 (Quinta)

Meet point

Minas I

7h às 9h

16 (Sábado)

Meet point

Pampulha

7h às 10h30

18 (Segunda)

Meet point

Belvedere

18h às 20h30

19 (Terça)

Meet point

Minas I

7h às 9h

20 (Quarta)

Meet point

Belvedere

18h às 20h30

21 (Quinta)

Meet point

Minas I

7h às 9h

23 (Sábado)

Meet point

Minas I

7h às 9h

24 (Domingo)

Circuito das
Estações

Pampulha

7h às 10h30

25 (Segunda)

Meet point

Belvedere

18h às 20h30

26 (Terça)

Meet point

Minas I

7h às 9h

27 (Quarta)

Meet point

Belvedere

18h às 20h30

28 (Quinta)

Meet point

Minas I

7h às 9h

30 (Sábado)

Meet point

Belvedere

7h às 10h

NATAÇÃO

Aos seus lugares!
Equipes Infantil e Júnior buscam o pódio nos Brasileiros de Verão
Motivadas pelas vitórias nas competições nacionais de inverno, no primeiro semestre, as equipes Infantil e Júnior do Minas disputam, neste mês, os campeonatos de verão de cada
categoria. A primeira competição será o Brasileiro Interclubes
Júnior/Troféu Julio de Lamare, entre os dias 4 e 8, no Parque
Aquático do Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ). No fim do mês,
entre os dias 19 e 23, será realizado o Campeonato Brasileiro
Interclubes Infantil/Troféu Maurício Bekenn, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre (RS). “Nossa expectativa é grande. Os atletas têm correspondido nos treinos, tanto na piscina
quanto na parte física. É um grupo que vem motivado e tem treinado muito forte”. afirmou o técnico Bruno Beling, do Infantil.
Na temporada 2018 dos Campeonatos Brasileiros de Verão, o
Infantil subiu ao lugar mais alto do pódio, após 11 anos, e o
Júnior ficou em terceiro lugar.

Os Campeonatos Brasileiros Interclubes de Natação Infantil
e Júnior de Verão - Troféu Maurício Bekenn e Troféu Julio de
Lamare fazem parte do rol de campeonatos em que parte dos
atletas dos Clubes filiados ou vinculados tem as despesas de
hospedagem e transporte aéreo custeadas com recursos públicos geridos pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). (Termo
de Adesão e Compromisso Nº 75/2018).
Os atletas disputam as competições com incentivo do projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas da Natação,
nº 2018.02.34 e Decreto 46.308/13, pelo mecanismo Minas
Esportiva Incentivo ao Esporte. O técnico Bruno Beling e o
preparador físico Jarbas de Carvalho Filho fazem parte do
projeto Formação de Atletas por Meio do Investimento em
Profissionais do Esporte - nº 64, parceria MTC e CBC.

Acompanhe os resultados no www.minastenisclube.com.br.

Festival Sudeste Petiz
A equipe Petiz do Minas, comandada
pelos técnicos Lídia Cholodovskis e
Alexandre Indiani, marcou presença no
pódio do Festival CBDA Sudeste de Natação/Troféu Ivo da Silveira Lourenço,
realizado no Clube Álvares Cabral, em
Vitória (ES), em outubro.
Os jovens atletas minastenistas garantiram o terceiro lugar na competição,
somando 992 pontos. O Flamengo foi
o campeão, com 2.176,50 pontos, e o
Corinthians ficou em segundo lugar,
com 1.011,50 pontos
Equipe Petiz do Minas fez bonito no Festival CBDA Sudeste

Confira, abaixo, as medalhas conquistadas pelos minastenistas.

Ouro

• Davi Vallim – 100m costas e 100m peito – Petiz 1 • Carolina Mendes – 100m peito – Petiz 1 • Davi Vallim, Rafaela Gomes, Vitor Silva e
Júlia Becker – 4x50m medley misto – Petiz 1

Prata

• Davi Vallim – 200m medley – Petiz 1 • Vitor Silva, Henrique Carvalho, Davi Vallim e Henrique Marques – 4x50m livre masculino – Petiz 1
• Davi Vallim, Gustavo Guimarães, Vitor Silva e Henrique Marques – 4x50m medley masculino – Petiz 1

Bronze

• Vitor Silva – 100m costas e 100m borboleta – Petiz 1 • Davi Vallim – 50 livre e 100m livre – Petiz 1 • Letícia Diniz, Julia Becker, Flávia
Melo e Rafaela Gomes – 4x50m livre feminino – Petiz 1 • Ana Clara Castro, Cléo Araújo, Maria Eduarda Madeira e Francisca Santos –
4x50m livre feminino – Petiz 2
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Aperte o play!

Equipe Itambé/Minas está pronta para os desafios da temporada 2019/20

Equipe Itambé/Minas é apresentada oficialmente em evento especial no Mercado Central

O Mercado Central de Belo Horizonte parou para
ver a apresentação oficial da equipe Itambé/Minas.
O evento especial, em um dos principais pontos turísticos da capital mineira, marcou o início da temporada 2019/20 para a equipe minastenista, que, a
partir deste mês, entra em quadra para defender e
disputar títulos nacionais e internacionais. O lançamento oficial do time reuniu atletas, comissão
técnica, dirigentes do Minas, patrocinadores, imprensa e alguns fãs da equipe minastenista.
“Estou no Minas há alguns anos e, aqui, me sinto
em casa. Falo com as mais novas que, aqui, é como
se fosse uma família. Agradeço todas as formas de
carinho que a gente recebe, e isso nos dá muita força ao longo da temporada. A torcida do Minas está
sempre ao nosso lado. É uma honra representar
este clube mais uma vez”, comentou Carol Gattaz,
central e capitã da equipe minastenista.

