Esporte

FESTIVAL FAC SUMMER
Do dia 17/03 ao dia 21/03 ocorreu o festival Fac
Summer, em que as solistas da Escola de Ballet e da
Escola de Jazz Dom Pedro II competiram com mais
de 180 coreograﬁas de diversos bailarinos do país.
O

festival contou com uma banca de jurados

renomados, dentre eles Alex Lima, Alice Arja e
Andressa Hidalgo. Ao todo, nossas bailarinas levaram
18 premiações, além de vários feedbacks e algumas
notas 10.

COLÔNIA DE FÉRIAS ONLINE
DO DOMPS
Nos dias 19 a 23 de julho, aconteceu a tradicional
Colônia de Férias do Domps. Assim como foi no ano
passado, a edição deste ano foi totalmente online.
Foram diversas atrações, sorteios de brindes e muita
diversão para os pequenos durante as férias escolares.
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XIII FESTIVAL DE DANÇA
Tivemos mais uma edição de sucesso do Festival
de Dança do Clube Dom Pedro II, dividido em
duas partes: no dia 11/12, com o Tema Tarsila, a
Escola de Ballet contou a história dessa grande
artista plástica brasileira através da dança.
Já no dia 18/12, foi a vez da escola de Jazz
emocionar e divertir o público com o tema Brincar.

Veja um pouco desse belíssimo festival:
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CAMPEONATO FUT 7
MASCULINO – CATEGORIAS
NOVOS E VETERANO
O tradicional Campeonato Fut 7 foi realizado de julho a
dezembro, conheça os campeões:
Os Cangaia

Barça

Schalke 04

Kuru Kuru

Us Bakanas

TORNEIO SOLIDÁRIO
Neste ano de 2021, o campeonato mais tradicional do
Clube Dom Pedro se tornou também o mais solidário.
Em comemoração aos 45 anos do Campeonato Interno
de Fut 7, as equipes participantes puderam mostrar
que o futebol pode ajudar quem precisa.
Foi lançado o Torneio Solidário, em que as equipes
tiveram a oportunidade de doar alimentos. Participaram
13 equipes, que juntas doaram 1 tonelada e 200 quilos de
alimentos em prol da solidariedade.
Índios, Kuru Kuru, Us Cachorrão, Os Malas, Skambaw,
Cachoeirinha, Primos, City 7, Cruz Vermelha, Vero, Us
Bakanas, Bokka, Naturebas – foram as equipes doadoras.
Os alimentos arrecadados pelas Equipes do Fut 7 do
Domps foram em sua maior parte destinados à Rede
Família, que é formada por aproximadamente 10
instituições sociais, sendo beneﬁciadas pelas doações.
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Us Bakanas

Vira Copos

CAMPEONATO DE VÔLEI

PAN AMERICAN DANCE

De setembro a novembro, o Campeonato de Vôlei do

Do dia 23 a 26 de setembro, as escolas de Ballet e de Jazz

Domps agitou os ﬁns de semana no Clube.

do Dom Pedro, sob a coordenação das professoras Ana

Conheça as equipes campeãs:

Carolina Trindade e Ana Luiza Stefani, participaram de
mais uma edição do Pan American Dance, em formato
online, com escolas e bailarinos de todo o Brasil.
Veja as fotos:
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FESTIVAL
INTERNACIONAL
ART MINAS
A Escola de Jazz Dom Pedro II conquistou importantes
premiações no “Festival Internacional Arteminas”.

CAMPEONATO FUT 7
FEMININO

Série Prata
Maravilhas 5 x 1 Beer F.C

O campeonato feminino de fut 7 aconteceu nos meses
de outubro e novembro. Conheça as equipes campeãs:

Série Ouro
Pumas 0 x 3 La Torre

CAMPEÃ: LA TORRE
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CAMPEÃ: MARAVILHAS
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COPA FECEMG
De outubro a dezembro, o Clube Dom Pedro II participou
da Copa Fecemg (Federação dos Clubes do Estado de
Minas Gerais) – nas modalidades de vôlei de areia, tênis,
sinuca, futevôlei e peteca. As disputas foram realizadas na
cidade de Belo Horizonte, em 8 diferentes sedes.

