
CARPIAH

“O FUTURO É UM PRESENTE 
QUE FOGE DAS MÃOS, 

PASSAGEM DE IDA, UM 
TREM NA ESTAÇÃO”

CLUBE DOM PEDRO II
95 ANOS DE TRADIÇÃO!
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O mês de Abril é o mais importante para 
o Dom Pedro II. Afinal, foi o mês em que 
o nosso Clube surgiu: precisamente, 
no dia 04 de Abril de 1927. 
       
Somos privilegiados em fazer parte 
desse Clube espetacular. Nesses anos 
de muitas transformações positivas, 
temos um grande apreço por todos os 
Presidentes e suas respectivas diretorias 
que por aqui passaram e que muito 
contribuíram para o seu crescimento.

Na semana de aniversário do 
Clube, fomos homenageados pelo 
Presidente da Fecemg (Federação dos 
Clubes do Estado de Minas Gerais), 
Marcolino de Oliveira, com uma placa 
comemorativa pelos 95 anos do 
C.R.D.Pedro ll. A homenagem contou, 
ainda, com a presença de vários 
Presidentes e Diretores (e esposas) 
de Clubes de Belo Horizonte. 

Sabemos que o aniversário é do 
Clube, mas quem ganha o presente 
são os associados. Em breve, serão 
inauguradas três quadras de areia 
no espaço do antigo campo 4, onde 
todos poderão praticar Futevôlei, 
Beach Tênis e Vôlei de Praia.

Além disso, foi liberado o uso das 
churrasqueiras para os associados, 
após um período de medidas 
restritivas em razão da pandemia. 
Ainda estamos sob um Decreto 
estabelecido pela Prefeitura de 
nossa cidade, além de protocolos 
de segurança a serem seguidos. 
Contudo, gradativamente, estamos 
voltando à normalidade.

Passamos também por momentos 
difíceis com várias tempestades que 
trouxeram grandes transtornos para 
o Clube. A respeito disso, gostaríamos 
de salientar que a causa principal 
desse problema não está relacionada 
à estrutura do Clube. De todo modo, 
para que não sejamos sempre 
prejudicados, estamos buscando 
todas as soluções possíveis para que 
isto se resolva o mais rápido possível. 

Sobre esse recente episódio, gostaria 
de deixar, aqui, minha eterna gratidão 
aos nossos colaboradores, que vestem 
a camisa do nosso tão amado Clube e 
que foram solícitos e rápidos para deixá-
lo acessível aos nossos associados.

Assim, despeço-me de todos com um 
abraço fraterno.

Dimas Fabiano Gonçalves Marques
Presidente – Clube Recreativo Dom Pedro II 
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O Prêmio de Literatura

Associada do Clube Dom Pedro II conquista 
o 3º lugar na Categoria Crônica

Todos os anos, o Clube Dom 
Pedro II participa do Concurso de 
Literatura dos Clubes, promovido 
pela FENACLUBES (Confederação 
Nacional dos Clubes). No ano de 
2021, seis associados se inscreveram:

Na categoria Crônica, a associada 
Thamara Assis (27) obteve um 
3º lugar, com o texto: “Lições de 
elevador”.

Além da premiação, a autora foi 
homenageada pela Diretoria do 
Clube, recebendo das mãos do 
presidente, Dimas Marques, um 

CATEGORIA CRÔNICA
Fabiane da Silva Esteves de Souza - 
Um ser humano especial

Thamara Cristhine Santos de Assis - 
Lições de Elevador

Weber Dornelas de Paula - Dia de 
visita

CATEGORIA POESIA
Jasselén Honório Wenchenck de 
Carvalho - A arte de conectar com 
Deus

Maria Virgínia Ribeiro Ramalho – 
Esperança

CATEGORIA CONTO
Mariana Cristina de Fátima Ramos 
da Matta – Razão e Território

troféu de reconhecimento pelo feito 
alcançado, ao representar o Dom Pedro II.

O Prêmio Nacional de Literatura dos 
Clubes tem como um dos objetivos revelar 
talentos e incentivar a prática da escrita nos 
gêneros poesia, crônica e conto, dentre os 
associados dos clubes brasileiros. 