42 • Novembro de 2019 • REVISTA DO MINAS

Leia mais sobre a apresentação da equipe no site
www.minastenisclube.com.br.
E a temporada começa com um grande desafio.
No dia 1º deste mês, as minastenistas encaram o
Dentil/Praia Clube, às 22h, na Arena Sabiazinho, em
Uberlândia (MG). A partida vale o título da Supercopa, competição nacional que reúne o campeão da
Superliga e da Copa Brasil da temporada passada.
Como o Itambé/Minas venceu os dois torneios, o
Praia Clube, vice nas duas disputas, será o adversário do time minastenista.
Na sequência, o torcedor pode preparar o coração.
Nos dias 5, 6 e 7, será disputado, em Belo Horizonte, o Campeonato Mineiro 2019. No primeiro dia,
os jogos serão no ginásio do Mackenzie e, nos dias
seguintes, na Arena Urbano Brochado Santiago, no
Minas I. Atual bicampeão estadual, o Itambé/Minas
encara o Mackenzie, às 20h do dia 5. Depois, no dia

VÔLEI FEMININO
6, no mesmo horário, o duelo será contra o Curitiba Vôlei,
equipe convidada para o campeonato. Por fim, no dia 7, a
Arena MTC recebe o clássico mineiro contra o Praia Clube,
às 20h.
Atual campeã da Superliga, a equipe Itambé/Minas começa, neste mês de novembro, a caminhada rumo ao quarto
título da maior e mais importante competição do calendário
nacional. A estreia minastenista será no dia 12, às 21h30,
contra o Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ). Na sequência, a
equipe vai a Valinhos (SP) enfrentar o time da casa, no dia
15, às 20h. No dia 17, às 17h, o duelo será no ABC Paulista,
contra o São Cristóvão Saúde/São Caetano. Depois, o time
faz dois jogos em casa.
Na Arena MTC, as minastenistas recebem o Pinheiros, no
dia 22, às 20h, e o Curitiba Vôlei, no dia 25, às 18h30. Antes
de encerrar novembro, a equipe minastenista embarca para
a China, onde disputa, de 3 a 8 de dezembro, o Campeonato
Mundial de Clubes, em Shaoxing.

Em passeio pelo Mercado, Thaísa, Sheilla e Carol Gattaz

Campeonato Mineiro
DIA

HORÁRIO

PARTIDA

LOCAL

5/11

20h

Mackenzie EC x Itambé/Minas

Ginásio do Mackenzie

6/11

20h

Itambé/Minas x Curitiba Vôlei

Arena MTC

7/11

19h

Itambé/Minas x Dentil/Praia Clube

Arena MTC

Superliga Feminina 2019/20
DIA

HORÁRIO

PARTIDA

LOCAL

12/11

21h30

Flamengo x Itambé/Minas

Rio de Janeiro (RJ) – Sportv

15/11

20h

Valinhos x Itambé/Minas

Valinhos (SP)

17/11

17h

São Cristóvão Saúde/São Caetano x Itambé/Minas

São Caetano do Sul (SP)

22/11

20h

Itambé/Minas x Pinheiros

Arena MTC

25/11

19h30

Itambé/Minas x Curitiba Vôlei

Arena MTC
*As datas e os horários dos jogos podem ser alterados pela organização
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NOVO PATROCINADOR DO MINAS STORM

BASQUETE

Os caras
Equipe do Minas é oficialmente apresentada para a temporada do NBB

O objetivo é claro: conquistar o título de campeão do Novo
Basquete Brasil (NBB). Para isso, a diretoria minastenista
montou uma equipe forte, que mescla juventude e experiência. Conquistas importantes não faltam nos currículos
dos atletas que defenderão as cores do time mineiro na
principal competição do basquete nacional.

O Minas vai com força máxima para a disputa do NBB 2019/20

Pelo palco montado na quadra do evento, assinado pela
Budweiser, passaram grupos musicais. Como esporte e
saúde não podem ser vistos separadamente, profissionais
da Newton conferiram a pressão arterial e fizeram testes de
glicemia nos presentes.

No início de outubro, em evento realizado na Quadra do Coroa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, torcedores mineiros conheceram os atletas e membros
da comissão técnica que farão parte da equipe do Minas na
temporada 2019/20.

Jogadores e membros da comissão técnica interagiram com
o público. “Isso sempre chama a torcida. Somos totalmente acessíveis, isso é muito bom para todos. Temos a oportunidade de devolver um pouco daquilo que a torcida traz,
porque os torcedores estão sempre vibrando, incentivando.
Retribuir um pouco do carinho e do incentivo é a melhor coisa”, declarou o pivô Shilton.

“Gostaria de agradecer a presença de todos vocês neste evento. Para nós, é motivo de muito orgulho poder trazer o basquete aqui. O basquete vai além do esporte. É educação, respeito,
cidadania. Desejo muito sucesso no campeonato e convido a
todos para que acompanhem o Minas ao longo desta temporada”, discursou o presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago, na cerimônia de apresentação do time, que teve atrações
promovidas pelo Instituto Macunaíma de Cultura – Escola de
Cidadania (IMC-EC), Academia da Rua, Rap Basquete da Vila
e Movimenta Barreiro.

Na primeira temporada como atleta do Minas, o ala/armador
Alex gostou da recepção da torcida. “Fazer a apresentação do
time fora do normal, do tradicional, é legal, porque você aproxima o time da comunidade, de pessoas que admiram, que
gostam, que curtem o basquete”, comentou.

