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Finais da Liga de Desenvolvimento do Basquete Amador MG 2015

Um sábado em que o Athletic não
pode 'dar um tempo': tem que ir!

D

epois de um empate
emocionante por 61
a 61 nos 40 minutos
regulamentares e derrota
por 77 a 70 na
prorrogação, a equipe de
basquete masculino adulto
Athletic/Conecta/Unimed
precisa vencer a segunda
partida da “melhor de três”
contra o UUUIII Thug Life
às 15h deste sábado, 1,
no Ginásio do Athletic,
para buscar domingo, 2, o
título de campeã 2015 da
Liga de Desenvolvimento
do Basquete Amador de
Minas Gerais.
O técnico Bruno Hallak e a
diretoria do Athletic
convidam você e a todos
os interessados por
basquete na cidade a

viverem a emoção que virá
da quadra neste sábado, e
estimularem a equipe com
sua emoção de torcedores.
Vencendo, o Athletic
enfrenta domingo, 2, às
10h, no mesmo local, o
terceiro e final jogo
decisório.
O Athletic/Conecta/Unimed
é finalista por ter sido o
primeiro classificado da
chave B (quatro times), e o
UUUIII Thug Life o
segundo colocado da
chave A (três times) mas

vencedor da semifinal da
sua chave. A equipe
alvinegra conquistou seis
vitórias nas sete partidas
da fase classificatória e
semifinal da chave B, e o
UUUIII Thug Life obteve
quatro vitórias nos cinco
jogos da chave A.
A primeira da “melhor de
três” ocorreu dia 12 de
julho em Belo Horizonte, e
a(s) próxima(s) serão em
São João, pelo Athletic ter
feito a melhor campanha
na fase classificatória. É o
primeiro torneio anual da
Liga de Desenvolvimento
do Basquete Amador de
Minas Gerais, que reuniu
sete equipes: seis da
Grande BH e o sãojoanense Athletic.

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Sábados 15 e 22 têm competição n'água!

A

manhã e
tarde de
sábado, 15,
oferecem no
parque aquático
do Segredo um
cenário de beleza,
competitividade e
elegância de
movimentos. A
plasticidade
motora de
crianças e adultos
de ambos os sexos nos
estilos de nado crawl,
borboleta, peito e costas
poderá ser admirada a
partir das 9h30 e das 14h,
com entrada franca a pais,
amigos e a todos os
admiradores da natação
desportiva. Várias equipes
de natação do centro e
sudeste mineiro prestigiarão
as 174 provas previstas,
coordenadas pela MG
Esportes, entidade
promotora da natação
amadora em todo o estado.
A etapa matutina terá

vez.
A etapa
vespertina tem
aquecimento
às 13h30 e
início das
provas às 14h,
congregando
as categorias
Juvenil (15-16
anos) a Master
(20 anos em
provas das categorias PréMirim (até 8 anos), Mirim (910 anos), Petiz (11-12 anos)
e Infantil (13-14 anos). As
provas da categoria PréMirim consistem em
atravessar os 25 metros da
piscina apenas uma vez na
modalidade em que o
nadador está inscrito (Livre,
Costas, Peito e Borboleta).
Já os competidores nas
demais categorias
têm de atravessar a piscina
duas vezes (ida e volta),
com exceção da categoria
Mirim na modalidade
borboleta – apenas uma

diante).
Cada atleta poderá nadar
duas provas e um
revezamento (Medley), e
cada equipe poderá
inscrever até três turmas de
revezamento.
A equipe de natação
infanto-juvenil do Athletic
ocupa no momento o 15º
lugar dentre 68 equipes que
participam da VII Copa
Minas Gerais de Natação,
organizada pela MG
Esportes.
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Sábado, 22, de tarde, você vai sair pra caçar o que?
“Domingo de
manhã, Saí pra
caçar rã, Foi
quando à minha
frente...”, cantavam
Os Mutantes a
partir de 1972.
Alguns dos
nadadores masters
(20 a 89 anos) que
sábado à tarde, 22
de agosto, sairão
pra caçar um bom
desempenho na piscina
athleticana, deverão se
lembrar de terem ouvido de
seus avôs que eles se
embrenhavam para caçar rãs
nos brejos próximos ao antigo
Córrego do Segredo,
canalizado e transformado na
avenida Nossa Senhora do
Pilar no fim da década de
1940. Talvez tenham também
ouvido dos avós que, bem
antes da música irradiada
pelos alto-falantes do parque
aquático, podia-se ouvir o
coaxar e as vozes dos
lavradores de milho, feijão,
algodão, trigo, batata,
morango, flores, frutas
cítricas, cana e mandioca,

