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NATAÇÃO
Sábado, 20 de junho, a partir das 9h,
na piscina do Athletic,
Terceira Etapa da Copa MG de Natação!
Nossos 20 nadadores infanto-juvenis de São
João del-Rei disputam provas de nado Livre,
Costas, Borboleta, Peito e Revezamento Livre com atletas de agremiações
de municípios da região central.
Prestigie! Leve amigos não sócios que se interessam por natação! Entrada
franca ao público.

BASQUETE
Domingo, 21 de junho, 10h,
na Quadra Principal da Praça de Esportes
40 minutos de ótimo Basquete Masculino
Adulto!
Athletic/Conecta/Unimed X PBK / Machado de Assis (Contagem)
De 5 jogos até o momento, 4 vitórias!
Entrada franca. Chame amigos!

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

Athletic Club - Rua Prefeito Nascimento Teixeira-160 - Bairro Segredo - tel. 32 3371-8956- 3371-7400 - São João del Rei - MG

Informativo

www.athleticclub.com.br
N° 15/15 80 B

80ª EDIÇÃO

18 de junho de 2015

O ATHLETIC CLUB CONVIDA VOCÊ
PARA COMEMORARMOS 106 ANOS DE EXISTÊNCIA
SÁBADO, 27, dia da fundação do Athletic em 1909, teremos:
9h: Missa à beira da piscina, seguida de Café da Manhã a todos os presentes
– seja um deles! –, no Parque Aquático.
18h: Festa Junina na Quadra de Cima da Praça de Esportes. Atrações:
música ao vivo, quadrilha, barraquinhas com comidas típicas, bingo,
pescaria. Mesas, cadeiras, brincadeiras e atrações para todos. Traga amigos
não sócios (veja ingressos na Secretaria). A Festa se estenderá até 22 horas.

'Futsaleiros' maiores de 18 anos!
A quadra principal do Athletic abriga
às segundas e quintas-feiras,
das 18h às 20h30, peladas de futsal.
Quintas-feiras, após as partidas,
churrasco de confraternização.
Compartilhe conosco a alegria de
estar e divertir juntos.
Bem-vindo!
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Athletic Sub-17 disputa Taça BH
com equipes de grandes clubes nacionais
e do exterior, transmitida por TV

