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Presidência Executiva é reeleita para o triênio 2016-2018,
e Conselho Deliberativo e Fiscal parcialmente renovados

C

ento e sete dos cerca
de 600 sócios
titulares do Athletic
foram às urnas dia 26 de
novembro, reelegendo a
Presidência Executiva do
clube e renovando cerca de
um terço do Conselho
Deliberativo para o triênio
2016-2018. Cento e quatro
votantes assinalaram sim à
chapa única, que, eleita com
a aprovação de 99% dos
votos válidos (houve um
nulo, um em branco e uma
voto não), será empossada
na primeira quinzena de
janeiro.
Para o Conselho
Deliberativo foram 105 votos
válidos, que elegeram 20
conselheiros efetivos entre
88 e 50 votos cada (cada
eleitor podia assinalar até 20
candidatos), e dez suplentes
entre 39 e 24 votos cada.
Doze dos trinta conselheiros

efetivos e suplentes eleitos
são novos no órgão. O
C o n s e l h o , q u e
anteriormente tinha apenas
uma mulher, tem agora duas.
Em sua primeira reunião, dia
1 de dezembro, o novo
Conselho, aí incluídos
conselheiros natos (expresidentes do clube),
reelegeu como seu
Presidente Aluizio Antônio
de Barros, e indicou à VicePresidente Wainer de
Carvalho Ávila, e Cinthia
Lobão Resende Fam
Lombardi à Secretaria do
mesmo. Elegeu também o
novo Conselho Fiscal, a
partir de candidaturas dos
conselheiros deliberativos.
Dos seis anteriores, quatro
são novos. Conselheiros
efetivos: Cláudio Eduardo de
Souza, Marcelo Américo da
Costa e Almir Lacerda.
Suplentes: Silvio Galvão

Rodrigues, Marcos Antônio
Rabelo e Victor Imbroisi.
O Conselho se reunirá
novamente na primeira
quinzena de janeiro para
empossar, em cerimônia
pública, a Presidência
Executiva do clube. Ela é
constituída pelo Presidente
Cláudio Luiz Silva
Gonçalves, Vice-Presidente
Financeiro Alceu Mendes
Correa, Vice-Presidente de
Patrimônio Oriente Vianini,
Vice-Presidente de Futebol
Cláudio Salomé, VicePresidente de Esportes
Especializados Paulo
Sant'ana, Vice-Presidente
Social Adriano Zuquim e
Vice-Presidente de
Marketing João Ramalho.
Confira, abaixo, os novos
conselheiros, considerados
administradores do Athletic
pelo Estatuto.

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Conselho Deliberativo e Fiscal parcialmente renovados
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CONSELHO DELIBERATIVO TRIÊNIO 2016-2018

CONSELHEIROS EFETIVOS (por ordem decrescente de votação):
Gustavo Cesar Moraes Campos
Aluizio Antônio de Barros
Antônio Guerra
Cássio de Oliveira Lombardi
Ricardo Assunção Viegas
Agostinho Simões Coelho
Eduardo Fantaguzzi Buccini
Paulo Cesar de Araujo Rangel
Cinthia Lobão Rezende Fam
Silvio Galvão Rodrigues
Lombardi
Fábio Américo da Costa
Wainer de Carvalho Ávila
Flávio Neves Teixeira
Victor Imbroisi
Gustavo Alvarenga da Silva
Carlos Alberto Raposo da Cunha
Roberto Velloso
Maurício Alberto da Mata
Francisco Alvarenga de Oliveira
Marcelo Américo da Costa
CONSELHEIROS SUPLENTES (por ordem decrescente de votação):
João Francisco Prado El Corab
Cláudio Eduardo de Souza
Almir Lacerda
Mário Ratton Lombardi
Willer Lopes Barbosa Júnior
Marcos Antônio Rabelo
Mônica Silva de Oliveira Zanetti
Wallace Artur Vieira
Charles El Corab
Alexandre Magno Rivetti
Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Equipes de natação conquistam, ao final de
nove meses, quatro Troféus Eficiência Geral