THAMARA ASSIS
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CONFIRA, ABAIXO, A CRÔNICA 
E ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:
P: QUAL O SEU NOME, IDADE E 
FORMAÇÃO/OCUPAÇÃO?

R:  Me chamo Thamara Assis, tenho 27 anos 
e sou nascida em Conselheiro Lafaiete. Me 
formei em Letras – Licenciatura em Língua 
Inglesa pela Universidade Federal de Ouro 
Preto. Ensino inglês desde os 17 anos e 
hoje atuo como professora de inglês para 
jovens e adultos na modalidade online

P: HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ ESCREVE E 
POR QUE COMEÇOU A ESCREVER?

R:  A escrita sempre foi algo muito prazeroso 
para mim. Fui alfabetizada pela minha mãe, 
antes mesmo de iniciar os estudos, e desde 
então, o gosto pelas letras, palavras, livros e 
pela língua me acompanham, motivo pelo 
qual decidi cursar Letras. A habilidade de 
escrever, entretanto, herdei do meu pai 
e meu avô paterno. Essa habilidade foi 
lapidada com os estudos. 

P: NA SUA OPINIÃO, QUAL A 
IMPORTÂNCIA E OS BENEFÍCIOS DA 
LITERATURA NA VIDA DAS PESSOAS?

R: Entendo que a literatura não é algo que 
todas as pessoas apreciem, já que somos 
diferentes e temos gostos e aptidões 
diferentes. Porém, na prática, ler é muito 
mais do que um simples prazer. A leitura 
proporciona aumento de vocabulário, 
melhora nossa capacidade de comunicação 
oral e escrita, e através dela, é claro, 
adquirimos conhecimento. Indo um pouco 
além, acredito que os livros nos levam a 
lugares nos quais talvez nunca colocaremos 
os pés e nos dão a capacidade de alimentar 
nossa imaginação e criatividade.

P: GOSTA DE LITERATURA? QUAIS 
AUTORES E ESTILOS VOCÊ COSTUMA 
LER?

R: Sim, como disse, o gosto pelos livros 
foi o que me motivou na minha escolha de 
graduação. Ler é uma das minhas atividades 
favoritas. Durante todo o ano de 2022, 
estou me desafiando a ler 12 livros (quem 
sabe mais que isso!) e tenho lido obras 
cristãs, com o objetivo de me aprofundar e 
crescer na minha fé.
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P: COMO DECIDIU PARTICIPAR DO 
CONCURSO DE LITERATURA DOS CLUBES?

R: O mérito é todo do meu marido, 
Fernando! Ele me falou sobre o concurso, 
insistiu para que eu participasse e, mais do 
que eu mesma, acreditou que eu poderia ser 
bem sucedida! A ele devo essa conquista.

P: SOBRE O QUE VOCÊ ESCREVEU? 
CONTE UM POUCO SOBRE A IDEIA PARA 
A CRÔNICA ESCRITA, QUE FOI PREMIADA 
NO CONCURSO:

R: A crônica surgiu a partir de um 
acontecimento real. No texto, discorro sobre 
o processo de enfrentar e superar nossos 
medos, uma realidade com a qual lido todos 
os dias. Através do acontecimento que 
presenciei dentro de um elevador – daí o 
título da crônica – desenvolvo uma reflexão 
sobre como podemos aprender com as 
experiências dos que estão ao nosso redor.

P:  SE PUDESSE DAR UM CONSELHO AOS 
JOVENS SOBRE A LITERATURA, O QUE 
DIRIA?

R: Como todos nós sabemos, estamos 
muito envolvidos com a tecnologia e as 
mídias sociais. Não defendo que elas sejam 
apenas um mal; são ferramentas muito úteis 
no nosso dia a dia e por meio delas temos 
acesso a uma infinidade de conteúdos, 
materiais e todo tipo de conhecimento. 
Entretanto, por serem tão atrativas, elas 
têm nos “roubado” momentos preciosos 
em diversos cenários. Por isso, é preciso 
organizar melhor o tempo a fim de inserir a 
leitura na nossa rotina. Escolha um assunto 
que seja do seu interesse, comece com 
poucas páginas por dia, e dê à literatura 
uma chance de conquistar você.