P

apagaios favorecidos pelos ventos prenunciadores do inverno já sobrevoam o estádio
Joaquim Portugal. No gramado, chuteiras infanto-juvenis e juvenis (16 a 17 anos), que
soltaram / soltam pipas regidas pela lógica do vento, treinam três vezes por semana, desde
maio, movidos por outra lógica: que o vento sopre a favor do Athletic Sub-17 em quatro noites de
julho no estádio municipal juiz-forano Radialista Mário Helênio. É quando a equipe alvinegra entra
em campo contra equipes da mesma faixa etária (nascidos em 1998-1999) de quatro grandes times
do país: Criciúma (Santa Catarina), Grêmio (Rio Grande do Sul), Botafogo (Rio de Janeiro) e
Tupynambás (Minas Gerais).
Entre 9 e 18 de julho, em estádios de seis cidades mineiras, 40 clubes divididos em oito chaves com
cinco equipes Sub-17 cada, entre eles dos melhores times da série A e B do campeonato brasileiro e
quatro clubes estrangeiros (Shandong Luneng, da China; Nacional, do Uruguai; Guaraní, do
Paraguai; Boston City Football Club, dos Estados Unidos), disputam a Taça BH 2015. Organizada
pela Federação Mineira de Futebol pela trigésima primeira vez – antes na categoria Sub-20, este
ano pela primeira vez na categoria Sub-17 –, terá cobertura dos meios de comunicação e
transmissão de jogos pelo Sportv.
A lógica dos 33 jogadores que treinam para ficar entre os 23 que irão a Juiz de Fora é que o moinho
de vento Athletic seja um dos dois primeiros colocados do grupo, classificando-se para as oitavas
de final. Se o vento alvinegro varrer adversários e chegar à segunda fase, de 19 a 29 de julho, alguns
talentos athleticanos podem ser revelados e obterem alguma capacidade de vôo rumo ao plantel
de base de clubes profissionais.
Para tanto, atletas do Athletic, e outros provenientes de outros clubes são-joanenses e de
Barbacena, treinam sob o comando do técnico Luiz Alberto de Souza – 'Beto' – (campeão municipal
2014) e do auxiliar técnico Magno dos Santos. Veja os jogos do Athletic na página seguinte.
Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Athletic enfrenta catarinenses, gaúchos, cariocas
e mineiros na primeira fase da Taça Brasil
Confira abaixo as datas dos jogos da equipe Sub-17 do Athletic em Juiz de Fora:
Quinta-feira, 9 de julho, 19h: Criciúma X Athletic.
Segunda-feira, 13, 19h: Grêmio X Athletic.
Quarta-feira, 15, 21h: Botafogo X Athletic.
Sexta-feira, 17, 19h: Tupynambás X Athletic.
Além do Athletic Club (grupo 5), outra equipe são-joanense participa da Taça BH 2015: o Social Futebol
Clube (grupo 7). As dez partidas deste grupo acontecerão no Estádio Paulo Campos, em São João del-Rei.
Times: Flamengo (RJ), Coritiba (Paraná), Sport Recife (Pernambuco) e Chapecoense (Santa Catarina).
Composição dos Grupos:
Sedes Belo Horizonte:
Grupo 1 – Cruzeiro (MG), São Paulo (SP), Shandong Luneng (China), Vila Nova (Goiás) e Guarani (MG).
Grupo 2 – América (MG), Bahia, Vasco da Gama (RJ), Avaí (SC) e PSTC (Paraná Soccer Technical Center –
Centro de Treinamento de Futebol do Paraná, PR).
Grupo 3 – Internacional (RS), Goiás (GO), Nacional (Uruguai), Boston (Estados Unidos) e AMDH (Associação
Mineira de Desenvolvimento Humano, MG).
Grupo 4 – Atlético (MG), Palmeiras (SP), Guaraní (Paraguai), Villa Nova (MG) e Democrata (MG).
Sede Juiz de Fora
Grupo 5 – Botafogo (RJ), Grêmio (RS), Criciúma (SC), Athletic Club (MG) e Tupynambás (MG).
Sede Guaxupé
Grupo 6 – Corinthians (SP), Fluminense (RJ), Ponte Preta (SP), Figueirense (SC) e Esportiva (MG).
Sede São João del-Rei
Grupo 7 – Flamengo (RJ), Coritiba (PR), Sport Recife (PE), Chapecoense (SC) e Social (MG).
Sede Três Marias
Grupo 8 – Santos (SP), Atlético (PR), Vitória (BA), Santa Cruz (MG) e AAMM (Clube da Mineira, Três Marias,
MG).
Confira a tabela em PDF da Taça BH 2015
http://fmf.com.br/Competicoes/ProxJogos.aspx?d=9

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Sub-13 do Athletic se dá bem na Toca da Raposa!

Capitão Lucas Daniel recebendo o troféu; mais à direita, o técnico 'Tiaguinho'