O

Athletic finalizou os
dois torneios mineiros
anuais de natação
amadora de que participa,
com quatro nadadores
premiados com o Troféu
Eficiência Geral, por terem
chegado entre os três
primeiros lugares nas suas
categorias ao longo de seis
etapas, disputadas entre
março e novembro. Os irmãos
Isabella e Gustavo Oliveira
Zanetti conquistaram o Troféu
Eficiência Geral da Copa
Minas Gerais de Natação
2015 pela primeira e segunda
colocação na categoria Petiz
2 (nascidos em 2003) e Junior
(nascidos entre 1996-98).
Cinthia Lobão Resende e
Anibal Barreto Pinto
receberam o troféu pela
primeira e terceira colocações
no Meeting Natação Masters
2015, nas categorias 35+ (35
a 39 anos) e 60+ (60 a 64
anos). As finais das
competições ocorreram dias

21 e 22 de novembro, no soma mais pontos devido ao
Clube Recreativo Dom Pedro r e d u z i d o n ú m e r o d e
II, em Conselheiro Lafaiete.
participantes em relação as
demais equipes. Ela dá um
O Athletic participou da Copa exemplo específico: “Não
Minas Gerais com 26 crianças conquistamos um Troféu
e adolescentes entre 9 e 17 Eficiência da Regional
anos, concorrendo com Central por termos ficado em
centenas de nadadores de 77 quarto lugar dentre 18
academias, instituições e equipes de Montes Claros,
clubes de 51 municípios de 12 Sete Lagoas, Belo Horizonte,
regiões do estado, tendo Betim, Contagem, Ouro
obtido a 13ª classificação Branco, Conselheiro Lafaiete,
dentre as 77 equipes. Já no Barbacena e São João delMeeting Natação Masters, R e i . S e t i v é s s e m o s
competição destinada a p a r t i c i p a n t e s n a s d e z
maiores de 20 anos, o Athletic categorias – faixas etárias –
marcou presença nas seis no masculino e feminino,
etapas com 19 participantes, subiríamos na contagem de
tendo ficado no 7º lugar geral pontos e alcançaríamos o
entre 24 equipes de nove terceiro lugar e, com ele, um
municípios.
troféu. Chamamos a todos os
que gostam de nadar e
S i m o n e P a s s a r e l l i , querem desenvolver seu
professora e integrante da potencial nos diferentes
equipe de natação, avalia que estilos, que venham já em
os atletas do Athletic têm fevereiro próximo para a
desempenho de qualidade e escolinha ou para a equipe de
eficiência, mas a equipe não competição”.

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Nossos detentores do Troféu Eficiência Geral 2015
Isabella Oliveira Zanetti – Sagrou-se
campeã na categoria Petiz 2 (nascidos
em 2003) apenas um ponto acima (595
a 594) da segunda colocada, inscrita
por uma academia de Ouro Fino.
Isabella foi a primeira classificada
dentre 53 concorrentes femininas de 12
anos, tendo viajado entre março e
novembro três vezes a Belo Horizonte e
duas a Conselheiro Lafaiete para
participar das disputas – uma foi realizada no Athletic, em junho. Isabella foi campeã em
2014 na categoria Petiz 1, e disputará ano que vem a Copa MG na categoria Infantil 1.
Gustavo Oliveira Zanetti – aos 17 anos, obteve
a segundo classificação dentre 65 concorrentes
da categoria Junior (nascidos entre 1996 a 1998).
O primeiro lugar ficou com um integrante de
equipe de Barbacena, e o terceiro com membro
de uma das duas equipes de Juiz de Fora.
Gustavo foi o primeiro classificado na categoria
Juvenil ano passado.
Cinthia Lobão Resende – Primeira colocada
dentre 16 participantes femininas da categoria
30+, que congrega nadadoras amadoras dos 30 aos 34 anos. O Meeting Natação Masters
abrange 14 categorias – faixas etárias de 5 em 5 anos, dos 20 aos 89 anos –, nos gêneros
masculino e feminino.
Aníbal Barreto Pinto – Terceiro colocado entre 14 participantes dos 60 aos 64 anos.
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CONHEÇA NOSSAS EQUIPES