P: COMO RECEBEU A NOTÍCIA DE QUE A 
SUA CRÔNICA HAVIA SIDO PREMIADA?

R: Fui informada pelo Sinde Clube através 
de um e-mail que havia sido premiada com 
o terceiro lugar no concurso nacional e 
também tive acesso ao parecer dos jurados. 
Fiquei surpresa, mas também muito feliz!.

“A LEITURA É UMA PORTA 
ABERTA PARA UM MUNDO 
DE DESCOBERTAS SEM FIM”
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R “Tenho fobia de elevador” – ela disse se apressando para entrar 
na caixinha minúscula que nos levaria ao nono andar. Meus olhos 
pousaram em seu rosto; ela não sabia como meu dia tinha sido tão 
difícil também. Ela não imaginava como eu vinha tentando controlar 
minhas emoções durante toda aquela manhã. Mas a simplicidade e a 
espontaneidade com que ela revelou seu medo me assustaram e por 

um momento saí do meu mundo cheio de fantasmas.

Suas mãos trêmulas afastavam a máscara do rosto, com a intenção 
de respirar melhor naquela situação – simultaneamente tão trivial 
e tão ameaçadora. O medo é assim: quase sempre irracional. Seu 
endereço é distante da casa da razão; ele cega seus olhos, impede 
o ar de alcançar seus pulmões, faz suas mãos e pés vacilarem e sua 
imaginação decolar. A mente faz uma viagem cujo destino nunca é 
agradável. Você é um passageiro que está sendo levado para um local 

sombrio, e está sozinho.

Alcançamos o nono andar em alguns segundos; para ela, a sensação 
foi de horas. O medo faz isso também; ele distorce o tempo. Ela havia 
esperado – não sei por quanto tempo – que alguém, qualquer pessoa, 
entrasse no prédio e dissesse: “9º andar, por favor”, para que ela não 
precisasse fazer o trajeto sozinha. Quantas vezes nossos medos nos 

impediram de entrar sozinhos no elevador?

Quase sempre escondo meus medos de todos. Me sinto indigna, 
menor, frágil demais. E eu sei, quando consigo usar meu pensamento 
racional, que todos nós o temos, em maior ou menor medida. Medo 
de altura, medo de perder alguém, medo de não ser ninguém, medo 
de morrer, medo de viver. Entretanto, eu não quero que ninguém 

saiba o quanto sou medrosa.

Enquanto escrevo essas linhas, as memórias desse episódio estão 
vívidas em minha mente. E o medo permanece como um fantasma na 
minha existência. Concluo que ele também permaneceu com nossa 
cara colega do elevador. Ele estava lá, mas não a impediu de chegar 
ao nono e último andar – ainda que tenha precisado se despir do 

embaraço de confessar a estranhos sobre sua fraqueza.

Aí está um segredo. Escancarar o que há de mais falho em você talvez 
o torne muito mais forte. E se você não se sentir mais forte, pelo 
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menos será liberto da carga pesada de parecer perfeito aos olhos 
dos outros. Parecer perfeito é cansativo, porque é uma tarefa que 

você nunca poderá cumprir por completo. Afinal, você não é.

Nomeio esses pensamentos como “lições de elevador”. Nesse trajeto, 
não fui apenas ao nono andar, mas chego ao mais profundo do meu 
ser – ou até onde consigo ir – e entendo que não sou a única a lidar 
com tantos pensamentos e sentimentos perturbadores. Estamos 

no mesmo barco.

Queria dizer a ela o quanto a sua vulnerabilidade impactou meu dia. 
Foi como achar uma fonte de água depois de andar por horas num 
deserto; como encontrar uma flor no meio de muitos espinhos. Mas 
não o fiz e não sei se terei essa chance. Ela nem sequer imagina que 
escrevo isso, e espero que um dia ela entenda o quanto o medo 

ensina, e o quão corajosa ela é.