Equipe do Athletic no símbolo do Cruzeiro

A

equipe de futebol de base Sub-13 do Athletic, mais dois jogadores e o técnico
Tiago Augusto – 'Tiaguinho' – saíram-se muito bem na 4ª Jornada Esportiva
das Escolas de Futebol do Cruzeiro, realizada de 21 a 23 de maio na Toca da
Raposa, centro de treinamento do Cruzeiro. A equipe do Athletic representou a
franquia de Barbacena no torneio, na categoria de nascidos em 2002 com até três
atletas nascidos em 2001, e se sagrou campeã com cinco vitórias nas cinco partidas.
Participaram da competição 22 equipes de todo Brasil. Na final o Athletic enfrentou a
equipe de Juazeiro do Norte (Ceará). O Athletic conquistou também a premiação de
'Craque' da competição (Lucas Maia), de 'Artilheiro' (Alexandre Vitor) e 'Melhor
Técnico' (Tiaguinho).
O Athletic parabeniza a equipe alvinegra de futebol de campo Sub-13, e todos os
freqüentadores das escolinhas e integrantes das equipes competitivas das categorias
de base. O clube, que no próximo dia 27 completa 106 anos, prosseguirá fortalecendo
seu esporte fundador. Para isso, busca crescentemente oferecer estrutura necessária
e qualitativa – estádio bem cuidado, professores, transporte para viagens e uma
filosofia de trabalho, entre outros – formadora técnica e eticamente de sólidos e
inspirados jovens jogadores que, com o centenário Athletic, almejam sonhos!
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Basquete masculino Sub-17 se classifica 'raspando' nos
Jogos da Juventude em Guaxupé, e vai a Poços de Caldas

A

equipe masculina Sub17 de basquete do
Athletic representou
bem São João del-Rei nos
Jogos da Juventude, se
classificando para a fase final
em Poços de Caldas, dias 15 a
19 de julho. Nosso time teve na
primeira fase em Guaxupé,
dias 12 a 14 de junho, uma
vitória (contra Itanhandu) e
duas derrotas (contra Passos e João Vítor, Daniel, Paulo, Lucas e o técnico Leandro dos Santos, 'Jedi';
Guaxupé). Mas se classificou Joseph, Gustavo, Thaynan, Caio e Tiago
por ter sido o melhor terceiro colocado das três chaves, pelos critérios de
apuração do índice técnico.
Em Poços de Caldas, a equipe do Athletic, representando São João del-Rei,
jogará de 15 a 17 de julho contra Varginha, Machado e Campo Belo. Se ficar
entre os dois primeiros colocados da sua chave (são duas, com quatro equipes
cada), disputará as semi-finais no sábado. A final acontece domingo. As demais
cidades classificadas para a disputa em Poços de Caldas são Guaxupé, São
Lourenço, Passos e Poços de Caldas.
Os Jogos da Juventude são um evento anual promovido pela Associação
Esportiva dos Municípios do Sul e Sudoeste de Minas Gerais – Assesmig.
Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Marcelo: por um voleibol com
saúde de corpo, alma e coreografia

O

voleibolista Marcelo Augusto Silva,
22 anos, passou a segunda metade
de sua vida intimamente ligado ao
Athletic. Diplomado em Educação Física este
mês, suas prioridades indicam ainda mais
entranhamento com o clube e a intenção de
que a modalidade alce 'jornada nas estrelas'
no clube e na cidade.
“Vim para o Athletic aos 11 anos como sócio- Marcelo ladeado pelos examinadores da monografia de conclusão de curso
atleta, trazido pelo professor Antônio Carlos Diogo, que viu meu interesse pelo voleibol
na antiga quinta série do ensino fundamental da escola estadual onde eu estudava e ele
dava aula. Eu pedia e me oferecia para ajudá-lo nos afazeres na quadra, e ele me
incentivou muito ao longo dos anos. Tanto que dediquei a ele minha monografia de
conclusão de curso”.
“Eu sempre quis fazer um curso superior ligado à saúde do corpo humano, física e/ou
psíquica. Tentei vestibular para Medicina por três anos, pensei em Psicologia. Quando
estava no segundo mês do curso de Enfermagem, recebi dois e-mails com intervalo de
apenas um dia: da UFSJ avisando que eu podia ingressar em vaga remanescente no
curso de Administração, onde eu pretendia me especializar em administração
hospitalar; e do Iptan, avisando-me igualmente de vaga remanescente em Educação
Física. Como eu já tinha bolsa no Iptan e o curso era à noite, deixando-me o dia
disponível para trabalhar, e eu prezava muito o desenvolvimento motor e lúdico do ser
humano, ingressei na Educação Física. Três semestres depois, em meados de 2013,
passei de sócio-atleta a professor de voleibol do Athletic”.
Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Estímulo ao vôlei feminino manhã,
tarde... e noite, e também masculino!
“Nestes três anos e meio de curso, fiz estágio na Escola
Estadual João dos Santos e no Athletic. Hoje a escolinha de
vôlei, da qual saem as equipes competitivas, tem seis turmas
femininas em cinco faixas etárias pela manhã e tarde (duas
Sub-13, e uma Sub-11, Sub-15, Sub-17 e Adulto Lazer), com
80 alunas. A equipe feminina Sub-17 de voleibol do Athletic
representa São João del-Rei nos Jogos da Juventude, que
congrega equipes de diferentes modalidades de municípios
do sul e sudoeste de Minas. Ano passado alcançamos a
segunda fase, com jogos em Bandeira do Sul e Guaxupé. Este
ano, não alcançamos a segunda fase. Todo ano participamos
de torneios em Bom Jardim de Minas e em Resende Costa,
com equipes de vários municípios em todas as categorias
(faixas etárias)”.