Tivemos menos rapazes que moças
na Copa Minas Gerais de Natação 2015
Feminino (16):
* Giovana Marques Rodrigues
(Mirim 1: nascidas em 2006)
* Luana Julia, Maria Luiza
Cota e Lavynia Coelho
Diláscio (Mirim 2: nascidas
em 2005)
* Laysa Vitória Oliveira, Giulia
Guedes, Maria Luiza
Guimarães e Iris Matias
Oliveira (Petiz 1: nascidas em
2004)
* Isabella Oliveira Zanetti,
Luiza Coura Lara e Beatriz de
Pontes (Petiz 2: nascidas em
2003)
* Alice Marques Lisboa,
Amanda Bastos Resende, Ana Luiza Campos, Lara Caroline Silva e Lara Matias Oliveira (Juvenil:
nascidas em 1999-2000)
Masculino (10):
* Wellington Luiz Guimarães e Gabriel Detomi Santos (Mirim 2: nascidos em 2005)
* Lucas Santos Pereira (Petiz 2: nascidos em 2003)
* Gustavo Henrique Magalhães e Rafael D'Angelo Silva (Infantil 2: nascidos em 2001)
* João Victor Monteiro e Francisco Augusto Santos (Juvenil: nascidos em 1999-2000)
* Gustavo Oliveira Zanetti, Gabriel Resende Chaves e Leonardo Santos Silva (Junior: nascidos em
1996-1998)
Parabéns a toda nossa equipe de natação de crianças e adolescentes que vibram ao ouvir 'Preparar!' e
'Saltar!' Ano que vem tem mais!
Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Já no Meeting Masters 2015, foi o contrário
Feminino (5):
* Marina Paiva Rodrigues
(25+: entre 25 e 29 anos)
* Cinthia Lobão Resende,
Bárbara Landau Carvalho e
Mayra Torres Soares (30+)
* Mônica Silva Oliveira (35+)
Masculino (14):
* Lucio Barreto Almeida
(30+: 30 a 34 anos)
* Felipe Guimarães Amantéa, Vinicius Cota e Anderson Azevedo
Moraes (35+)
* Alessandro Paulo Magalhães e Marcio Roberto Lima (40+)
* Francisco José Neves Arruda e Juan Canellas Bosch (45+)
* Alexandre Magno Pereira, Claudio Luiz Silva Gonçalves, Claudio
José Reis e Severiano Pereira Oliveira (50+)
* Aníbal Barreto Pinto (60+)
* Laurismar Adno da Silva Moraes (70+)
Athleticanos e alvinegras dos 20 aos 89 anos amantes da água e dos
nados Crawl, Costas, Peito e Borboleta! Avancem conosco em 2016,
na escolinha e na equipe de competição de natação!
Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Nas mesas da piscina também se viaja

E

nquanto nas raias
d a p i s c i n a
semiolímpica uns
aprendem ou treinam ao
lado de quem relaxa e
brinca, outros rumam para
as quadras esportivas e a
academia. Sob a cobertura
ajardinada que entremeia
as duas áreas, ocupa
frequentemente uma mesa
um... leitor. Leitor de livros.
Que, no final de novembro,
avançava concentrado pelas
476 páginas de 'Filha da
Fortuna', da escritora chilena
Isabel Allende.
O romance guarda até uma
relação temática com a São
João del-Rei dos tempos do
ouro. Só que o cenário é a
Califórnia dos anos 1850.
“Leitor compulsivo” desde o
primário no então Grupo
Escolar Tomé Portes Del Rei,
Domingos Sávio Jaques, 61
anos em janeiro próximo,
quando assume novo triênio

