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Estréia na Taça BH: empatamos com Sub-17
de time ex-campeão da Taça Brasil

A

equipe Sub-17 do
Athletic estreou na
competição internacional
Taça BH empatando com o
catarinense Criciúma por 1 a
1. O jogo, disputado na noite
de quinta, 9, no estádio da
Universidade Federal de Juiz
de Fora, teve o placar
inaugurado pelo adversário
com um gol olímpico – a bola
seguiu direto do escanteio
para a rede. O Criciúma teve
um zagueiro expulso, e o
Athletic marcou com o beque
Guilherme, que jogou no
Amador de 2014. O vicepresidente de futebol, Cláudio
Salomé, disse que a equipe
técnica do clube considerou a
atuação alvinegra “boa” e que
“tivemos um gol erradamente
anulado”.
É a primeira experiência do
Sub-17 do Athletic contra
equipe de base de um time do
porte do Criciúma, que no
futebol Adulto é um dos cinco
grandes de Santa Catarina,
conquistou a Copa do Brasil em

O Athletic entra em campo
segunda, 13, sempre em Juiz
de Fora, contra o Sub-17 do
gaúcho Grêmio; quarta, 15,
contra o carioca Botafogo; e
sexta, 17, contra o mineiro juizforano Tupynambás.

1991, participou da Taça
Libertadores da América, foi
campeão das séries B e C do
Campeonato Brasileiro e
disputa hoje a série B. Trata-se
de um clube que recolhe
talentos infanto-juvenis do seu
estado e estados vizinhos e
forma-os em suas equipes de
base. Exemplo é que o
Criciúma entrou em campo
contra o Athletic com seu
artilheiro no Campeonato
Catarinense, com 6 gols, o
atacante Luiz Eduardo, de 17
anos.

A Copa BH 2015, organizada
pela Federação Mineira de
Futebol, reúne em oito grupos
com jogos em cinco cidades,
40 equipes Sub-17 de times
mineiros, nacionais e quatro do
exterior (EUA, China, Paraguai
e Uruguai). Os dois primeiros
classificados de cada um dos
oito grupos disputam a
segunda fase, de 19 a 29 de
julho. Acompanham a equipe
Sub-17 em Juiz de Fora o
técnico Luiz Alberto, o auxiliar
técnico Magno dos Santos, o
diretor de futebol de campo
Samuel Rocha e o massagista
e roupeiro Luiz Carlos.
Consulte tabela da Taça BH:
http://fmf.esumula.com.br/Arqui
vos/Nota_Oficial_632.pdf

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Momentos antes da ida da equipe Sub 17
para Juiz de Fora
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Basquete masculino Sub-17 segue para finais
dos Jogos da Juventude em Poços de Caldas

O

Athletic representa
São João del-Rei no
basquete masculino
Sub-17 na fase final dos
Jogos da Juventude
(JOJU), dias 15 a 19 de
julho, na bela e friorenta
Poços de Caldas. A
equipe, coordenada pelo
técnico Leandro 'Jedi',
classificou-se para a
fase final devido a seu
índice técnico, mesmo com
apenas uma vitória. Agora,
os 12 jogadores nascidos
entre 1998 e 2000
enfrentam Varginha,
Machado e Campo Belo.
As partidas anteriores
aconteceram em Guaxupé.
Futsal – A equipe Sub-13,
com 15 meninos de 12 e
13 anos treinados pelo
técnico 'Tiaguinho',
também irá às finais do

saldo de 30 gols. Na fase
final, enfrentará as equipes
de Lavras, Passos e
novamente a de
Paraguaçu. As vitórias que
levaram o Athletic Sub-13
à fase final foram obtidas
nas cidades de Guaxupé e
Passos.
Demais participações –
JOJU na modalidade
As equipes de futsal Subfutsal, que ocorrerá em
17 e de voleibol feminino
agosto em cidade ainda a Sub-17 participaram do
ser definida do sul/sudeste JOJU, mas ficaram na
mineiro. Nas cinco partidas primeira etapa. Já estão
classificatórias, o Sub-13
treinando para os Jogos da
do Athletic, representando Juventude 2016, torneio
São João del-Rei, obteve
que congrega milhares de
cinco vitórias: 12 a 2
atletas de várias
contra Baependi, 8 a 1
modalidades de municípios
contra Piumhi, 10 a 0 em
do sul e sudoeste de
segunda partida contra
Minas Gerais, entre março
Baependi, 11 a 9 sobre
e agosto, realizado
Paraguaçu e 3 a 2 sobre
anualmente pela
Poço Fundo, com um
Assesmig.