sexto lugar
dentre as 23
equipes
competidoras.

plantações que ocupavam a
Chácara do Segredo nos
anos 1930, atrás da Igreja de
São Gonçalo Garcia.

As provas serão:
100 metros
Borboleta, 50
Livre, 50 Peito,
50 Costas e 4x50
Medley Misto
(Revezamento).
Cada atleta pode
participar de três provas
individuais e um
revezamento.

Esta curta memória, permitida
pelos nonagenários e livros, é
apenas para lembrar que o
antigo coaxar e o aroma das
plantações darão lugar ao
matraquear de nadadores e
torcedores na tarde do
terceiro sábado de agosto,
22, a partir das 14 horas,
quando acontecerá a IV
Etapa Meeting Natação
Masters – regional Central –,
torneio estadual de natação
amadora dos que têm 20 a 89
anos de idade. A equipe do
Athletic está no momento em

Prestigie as provas,
empolgue-se pela sua saúde
física, autoestima e bem estar
dos nadadores, e venha
juntar-se a nós na escolinha
de natação ou equipe
competitiva. Aguardamos
você! Talvez os responsáveis
pelo som ponham o bom
“Posso perder minha mulher,
minha mãe, desde que eu
tenha o rock and roll”, que
fala da caça às rãs, e a
cantina do clube programe
para breve um almoço ou
jantar a base das mesmas.

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Campeonato Mineiro de futebol de campo Sub-15
e Sub-17 tem partidas sábado no Joaquim Portugal
Depois de um
desempenho
considerado
excelente na
Taça BH, quando
a equipe de
futebol de campo
Sub-17 do
Athletic mostrou
bom futebol e
perdeu por pouco
do Botafogo (RJ)
– vice-campeão
brasileiro na
categoria – e do
Grêmio (RS), cujas equipes de
base são tratadas como
jogadores profissionais,
desfrutando de ótima estrutura
de treinamento e orientação
integral, o Athletic entra
novamente em campo
sábado, 1 de agosto, para
atuar no Campeonato Mineiro
2015 da segunda divisão das
categorias Sub-15 e Sub-17.

Treino do sub-15

melhor pontuação ascensão
ao campeonato da primeira
divisão das respectivas
categorias em 2016, tem o
Athletic na chave A, ao lado do
CGP Atlético Clube (Lavras),
Santarritense Futebol Clube
(Santa Rita do Sapucaí) e
Democrata (Sete Lagoas).
Cada clube terá um jogo na
sua cidade sede e outro na
cidade da equipe oponente.
O C a m p e o n a t o , q u e Os dois clubes de cada chave
proporcionará aos três clubes que somarem maior número
– dos treze inscritos – com de
pontos
passam
à segunda
Não
perca
tempo!!!!!!

fase, com seis clubes, também
no sistema de jogos ida e
volta.
O primeiro jogo das equipes
Sub-15 e Sub-17 do Athletic
será no estádio Joaquim
Portugal, contra o Democrata
de Sete Lagoas. O Sub-15
joga às 13:30 horas e o Sub-17
às 15:30 horas.
A entrada é franca.

Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Confira os 13 clubes que participam do Mineiro e suas cidades
Sub-17

CHAVE A: Athletic Club
(São João del-Rei), CGP
Atlético Clube (Lavras),
Santarritense Futebol
Clube (Santa Rita do
Sapucaí) e Democrata
Futebol Clube (Sete
Lagoas).
CHAVE B: Centro Brasil
de Futebol (Belo
Horizonte), Campolina
Futebol Clube
(Esmeraldas), Esporte
Clube Colo-Colo
(Contagem), Centro de

Formação de Atletas
(Santa Luzia) e Minas
Nova Era (Nova Era).
CHAVE C: Associação
Desportiva Internacional
de Minas (Uberlândia),
Dínamo Esporte Clube
(Araxá), Nacional Futebol
Clube (Nova Serrana) e
CGP Atlético Clube
(Lavras).
A equipe Sub-17 do
Athletic é dirigida pelo
técnico Luiz Alberto –

'Beto' – e pelo auxiliar
técnico Magno dos
Santos. O técnico da
equipe Sub-15 é Tiago
Augusto do Nascimento,
e o auxiliar técnico, Paulo
Sérgio Silva Rocha.
Consulte tabela do
Campeonato Mineiro Sub17 e Sub-15 2015 da 2ª
Divisão em:
http://fmf.com.br/Competi
coes/ProxJogos.aspx?d=
5
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Athletic no Inverno Cultural: 75 'aprenderam' se esbaldando!

A

s oficinas de
voleibol, futsal
e basquete
oferecidas pelo
Athletic no 28º
Inverno Cultural da
UFSJ no ginásio e
quadra de peteca

do clube e na
quadra poliesportiva
da Escola Municipal
Professora Luzia
Ferreira (Santa
Cruz de Minas)
ofereceram
formação

desportiva a 75
meninos e meninas
dos 6 a 18 anos, 25
em cada
modalidade. Veja
fotos das
atividades.

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Athletic no Inverno Cultural
da UFSJ

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Diretor alvinegro teve vídeo exibido no Inverno Cultural
O vice-presidente de
Marketing do Athletic, João
Ramalho Neto, 60, com
quase quatro décadas de
fotografias e três de
filmagens, reuniu trechos de
suas gravações feitas em
anos anteriores da Festa em
Honra a Nossa Senhora do
Monte Carmelo, e integrou o
evento “Do Tradicional ao
Multimídia”, na terceira noite
do Inverno Cultural de São
João del-Rei.

Os visitantes da
exposição coletiva
tiveram a
oportunidade de ver
no vídeo uma das
primeiras amostras
dessa fase “de quem
aprendeu a andar na
praça de esportes
do Athletic, foi
artilheiro do TIFS em
1973 com dezessete
gols e campeão em
73 e 83, integrou a
equipe de futebol de
Tanto tempo de exercício
campo amador e
profissional, brecado por um
hoje participa eventualmente
problema nos joelhos e bacia do Meeting Masters de
que dificulta a locomoção e
Natação”. Turistas se
provocou sua aposentadoria, admiraram com o ritual da
o fez enveredar pelo registro banda de música às 5 da
histórico imagético de
madrugada abrindo as
aspectos da vida sãocomemorações defronte à
joanense, a partir dessa vasta Igreja do Carmo, tapetes de
herança de negativos de
rua, o espocar e sibilo de
imagens congeladas – “são
fogos, sinos, Ave Maria
sacos e sacos” – e em
entoada na rua pelo cantor
movimento – centenas de
erudito Mário Krauss, o
fitas do Super-8 à alta
burburinho da multidão, as
definição.
opas das irmandades na
procissão, flores jogadas de

Foto: Carol Nogueira

sacadas atapetadas com
bordados à passagem da
imagem, eventuais tosses do
público encasacado e latidos
em resposta aos estampidos
dos fogos. Já os moradores
locais tiveram memórias e
emoções despertadas pela
passagem de entes falecidos:
uma senhora idosa moradora
da rua Getúlio Vargas, o
fotógrafo Jacó que foi
secretário de Cultura, padre
Pedro, padre Couto, entre
outros.
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'30 anos da peladinha de futsal dos
médicos' ao 'Clube do Século 20’