Jogos em novembro
DIA

HORÁRIO

PARTIDA

LOCAL

2/11

12h45

São Paulo X Minas

São Paulo (SP)

4/11

19h30

Paulistano X Minas

São Paulo (SP)

19/11

19h

Minas X Bauru

Arena MTC

23/11

12h45

Minas X Franca

Arena MTC
*As datas e os horários dos jogos podem ser alterados pela organização
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PANTONE 180 C

L: 45
A: 53
B: 35

R: 190
G: 58
B: 52

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

#: BE3A34

PANTONE 7517 C

L: 37
A: 27
B: 35

R: 133
G: 67
B: 30

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

#: 85431E

FUTSAL

A taça é nossa!
Com goleada nas finais, Minas é campeão metropolitano de Futsal 2019

O Minas dominou as ações nos dois jogos da final do Metropolitano 2019

Mais uma conquista para o futsal minastenista. No início de
outubro, o Minas superou o América Mineiro na decisão do
Campeonato Metropolitano 2019 e levantou o troféu da competição. Na decisão, os comandados de Peri Fuentes não deram chances ao adversário e venceram os dois confrontos.
No primeiro duelo, na Arena MTC, triunfo por 4 a 0. Na segunda partida, disputada no Clube Recreativo, o Minas superou o
adversário por 4 a 1.
“Foi uma conquista muito difícil. O América valorizou muito o
título, porque venceu os jogos contra o Minas no turno e no

returno. Nos reorganizamos e passamos a entender como
jogar o Metropolitano, uma competição totalmente diferente
da Liga. Fizemos duas grandes partidas nos dois jogos da final, superando várias adversidades e obstáculos, como duas
expulsões ao mesmo tempo, força do adversário e pressão
da torcida”, comentou Peri.
Fizeram parte do elenco campeão metropolitano os atletas
Anderson, Gustavo, Lucas, Leonardo, Kauê, Dudu, Ferro,
Renato, Luís, Felipe, Lion, Maico, Renatinho, Vitor, Maicon,
Françoar, João Pedro, Henrique, Josué e Léo.

Campeão invicto

O Minas Sub-15 conquistou, de forma invicta, o título do Campeonato Metropolitano da categoria. Foram 12 vitórias em 12
jogos. “A força da defesa fez a diferença em nossa campanha
invicta. Nossa equipe está de parabéns!”, comentou o técnico Diogo Barros. Fizeram parte da equipe campeã os atletas
Pedro Henrique Souza, Marco Henrique Coelho, Henrique Aragão, João Victor Rebello, Bernardo Maia, Bernardo Fonseca,
Alexandre Lobo, Erik Gomes, Matheus Catarino, Guilherme Lopes, Guilherme Cury, Gabriel Vaz, João Duarte, João Guilherme Pantuza, João Victor Diniz, Rafael Baeta, Pedro Moutinho,
Victor Freitas e Rafael Amaral.
Os atletas minastenistas contam com o apoio da Lei Estadual de
Incentivo ao Esporte, por meio do mecanismo Minas Esportiva
Incentivo ao Esporte, e são beneficiados pelo projeto Formação e
Desenvolvimento de Atletas do Futsal - Ano III - Nº 2017.01.0019.

O técnico Diogo e os campeões do Sub-15: dedicação premiada
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União vitoriosa
Texto corrido

O diretor da Fiat Fernão Silveira e o presidente Ricardo Santiago com atletas e comissão

O Minas Tênis Clube e a Fiat apresentaram oficialmente o time
masculino de vôlei da temporada 2019/20, em outubro. O evento foi realizado no Polo Automotivo Fiat, em Betim (MG), e reuniu atletas, comissão técnica e diretores do Minas, da Fiat, da
Newton Paiva, da Axial e da Ícone, que são os patrocinadores
da equipe. Pelo segundo ano consecutivo, a Fiat é a principal
patrocinadora do time masculino de vôlei do Minas, e a parceria
entre as empresas vem de longa data. Minas e Fiat se uniram
pela primeira vez no vôlei há 37 anos, quando formaram um
dos casos mais bem-sucedidos de parceria no esporte. O então

“Fiat/Minas” sagrou-se tricampeão brasileiro (1984/85/86) e bicampeão sul-americano (1984/85). “Mais do que uma parceria,
é uma união vitoriosa de muitos anos”, afirmou o presidente do
Minas, Ricardo Santiago.
Fernão Silveira, diretor de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Fiat Chrysler Automóveis (FCA) para a América
Latina, destacou o bom início de temporada da equipe. “Temos
certeza que teremos uma temporada vitoriosa. Fiat e Minas são
marcas ícones em Minas Gerais, e temos muito orgulho disso”.

Em ação

Fiat/Minas disputa competições regional, nacional e sul-americana
Novembro será um mês de muitas competições para o Fiat/Minas. O time minastenista disputa as finais do Campeonato Mineiro 2019, faz cinco jogos pela Superliga Masculina 2019/20,
e disputa também as primeiras partidas da Copa Libertadores.
Pelo Mineiro, a equipe terminou a fase classificatória em primeiro lugar. Até o fechamento desta edição, os confrontos finais não tinham sido definidos. As semifinais serão no dia 1º, e
a final, no dia 2, no ginásio Divino Braga, em Betim.
Já pela Superliga, o Fiat/Minas disputará cinco jogos. A estreia será no dia 9, contra o Vôlei Um Itapetininga, no interior

de São Paulo (SP). Depois, a equipe ainda fará mais três jogos
longe de casa, antes de pegar o Sesc-RJ, dia 30, na Arena
MTC. Veja a tabela de jogos abaixo.
Entre os jogos da Superliga, o time comandado pelo técnico
Nery Tambeiro ainda jogará duas partidas válidas pela Copa
Libertadores de Voleibol, em Buenos Aires, na Argentina. A
equipe enfrenta os argentinos Bolívar Voley e Ciudad, e as
datas e horários ainda não haviam sido definidos pela organização, no fechamento desta edição. Acompanhe o Fiat/Minas
em www.minastenisclube.com.br.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Tabela de jogos – Superliga Masculina 2019/20

K

DIA

HORÁRIO

PARTIDA

LOCAL

9/11

18h

Vôlei Um/Itapetininga x Fiat/Minas

Itapetininga (SP)

16/11

18h30

Denk Academy Maringá Vôlei x Fiat/Minas

Maringá (PR)

20/11

21h30

Vôlei Renata x Fiat/Minas

Campinas (SP) – Sportv

23/11

20h

Apan Blumenau x Fiat/Minas

Blumenau (SC)