Talvez o leitor seja bravio e destemido, e não consiga compreender 
o que tento dizer. Mas se alguns desses fantasmas assolam você 
também: que nossos medos não nos impeçam de entrar no elevador 
que leva ao que há de melhor na vida; que seus fantasmas não te 
privem de atravessar a ponte que se chama coragem; que o seu 
coração se lembre de que tudo é passageiro; e que você se permita 

ser feliz, apesar de tudo.

Pseudônimo: Thalissa

DIRETORIA C.R.D.P IITHAMARA  E PRESIDENTE DIMAS MARQUES



ANIVERSÁRIO | 95 ANOS | CLUBE DOM PEDRO II 11

SKANK:
Turnê da Despedida
No dia 20 de maio, será realizado o tão esperado show do Skank, 
em turnê que marca a despedida da banda. Confira algumas 
informações importantes para adquirir seu convite:
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TEATRANDO
Cultura e Lazer

Com a inauguração do Auditório, o Clube 
voltou a realizar apresentações mensais 
de peças infantis e comédias adultas.

No dia 19 de Março, foi realizada 
a peça Chapeuzinho Vermelho. 
Já no dia 16 de abril, aconteceu o 
clássico João e Maria. No dia 14 de 
maio, em homenagem ao Mês das 
Mães, será apresentada a comédia 
Café com Dona Jandira, às 18h30. 
A classificação será de 14 anos. A 
segunda sessão será realizada às 
20h, mas dependerá da procura 
pelos associados. Para que a segunda 

sessão seja realizada, é necessário 
ter 50 % da ocupação do local.

ATORES: JOÃO E MARIA
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ATORES:  CHAPEUZINHO VERMELHO
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ARRAIÁ 
do Clube Dom Pedro

Arraiá do Clube Dom Pedro 
Após dois anos sem o tradicional 
Arraiá do Clube Dom Pedro II, 
a data para a edição 2022 já foi 
definida. Anote em sua agenda: 
03, 04 e 05 de junho. Haverá 
muita comilança, brincadeiras e a 
participação de grandes artistas 
da cidade. A participação de 
entidades filantrópicas também 
está confirmada. Alegria e ação 
social andam sempre juntas no 
Dom Pedro II.

CONFIRA ALGUMAS REGRAS PARA 
ADQUIRIR SEU CONVITE:
• Para adquirir o convite, é 
indispensável a apresentação do 
cartão de vacinação contra a Covid-19;

• Não será permitido escolher horário da 
sessão e os convites serão distribuídos 
conforme horário disponível;

• Caso não possa comparecer, o 
associado deverá realizar a devolução 
do ingresso na Secretaria até o dia 
anterior à peça, possibilitando a 
outro associado a oportunidade de 
prestigiar o evento;

• Caso não haja a devolução até 01 (um) 
dia anterior à peça, será cobrada uma 
taxa de R$30 (trinta reais) por convite 
adquirido, debitada automaticamente 
na próxima mensalidade;

• Para preservar as instalações, não será 
permitido entrar e consumir qualquer 
tipo de alimento ou bebida no auditório;

• O associado poderá retirar ingressos 

apenas para si mesmo e para os 
membros da sua ficha;
• O acesso à peça teatral acontecerá 
somente com a apresentação do ingresso;

• O tempo de tolerância para o início 
da peça será de 10 minutos, não 
sendo permitida a entrada após esse 
tempo de espera. Será cobrada a taxa 
de R$30 por descumprimento das 
regras.

• As portas estarão abertas com 30 
minutos de antecedência ao início das 
peças;

• Não será permitido assistir à peça 
em pé, ou próximo ao palco, para não 
atrapalhar os demais presentes;

• Não será permitido tirar fotos com 
flash, para não atrapalhar os artistas;

• Os telefones e demais dispositivos 
deverão ficar em modo silencioso.
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ANAVITÓRIA

TEM TALENTO 
NO DOMPS!
Se você é cantor, humorista, ator 
(...), é sua hora de, LITERALMENTE, 
dar um show no Domps! Envie 
sua performance em vídeo para 
o Whatsapp: (31) 9 8612-0778 e 
torça para ser selecionado!

OBS: *Podem participar 
somente os associados. **As 
apresentações são voluntárias 
e terão duração de meia hora, 
antecedendo a apresentação 
musical no Sextou do Domps.

