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Prezados associados, com o avanço contínuo da 
vacinação contra a COVID-19 em nossa região, 
gradativamente estamos retomando as atividades 
no Clube. Contudo, o cenário exige cautela e prudência 
de todos nós, sendo nosso dever continuar 
seguindo os protocolos de segurança previstos pelos 
órgãos de saúde.

Em relação às atividades esportivas, iniciamos o 
tradicional campeonato de futebol society do Dom 
Pedro, contando com a participação de 39 equipes, 
entre as categorias Novos e Veteranos. A temporada 
deste ano é um tanto quanto especial, pois se trata da 
45º edição do campeonato society mais antigo do país, 
em sua categoria.
 
Estamos também em fase de início dos outros torneios, 
como a modalidade do Fut 7 Feminino, além dos 
campeonatos de Vôlei, Sinuca etc. Nesse contexto, a 
volta das apresentações musicais em nosso Multiuso, 
em princípio somente com voz e violão, tem acrescido 
um tom especial nas noites e fins de semana.

No mais, os eventos gastronômicos realizados aqui 
no Clube, como o Comida de Buteco e a Noite 
de Caldos, são distrações saudáveis para famílias, 

Presidente
PALAVRA DO

DIMAS FABIANO
GONÇALVES MARQUES

casais e amigos, em um ambiente agradável e, 
sobretudo, condizente com as exigências 
sanitárias em relação à pandemia.

Também tivemos a realização (online) da Festa 
da Família, organizada pelas Escolas de Ballet 
e de Jazz do Clube, na qual nossas bailarinas 
mais uma vez brilharam com suas performances. 
O incentivo à cultura e ao esporte tem sido uma das 
premissas de trabalho desta atual diretoria, pois 
reconhecemos que, através dessas práticas, podemos 
ajudar a transformar, de uma maneira positiva, 
a vida das pessoas.

Por fim, eu gostaria de reforçar, aqui, o 
comprometimento de nossos profissionais para realizar 
a retomada das atividades no Clube Dom Pedro II, 
sempre de maneira responsável e seguindo diretrizes 
técnicas que nos respaldam e garantem a segurança 
dos associados em nossas dependências.
 Peço que continuem tomando todos os cuidados, 
referentes à pandemia, para que o cenário otimista que 
tanto desejamos logo seja realidade em nossas vidas.

Abraço a todos,
Att Dimas Fabiano Marques
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basta acompanhar nossas redes sociais, site do Clube e 
quadros de avisos.

Enquanto não chegamos às finais, confira abaixo as 
imagens que separamos de edições anteriores do nosso 
tradicional torneio.

Você reconhece algum destes times?

No dia 30/07, a bola voltou a rolar no Clube Dom Pedro 
II, com a 45º Edição do mais tradicional Campeonato 
Fut 7 da Região, que é, também, o mais antigo do país 
em sua categoria.

Nesta edição, são 39 equipes disputando o título de 
campeão do certame, sendo 28 na categoria Novos e 11 
na Veteranos. Para ficar por dentro dos jogos, é simples, 

De Capa
CAMPEONATO
DE FUTEBOL 7
DO DOM PEDRO II
CHEGA A SUA
45º EDIÇÃO

MATÉRIA
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Em 2021, está sendo realizada a 45º edição do 
Campeonato Fut 7 do Domps. Em meio a essa marca, 
algumas equipes entraram para a história do nosso 
tradicional torneio. Esse é o caso do Kuru Kuru, fundado 
em 1982 e que vai completar 40 anos de existência 
disputando campeonatos consecutivos no Dom 
Pedro. Para conhecer um pouco mais a história dessa 
importante equipe, a Revista Imperador conversou com 
alguns de seus membros:

R.I: Inicialmente, gostaríamos de saber como surgiu o 
Kuru Kuru?