30/11

21h30

Fiat/Minas x Sesc-RJ

Arena MTC – Sportv
*As datas e os horários dos jogos podem ser alterados pela organização
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No pódio
O Fiat/Minas já conquistou a
primeira medalha da temporada.
Em outubro, o time minastenista disputou o torneio Super 4
Internacional, em Cochabamba,
na Bolívia, e terminou como vicecampeão. O levantador e capitão
Rodrigo foi eleito o “Jogador Fair
Play”. Na final, o Fiat/Minas foi
superado pelo Bolívar Voley, da
Argentina, por 3 sets a 2 (21/25,
23/25, 25/22, 26/24 e 15/11). Em
terceiro lugar ficou o Monteros
Voley, também da Argentina, que
venceu o anfitrião Club Olympic,
por 3 a 2. O torneio Super 4 foi
realizado em homenagem aos 60
anos do clube boliviano.
JPII_ANUNCIOS_JORNAL_2050x1375mm.pdf

1

DIVULGAÇÃO

Fiat/Minas é vice-campeão do torneio Super 4 Internacional, na Bolívia

Intertítulo – nota diferente na
mesma página

intertítulo dentro da mesma matéria na cor da
editoria
Fiat/Minas recebe o troféu de vice-campeão do Super 4 Internacional
11/10/2019

21:46
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GINÁSTICA ARTÍSTICA

Passaporte carimbado
Com ginastas do Minas, Brasil garante vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Lucas Bitencourt ajudou a equipe brasileira a garantir vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O objetivo da seleção brasileira masculina era único: terminar
o Campeonato Mundial de Stuttgart, na Alemanha, entre os 10
primeiros colocados para, assim, garantir a participação nos
Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. E missão dada é missão
cumprida! Com os minastenistas Lucas Bitencourt e Leonardo
de Souza, o sexteto brasileiro terminou a competição justamente onde precisava, na 10ª posição, com 247,236 pontos.
Antes da disputa do Mundial, restavam apenas nove vagas
para Tóquio. Como Rússia, China e Japão, já classificados
pelo Mundial de 2018, ocuparam as três primeiras colocações

no qualificatório em Stuttgart, as vagas foram distribuídas até
o 12º lugar. Mesmo fora da final por equipes, a seleção masculina festejou muito. Para o minastenista Lucas Bitencourt, a
classificação em Stuttgart foi apenas o primeiro passo para a
realização do maior sonho de sua carreira. “Fiquei muito feliz
com a minha competição na Alemanha. Graças a Deus deu
tudo certo, conseguimos a vaga, que era o nosso principal
objetivo. Agora, vou continuar nos treinos fortes. Espero me
manter na seleção até os Jogos Olímpicos, que é o maior sonho da minha carreira”, destacou o minastenista.

Campeonato Brasileiro
As equipes Pré-infantil e Juvenil de ginástica artística do
Minas estão prontas para a disputa do Campeonato Brasileiro, que será entre os dias 5 e 10 de novembro, em Natal
(RN). A competição reúne atletas de todo o Brasil, e o Minas
será representado por 16 ginastas nas duas categorias. Na
Pré-infantil feminina, defendem as cores do Clube as jovens
Manuela Scherrer, Yasmim Monteiro, Sophia Soares, Mariah
Piazenski e Thauany Silva. Entre os meninos estão Yago Lima,
Caio Pereira, Ivan Oliveira, Diogo Silva, Matheus Fernandes e
Arthur Barbosa. Os técnicos Cynthia Chaves e Rodrigo Thurler
acompanham os atletas.
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Na categoria Juvenil estão Camila Almeida, Mirella Santos e
Maria Fonseca, acompanhadas pela técnica Clara Davina. Entre os homens, Mateus Camilo e Gustavo Pereira representam
o Minas. O cubano Antonio Lameira é o técnico. A psicóloga
Micheli Maris Dias também acompanha a delegação minastenista em Natal.
Os técnicos Cynthia Chaves, Clara Davina e Rodrigo Thurler
fazem parte do Projeto Formação de Atletas por Meio do
Investimento em Profissionais do Esporte - nº 64, parceria
Minas e CBC.

GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

No Japão
Minastenistas disputam o Campeonato Mundial

Atletas e treinadores representam o Minas e o Brasil em Tóquio

O Minas Tênis Clube terá oito representantes no Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim – categorias Elite e Age Groups, que será disputado em
Tóquio, no Japão, a partir do dia 28 deste mês. Os classificados para a categoria
Elite foram conhecidos após a disputa do Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado em outubro, em Goiânia (GO). Na competição nacional, os atletas
do Minas conquistaram quatro medalhas de ouro e duas de bronze.
Simultaneamente ao Brasileiro, foi realizado, também na capital goiana, o Torneio Nacional, com os atletas das categorias de base. Na disputa, o Minas somou cinco medalhas (três ouros, uma prata e um bronze). Os técnicos minastenistas Alexandro Rungue e Silton Santos também vão ao Japão e compõem a
comissão técnica do Brasil.
Na categoria Elite, Alice Hellen, Daienne Cardoso e Rayan Castro representarão
o Minas e o Brasil. As disputas serão entre os dias 28/11 e 1º/12. Rayan vem de
uma intensa maratona de competições nacionais e internacionais com o Minas
e com a seleção brasileira. O atleta, que foi campeão brasileiro em Goiânia, espera fazer história no Campeonato Mundial e quer tentar uma vaga nos Jogos
Olímpicos de Tóquio. “Esta será a competição mais importante do ano, e os oito
primeiros colocados estarão classificados, diretamente, para a Olimpíada do
ano que vem. A minha meta inicial é ser o primeiro brasileiro a ficar entre os 24
primeiros do mundo e, assim, passar para a semifinal. Depois disso, vou tentar
melhores colocações”, planeja Rayan, 17 anos, formado nas categorias de base
do Minas.
No Mundial Age Groups, que será de 5 a 8 de dezembro, o Minas será representado por Alice Albuquerque e Luiza Porto, ambas de 13 anos, e Manuela Marcondes, 15. Sócias e formadas na base do Minas, as três jovens ginastas disputam
o segundo Campeonato Mundial da carreira. No Brasileiro, realizado em Goiânia,
Manuela e Alice conquistaram a medalha de bronze no Trampolim Sincronizado.
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JUDÔ