No dia 25 de junho de 2022, 
a partir das 22h, ANAVITÓRIA 
subirá ao palco do Salão de 
Eventos para cantar os grandes 
sucessos da dupla.

Guarde essa data, pois em breve 
serão divulgadas mais informações.
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No último sábado (02), os representantes dos Clubes 
participantes da Fecemg (Federação dos Clubes do Estado de 
Minas Gerais) homenagearam o Clube Recreativo Dom Pedro 
II pelos 95 anos de existência. A visita também teve o propósito 
de inaugurar a ConeXão FECEMG, buscando fortalecer ainda 
mais a relação entre os Clubes pertencentes à Federação.
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HOMENAGEM AO CLUBE 
DOM PEDRO II PELOS 95 
ANOS

CARLOS ROCHA (PRESIDENTE: MACKENZIE) WILSON ALVARENGA (PRESIDENTE: PIC)

FECEMG: REPRESENTANTES DOS CLUBES
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HOMENAGEM ENTREGUE PELO PRESIDENTE 
DA FECEMG: MARCOLINO DE OLIVEIRA
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Filha dos associados Agilberto 
Teixeira de Oliveira e de Vilda 
Pinto Oliveira, a associada mirim 
Anna Júlia Pinto Oliveira (15) é 
natural de Conselheiro Lafaiete.

Anna Júlia coleciona vários títulos 
como Miss Teen, sendo alguns 
deles: Miss Teen Conselheiro 
Lafaiete, pela coordenação 
municipal Damião Gravina; 
Miss Teen Minas Gerais de Las 

ASSOCIADA MIRIM DO CLUBE 
DOM PEDRO II SE TORNA MISS 
BRASIL E REPRESENTARÁ O PAÍS 
NO EXTERIOR

Américas, pela coordenação 
Estadual de Ingrid em BH; e atual 
Miss Brasil Teen de Los Mares, 
pela coordenação nacional Ana 
Lúcia de Curitiba.

Anna Júlia é a primeira Lafaietense 
a representar o Brasil no exterior 
como Miss Brasil. O concurso 
será realizado na Costa Rica, nos 
dias 23 a 29 de maio de 2022.
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ANNA JÚLIA
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André de Faria Sousa Júnior 
tem 10 anos, é natural de 
Conselheiro Lafaiete, Minas 
Gerais, e representará o Brasil 
na Tailândia, no concurso de 
beleza infantil Idol Junior World.

Em sua breve carreira, o 
mineiro já conquistou espaço 
nas passarelas em diversos 
concursos, tendo conquistado 
o 1⁰ lugar nos certames Garoto 
Kids Dom Pedro I 2019, Mister 

ASSOCIADO MIRIM DO 
CLUBE DOM PEDRO II IRÁ 
REPRESENTAR O BRASIL EM 
CONCURSO NA TAILÂNDIA

Conselheiro Lafaiete Infantil, 
Mister Minas Gerais Infantil de 
las Américas e Mister Brasil 
Infantil de las Américas 2021.

Junto aos seus pais e 
coordenadores, ele se prepara 
para um novo desafio, e agradece 
a todos que o apoiaram, incluindo 
seus parceiros e patrocinadores.

ANDRÉ DE FARIA
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O TEMPERO MINEIRO
ESTÁ DE VOLTA!

O Tempero Mineiro do Domps 
está de volta, com o sabor que 
você já conhece! 

O evento acontece todos os 
sábados, a partir das 11h30, no 2º 
andar do Multiuso.

Acesse o Instagram do Domps: 
@clubedompedroii e acompanhe 
semanalmente o cardápio
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PASTEL DO IMPERADOR
No final de Fevereiro, foi 
inaugurada, no Bar Varandão, a 
Pastelaria do Imperador.

Confira os 4 sabores majestosos:

Dom Pedro (Carne);
Princesa Isabel (Queijo);
Dom João (Frango com 
Requeijão);
Leopoldina (Pizza).

Pai de Dom Pedro II, ele foi o primeiro 
imperador do Brasil e o responsável por 
dizer a célebre frase: “Independência 
ou Morte”, em 7 de setembro de 1822.