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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Basquete masculino adulto na cabeça!
Conecta/Athletic/Unimed chega às finais em 'melhor de três' com a melhor campanha do torneio

Finalista da Liga de
Desenvolvimento do
Basquete Amador, o
Conecta/Athletic/Unimed
inicia domingo, 12 de julho,
em Belo Horizonte, o
primeiro de três jogos
contra o UUUIII Thug Life,
de BH, para definir o
vencedor do torneio, que
reuniu 7 equipes (seis da
Grande BH e o são-

joanense Athletic).
O Conecta/Athletic/Unimed
começa os jogos finais – em
'melhor de três' – com seis
vitórias e uma derrota em
sete jogos.

admiradores da modalidade
esportiva a comparecerem
nos dois jogos finais, no
Ginásio do Athletic: sábado,
1, e domingo, 2 de agosto,
em horário a ser divulgado
nas próximas edições.

A equipe, a escolinha e os
times competitivos de
basquete masculino e
feminino do Athletic
convidam a todos os

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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NOTAS ALVINEGRAS
Inverno Cultural – A
programação do 28º
Inverno Cultural da UFSJ,
que ocorre na terceira
semana de julho, abrange
duas oficinas esportivas
com professores e
ambientes do Athletic Club:
voleibol e futsal. As
atividades oferecem
treinamento a 25 jovens
entre 6 a 18 anos em cada
modalidade, além de
estimular a sociabilidade e
condições de vida e saúde.
Ambas são ministradas por
professores graduados e
com experiência como
atletas e treinadores no
Athletic. As aulas, nas
manhãs de 20 a 24 nas
duas quadras do Ginásio
Poliesportivo, abrangem 20
horas, das 8h às 12h. As
inscrições se encerraram
domingo, 12. É o Athletic
pondo seus espaços e
quadros ao serviço de 50

Amoroso Esquecimento”,
do livro “Espelho Mágico”,
de Mário Quintana:

jovens da cidade e de fora,
isto é, cumprindo seu
papel social na
coletividade são-joanense,
mineira e brasileira.
Aos esquecidos – Tudo
que é perdido ou
esquecido na Praça de
Esportes e é encontrado
por funcionários e entregue
por sócios é guardado.
Mas ocupa espaço por
longo tempo. Assim, a
gerência lembra que todos
os materiais esquecidos no
clube e não procurados até
31 de julho serão doados
para instituições de
caridade. Até lá, é só
procurar a Secretaria.
A seguir, o poema “Do

Eu agora, – que desfecho!
Já nem penso mais em ti…
Mas será que nunca deixo
De lembrar que te esqueci?

Ascensão – Nossos 11
nadadores da equipe
competitiva adulta de
natação elevaram da
oitava à sexta posição a
classificação do Athletic no
Meeting Masters 2015,
com sua participação na
terceira etapa do torneio,
que integra 23 equipes
amadoras de natação de
Minas Gerais. Todos os
onze, e outros nadadores
adultos locais e de fora,
estarão também sábado,
15 de agosto, no Troféu
Binhá. Prestigie!
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NOTAS ALVINEGRAS
15 de Agosto – Dia dos
solteiros, da informática, da
assunção de Nossa
Senhora e do início do
Festival de Woodstock
(1969), esse sábado sediará
no parque aquático o 26º
Troféu Binhá de Natação.
As provas das categorias
Pré-Mirim a Infantil
acontecem de manhã, com
o primeiro salto n'água às
9h30, e as das categorias
Juvenil a Master, às 14
horas. Quem ama a beleza
e agilidade nos estilos Livre,
Costas, Peito e Borboleta,
além de boa conversa, é só
comparecer. A entrada é
aberta ao público. Equipes
de natação de cidades da
região comparecerão com
seus 'golfinhos', 'botos' e
'sereias'. Quer ser um
dele(a)s? Inscreva-se, na
Secretaria, nos
treinamentos das equipes
competitivas!

Massagem – Os
associados dispõem de sala
de massagem com dois
profissionais: Jésus (84248639) e Nádia (9814-1904).
O interessado liga direto
para o profissional, acerta o
horário de melhor
conveniência e faz o
pagamento direto com o
massagista, sem
intermediação do clube.

18h30 às 19h15 para
crianças de 5 a 12 anos, e
das 19h15 às 20h para
maiores de 12 anos e
adultos. De acordo com o
número de interessados,
podem ser criadas novas
turmas em outros dias e
horários. Preço: sócio, R$
23,00; não sócio, R$ 55,00.
Futsaleiros acima 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. Bemvindo!