Reta final

FERNANDO ALVES/CBJ

Judocas comemoram conquistas e se preparam para o final da temporada

Equipe minastenista somou dez medalhas no Troféu Brasil, em Brasília

A jovem equipe de judô do Minas tem
muito para comemorar. Nas maiores
e mais importantes competições do
calendário nacional, os Campeonatos
Brasileiros Interclubes de Judô (Troféu Brasil e Grand Slam), realizados
em Brasília (DF), os minastenistas deram um show no tatame e colocaram
o Minas entre os primeiros colocados
do País. No Troféu Brasil, a equipe
somou dez medalhas, sendo uma de
ouro, quatro de prata e cinco de bronze, superando as seis conquistadas
em 2018. A equipe masculina do Clube
ficou em terceiro lugar geral, enquanto
as meninas terminaram na quinta posição. Já no Grand Prix, o Minas ficou
com a medalha de bronze. O Pinheiros
foi o campeão e o Instituto Reação ficou em segundo lugar.
No Campeonato Mineiro Dangai, disputado na Arena Urbano Brochado Santiago, a equipe minastenista se sagrou

campeã geral e nas categorias de faixa
amarela/laranja/verde e roxa/marrom.
Por fim, no tradicional Torneio Beneméritos do Judô, que, em 2019, chegou à
51ª edição, na cidade paulista de Itapecerica da Serra, os atletas do Minas
foram campeões na classe Sênior e
vice-campeões no Sub-18 e no Sub-21.

Passa a régua
Antes de encerrar a temporada 2019,
os judocas do Minas têm mais dois
compromissos importantes neste
mês. Entre os dias 8 e 9, a delegação
minastenista desembarca em Fortaleza, no Ceará, onde disputa a Seletiva
Nacional Sub-21. Na competição, organizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), serão definidos os
atletas brasileiros que representarão
o Brasil nas competições de 2020. O
Minas será representado por 18 atletas na seletiva.

Já nos dias 30/11 e 1º/12, será realizado o Campeonato Brasileiro Sênior, em
Balneário Camboriú (SC). Acesse o site
do Minas (www.minastenisclube.com.
br) e confira os resultados dos atletas
do Minas.
Os Campeonatos Brasileiros Interclubes de Judô (Troféu Brasil, Grand Prix e
Seletiva Nacional Sub-21) fazem parte
do rol de Campeonatos Brasileiros Interclubes em que parte dos atletas dos
Clubes filiados ou vinculados tem as
despesas de hospedagem e transporte
aéreo custeadas com recursos públicos
geridos pelo Comitê Brasileiro de Clubes
(CBC). Os atletas minastenistas contam
com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte por meio do Projeto Olímpico de
Judô - Minas Tênis Clube, processo nº
58000.010626/2016-80, que custeou
hospedagem, taxas esportivas, transportes aéreo e terrestre para a competição.

Belo Dente
Odontoplano
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Belo Dente
Odontoplano

TÊNIS

Lições valiosas
Técnico Daniel Melo, ex-atleta do Clube, faz palestra e orienta treinos

Técnico Daniel Melo orientou treinos e fez palestra para minastenistas

O Minas promoveu, em outubro, uma ação especial para os integrantes de sua equipe de tênis Infantojuvenil. Durante uma
semana, os cerca de 30 atletas minastenistas participaram,
no Centro de Excelência da modalidade, no Minas Country, de
treinos especiais e orientados pelo técnico Daniel Melo, ex-jogador, irmão e atual treinador do tenista Marcelo Melo, revelado no Minas e, até o fechamento desta edição, número 6
do ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais
(ATP). Além dos treinamentos, os atletas se reuniram com os
pais em um bate-papo especial com o treinador, eleito pela
ATP, em 2017, o melhor técnico de duplas do mundo.

No encontro, realizado na Unidade I, Daniel contou um pouco
da sua trajetória como atleta e treinador e relembrou o início de sua carreira, no Minas, dos treinamentos com Roberto
Carvalhais, o Neneco, e Henrique Quintino, respectivamente,
gerente de Tênis e técnico principal da base do Clube. Ele
também deu dicas e conselhos importantes para os jovens
atletas do Clube. “Eu espero que muitos de vocês se tornem
tenistas profissionais, mas, como a gente não prevê o futuro,
não deixem os estudos de lado. O estudo é muito importante
para a nossa vida”, aconselhou Daniel Melo.

Mais uma medalha

Minastenista é campeão de Duplas na etapa de Caxias do Brasileiro Interclubes
O minastenista Caio César Souza foi campeão de Duplas, ao
lado do paulista Luiz Gobbi, no Campeonato Brasileiro Interclubes – Etapa Caxias do Sul (RS), realizado em setembro. Na
etapa anterior, em São Paulo (SP), Caio já havia conquistado
a medalha de prata também nas Duplas. Pelo time feminino,
Laura Nastrini foi semifinalista de Simples. Os dois atletas
competem pela categoria 14 anos. Também disputaram o
torneio os atletas Daniela Pinheiro (12 anos), Francisco Lopes (12 anos), Pedro Lemos (12 anos), Washington Matos (12
anos), Sofia Silva (14 anos), Catharina Cardoso (14 anos) e

Eduardo Luzzi (18 anos). O técnico Henrique Quintino acompanhou os minastenistas.
O Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis – Etapa Caxias
do Sul fez parte do rol de Campeonatos Brasileiros Interclubes
em que parte dos atletas dos Clubes filiados ou vinculados
tem as despesas de hospedagem e transporte aéreo custeadas com recursos públicos geridos pelo Comitê Brasileiro de
Clubes (CBC).
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Invictos