primeiro salário, aos 16
anos, no escritório de uma
oficina mecânica local,
comprei de vendedores
ambulantes de livros uma
coleção de cinco volumes de
Julio Verne, que guardo até
hoje. Na juventude lia muito
ficção científica, e depois
policiais, suspense
ficção
Foto: CaroleNogueira
em geral”.
como diretor de finanças no
Athletic, diz que recentemente
passou a se dedicar mais aos
romances históricos e
biografias.
“Mas li de tudo: no curso
profissionalizante de tempo
integral no extinto Ginásio
Industrial, na avenida Leite de
Castro, eu passava os
intervalos entre as aulas
tradicionais e as técnicas lendo
na fantástica biblioteca do
ginásio livros sobre o Egito e a
Grécia antigos. Com meu

Se os livros levavam o
adolescente Sávio às alturas e
a viajar por universos
diferentes, outra atividade
quase fez o mesmo com ele
dos 19 aos 21 anos. Depois de
servir o Exército, foi contratado
como fiscal de linha de
transmissão da Cemig,
subindo em torres de 30 a 45
metros para verificar se os
serviços concluídos pela
empreiteira eram seguros.
Nesse sobe e desce, ele
percorreu de Pimenta – às
margens do lago de Furnas – a
Barbacena, e dali a Nova Lima.
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Do alto das torres a novos destinos:
por uma biblioteca na Praça de Esportes

D

as alturas da alta
voltagem elétrica e
ficcional, Sávio foi
aterrissar, mediante concurso
público aos 22 anos, em
atividades burocráticoadministrativas bancárias, das
quais se aposentou em 2000.
Nesse ínterim – morando em Belo
Horizonte, casado com Ângela e
criando os filhos Tiago e Mariana
“fiéis na leitura” –, foram dezenas
de livros de autores nacionais e
estrangeiros. “Li todos os grandes
da literatura brasileira e clássicos
como Homero, Stendhal, Émile
Zola e Dostoiévski, e modernos,
como Isabel Allende, de quem li
anteriormente 'A Casa dos
Espíritos'. Também li best sellers:
Paulo Coelho, Jostein Gaarder
('Vita Brevis') e a trilogia 'O
Século', de Ken Follet, que soma
duas mil e setecentas páginas”.
Aposentado, Sávio aventurou-se
a empresariar uma banca de
jornais, revistas e livros na capital,
próxima ao Minas Shopping e ao
Hotel Ouro Minas, a quem
fornecia jornais. Vendeu, retornou

a São João, associou-se ao
Athletic em 2000, frequentando
as quadras de peteca – “fui
diretor de peteca, cargo de
confiança da Vice-Presidência
de Esportes Especializados, na
segunda gestão do Fernando
Magno (2001-2003)”. Graduouse em Filosofia na UFSJ em
2008. Em 2013, foi chamado
pelo vice-presidente financeiro
Alceu para ajudá-lo nesse
departamento do clube. “As
finanças alvinegras estão na
linha, sem problemas. A próxima
gestão, que se inicia agora, será
de colher os louros da
administração que fizemos – o
que significa promover mais
melhorias e acréscimos no
clube”.
Sávio, que diz ter emprestado,
dado e doado muitos livros para
amigos, escolas e a biblioteca
municipal são-joanense, cogita
sugerir à presidência executiva
do Athletic a criação de uma
biblioteca no clube. Seria
constituída a partir de doações de
livros dos associados, e dispostos

em estante acessível a todos os
freqüentadores. “Diz o estatuto
que cabe ao clube promover
ações de caráter esportivo, social
e cultural, voltadas para a
satisfação do associado.
Possibilitar esse encontro entre
livros e possíveis leitores pode
proporcionar bons momentos a
muitos no clube. À tarde, quando
estou de bobeira, entre um
mergulho e outro na piscina, leio.
A música ambiente não me
perturba. Sou concentração total
na leitura”.
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Massagistas oferecidos pelo Athletic:
Jesus Lisboa: 98424-8639.
Nádia: 99814-1904.
O associado liga direto para o profissional, acerta dia e
hora e paga R$ 40,00 direto a ele, sem intermediação do
clube.
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