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Nadar voando para fazer bonito em casa!

N

adar voando é o que braços, pernas, pulmões e mente
dos cerca de trinta banhistas competitivos athleticanos
buscam especialmente na terceira etapa da Copa
Minas Gerais de Natação e do Meeting Natação Masters, que
acontece na piscina do Athletic nos sábados 20 de junho e 4 de
julho, a partir das 8:45h, com entrada franca ao público.
Cumpridas duas das seis etapas previstas até novembro, o Athletic situa-se em oitavo lugar
dentre 22 equipes no Meeting Masters (nadadores acima de 20 anos), e em 15º lugar dentre 68
equipes de todo o estado na Copa MG (entre 6 a 19 anos).
Na Copa Minas Gerais, dos 19 nadadores inscritos pelo Athletic em categorias (faixas etárias),
destacam-se até o momento: Isabella Oliveira Zanetti (primeiro lugar geral na categoria Petiz II –
nascidos em 2005), e seu irmão Gustavo Oliveira Zanetti (4º lugar na categoria Júnior – nascidos
entre 1996-1998).
No Meeting Masters, dos onze atletas alvinegros inscritos em categorias dos 20 aos 75 anos,
subdivididas de cinco em cinco anos, destacam-se até o momento: Mônica Silva Oliveira (terceiro
lugar na categoria 35+, de 35 a 39 anos), Cláudio José Reis (primeiro lugar na categoria 50+, de
50 a 54 anos), e Aníbal Barreto Pinto (terceiro lugar na categoria 60+, de 60 a 64 anos).
Todos os 30 competidores do Athletic, com suas velozes braçadas a plenos pulmões, estão
empolgados com a perspectiva de engrenar e acelerar mais nos 50 metros nas modalidades
Livre, Costas, Borboleta e Peito nas provas em São João del-Rei. Querem fazer mais bonito em
casa! 'Peito' – pulmões, coração, disposição, alma – todos têm muito!
As duas etapas das duas competições acontecem uma semana antes e depois das
comemorações do 106º aniversário do Athletic ( Festa Junina e Café da Manhã).
- Sábado, 20 de junho, 8:45 h, na piscina: Copa MG de Natação.
- Sábado, 4 de julho, 8:45 h: Meeting Natação Masters.
- Sábado, 15 de agosto, 8:45 h: 26º Troféu Binhá de Natação.

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Assistências? Bolas de 3 pontos?
Cestinhas? Vá domingo, 21, à quadra!

A

pós três partidas com três vitórias no primeiro
turno do torneio da Liga de Desenvolvimento
do Basquete Amador de Minas Gerais - LDBA-,
a equipe de basquete masculino adulto do
Athletic/Conecta/Unimed se prepara para o returno.
Além dos dois jogos que fará em Belo Horizonte e Contagem, em data a ser
definida, terá um jogo em casa no domingo, 21 de junho, às 14h, na quadra
principal da praça de esportes do Segredo.
A LDBA é disputada por sete equipes: seis da Grande Belo Horizonte (BH,
Contagem e Pedro Leopoldo) e o são-joanense Athletic/Conecta/Unimed. As
equipes estão divididas em duas chaves. O Athletic derrotou as três da sua
chave, no turno, totalizando um saldo de 89 pontos. Resultados: 63 X 43 contra
o PBK/Machado de Assis (BH), 83 X 46 sobre a Associação dos Veteranos de
Basquete (BH), e 69 X 37 quanto ao Lord (Contagem).
Agora, no returno, o Athletic volta a disputar contra as demais três equipes da
sua chave. Se os resultados forem semelhantes, passa direto para a semifinal,
enquanto as demais enfrentam as Quartas de Final.
“Ainda que vários jogadores do Athletic tenham seu desempenho destacado
nos fundamentos estatísticos do basquete, como tocos e roubos de bola na
defesa ou assistências, bolas de 3 pontos e cestinhas no ataque, o mais
importante para a campanha tem sido o conjunto e o espírito de equipe. Afinal,
o basquete é coletivo!”, enfatiza o técnico Bruno Hallak.
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Alívio de dores musculares e nas articulações?
A sala de massagem está à sua disposição!
O Athletic põe à sua disposição, prezado associado, uma sala de massagem –
próxima a entrada da sauna – e dois profissionais massoterapeutas.
Mediante a manipulação manual terapêutica dos tecidos moles do corpo e
movimentos nas articulações, o conjunto de técnicas de massagem –
deslizamento, amassamento, fricção, pinçamento e vibração, entre outras –
proporciona benefícios como: alívio de dores musculares, estímulo à
circulação sanguínea, eliminação de resíduos metabólicos do corpo, alívio de
tensões e ajuda no combate da ansiedade, ajuda no controle de estresse,
fortalecimento do sistema imunológico e promoção da sensação de bem
estar. Pode também ser usada como um complemento a tratamentos
médicos convencionais.
Massagistas oferecidos pelo clube:
Jésus Lisboa: 8424-8639.
Nádia: 9814-1904.
O procedimento é o seguinte: o interessado liga direto para o profissional,
acerta o horário de melhor conveniência e faz o pagamento – R$ 35,00 por
sessão de 50 minutos – direto com o(a) massagista, sem intermediação do
clube. O Athletic disponibiliza o local e possibilita o serviço destes
profissionais formados aos associados, a preço inferior ao dominante no
mercado de trabalho local.
Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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SÁBADO, 27, É NOITE DE
ARRAIÁ DO ATHLETIC !