Equipes minastenistas conquistam o título do Torneio de Vôlei Masculino

Texto corrido

Três quadras foram montadas na Arena MTC para os jogos

O Minas Sub-15 e o Minas Sub-17 foram campeões invictos
do Torneio de Vôlei Masculino da XV Copa Minas Tênis Clube, realizado em setembro, na Areninha e na Arena MTC. No
Sub-15, o Minas conquistou o título após vencer o Botafogo
(RJ) na final, por 3 sets a 0 (25/14, 25/22 e 25/7). Já no
Sub-17, o time minastenista foi o campeão, após a vitória
sobre o Círculo Militar (PR), também por 3 a 0 (25/9, 25/15
e 25/23). As equipes foram comandadas pelos técnicos
Rodrigo Regattieri e Marcelo Melado.
Além do Minas e do Botafogo (RJ), a disputa no Sub-15 contou
com Círculo Militar (PR), que foi o terceiro colocado, Méritus
Juatuba (MG), Academia do Vôlei (MG), Cruzeiro Esporte Clube (MG), Olympico Club (MG) e Minas Náutico (MG). Estiveram
entre os destaques do campeonato os minastenistas Bernardo
Kudiess (melhor atacante), Eduardo Vieira (melhor levantador)
e Otávio Chaves, eleito o melhor jogador do torneio (MVP).

com a medalha de bronze, Minas Náutico (MG), Olympico
Club (MG), Botafogo (RJ), Retina Center/Uberaba (MG), Goiás (GO) e Beagá Esportes (MG). A seleção do campeonato
contou com três jogadores do Minas. Fabrício de Souza foi o
melhor ponteiro, Raphael Viggiano, o melhor central, e Filipe
Cipriano foi eleito o melhor jogador do torneio (MVP).
A competição contou com recursos do mecanismo Minas
Esportiva Incentivo ao Esporte, destinados ao projeto
2017.01.30, Formação e Desenvolvimento de Atletas
do Voleibol Masculino – Sub-15 a 19 – Ano II – Decreto
46.308/2013. Já o técnico Rodrigo Regattieri faz parte do
Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em
Profissionais do Esporte - nº 64, parceria Minas e CBC.

Na disputa da categoria Sub-17, além de Minas e Círculo Militar (PR), participaram Academia do Vôlei (MG), que ficou

Chuva de gols
O Torneio de Futsal da XV Copa Minas Tênis Clube já tem os
vencedores das categorias Sub-13 e Sub-15. Entre os mais
novos, o título ficou com o Atlético-MG. Minas e Monte Sião
ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Além
das equipes que marcaram presença no pódio, outros nove ti52 • Novembro de 2019 • REVISTA DO MINAS

mes disputaram o título da competição. Na categoria Sub-15,
oito equipes lutaram pela Taça. O campeão foi o Olympico
Club, seguido de Minas Náutico e Colégio Batista. As partidas
do Torneio de Futsal da Copa Minas Tênis Clube são realizadas
na capital mineira e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

LEI DE INCENTIVO

Hegemonia

Minas conquista o título de três categorias do Brasileiro Interclubes

Os minastenistas campeões: hegemonia nacional da base do vôlei

A temporada 2019 tem sido de muitas vitórias para as categorias de base do vôlei masculino. Até o momento, o Minas
conquistou o título de todos os Campeonatos Brasileiros Interclubes realizados, sendo o primeiro Clube a alcançar o feito
de vencer em três categorias no mesmo ano. O Clube venceu
as disputas nacionais Sub-16, Sub-19 e Sub-21, todas de forma invicta, e cada conquista teve uma história especial.
O time Sub-16 conquistou o título pela primeira vez, perdendo apenas um set em cinco partidas da competição. Na final,
venceu o Flamengo (RJ), por 3 sets a 1 (25/18, 25/12, 25/27
e 26/24). E os campões são Lucas Leal, Gabriel Marta, André
Silva, Otávio Chaves, Lucas Magalhães, Pedro Meijon, Venicio
Pereira, Arthur Bento, Fabrício Cristian e João Victor Moreira.
O técnico foi Rodrigo Regattieri.
Já a equipe Sub-19 conquistou o bicampeonato e venceu o
Sada Cruzeiro na briga pela medalha de ouro, por 3 sets a 0
(25/18, 25/21 e 25/21). Essa foi a terceira final consecutiva
entre as equipes mineiras, e o Minas venceu as últimas duas.
Participaram da campanha vitoriosa do Minas Leonardo Kihara,
Gustavo Orlando, Gabriel Fogaça, Gabriel Cabral, Gabriel Vilaça,
Paulo Vinicios, João Friedrich, João Adriano, David Ilário,
Henrique Meireles, Nathan Alves, Otavio Brasil, Arthur Bento e
Kelvi Souza, sob o comando do técnico Fernando Martins.
O time Sub-21 subiu no lugar mais alto do pódio pela terceira
vez consecutiva, após vencer o Flamengo, por 3 a 0 (25/10,
25/13 e 25/20), e é o único campeão da categoria. O time
incentivo ao
esporte

SECRETARIA ESPECIAL DO
ESPORTE

MINISTÉRIO DA
CIDADANIA

minastenista contou com David Nunes, Henrique Guimarães,
Davi Castanheira, Gabriel Pereira, Gabriel Vilaça, André Saliba,
João Franck, João Vitor Adriano, Lucas Figueiredo, Gustavo
Nicomedes, Marcus Vinicius Coelho, Edson Junio e João Vitor
Friedrich. Comandados pori Guilherme Ferreira, auxiliar técnico de Nery Tambeiro no Fiat/Minas.
O técnico principal da base do vôlei masculino do Minas, Marcelo Melado, esteve nas três competições, nas quais atuou
também como auxiliar técnico. “É muito importante a vitória
nesses três campeonatos, que contam com os principais clubes formadores de atletas do Brasil. Com as conquistas, estamos consolidando cada vez mais o trabalho de base do Minas
como referência nacional”, destacou.
Os Campeonatos Brasileiros Interclubes de Voleibol Masculino Sub-16, Sub-19 e Sub-21 fazem parte do rol de Campeonatos Brasileiros Interclubes em que parte dos atletas dos Clubes filiados ou vinculados tem as despesas de hospedagem
e transporte aéreo custeadas com recursos públicos geridos
pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).
O técnico Rodrigo Regattieri Maia faz parte do Projeto Formação de Atletas por Meio do Investimento em Profissionais do
Esporte – nº 64, parceria Minas e CBC.
O técnico Marcelo Mello faz parte do projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas por Meio da Integração das Ciências
do Esporte – processo nº 58000.005658/2018-25, parceria
Minas e Ministério da Cidadania.
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No ritmo da Bossa
Bigode
Texto corrido