Jiu-jítsu? – Aulas, com o
campeão brasileiro e
americano Ronald Bauer
Assunção, às terças e
quintas-feiras. Horário: das

Não perca tempo!!!!!!
Inscreva-se para o JAC!!!!!!!!!!
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ENTREVISTA
Calções, camisas, coletes e meiões imaculados

A

lavadeira Maria
Imaculada, que limpa
cerca de 1.200 peças
de vestuário de futebol de
campo, futsal, basquete e
vôlei por semana na
lavanderia do estádio
Joaquim Portugal, faz jus ao
segundo nome próprio: deixa
sem mácula – mancha – de
suores e sujeiras os
uniformes alvinegros.
Aos 51 anos e 13 de Athletic
– completados em 1º de
julho, mês de Santa Ana;
seu segundo sobrenome é
Santana –, Maria opera de
segunda a sábado duas
lavadoras automáticas e um
'tanquinho' para livrar
calções, camisas, coletes e
meiões de nódoas de
transpiração, quedas,
impactos da bola e de
'carrinhos' – quando o
jogador desliza pelo chão,
pernas à frente, para retirar

a bola do
adversário.
“Ninguém nunca
reclamou das
roupas”, revela
sorrindo.
Não é para
menos. Maria
começou a
ajudar a mãe
lavadeira “aos 9
anos, na 'praia'.
Em 1973 eu
lavava roupa à
beira do Rio
Acima e do
Córrego do
Lenheiro.
Também buscava
lenha para o fogão e para o
ferro-a-brasa, com que
passávamos as roupas. Eu
tinha que aprender para
ajudar a ela. Aos 17 anos,
trabalhei um ano nos teares
da Fábrica São Joanense e,
depois, em casas de

costureiras, onde sempre
levava minha filha de colo,
dava de mamar e ela dormia
em meio às roupas feitas.
Hoje ela tem 27 anos e me
deu uma neta, de ano e
meio”.

Não perca tempo!!!!!!
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A máquina não agüentou e quebrou
“Minha primeira carteira
assinada é aqui no Athletic.
Comecei lavando e
esfregando manualmente,
em uma caldeira de 50 litros
no banheiro da arbitragem,
os uniformes das seis
categorias de futebol de
campo. Depois o clube
construiu a lavanderia e
comprou uma lavadora de
roupas. Ela não agüentou e
quebrou, pois era muita
roupa. Aí voltei a lavar à
mão. Surgiram dores na
minha coluna, pois eu fazia a
faxina e lavação da
danceteria de Matosinhos
(hoje terceirizada) enquanto
batia e secava os uniformes.
Daí o clube comprou duas
máquinas de lavar – de 12 e
10 litros – e um tanquinho, e
instalou caixa d'água de 10
mil litros ao lado do poço
artesiano. Aí passei também
a lavar uniformes do futsal,
basquete e vôlei. O
maquinário e eu damos
conta. Falta apenas uma
cobertura para estender as

roupas quando
chove. Varal sem
cobertura em
época de chuva,
o bicho pega
para o meu
lado!”.
“Chego ao
estádio às 8
horas, depois de
alimentar os dois
cachorros, o
canarinho e as
seis galinhas que
tenho em casa.
Inicio a lavação
das roupas, que
não param de
chegar dos
treinos no estádio e no
ginásio esportivo, além dos
jogos fora da cidade das
várias equipes e
modalidades. Paro ao meiodia, pego a marmita que
trago de casa, e durmo um
pouco na esteira. O processo
de lavação, secagem e
dobradura das peças vai até
as cinco da tarde, e as

Foto: Carol Nogueira

sextas, 16 horas. No sábado
trabalho somente pela
manhã. Na véspera e após
os jogos oficiais, limpo o bar,
os banheiros dos jogadores
e da arbitragem, o
ambulatório, a cabina de
rádio e TV e varro as
arquibancadas”.
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Uma 'tia' medalhada
“Quase todos os
meninos que
frequentam as
escolinhas e os times
competitivos me
chamam de 'tia' Maria.
Minha maior emoção
aqui no clube foi com a
vitória do Athletic no
Campeonato de
Futebol Amador de
2009, ano em que o
Athletic comemorou
seu centenário. Mais
recentemente, quando
a equipe Juvenil
perdeu partida final,
alguns vieram chorar
abraçados comigo.
Quando eles ganham,
sempre me chamam
para churrasco de
confraternização. Digo:
'vou em casa, e volto
daqui a pouco'. Mas

não volto. Não
sou festeira.
Mas guardo
muito bem as
medalhas das
Copas Sul
Mineira de
Futebol com
que me
presentearam”.
Maria
compartilha
não só
simpatia e
sentimentos.
Contribui
periodicamente para
três entidades
assistenciais, e
eventualmente para
outras associações, ao
ouvir suas
necessidades pelo
rádio. “Eu gosto. Não

sei o dia de amanhã. O
que posso ajudar,
ajudo, se tiver
condições”.
Salve, Maria!
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