Filha de Dom Pedro II, ela assinou a Lei Áurea 
em 13 de maio de 1888, representando um 
dos marcos para o processo de abolição 
da escravatura no Brasil.

DOM PEDRO: PRINCESA ISABEL:
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Pai de Dom Pedro I e avô de Dom 
Pedro II, ele foi o Rei de Portugal 
quando a família real portuguesa 
se transferiu para o Brasil em 1907, 
devido ao avanço de Napoleão 
Bonaparte na Europa.

Esposa de Dom Pedro I e mãe de 
Dom Pedro II, ela foi uma respeitada 
imperatriz brasileira e a responsável 
por realizar importantes missões 
científicas no mundo.

DOM JOÃO: LEOPOLDINA:
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AGENDA MENSAL
Confira as atrações musicais que passaram 
pelos palcos do Domps em Abril e se atente 
às atrações para o mês de Maio!!
ABRIL:

MAIO:
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CLUBE DOM 
PEDRO II E O MEIO 
AMBIENTE

PA
IS

A
G

IS
M

O
 EM

 FO
C

O
EXISTEM, AINDA, TRÊS CAIXAS 
D’ÁGUA NA PARTE ALTA DO CLUBE 
QUE COLETAM ÁGUA DAS CHUVAS, 
TOTALIZANDO UM VOLUME DE 45 
MIL LITROS EM RESERVATÓRIO.

A preocupação do Dom Pedro II 
com o meio ambiente é constante 
e, a busca por ações que visam a 
sua preservação, também. Hoje, 
as principais medidas são em 
relação ao lixo produzido no Clube, 
à permeabilidade do solo, ao uso 
consciente da água e à conservação 
da biodiversidade.

Em relação ao solo, o Clube 
mantém permeável uma grande 
parte da sua área total. Todos os 
caminhos de bloquetes, áreas 
verdes e áreas ajardinadas 
auxiliam na infiltração da água, 
contribuindo para a recarga do 
lençol freático, o que minimiza o 
risco de inundação e enchentes.

Por isso, todo o lixo gerado dentro 
do Clube passa por uma triagem 
antes de ser descartado. Essa 
triagem acontece na reciclagem: 
lá são separados papéis, papelão, 
latinhas, vidro, óleo de cozinha e 
lixo orgânico. Somente depois 
desse processo, o lixo recebe a 
destinação correta.
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Existem, ainda, três caixas d’água 
na parte alta do clube, que coletam 
água das chuvas, totalizando 
um volume de 45 mil litros em 
reservatório. Para a distribuição 
dessa água, 11 torneiras foram 
distribuídas por toda a extensão 
da área, e ainda serão inseridas 
outras em pontos estratégicos. 
A água desse reservatório é 
reutilizada para irrigação de 
jardins, lavagem de pisos, vidros, 
arquibancadas e obras, gerando 
uma economia significativa no 
uso de água potável.

Para manutenção da 
biodiversidade e equilíbrio 
do ecossistema, nos jardins e 
áreas verdes estão inseridas 
diversas espécies de plantas 
e árvores nativas, frutíferas e 
ornamentais. Essas espécies 
oferecem abrigo e alimento 
para a fauna, fazem um controle 
natural da temperatura e trazem 
a sensação de bem-estar para o 
associado, embelezando o Clube 
e valorizando seu patrimônio.

Alinhado  às  melhores práticas, o Dom 
Pedro II possui responsabilidade 
socioambiental e seus profissionais 
reconhecem que a combinação 
dessas pequenas ações pode trazer 
grandes resultados.

REUTILIZAÇÃO DA 
ÁGUA
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Nos primeiros meses de 2022, o 
paisagismo do Clube passou por 
algumas alterações. Os jardins 
próximos às quadras de peteca, 
por exemplo, foram completamente 
revitalizados.

O jardim da arquibancada da 
quadra se encontrava em um talude 
sombreado, onde a grama esmeralda 
não se desenvolvia plenamente, 
resultando em um gramado ralo 
e cheio de falhas. No processo de 
revitalização, foi utilizada grama 
amendoim (Arachis reptans), 
substituindo a grama esmeralda. 
Para terminar a composição, uma 
bordadura com maranta cinza 
(ctenathe setosa), lambari roxo 
(Tradescantia zebrina) e singônio 
(Syngonium podophyllum) deram 
charme e acabamento.