Com show da cantora e compositora Kay Lyra, acompanhada do violonista Maurício Maestro, a sessão de Bossa Jazz
Especial em homenagem a João Gilberto reuniu cerca de
250 associados e seus convidados no Salão de Festas da
Sede Social do Minas I, em setembro último. O Marzano Trio
fez a abertura do evento. Na foto, a dupla de artistas, à direita, com o presidente Ricardo Santiago, o ex-diretor do Minas
e compositor Pacífico Mascarenhas, considerado o precursor da Bossa Nova em BH, sua esposa Emília, o filho Lito
Mascarenhas, diretor Social do Clube, Ivon Mascarenhas e
o conselheiro minastenista Nelson Andrade Rodrigues.

Homenagem
Em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, em outubro, pelos 50 anos da Federação dos Clubes do
Estado de Minas Gerais (Fecemg), Ricardo Santiago, presidente
do Minas e vice-presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal da
Fecemg, foi homenageado pelos relevantes serviços prestados
em prol do esporte, do lazer, da educação e da cultura no Estado.
Na oportunidade, o presidente minastenista estava acompanhado de sua esposa, Denise Lobão, e da sogra Judith Lobão (foto).
O evento ainda contou com a apresentação do Coral do Minas.

Dia do Idoso
Em uma manhã agradável de outubro, no Gramado do Minas II, o Programa Cabeça de Prata recebeu cerca de 350
minastenistas para a comemoração ao Dia do Idoso. Os associados acima de 60 anos se divertiram e relaxaram com
as variadas atividades, como aula de dança, massagem,
espaço de saúde e beleza, alongamento, sorteio de brindes
e distribuição de girassóis. Foi demais!
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Karatê internacional
O Minas Tênis Clube foi sede, em setembro último, do
Seminário Internacional de Karatê, promovido pela Associação Kenyu Ryu do Brasil, no Salão da Sede Social da
Unidade I. O evento, que contou com a participação de
Soke Aiko Tomoyori, líder mundial do estilo Kenyu Ryu (ao
centro, na foto), reuniu senseis a atletas da modalidade
de várias agremiações. O Minas marcou presença com os
alunos do Curso de Karatê-Do, incluindo o diretor de Obras
do Clube, José Cláudio Nogueira Vieira, e os senseis Felipe
Eduardo Pereira e Nelson Sardenberg.

NOTAS

Antidoping
A Escola de Pais e Atletas do Minas, programa da Diretoria
de Esportes, promoveu, em outubro último, a palestra “Antidoping no Esporte: #Jogolimpo”, ministrada pelo professor
e mestre André Valentim Siqueira Rodrigues, diretor técnico
da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD),
e pela advogada Luciana Correa de Oliveira, também da
ABCD (foto). No Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube, os especialistas compartilharam informações sobre as
substâncias e métodos proibidos utilizados para melhorar o
desempenho esportivo de forma artificial, testes feitos para
identificação das substâncias, a responsabilidade do atleta
nos casos de doping e as consequências físicas e esportivas da prática ilegal.

Exposição premiada
A mostra “CRIA_experiências de invenção”, realizada e executada
pelo Minas Tênis Clube, com curadoria de Marconi Drummond,
foi aprovada pelo SESC SP e será montada no Centro Cultural
FIESP, em 2020. Voltada para o público infantil e reunindo obras
de expoentes da arte moderna contemporânea, a exposição ficou na Galeria de Arte do CCMTC de março a julho desde ano.
O projeto expográfico da mostra, assinado pela empresa Micrópolis, também será premiado na categoria Design de Exposições
no “9º Brasil Design Awards”, pelo Museu da Casa Brasileira, em
novembro, em São Paulo. O Brasil Design Awards é apresentado
pela Associação Brasileira de Empresas de Design (ABEDESIGN).
O prêmio conta com dez categorias principais que são divididas
em 78 subcategorias, com o objetivo de representar o cenário do
design nacional.

Minas + Verde
Na sexta ilustração da série “Minas + Verde”, a associada Belkiss Radicchi Alméri apresenta o Pau-brasil, árvore de grande porte que pode
chegar a 15 metros de altura. Há apenas um exemplar no Minas, na
Unidade I. A espécie, símbolo do país e nativa da Mata Atlântica, teve
seu nome científico alterado, em 2016, de Caesalpinia enchinata para
Paubrasilia enchinata. O nome popular Pau-brasil é derivado da cor de
brasa da resina de sua madeira.
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Minas 84 anos
O Minas Náutico se transformou no Bloco Camaleão do Carnaval de Salvador, com o showzão de Bell Marques, que, acompanhado
do coro dos seis mil sócios e convidados, cantou os maiores hits do axé da Bahia. Assim foi a festa de 84 anos do Minas Tênis
Clube, realizada em 6 de outubro, que também recebeu o DJ Siman e a Jorge Band. O evento também teve outras atrações, como
hidroginástica, brinquedos infláveis para as crianças, ação do Minas Tênis Solidário com o projeto Lá da Favelinha, além de variadas
opções gastronômicas, vendidas em barracas e food trucks por todo o Clube. No camarote exclusivo para sócios, o Bufê Sausalito
assinou o elogiado menu. E os patrocinadores e parceiros do Minas Melitta, Itambé, Fiat, Central do Estudante, Quatree, Colégio Olimpo,
CSul e Anacapri marcaram presença, promovendo ações de relacionamento com os associados. Foi uma linda festa!