Kuru Kuru: A turma de amigos do bairro Santo Antônio 
se reunia sempre no bar do Antônio para tomar umas 
cervejas e colocar o papo em dia. Nessa época, a fábrica 
de brinquedos Estrela lançou o brinquedo Kuru Kuru e, 
na propaganda, tinha um garoto que falava que o Kuru 
Kuru “era de outro mundo”. Entre uma cerveja e outra, 
alguém da turma falou que éramos de outro mundo, aí 
começaram a nos tratar como a turma do Kuru Kuru. 
Nesse período, quase todos eram sócios do Clube, então 
resolvemos fazer a inscrição para o campeonato do ano 
de 1982 e, na folha de inscrições, colocamos o nome 
de Kuru Kuru. Em um primeiro momento, o nome foi 
rejeitado pela diretoria de esportes, pois alegaram que 
o nome não era muito sugestivo. Foi sugerida a troca 
de nome, mas não aceitamos. Compramos o brinquedo 
e levamos para a diretoria e eles viram que não era 
tão esquisito assim, e que não passava de uma turma 
legal que queria se divertir. Até hoje, participamos de 
todos os campeonatos de Fut 7 do Clube, sendo este 
ano o quadragésimo campeonato disputado. Fomos 
campeões no society por 7 vezes, sendo vice outras 
tantas. Ganhamos também o troféu disciplina em 
quase todos os campeonatos disputados. Em alguns 
anos, a torcida ganhou o troféu como a mais animada. 
Também disputamos aproximadamente 10 edições do 
recente Torneio de Verão e do Campeonato de Futsal, 
sendo campeões em uma ocasião.

KURU KURU: 40 ANOS 
DE HISTÓRIA E TRADIÇÃO
NO FUT 7 DO DOMPS
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R.I: Quais foram os jogos mais marcantes na história do 
Kuru Kuru no campeonato do Dom Pedro?

Kuru Kuru: Todos os jogos são marcantes para nós 
quando fazemos parte de um grupo como o Kuru Kuru 
e também de um campeonato tão bem organizado há 
tantos anos pelo Clube Dom Pedro II.

 Mas fomos campeões em uma situação muito adversa 
e emocionante em 1999, quando a final tinha a decisão 
por Golden Gol na prorrogação e foi muito vibrante 
quando fizemos o último gol. Sentimento único, muito 
bom e vibração total. Fomos campeões também em 
2000 com pai e filho em campo (Plínio e Gi), o que foi 
muito emocionante para todos!!!!

E também em 2002, contra o time dos Malas, num jogo 
bastante agitado, com muitas provocações e emoções 
no qual eles eram muito favoritos, mas ganhamos por 
4×2. Bom, todos os jogos até hoje são uma emoção e 
uma honra para nós. 

R.I: Como fazer parte do Kuru Kuru colabora para a 
socialização entre os participantes nos fins de semana 
no Clube?

Kuru Kuru: Sempre chegamos mais cedo com familiares 
para nos reunirmos e ficamos também depois para 
que todos participem dessa socialização, pois somos 
uma família!!!! Além disso, para a socialização entre os 
participantes, nós promovemos uma festa anual, que 

contempla uma campanha solidária de doação e, para 
2022, já estamos planejando a comemoração de 40 
anos da equipe.

R.I: Como o time do Kuru Kuru foi reformulando seu 
plantel de jogadores ao longo de todos esses anos?

Kuru Kuru: Sempre procuramos chamar novos atletas 
que de certa forma já são nossos amigos e também 
pessoas da família para fazer parte do time. Nossa maior 
honra foi termos sido Campeões em 2000 com Plínio, 
ex-diretor de esportes, jogando ao lado do seu filho 
Giuliano, que está novamente conosco na categoria 
veterano.
 
R.I: Quais as expectativas do Kuru Kuru para os 
próximos anos em relação ao Campeonato Fut 7 
do Domps?

Kuru Kuru: Nossas expectativas são sempre a de 
estarmos juntos. Estamos em processo de reformulação 
no veterano, pois no cinquentão estamos bem e 
faremos uma passagem de alguns dos veteranos para 
o cinquentão em breve. Atualmente, estamos sem 
time na categoria “novos”, mas já temos planos para 
estarmos nos próximos 40 campeonatos com nossos 
filhos e amigos.