A jardineira sob a rampa de 
acesso também passou por uma 
reforma, pois, devido a algumas 
intervenções de manutenção, o solo 
foi compactado. Além disso, algumas 
espécies foram pisoteadas e outras 
pararam de se desenvolver, sendo 
indispensável a correção do solo e o 
replantio delas. Para a composição 
desse espaço, foram utilizadas 
espécies de folhagens variadas, como: 
maranta cinza (ctenathe setosa), 
singônio (Syngonium podophyllum, 
trapoeraba roxa (Tradescantia pallida 
“purpurea”), maranta verde (Calathe 
burle marxii), Alocasia coração de boi 

ENTRE OS NOSSOS  
JARDINS

(Alocasia cucullata) e maranta peluda 
(Calathea rufibarba).

Gerando uma economia de pelo menos 
R$20 mil nas duas revitalizações, 
todas as mudas utilizadas para a 
composição desses jardins foram 
produzidas internamente. 

Agora, é só esperar o desenvolvimento 
das plantas e desfrutar de jardins 
cada dia mais bonitos e agradáveis
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PATRIMÔNIO
EM FOCO
CHUVAS FORTES CAUSAM TRANSTORNOS NA 
REGIÃO E TAMBÉM NO CLUBE DOM PEDRO II

Nos dias 10 e 19 de fevereiro, o 
Clube sofreu as consequências 
dos fortes temporais, assim 
como várias regiões da cidade e 
municípios vizinhos. A água entrou 
no ginásio, nas quadras e nos 
campos, chegando até o lago.

Nesses dias, foi fundamental 
a ação das equipes de praça e 
manutenção, orientando e dando 

apoio ao associado, além da limpeza 
e reorganização das áreas, para que 
o clube estivesse em condições de 
uso nas primeiras horas do dia.

Por isso, é indispensável o 
agradecimento sincero da Diretoria 
e Presidência a todos os funcionários 
que desempenham seu trabalho com 
comprometimento, profissionalismo 
e amor.

ANTES

DEPOIS
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TEMPORADA DE MANUTENÇÕES 
E MELHORIAS

Construção da segunda escada de salva vidas;
Reforma do campo 4;
Adequação do passeio José Cônego Henriques 
para deficiente visual;
Adequação escada piscina;
Reforma bar da quadra coberta;
Adequação da rede elétrica das saunas;
Reforma elétrica do prédio da sauna; 
Troca de toldos campo 2 e 3;
Abertura da pastelaria;
Instalação de ralos de sucção na piscina 
aquecida e olímpica;
Instalação da escada piscina média;
Instalação de piso rampa acesso ao ginásio;
Instalação de fraldários nos banheiros do vestiário 
feminino e     masculino da piscina térmica.

Além de todas as atividades rotineiras de 
manutenção e limpeza, a manutenção é 
contínua, assim como a busca por melhorias 
para atender os associados.

Dentre as principais melhorias realizadas 
no ano de 2022, estão:
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TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

 EM FOCO
WI-FI SINAL LIVRE NO CLUBE 
DOM PEDRO II
O Dom Pedro II tem uma 
novidade para vocês: agora, o 
Clube conta com uma nova rede 
Wi-Fi, projetada para fornecer 
sinal gratuito de qualidade 
aos associados, inclusive em 
dia de eventos. Desenvolvido 
pela equipe de TI, o projeto é 
uma parceria com o provedor 
CN TELECOM, responsável por 

fornecer o sinal de internet 
para o Clube. Além disso, 
essa nova rede utiliza um dos 
equipamentos mais eficientes 
disponíveis no mercado. 
Em fase de testes, o Wi-Fi 
com Sinal Livre se encontra 
inicialmente disponível nas 
áreas: Recepção, Bar Central, 
Piscinas e Multiuso.
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SECRETARIA
EM FOCO
COLUNA ESTATUTO

RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO

Capítulo XI, Das Disposições Finais, Artigo 53: “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 do Clube, ele está disponível em nosso 
site (www.clubedompedroii.com.br).
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ESPORTE 
EM FOCO

ATLETAS E ASSOCIADOS DO DOM PEDRO II 
DISPUTAM CIRCUITO DE NATAÇÃO ÁGUAS 
ABERTAS

Nos dias 26 e 27 de março, os 
atletas e associados do Clube 
Dom Pedro II, Maria Castellões 
e Luis de Lima, competiram no 
Natação Águas Abertas, evento 
que faz parte do Circuito Desafios 
Aquaman, realizado em diversas 
localidades do país. 