FESTIVAL DE DANÇA
DE JOINVILLE
De 5 a 13 de outubro, aconteceu o maior Festival de
Dança do Mundo, em Joinville/SC, que é a única cidade
fora da Rússia a abrigar uma Escola de Ballet Bolshoi.
Três coreograﬁas da Escola de Ballet do Dom Pedro
foram selecionadas: “Feruntur”, “Sinestesia” e “Feixe
de Luz”. As bailarinas Daniela Paiva e Maria Luísa Faria,
coordenadas pela professora e coreógrafa Ana Carolina
Trindade, representaram o Clube no Festival.
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CAMPEONATO INTERNO
DE SINUCA
No mês de outubro, aconteceu o Campeonato Interno
de Sinuca. Após várias partidas emocionantes, conﬁra
quem foram os campeões:

FESTA DA FAMÍLIA ONLINE
DAS ESCOLINHAS DE BALLET
E JAZZ
As Escolas de Jazz e Ballet apresentaram: A “Festa da
Família”, momento em que as alunas homenagearam
uma das maiores riquezas da vida, nosso portoseguro: as famílias! Por meio da dança, evidenciaram
sentimentos de esperança para um novo amanhã,
acreditando sempre que a família é o nosso grande
alicerce. Sob a direção das professoras Ana Luiza Stefani
e Ana Carolina Trindade, as bailarinas emocionaram o
público com muita dança, sorrisos e surpresas!

MEETING NATAÇÃO MASTER
E COPA MG DE NATAÇÃO
Em julho, tiveram início as competições Meeting
Master e Copa MG de Natação. Neste ano, a Equipe
Torpedro participou das cinco fases e da grande ﬁnal
dessas competições. As etapas foram disputadas
entre os meses de julho a novembro e a ﬁnal
aconteceu em dezembro.

CAMPEONATO DE
BASQUETE 3X3
Nos meses de novembro e dezembro, aconteceu o
campeonato de basquete 3x3, conheça os campeões:
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DANIEL GOMES: UM ANO DE
CONQUISTAS E SUPERAÇÃO

Daniel Gomes também participou de um vídeo
institucional, exibido na Federação Nacional dos Clubes
(FenaClubes), em outubro, sobre o trabalho de incentivo
ao esporte realizado pelo Clube Dom Pedro II.
Você pode assistir ao mini-documentário na íntegra no
Instagram oﬁcial do Clube: @clubedompedroii.

FESTIVAL TORPEDRO
DE NATAÇÃO
No ano de 2021, o triatleta patrocinado pelo Clube
Dom Pedro II, Daniel Gomes, conquistou uma série de
resultados positivos em diversas competições.
Entre suas principais conquistas estão:

No dia 05 de dezembro de 2021, aconteceu o 1º Festival
TorPedro de Natação, com o objetivo de incentivar
os alunos da escolinha de natação a se superarem a
cada desaﬁo. O Festival contou com a participação
de 93 alunos da escolinha de natação do Clube. Neste
Festival, tivemos as provas de macarrão, prancha, livre
e costas. Um ponto interessante foi a arbitragem do
evento, composta pelos alunos da equipe infantojuvenil de natação do Clube, o que proporcionou aos
participantes uma experiência única de envolvimento
com o esporte. Tivemos, ainda, uma demonstração dos
nados Crawl e Costas pelos atletas da equipe mirimpetiz. Mas o auge do evento foram os sorrisos e o clima
de alegria que tomou conta dos participantes e das
famílias presentes no Festival.
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Paisagismo

Outro processo implantado durante esse ano foi a
compostagem das folhas secas, que são retiradas
diariamente

dos

nossos

gramados.