Esporte
COLÔNIA DE FÉRIAS 
ONLINE DO DOMPS
Mais uma vez, a Colônia de Férias do Dom Pedro foi um 
grande sucesso!

Devido à pandemia, não conseguimos fazer nossa 
tradicional Colônia de forma presencial, com a 
participação de mais de 800 crianças e todos os 
setores do Clube voltados para tornar esse grande 
evento inesquecível.

No entanto, conseguimos estar presentes de forma 
virtual e em segurança juntos aos nossos coloninhos, 
com uma Colônia de Férias Online, que aconteceu do 
dia 19 a 23 de julho.
Foram cinco dias de muita diversão e alegria, com 
oficinas diversificadas, para levar muitas brincadeiras e 
interação à casa das crianças.

Tivemos Oficina de Brincadeiras com o Tio Dé, de 
Culinária com a Tia Ju e Tia Naty, de Música com o Tio 
Didi, um Show de Mágica com o Marcelo e a Oficina de 
Recreação com a Tia Rita. Foram feitos, ainda, sorteios 

diários de brindes, além de contarmos com a presença 
de 5 colonos sortudos, os ganhadores do sorteio 
para participar presencialmente (e em segurança) 
das oficinas, acompanhados de um responsável 
e um amiguinho.

Veja abaixo como foi um pouco da nossa Colônia de 
Férias Online!
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De 21 a 27/8 é comemorada a Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência (PCD).
 
Davi da Silva Rezende é filho de Ivo Rezende e Lúcia 
Rezende, além de ser irmão gêmeo de Vitória Rezende, 
com quem se diverte bastante ao passar a maior parte 
do tempo juntos. Ele tem nove anos e pratica Futebol, 
Natação e Judô nas escolinhas do Clube Recreativo 
Dom Pedro II.

O fato de ter Síndrome de Down não lhe causa limitações 
para a realização de exercícios físicos. Pelo contrário, 
Davi está sempre à vontade para fazer as atividades, 
brincar com os amigos e aprender com os professores. 
Além disso, ele é pura simpatia com todos no Clube. 
A socialização e a inclusão das crianças, de maneira 
geral, é muito importante para seu desenvolvimento. 
Nesse contexto, o esporte traz equilíbrio, saúde e 
bem-estar, tanto para o condicionamento físico, quanto 
para a mente.

O ESPORTE NA VIDA
DAS CRIANÇAS

CAMPEONATO
DE VÔLEI
 Vem aí o Campeonato que já está se tornando 
tradição na cidade:

O Campeonato de Vôlei do Clube Dom Pedro II!

Fique atento às divulgações sobre o início dos jogos 
e já prepare a sua torcida!
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Festa
DA FAMÍLIA DO
BALLET E JAZZ
No dia 23/07, aconteceu mais uma edição da “Festa da 
Família”, organizada com muito carinho pelas escolas 
de Ballet e Jazz do Clube Recreativo Dom Pedro 
II. Sob a direção das professoras e coreografas Ana 
Carolina Trindade e Ana Luiza Stefani, nossas alunas 
deram um show de técnica, emocionando a todos que 
acompanhavam virtualmente as apresentações, pelo 
canal do YouTube do Clube.
 
Com o tema “Ressignificando nossa Arte e Dança”, as 
alunas da Escola de Ballet trouxeram uma reflexão 
sobre os novos tempos, as mudanças nas relações 
afetivas e sociais causadas pela pandemia, além 
de uma homenagem super especial à aluna Maria 
Estela Rezende: A dança como instrumento de afago 
e esperança!

Na temática “Circo”, as alunas da Escola de Jazz 
trouxeram a alegria e diversão dos personagens clássicos 
do circo, trazendo ainda mais cor e amor para nossa 
festa, além de brincadeiras e muita dança!
Foram apresentadas 18 coreografias pré-gravadas, 
contando com a participação das alunas que ainda não 
retornaram às aulas presenciais.