H

istória, memória
cultural, 'patrimônio'
local que guarda
relação íntima com o
nacional. É com alguns
desses conceitos que lida a
partir de tempo recente o
administrador de formação,
mas fotógrafo e cinegrafista
de profissão João Ramalho
Neto. Do primeiro estúdio
montado em 1977 em
parceria com o fotógrafo
Maurício Malta Teixeira –
'Popó' – no antigo laboratório
de silk-screen dos
franciscanos na Fundação
de Ensino Superior de São
João del-Rei (hoje campus
Santo Antônio da UFSJ),
depois seu próprio estúdio
onde revelava manualmente
fotos em preto e branco, à
chegada das fotos coloridas
com popularização das
máquinas fotográficas e dos

minilabs que revelavam e
imprimiam em pouco tempo,
até a foto digital no início do
terceiro milênio e hoje ao
alcance de qualquer
portador de celular,
passando pelas filmagens
em Super-8, VHS, Super
VHS, Mini DV e HDV, João
Ramalho Neto se preocupa
em evitar que o acervo dos
fotógrafos são-joanenses da
sua geração “vá para o brejo'
como o dos fotógrafos
anteriores Milton, Lorena,
Afonso Nogueira, Lúcio
Almeida e, mais além, André
Bello.
“Tenho 50 edições do
semanal Telejornal
Anoitecer, que fiz com o
jornalista já falecido Rubens
Resende no fim dos anos
80, retratando a vida da
cidade. Durante esse tempo

e depois, filmei eventos
sociais, religiosos,
esportivos, carnavalescos,
clubísticos, musicais,
políticos e vários temas,
como, por exemplo, o custo
da morte em São João,
entrevistando donos de
funerárias e coveiros.
Preservar esse e outros
acervos é fundamental para
a pesquisa de historiadores
e a produção de
documentários. Do Athletic,
além de toda sorte de
eventos que registrei desde
os anos 70-80, produzi um
pequeno vídeo sobre os 30
anos contínuos da peladinha
semanal de futsal,
antigamente chamada de
“Peladinha dos Médicos* e o
documentário 'Athletic, O
Clube do Século 20” **
* https://vimeo.com/25182384

** https://vimeo.com/24572101
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Um novo caminho: história e memória cultural
“Eu gostaria de contar a
história do carnaval sãojoanense, desde seu primeiro
registro no início dos anos
1900, com a documentação
visual de convites de bailes
carnavalescos, matérias
jornalísticas e de revistas, de
panfletos dos grêmios, de
filmagens em preto e branco e
depois a cores, entrevistas
com carnavalescos
importantes ainda vivos. Seria
um documentário que
mostraria as mudanças do
carnaval são-joanense ao
longo dos tempos: as imagens
revelariam, entre outras
coisas, a mudança do casario
e das vias públicas por onde
passavam blocos e escolas, o
vestuário dos que brincavam e
a própria estrutura disponível
na época, como arquibancada
de madeira, canto do samba

só pelas vozes dos passistas e
depois a chegada do carro de
som etc e a evolução da
qualidade do registro
possibilitado pelas próprias
filmadoras.
Outro projeto é um
documentário baseado em
fotos, filmes e entrevistas
mostrando o futebol em São
João desde a primeira década
de 1900 até os tempos atuais.
As fotos dos estádios lotados
do Minas, Athletic, Social,
América e demais, todos os
torcedores com terno, gravata
e chapéu e as mulheres de
vestido, contariam uma bela
história. Quem se habilita a
fomentar financeiramente um
documentário desses?”
João, empossado vicepresidente de Marketing do
Athletic em 2013, dentre

outras iniciativas, criou e
fomenta a TV e o Informativo
Athletic. “Nunca a vida do
Athletic foi tão registrada como
agora. A internet facilita muito
isso, eliminando custos de
impressão e remessa. A TV e
o Informativo do Athletic
revelam aos associados como
suas mensalidades se
convertem em melhorias e
iniciativas sócio-desportivas e
de lazer”.
Uma iniciativa de digitalização
de documentos e fotos que
disponibilizam fontes de
pesquisa da história sãojoanense, projeto do qual João
Ramalho participa, pode ser
acessada em
www.patriamineira.com.br . No
Youtube e no Vimeo, localize a
página digitando João
Ramalho Neto.
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