06 de junho de 2015

Arraiá do Athletic

Anarriê!!! Balancê!!!
C h a n g ê ! ! ! A l ava n t ú ! ! !
Otrefoá!!!
O Athletic comemorará seu
106º aniversário
com uma baita Festa Junina
de botar em reboliço
a quadra de cima da Praça
de Esportes!

Dia 27 de junho de 2015
Praça de Esportes do Segredo
18 horas

Será sábado, 27 de junho
(dia da fundação do Athletic em 1909),
das 18 às 23 horas.
Atrações: música ao vivo, quadrilha, barraquinhas com
comidas típicas, bingo, pescaria e muitas outras brincadeiras
para crianças, adolescentes e adultos. Cadeiras e mesas para
todos os presentes.
Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Futsal feliz em noites invernais

Q

uatrocentos e dois gols em 60 jogos entre 28 equipes de cinco
categorias (faixas etárias) de seis municípios, feitos em 16
noites e uma manhã friorentas, deram o título de campeão ao
Athletic Club nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-17, ao
Tiradentes no Sub-15 e ao América Recreativo e Futebol na categoria
Adulto. Além de vencedor em três categorias, o Athletic foi vicecampeão nas categorias Sub-13 (onde participou com duas equipes) e
Sub-15. Só não chegou à final no Adulto.
Com grande público, as semifinais e finais foram muito disputadas,
beirando o emocionante em vários momentos, com bolas nas traves,
gols no último minuto, gol de goleiro que passou quase todo o
segundo tempo no ataque, berros de torcedores. Presidente,
diretores e equipe do Athletic, ao lado de diretores das demais
agremiações finalistas, entregaram os troféus e medalhas de
campeão, vice-campeão, artilheiro e defesa menos vazada aos atletas.
Duas partidas amistosas entre equipes athleticanas do Sub-9 levaram muitos pais, familiares e
colegas da criançada aos jogos, abrilhantando as noites de 22 de maio e 3 de junho.
Findo o 44º Torneio de Inverno de Futsal – TIFS –, o presidente Cláudio Gonçalves sintetizou os
parabéns à equipe organizadora do evento, equipes competidoras, jogadores e torcidas, com um
“Estou muito feliz!”. O TIFS completa ano que vem quatro décadas e meia de torneios de futsal sem
uma única interrupção, impulsionando o esporte na região, o congraçamento entre equipes e
agremiações, e a convivência social entre o público.
Para o sucesso do torneio, o Athletic contou com a parceria da Prefeitura (premiações), da UFSJ
(hospedagem dos árbitros da Federação Mineira de Futsal), da Unimed e do restaurante No
MineiriM (alimentação dos árbitros).
Veja no site www.athleticclub.com.br a tabela com os resultados do 44º TIFS, e nas páginas
seguintes, fotos da entrega da premiação aos finalistas.
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'Fraldinhas' alvinegros terminam em 7 a 7; pais até
enxugaram lágrimas alegres na fralda da camisa!

Em pé: Bernardo, João Pedro, Alan, João, Eduardo, Juninho, técnico Marco Aurélio.
Agachados: Augusto, Pedro, Francisco, Eduardo Sales, Diogo, João Otávio

Craques do Sub-11 do Athletic derrotam
Super Craque, de Barbacena

Técnico Marco Aurélio, Lucas, Augusto, Henrique, Marcelo Júnior, Guilherme
e prof. Diogo. Agachados: Gustavo, Pedro, João Gabriel, Bernardo, Pedrinho,
Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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ATHLETIC 'A' CAMPEÃO, E ATHLETIC 'B' VICE-CAMPEÃO DO SUB-13

Athletic A, campeã Sub-13: professor Diogo, Rafael, vice-presidente de esportes
especializados Paulo Santana, Caio, Gabriel, Bernardo, Lucas, técnico Tiaguinho e presidente
Cláudio Gonçalves. Agachados: Otávio, Juninho, Gustavo, Guilherme, Claeyton e Hyago.

Athletic B, vice-campeã Sub-13: professor Diogo, técnico Tiaguinho, Dudu, Lucas, Bernardo
Lacerda, vice-presidente de esportes especializados Paulo Santana, João Guilherme e
presidente Cláudio Gonçalves. Agachados: Davi, Anderson, Leonardo, Leandro, Lucas e Yuri

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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SUB-13

Foto: Carol Nogueira
Lucas Maia recebe troféu de artilheiro do Sub-13, com 10
gols, das mãos de Congonha, integrante da equipe do TIFS

Rafael Balbino recebe troféu de goleiro menos vazado do
Sub-13 das mãos do coordenador do TIFS, professor Diogo

ATHLETIC SUB-15 VICE-CAMPEÃO
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Tiradentes não conseguiu se libertar
do bom futsal Sub-17 alvinegro

Marco Aurélio, Samuel, Renato, Guilherme Santiago, Lucas, Canela, Lucas S., prof.
Diogo. Agachados: Fabrício, Vitor, Natan, Jonas, João Antônio, Vinícius, João Pedro

Tiradentes, vice-campeão
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ADULTO: AMÉRICA, CAMPEÃO 44º TIFS

Depois de derrotado por 3
a 2 pelo Americano
na fase classificatória, o
América inverte
o placar na final, sagrandose campeão do 44° TIFS.
AMERICANO: VICE-CAMPEÃO
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