Foto: Carol Nogueira

“Mas o Athletic e eu podemos dar passos além. Iniciarei em
breve especialização em Ciências Aplicadas ao Esporte,
voltada prioritariamente à reflexão e prática quanto ao
treinamento, exercício físico e saúde no esporte. Depois pretendo cursar Fisiologia do
Exercício, para conhecer como o desenvolvimento motor (tema da minha monografia) em
interação com os movimentos físicos, entre eles os proporcionados pelos esportes, influem
para o bem estar do corpo humano. Penso que o Athletic, agora com meu tempo noturno
livre, pode passar a oferecer escolinha de vôlei à noite para quem não pode praticar de dia, e
criar, desde que haja interessados – e há – turmas e equipes competitivas masculinas de
vôlei. Barroso tem uma instituição que oferece prática de vôlei masculino e que já forneceu
quatro atletas profissionais – que vivem do esporte – à Superliga B, que é a segunda divisão
do voleibol brasileiro, que eleva suas equipes campeãs à Superliga – primeira divisão”.
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O espírito de irmandade faz
crescer dentro e fora da quadra
“As duas instituições de ensino
superior de São João del-Rei com
curso de Educação Física já formaram
mais de dez turmas, o que significa
pelo menos 300 profissionais.
Escolas públicas, particulares,
academias e escolinhas da cidade e
de municípios vizinhos não oferecem
trabalho para tantos professores de
esporte. Por outro lado, modalidades
como vôlei – que já foi muito forte
em São João del-Rei – hoje só tem
dois centros esportivos locais que
oferecem escolinha, e poucas escolas de 1º e 2º graus praticam a modalidade. Hoje não
existem mais times de vôlei com meninas de 12 anos, e vôlei masculino parece que não
tem mais. Quando estagiei na escola pública João dos Santos, alunos com dom para o
vôlei perguntavam-me onde era oferecida formação na cidade. Mas muitos não têm
condições para pagar a escolinha, que aqui no clube custa R$ 42 mensais para não
sócios, e R$ 23 para sócios. Um primo e eu, que jogávamos vôlei desde os 11 anos no
Athletic, competimos hoje ao lado de amigos em torneios fora da cidade”.
“Estamos aqui no Athletic para que pessoas que compartilham a mesma quadra
consolidem, para além da rapidez e imprevisibilidade das jogadas, o espírito de
irmandade. A forte interação entre os membros da equipe é imprescindível ao vôlei, e à
vida em sociedade. Dedico também a minha graduação a todas as alunas que me
ajudaram a, novo e inexperiente, crescer como técnico e como pessoa. Isso me
modificou muito!”.
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SÁBADO, 27,
É NOITE DE ARRAIÁ DO ATHLETIC !
Anarriê!!! Balancê!!! Changê!!!
Alavantú!!! 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.
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