Esse

tipo

de

compostagem tem custo zero e produzirá a matéria
orgânica necessária para enriquecer e melhorar a qualidade

O TRABALHO DE
PAISAGISMO REALIZADO NO
CLUBE DOM PEDRO II

do nosso solo, deixando as plantas mais saudáveis e,

Em tempos marcados por um misto de insegurança

de que estamos no caminho certo, cientes de que ainda

e esperança, estar em lugares que amamos e que nos

há muito o que se fazer e imensamente felizes por deixar

sentimos bem é fundamental. Por isso, a existência de

o clube cada dia mais verde, mais bonito e vivo.

tanto cuidado e dedicação nas manutenções e nas
melhorias realizadas no Clube.
Neste ano, as melhorias da área de paisagismo
começaram com a revitalização do espaço da gruta
de Nossa Senhora Aparecida. Próximo ao lago, o local
ganhou um novo e mais imponente pergolado, jardim
vertical e belas fontes, deixando a área ainda mais
agradável e aconchegante.
A rotina de manutenção também não parou um só
dia, mantendo a beleza e a saúde dos nossos jardins.
Entre adubações, limpezas, podas e replantios, o
destaque do ano ﬁca por conta do viveiro de mudas,
que produziu mais de 10.000 exemplares das mais
variadas espécies. Essas mudas são utilizadas na
manutenção dos canteiros existentes e na criação de
novos canteiros. Neste ano, em especial, boa parte das
mudas produzidas foi utilizada para a revitalização da
área do restaurante.
Em janeiro, o espaço multiuso sofreu danos devido à
ocorrência de uma forte chuva e precisou passar por
uma reforma. Como os jardins da área eram o único
meio de acesso à área daniﬁcada, eles sofreram com
o trânsito de pessoas, materiais, insumos e máquinas
pesadas, daniﬁcando boa parte da vegetação. Apesar
disso, assim que a obra foi ﬁnalizada, os jardins
foram completamente replantados com as mudas
produzidas internamente. O uso dessas mudas gerou,
somente nessa área, uma economia real para o clube
de aproximadamente 23 mil reais.

16 I Revista Imperador

consequentemente, nossos jardins mais bonitos.
Toda entrega e amor da nossa equipe se reﬂete nos
nossos jardins. Por isso, encerramos o ano com a certeza

Segurança
AVCB: AUTO DE VISTORIA DO
CORPO DE BOMBEIROS
No ano de 2021, houve a instalação e atualização do
sistema de detecção e alarmes para prevenção a
incêndios, com o propósito de aumentar a segurança

CENTRAL DE DETECÇÃO
E ALARME
A Central de detecção e alarme é o elemento mais
importante, o “cérebro” de uma solução de detecção
de

incêndio,

pois

sua

função

é

assegurar

um

monitoramento robusto e permanente do estado dos
sensores de detecção de incêndio. A recomendação,
portanto, é selecionar uma central que cumpra as
expectativas quantitativas do projeto de incêndio. A
central deve também, necessariamente, funcionar
regulamentada por regras técnicas próprias, como a de
incluir mecanismos de tolerância a erros e redundância.

do associado nas dependências do Clube.
Equipamentos do sistema de deteção de incêndio
Os sistemas designados a prevenir incêndios dispõem
de um painel central de controle que recebe o reporte
de equipamentos, estabelecendo conexão com os
sistemas de prevenção de perdas.

INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA
DE ALARME DE INCÊNDIO
WIRELESS
Um dos principais benef ícios desse sistema é
uma drástica redução nos custos com a sua
implantação

e

manutenção.

Por

dispensar

a

instalação de inf raestrutura cabeada, diminui-se
consideravelmente o custo com mão de obra e
também com os materiais utilizados.

TREINAMENTO
Nesse

período

de

pandemia,

os

funcionários

receberam o treinamento de funcionamento da
Central de detecção e alarme, já que a compreensão
de como funciona o sistema é extremamente
importante para que os funcionários saibam o
que deve ser feito em caso de seu acionamento.

INSTALAÇÃO DE 35
ACIONADORES MANUAIS DE
INCÊNDIO
O acionador de alarme de incêndio, amplamente
conhecido como botoeira, é uma caixa externa
vermelha. Eles foram instalados nas paredes das
ediﬁcações do Clube e sua principal funcionalidade é
a detecção de princípio de incêndio por intermédio da
Nas imagens, a equipe de segurança: Natalia Meireles,
Marcos de Moraes e Maria Eduarda Martins
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ação humana.