Além das apresentações, a Festa da Família 2021 
contou com uma campanha de doação de alimentos 
(macarrão) e biscoitos em prol do Oratório Madre 
Madalena Morano, de Barbacena, e do Grupo Só Amor, 
de Conselheiro Lafaiete. Uma corrente de solidariedade 
e amor: da “Família Dança” para tantas outras famílias!

Parabéns a todas as alunas, professoras e equipe, 
que se dedicaram e realizaram mais um evento 
de muito sucesso!
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  TELEFONE 188

  WWW.CVV.ORG.BR

Neste mês, é realizada a campanha do Setembro 

Amarelo, dedicada à prevenção e conscientização 

contra o suicídio. No Brasil, foi criada em 2015 

pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM 

(Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação 

Brasileira de Psiquiatria). O contato do CVV é o 188 

e está disponível 24 horas por dia para orientações 

sobre atendimentos psicológicos. Sempre que 

precisar, procure ajuda, sua vida é um bem 

extremamente importante. 
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Com o gradativo retorno dos shows no Clube Recreativo 
Dom Pedro II, a Revista Imperador conversou com 
algumas bandas que contribuíram para o sucesso 
dos nossos tradicionais eventos musicais. Veja o que 
eles disseram:
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Social

SAMBATHOIS

Com passagens em várias casas de shows de 

Conselheiro Lafaiete e região, levamos o pagode como 

nosso principal estilo, mas buscamos trazer versões 

de vários gêneros da música popular brasileira para 

nossas apresentações.

Nós sempre procuramos oferecer um repertório variado 

e descontraído, para agradar a todos os tipos de público.

Em relação ao Clube Dom Pedro II, as portas sempre 

estiveram abertas para novos grupos musicais, dando 

oportunidade, principalmente, para os artistas da 

região. Temos que agradecer ao Dom Pedro por 

toda toda parceria que tivemos ao longo da nossa 

trajetória, pois isso nos trouxe vitrine e bagagem 

no âmbito musical. O clube sempre nos oferece 

total suporte, estrutura e cuidado com os artistas. 

 

Os funcionários do clube sempre são atenciosos com 

todos os detalhes para que tudo ocorra bem. Isso é um 

diferencial gigantesco!

 

Falar do Dom Pedro nos remete a lembranças e contar 

somente uma seria difícil, pois, nos palcos desse Clube, 

tivemos tantos momentos inesquecíveis. Participar do 

evento em que foi realizado o show do Mumuzinho, 

por exemplo, no qual ele cantou no palco com a 

gente, foi sensacional! Tivemos também a gravação do 

nosso primeiro CD, na qual tivemos 4 músicas autorais 

registradas e a gravação do nosso clipe “Passar o Rodo”.

 
Com essas lembranças, nossa expectativa para a volta 

gradativa dos shows ao vivo no Clube não poderia ser 

menor do que EXTREMAMENTE ALTA, pois é o lugar 

onde começamos nossa trajetória e que nos abriu as 

portas. Para essa nova fase, estamos extremamente 

ansiosos para encontrar o público novamente e, 

especialmente, o nosso público do Dom Pedro, que 

nunca nos decepcionou e sempre se mostrou presente 

quando tocamos no Clube.

Atenciosamente, 

Sambathois

Grupo formado em 2014, com a atual 
formação composta por 4 amigos: Renan, 
Lucas, Dudu e Wesley, uma amizade 
existente há mais de 15 anos.
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O Clube Dom Pedro é super importante para nós 

músicos da cidade e também da região. Além 

de sempre estar dando oportunidade para vários 

grupos de diferentes gêneros musicais, é uma vitrine 

para nós artistas.

 

No Clube, temos vários momentos incríveis, 

em especial, a comemoração dos nossos nove 

anos de dupla, realizada no ano de 2018. 

FELIPE & NANDO
Dupla sertaneja formada no ano de 2009, 
naturais de Conselheiro Lafaiete.