Os diretores do Náutico Roger Rohlfs e Eduardo Henrique
com suas respectivas esposas, Ana Paula Rohlfs e Liliana
Maria Diniz Camargos

Na resenha, Guilherme Araújo, Walisson Mol,
Cláudio Scianni e o pequeno Enrico Scianni

A também aniversariante Karla
Magalhães comemorou com Marcelo de
Oliveira Pereira e os filhos Luca e Davi

Lito Mascarenhas, diretor Social do Minas,
acompanhado da esposa Ana Schuch, do filho
Antônio Mascarenhas e da nora Liora Lobato

Grande família! Débora Ramos, Marcelle Caruso, Helena Caruso,
Michelle Freitas, João Lucas Ziller, Maria Clara Ziller e Enzo Caruso
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Débora de Cássia, Bruna Brandão e
Karina Duarte aproveitaram o dia
para curtir o Clube

Curtindo muito a festa, as amigas Roberta
Recarey, Alexandra Recarey, Kátia
Barcellos e Juliana Mourão

O dia foi agradável para Ivo Teixeira, o pequeno Pedro Ivo e Lílian Oliveira,
Fernanda Freitas, os filhos Heitor e Beatriz e Marco Antônio Freitas

Showzaço! Bell Marques contagiou o Minas Náutico com a energia do Carnaval de Salvador

Turma do vôlei máster: Rodrigo Gonçalves, Fernanda de Oliveira Melo, Talles
Pessoa, Renata Caixeta, Aloísio Caixeta, Fátima Guilherme e Cláudia Caixeta

Os amigos Conrado Lins, Thiago Noviello e
André Carneiro

O presidente do Banco Mercantil, Luiz Henrique Andrade de
Araújo, com a esposa Gláucia; o presidente do Minas, Ricardo
Santiago, com a esposa Denise; familiares e amigas

Gustavo Zech Coelho, diretor de Lazer do
Minas, e a namorada Marcela Faria, com
o cantor Bell Marques

O diretor de Judô do Minas, Euler Barbosa, com sua esposa Cristina;
Matheus Siqueira, da Belo Dente, patrocinadora do Judô minastenista,
e Letícia Menicucci

Bruna Canellas, grávida de seis meses,
acompanhada de Eduardo Bartolozzi e do
casal Marcelo Camargos & Viviane Santiago

Adriana Braga, Sandro Maurício, Stefania Amorelli, Vania Faerman
Rabello, Bruno Rabello, diretor Jurídico do Minas, e sua mãe Junia Rabello
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Diversão para a criançada
Mais de cinco mil associados prestigiaram a grande Festa das Crianças do Minas, realizada em 12 de outubro último, na Praça
de Esportes da Unidade II. A garotada minastenistas se divertiu nos diversos brinquedos instalados no Gramado e nas Quadras
de Peteca, na Arena Nerf e nos infláveis. Não faltaram as atrações radicais, como skate e tirolesa. E todo mundo dançou e cantou
com Timão, Pumba, Rafiki e o Simba, da turma do Rei Leão. Também marcaram presença na festa os Transformers Optimus
Prime e Bumble Bee. Na supergincana, a equipe das meninas foi a vencedora, mas todo mundo ganhou pirulito e espumas nas
mãos para brincarem pelo Gramado. E para recarregar as energias, houve distribuição de pipoca e algodão-doce.

Pedro Bredel, o Pepê, “tirando onda”
no pula-pula com obstáculo

Na “guerra” da Arena Nerf, Luís Felipe Rocha
Sol se divertiu muito

Miguel Queiroz de Carvalho Alcântara
fez manobras radicais no skate

Paula Souto Cançado Fernandes, André
Consoli Fernandes e o pequeno Rodrigo
Cançado Fernandes fizeram pose com o
Transformer Bumble Bee

A cama elástica foi o brinquedo escolhido
pelas amigas Luísa Costa Lage
e Beatriz Figueira

Totalmente envolvida na brincadeira,
a pequena Laura Gontijo

Letícia Morais de Araújo Duarte voou alto no Dia das Crianças
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O Rei Leão e sua turma encantaram a criançada minastenista

Piscina
Coberta e
Aquecida

NO MELHOR
PONTO DO

SION

Lounge
Externo

R U A L A P L ATA • 1 6 6

2537-8001

JARDIMSION.COM.BR

As melhores composições, com presentes que vão muito além do Natal.
Consulte nosso site!

R$ 93,34

ou 3x R$ 31,11 sem juros

Bolsa para viagem e academia
Brinde especial

1 Panetone tradicional em caixa decorada cx 400g - Bauducco
1 Champagne espumante "ﬁltrado" branco gf 660ml - Armand
1 Macarrão colorido com ovos e vegetais naturais pc 200g - Renata
1 Extrato de tomate sc 140g - Bonare
1 Abacaxi em calda sobremesa e decoração culinária lt 150g - Citrocal
1 Sorvete preparo sabores receita cremosa cx 150g - Bretzke
1 Maionese para aperi�vos 0% gordura trans sc 200g - Vigor
1 Torradas para canapés e pe�scos cx 120g Viscon� - Bauducco
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
2 Torrone nougat macio com amendoins pc 17g - Montevergine
3 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 Refresco em pó para preparo com polpa de fruta faz 1 litro pc 10g - Piko
1 Filme plás�co protetor inviolável - Protec Box
Cinema
1 Caixa decorada com mo�vos natalinos tampa e fundo - Persona

Presentes

4x

1 Bolsa espor�va para academia e viagens acabamento superior em nylon
1 Porta guardanapos decora�vo com mo�vos natalinos un - Elegance
4 Ingresso de cinema para todo Brasil, válido acompanhado de um pagante inteira

31

3223-9173 . 99970-2871

comercialmg11@cestaspersona.com.br

www.cestaspersona.com.br

**Consulte condições

Porta guardanapo decorativo - Elegance