BENEFÍCIOS DO SISTEMA
DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS
A principal vantagem de um Sistema de Detecção
e Alarme de Incêndios (SDAI) é a conservação das
vidas localizadas no ambiente, pois as pessoas são
instruídas a deixar o imóvel o mais rápido possível,
assim que o alarme é disparado. Com o espaço vazio,
ﬁca mais simples para os grupos responsáveis agirem
e enfrentarem as chamas.
Dessa maneira, a brigada de incêndio pode pôr em
prática as providências iniciais antes que o fogo se
expanda, contribuindo para a preservação das vidas,
sem contar os bens materiais. Em diversas ocasiões, a
brigada consegue extinguir as chamas antes mesmo
da chegada do corpo de bombeiros.

SIPAT: SEMANA INTERNA DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
DO TRABALHO
Do dia 28 de Setembro a 1º de Outubro, o Clube
Recreativo Dom Pedro II realizou sua tradicional
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho (Sipat). O tema desta XXII edição foi “Clube
Dom Pedro II: Um mundo de possibilidades, em um
lugar Seguro!’’. O evento contou com quatro dias de
palestras, instruindo os colaboradores do Clube sobre
a importância da segurança no trabalho, além de
assuntos relacionados aos tempos de pandemia.
Conﬁra o que rolou no evento:
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Marketing

TI: TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Adequação do Clube Recreativo Dom Pedro II à
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados
A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) foi
promulgada em agosto de 2018, entrando em vigor a
partir de setembro de 2020. Essa Lei regulamenta o uso
de dados de pessoas físicas pelas instituições privadas,
bem como entidades públicas, criando regras claras
sobre como as organizações devem coletar, armazenar e
compartilhar os dados pessoais pertencentes às pessoas
físicas.
A LGPD tem como um de seus principais objetivos
propor garantias e transparência na utilização dos
dados de pessoas físicas em qualquer ambiente,
proporcionando segurança e proteção aos direitos
fundamentais de liberdade e privacidade no que tange
à coleta, armazenamento e compartilhamento de dados
pessoais.
Conceituado pela Lei, um dado pessoal é qualquer dado
que possa levar à identiﬁcação de uma pessoa física
e natural, de maneira direta ou indireta – ex.: nome,

No ano de 2021, foi implementado o Mídia Kit oﬁcial
do Clube Dom Pedro II, contendo todos os espaços
publicitários (físicos e digitais) disponíveis para a
divulgação de anunciantes. O projeto tem como
objetivo classiﬁcar e valorizar os espaços publicitários
do Clube, reconhecendo-os como ativos valiosos,
em razão da grande circulação de pessoas em suas
dependências diariamente.

telefone, CPF, RG, E-mail, biometria, endereço, foto etc.
O Clube Recreativo Dom Pedro II mantém sua tradição
de alinhamento às legislações aplicáveis, de forma que
possa continuar proporcionando a todos os associados
um ambiente administrativo e operacional seguro,
bem como aderente às melhores práticas de gestão
e governança. Assim, contratamos uma consultoria
especializada para nos apoiar no compliance e aderência
a esta legislação, cujo projeto está em fase ﬁnal.
Estamos sempre alinhados às melhores práticas e, por
isso, iremos periodicamente disponibilizar informações
sobre como o projeto está se desenvolvendo.
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Patrimônio
REFORMA DO TELHADO DO
ESPAÇO MULTIUSO E
MELHORIAS NO AUDITÓRIO
No dia 1º de janeiro deste ano, um forte temporal atingiu
a região de Conselheiro Lafaiete, causando enchentes
e danos à cidade. Os prejuízos também foram sentidos
no Clube Dom Pedro: a chuva e ventania intensa
ﬁzeram com que o telhado do espaço multiuso ﬁcasse
fortemente daniﬁcado, exigindo, assim, uma reforma.
Devido ao prazo solicitado para realizar veriﬁcações
exigidas pelo seguro, que custeou uma parte da
reforma, a obra foi iniciada no ﬁnal de março. Em razão
disso, como uma maneira de garantir o melhor para os
associados, o Clube, que, neste período, estava fechado
devido à pandemia, decidiu ampliar os reparos.
Além de substituir o telhado do espaço multiuso, foram
realizadas melhorias no sistema acústico do Auditório,
que é utilizado para palestras e apresentações de
dança. Foram feitos reparos na parte elétrica, contando
com a instalação de novos climatizadores, carpete,
sistemas de iluminação e projeção para apresentações,
e também a poda das árvores que cercam o prédio.
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Social
DOCE NATAL 2021