O Clube abraçou esse evento e conseguimos fazer 

um super show, com o evento lotado e uma 

incrível interação com o público.

Estamos bem esperançosos e confiantes com o 

retorno, pois o Clube sempre recebeu todos 

os sócios e visitantes com o maior carinho, 

cuidado e segurança, o que não será diferente 

agora diante de tudo o que estamos vivendo. 

Sabendo disso, ficamos tranquilos e ansiosos por essa 

volta. Assim, torcemos para que nós possamos nos 

reencontrar em breve!

Abraços, 

Felipe & Nando
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PROJETO BAÚ DO ROCK
Projeto formado pelos músicos lafaietenses 
Elder Soares (guitarra), Nagib Jackson 
(bateria) e Victor Assis (contrabaixo), 
convidando artistas consagrados do Rock 
para participações especiais.

O Projeto Baú do Rock surgiu da ideia de relembrar 

músicas de sucesso, principalmente do Rock Nacional. 

Em vista disso, por que não convidar artistas do 

Rock Nacional para essa homenagem à música? Foi 

exatamente o que fizemos! O nosso show se modifica 

e se renova de acordo com cada um dos artistas (que 

agora podemos chamar de amigos) que sobem no 

palco com a gente.

A banda é formada pelos músicos lafaietenses Elder 

Soares (guitarra), Nagib Jackson (bateria) e Victor Assis 

(contrabaixo). Já se juntaram ao time: Tico Santa Cruz 

(Detonautas); Marcão Britto (Charlie Brown Jr.); Thedy 

Correa (Nenhum de Nós); Badauí (CPM22); Di Ferrero 

(NX Zero); Luana Camarah (Malta); Egypsio (Tihuana); 

Koala (Hateen) e Bruno Boncini (ex-Malta).

Tivemos a oportunidade de levar o Projeto para a Europa 

quando fomos convidados para uma turnê em Lisboa 

e em Londres. Foi uma experiência única para mostrar 

que o Rock brasileiro ainda é forte! Assim, seguimos o 

nosso objetivo de fazer todo o público sentir a energia e 

cantar com a gente os clássicos que marcaram história, 

na voz de quem marcou a história!

Sobre o Clube Dom Pedro II, reconhecemos que sempre 

acreditou em nosso Projeto, convidando-nos para 

apresentar nos grandes eventos do Clube. Isso é muito 

importante para nós, pois, como somos desta Terra, 

mostrar nosso trabalho para o público da região e para 

a nossa família é muito gratificante e recompensador. 

Além disso, pelo Clube ser renomado e de grande 

porte, isso faz com que nosso trabalho seja mais 

reconhecido e valorizado.

Um dos shows que nos marcou no Clube Dom Pedro 

II foi o Projeto Baú do Rock - Edição: Thedy Correa 

(Nenhum de Nós), pois, além de sermos muito fãs da 

banda, tivemos a oportunidade de conhecer e tocar as 

músicas que marcaram várias gerações com um cantor/

compositor de sucesso.

Além do mais, o Clube Dom Pedro foi o único espaço 

a ter a oportunidade de realizar essa edição do Projeto 

Baú. Inclusive, aproveitamos para registrar aqui o nosso 

agradecimento ao grande público desse evento. A sua 

participação vibrante foi essencial para a noite de Rock 

ter sido inesquecível.

Assim, a expectativa para a volta gradativa dos shows ao 

vivo no Clube é enorme! Não vemos a hora de vivenciar 

novamente o Clube lotado, com todos pulando e 

cantando com toda saúde e segurança! Já estamos nos 

preparando para retornar, trazendo algumas novidades. 

Uma delas será a edição inédita: Projeto Baú do Rock + 

Dinho Ouro Preto (Capital Inicial)!

Novamente, desejamos ver todos com a gente nesse 

evento, previsto para setembro de 2022. Esperamos que 

ele não demore para acontecer! Estamos ansiosos para 

nosso retorno, revendo todos bem!

 
Abraços, 

Membros do Projeto Baú do Rock



Mirins:ESTRELAS

CLUBE DOM PEDRO II

A associada Anna Júlia Pinto Oliveira é filha do Capitão 

do Exército Agilberto Teixeira de Oliveira e da pedagoga 

Vilda Eliana Pinto Oliveira. Ela tem 14 anos e desde 

pequena sempre gostou de desfilar.

Em 2020, foi consagrada Miss Teen Carandaí pela 

Coordenação de Damião e, no mesmo ano, foi para 

Coronel Fabriciano disputar o Miss MG, sendo eleita 

Miss Teen Cordialidade MG. Também participou do 

concurso New Look em BH, conquistando o 3° lugar. 

Participou ainda do Top Cast como parte das garotas 

mais belas e simpáticas de Minas, além do Moda Show 

& Atitude com Nilton Mattos em BH e do maior evento 

de MG, o Minas Fashion Week, em que é agenciada. 

Atuou também em campanhas como o lançamento da 

Moleca em 2019.
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01/10 – Sexta – Silas Petrucci 
(rock, blues, soul music) –

Espaço Multiuso – 19h30

17/10 – Domingo – Ramon 
Andrade (sertanejo, pop, axé) – 
Espaço Multiuso – 13h

20/10 – Quarta – Comida de 
Buteco com Fabiano Abdalla 

(pop rock) - Espaço Multiuso – 19h

22/10 – Sexta – Pitty 
Anacrônico – Espaço Multiuso – 
19h30

24/10 – Domingo –Baião de Dois 
com Felippe Nuno e Maria Rita 

(samba raiz, pop, MPB) – Espaço 
Multiuso – 13h

27/10 – Quarta – Comida de 
Buteco com Carla Lima
(MPB, bossa, samba, pop rock) - 
Espaço Multiuso – 19h

29/10- Sexta – Ed Campos 

(sertanejo) – Espaço Multiuso – 19h30

31/10 – Domingo – Mescla 
Samba (pagode) – Espaço 
Multiuso – 13h

03/10 – Domingo – Joblack 

(samba/pagode) –

Espaço Multiuso – 13h

06/10 – Quarta – Comida de 
Buteco com Julinho Fernandes 

(MPB, pop, clássicos do rock) -

Espaço Multiuso – 19h

08/10 – Sexta – Mayara 
Rodrigues (sertanejo) – Espaço 

Multiuso – 19h30

10/10 – Domingo – Adaías 
Maurício (MPB, rock, reggae) -
Espaço Multiuso – 13h

13/10 – Quarta – Comida de 
Buteco com Alex Chaves 

(sertanejo, pop, MPB) - Espaço Multiuso – 19h

15/10 – Sexta – Daniel Oliveira 

(MPB) – Espaço Multiuso – 19h30
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Daqui a pouco é primavera, o que nos lembra dias 

claros, clima agradável, cores, cheiros e texturas, mas, 

para sair do óbvio e mostrar toda a sua graça, as estrelas 

da matéria desta edição são nossos Jardins de Sombras.  

A arborização está presente em todo o clube, e ainda 

temos vários prédios e construções, então várias áreas 

de jardins sombreados são formadas e, hoje, vamos 

apresentar a vocês os encantos desses espaços.

O caminho que liga as quadras de tênis ao prédio 

da academia, sauna e vestiários é cheio de texturas e 

contrastes. Nesse jardim, temos a grama amendoim 

(Arachis repens) cobrindo o talude, a grama preta 

(Ophiopogon japonicus) bordando toda a passagem 

e os volumes ficam por conta das alpínias (Alpinia 

zerumbet), marantas (Marantas sp.) e filodendros 

(Philodendrons sp.), que usam os troncos das árvores 

como suporte.

Os jardins que levam ao restaurante possuem muitos 

contrastes, tanto de cor, quanto de forma e tamanho. 