Do dia 2 a 23 de dezembro, o Clube Dom Pedro II
celebrou o seu tradicional Natal. Entre as atrações de
2021 estavam a Casa do Papai Noel e sua Doceria, que
transformaram o Clube em um ambiente mágico e
especial. O evento contou, ainda, com a presença do
Papai Noel, que confortou as noites de celebrações das
famílias e crianças no Clube.
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RETOMADA DAS GRANDES
FESTIVIDADES NO CLUBE
DOM PEDRO II
No dia 19 de fevereiro, o Clube Dom Pedro
II receberá a banda Skank para um show
imperdível.

Orientações:
1- Todos deverão apresentar o comprovante de
imunização contra a Covid-19 (com as duas doses
ou dose única) no ato da aquisição ou validação dos
ingressos na Secretaria;
2- Menores entre 12 a 15 anos devem estar
acompanhados dos pais ou responsáveis legais no

• Validação dos Ingressos (entre 02 a 31/01)

momento da compra dos ingressos na Secretaria

Os associados que já adquiriram ingresso devem,

e também na entrada do evento (portanto, os pais

indispensavelmente, fazer o processo de validação na

devem adquirir ingressos para acompanharem seus

Secretaria do Clube, sem nenhuma taxa, a partir de

ﬁlhos) ;

02/01/2022, para estarem aptos ao evento.

Menores entre 16 a 17 anos devem apresentar a
declaração de autorização dos pais ou responsáveis

A venda de novos convites também se iniciará a partir

legais (ver modelo de declaração no site do Clube)

de 02/01/2021, seguindo a tabela abaixo:

no momento de compra dos ingressos na Secretaria;

• Segundo Lote (entre 02/01 a 13/02)

3- A Secretaria funcionará até às 17h no dia do evento;

Associados: meia-entrada R$25 / inteira R$50 | Não

4- A devolução de ingressos ocorrerá somente até o

Associados: meia-entrada R$75 / inteira R$150

dia do evento, 19/02/2021, às 17h.

• Terceiro Lote (entre 14/02 a 19/02)

5- A compra de ingressos para não associados

Associados: meia-entrada R$30 / inteira R$60 | Não

acontecerá mediante a apresentação de RG

Associados: meia-entrada R$90 / inteira R$180

(+ comprovante de vacinação).
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Recursos
HUMANOS

Jovens Aprendizes

CAFÉ COM O
PRESIDENTE
O evento Café com o Presidente foi mais uma ação
desenvolvida pelo Clube Dom Pedro II para promover a
integração entre seus colaboradores e a presidência. A
primeira edição aconteceu no dia 28 de julho de 2021 e a
segunda no dia 16 de dezembro. Ambas foram um sucesso!
Os dez colaboradores participantes, representantes dos
diversos setores do Clube, reuniram-se para a realização de
uma roda de prosa, seguindo todos os protocolos de saúde
do Programa Minas Consciente.
“Ações

como

essa

são

importantes

para

dar

continuidade ao clima de trabalho agradável do nosso
Clube” Dimas, Presidente.

Treinamento de Aprendizagem
Organizacional: Comunicação
Efetiva, Escuta Ativa e Liderança
No dia 24 de novembro, o Clube Dom Pedro II realizou
um Treinamento de Aprendizagem Organizacional
para os jovens aprendizes, com o tema de Comunicação
Efetiva, Escuta Ativa e Liderança.
O treinamento foi o primeiro realizado com os aprendizes
que iniciaram sua jornada no Clube no mês de junho.
Além da exibição de vídeos relacionados ao tema, houve
a realização de uma dinâmica em grupo com o objetivo
de testar a eﬁciência na comunicação e a liderança entre
os participantes.
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