As figuras principais desses jardins são a iresine 

(Iresine herbstii), a maranta verde (Maranta sp.), o 

singônio (Syngonium podophyllum) e a grama preta 

(Ophiopogon japonicus), formando um jardim que 

acolhe e traz paz. 

Paisagismo
EM FOCO
Por Mariana Figueiroa

PAISAGISMO EM
ÁREAS SOMBREADAS
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Os jardins das churrasqueiras são de meia-sombra, o 

que significa que recebem sol por algumas horas do dia, 

mas passam a maior parte do tempo sombreados. Eles 

também esbanjam charme com a composição de grama 

amendoim, singônio, sagus (Cycas circinalis), palmeira 

leque (Licuala grandis) e uma linda jabuticabeira (Plinia 

cauliflora). Ainda nos fundos do Bar da Tenda, de frente 

para a churrasqueira, há um jardim vertical, composto 

por lambari roxo (Tradescantia zebrina), pilea (Pilea 

microphylla) e forrado com guaimbê (Philodendron 

bipinnatifidum), que dá um toque especial, quebrando 

a aridez da parede e deixando a paisagem muito mais 

interessante e sofisticada.

Nossos jardins são planejados para inspirar e abraçar as 

pessoas e mostram que, mesmo em áreas sombreadas, 

as composições podem ser coloridas, atraentes e nada 

óbvias, valorizando ainda mais o ambiente.



Atualmente, as empresas mais bem sucedidas têm 
focado seus esforços para a implementação de 
programas de treinamento para funcionários, e o Clube 
Dom Pedro não fica de fora. Nesse contexto, você sabe 
qual é a importância do investimento na capacitação 
dos profissionais? Aqui, nós iremos, juntos, entender 
melhor os benefícios dessa prática.

Com a chegada da tecnologia, também ocorreram 
mudanças importantes nas legislações e na estrutura 
organizacional das empresas. Além de ofertar salários 
ou benefícios, é preciso criar um ambiente estimulante 
para seus colaboradores, de maneira que promova o 
conhecimento e desenvolvimento de habilidades para 
o melhor desempenho de suas atividades diárias.

Investir em treinamentos é uma prática comum e 
extremamente importante, principalmente devido 
aos resultados positivos e promoção da segurança de 
todos os envolvidos nas atividades. Os treinamentos 
também são utilizados para ensinar os procedimentos 
operacionais, regras internas e normas de segurança, 
favorecendo o desempenho dos funcionários e evitando 
a ocorrência de acidentes laborais.
 
A importância dos treinamentos
O principal recurso de uma empresa são seus 
funcionários, pois são eles quem fazem com que as 
“engrenagens” estejam em constante movimento. 
Treinar e capacitar são o caminho mais curto para 
ampliar e alavancar o desempenho dos profissionais em 
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Segurança
EM FOCO
Por Marcos Faria Neto de Moraes

TREINAMENTOS DE
CAPACITAÇÃO NO CLUBE
DOM PEDRO II

suas funções. Como resultado, é possível desenvolver 
competências nos colaboradores para que se tornem 
mais produtivos, criativos e inovadores, contribuindo 
mais e mais para o alcance dos objetivos organizacionais.
 
Estimular o trabalho em equipe
A realização de treinamentos é uma excelente maneira 
de motivar e estimular o trabalho em equipe. O 
treinamento ajuda não só no esclarecimento sobre a 
realização do trabalho, como também para integrar 
os funcionários e formar grupos homogêneos, que 
podem apresentar ótimos resultados ao longo dos 
anos. Essas equipes serão mais capacitadas e, com um 
treinamento bem orientado, já são promovidas trocas 
entre os participantes, diminuindo a probabilidade de 
falhas humanas e reduzindo passivos trabalhistas.
 
Treinamentos desenvolvidos na área da Segurança 
do Trabalho
Nos últimos meses, diversos treinamentos foram 
promovidos no Clube e, dentre eles, podemos destacar 
os mais atuais: treinamentos com operação plataforma 
elevatória móvel de trabalho – PEMT, montagem de 
andaimes e primeiros socorros.
 
Treinamento de Plataformas de trabalho aéreo
Conforme o ANEXO IV da NR-18, Plataforma de Trabalho 
Aéreo - PTA é o equipamento móvel, autopropelido 
ou não, dotado de uma estação de trabalho (cesto 
ou plataforma) e sustentado em sua base por haste 
metálica (lança) ou tesoura, capaz de erguer-se para 
atingir ponto ou local de trabalho elevado.

Como sabemos, a área de segurança do trabalho é 
regulada por normas e procedimentos que visam a 
proteção e segurança dos trabalhadores e de todos os 
envolvidos direta ou indiretamente nas atividades.
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Nos dias 12 e 13/07/2021, foi realizado no Clube 
o treinamento de capacitação para operar esse 
equipamento. Para que as atividades sejam realizadas 
com segurança e atendendo a legislação, o treinamento 
foi realizado de forma teórica e prática.
 
Treinamento de montagem de Andaimes
Ainda segundo a Norma Regulamentadora 18 (item 
18.15), o andaime tubular é uma espécie de torre para 
trabalho em altura muito utilizada na construção civil. O 
equipamento consiste em peças tubulares encaixadas 
ou rosqueadas umas nas outras. Também é essencial o 
treinamento para sua montagem.

Entre os dias 19 e 21/07/2021, foi realizado o treinamento 
de montagem em andaimes, buscando a qualidade e a 
segurança total nos serviços de manutenção do Clube.

Treinamento em primeiros socorros 
Todos estão sujeitos a acidentes em qualquer ambiente, 
seja no trabalho, na rua ou até mesmo em casa e, 
por isso, é fundamental a aplicação de treinamento 

em primeiros socorros. Atualmente, atendemos ao 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 
no qual, direcionado pela Escola Nacional da Inspeção 
do Trabalho – ENIT, temos a obrigatoriedade de treinar 
os funcionários nessa condição. Nos dias 27/07/2021 e 
03/08/2021, realizamos os treinamentos.

Tanto para os funcionários, quanto para os associados, 
é uma segurança a mais e um conforto contar com 
pessoas capacitadas e cientes do que deve ser feito em 
caso de necessidade. Vale lembrar que temos, também, 
as técnicas em enfermagem, que agregam muito 
valor para o Clube e estão prontas para auxiliar no 
que for preciso.



Neste mês, o informativo sobre os principais tópicos 

do nosso Estatuto Social será sobre o Capítulo XI, Das 

Disposições Finais, Artigo 52: 

“A nenhum sócio é lícito alegar ignorância do presente 
Estatuto”.
 
Esteja sempre atento aos seus direitos e deveres que 
constam no Estatuto Social. Para saber mais sobre o 
Estatuto e Regimento Interno do clube, consulte nosso 
site (www.clubedompedroii.com.br), onde ambos 
podem ser encontrados para download em formato 
PDF, seja no celular ou no computador.

Secretaria

O Programa Minas Consciente proibiu acessos via 
Biometria. Portanto, para acessar o Clube, deve-se usar 
a Carteirinha.

Em caso de esquecimento, será disponibilizado o cartão 
provisório em 3 ocasiões, mediante assinatura de um 
termo de responsabilidade. Aos que não têm mais sua 
carteirinha, é preciso refazê-la na Secretaria, com uma 
taxa de confecção de R$10.

A identificação nas catracas de acesso também é 
obrigatória para crianças, com emissão gratuita da 1ª via 
da Carteirinha para dependentes menores de 5 anos.
Vale lembrar que, mesmo com a Biometria, a 
Carteirinha continua sendo o meio de acesso principal 
às dependências do Clube, conforme o artigo 13, 
alínea i do nosso Estatuto Social.
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Informativo

TESOURARIA

ANÁLISE DAS DESPESAS (SEM DEP)
JANEIRO A JULHO 2021 - R$ X 1000

ANÁLISE DAS RECEITAS
JANEIRO A JULHO 2021 - R$ X 1000