A prova do último fim de 
semana aconteceu no Lago 
de Furnas, em Capitólio 

– MG, no Balneário Lago 
Hotel. No primeiro dia de 
disputa, os atletas nadaram 
1,5km e 3km. Já no segundo 
dia, foram 7km e 12km. 
Os resultados alcançados 
incluem uma terceira 
colocação, conquistada pela 
atleta Maria Castellões.

MARIA CASTELLÕES
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ATLETA DO DOM PEDRO II CONQUISTA O 
CAMPEONATO BRASILEIRO CN DE JIU-JITSU

No último sábado (26/03), o atleta 
de Jiu-Jitsu do Clube Dom Pedro 
II, Wesley Amarante, conquistou 
o Campeonato Brasileiro CN, 
categoria master 3, faixa preta, 
acima de 100kg. 

O evento contou com a 
participação de cerca de 500 
atletas, de diversas categorias, 

representando também uma 
conquista em âmbito estadual/
regional (sudeste) da Gracie 
Barra. Atualmente, a GB é a maior 
escola de BJJ do mundo, com mais 
de 800 unidades espalhadas nos 
cinco continentes, sendo uma 
das instituições com atletas de 
maior relevância no esporte.

WESLEY AMARANTE
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FESTIVAL TORPEDRO REÚNE 110 ALUNOS DA 
ESCOLA DE NATAÇÃO NO DOM PEDRO II
No último sábado (02 de abril), 
aconteceu o II Festival Torpedro de 
Natação do Domps! 
 
O Festival se destacou pelo clima 
familiar e de alegria que se espalhou 
entre os participantes. O objetivo 
do Festival foi proporcionar aos 
alunos e familiares a oportunidade 
de compartilhar o desenvolvimento 

pessoal, as superações e trazer 
motivação para as aulas de 
Natação.
 
Neste evento, participaram 110 
alunos da Escola de Natação do 
Clube Recreativo Dom Pedro II, nas 
modalidades Macarrão, Prancha, 
Crawl e Costas. A distância 
percorrida foi de 25 metros.

ALUNOS DA ESCOLINHA DE NATAÇÃO

PROFESSORES: MARCELO E ELIANE 
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XXII CAMPEONATO DE FUTSAL DO DOMPS

Confira as equipes vencedoras do tradicional Campeonato de Futsal 
do Domps:

CATEGORIA OURO: 
VENCEDOR: 
US BAKANAS 

VENCEDOR: 
GUADALAJARA

VICE: 
ALPHAVERO 

VICE: 
BOKKA

CATEGORIA PRATA:
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VENCEDOR: 
PHARMAVITY

VICE: 
DECRETO F.C

CATEGORIA BRONZE:

TORNEIO VERÃO MASCULINO E FEMININO

No último domingo (17), o Campeonato de Futsal do Domps 
mostrou por que é o mais badalado da região. As finalíssimas 
foram emocionantes, com as respectivas equipes consagrando-se 
campeãs:

Masculino

CAMPEÕES OURO

KURU KURU
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CAMPEÕES PRATA

US BAKANAS
CAMPEÕES BRONZE

VILA

LEVANTAMENTO DA TAÇA

KURU KURU
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Feminino:

CAMPEÕES OURO

PUMAS

CAMPEÕES PRATA

MARAVILHAS

VICE PRATA

VILLA F.C. 
VICE OURO

BEER F.C
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ALUNAS DA ESCOLA DE BALLET DO CLUBE 
DOM PEDRO II SÃO PREMIADAS NO EVENTO 

IDANCE

No dia 02 de abril, a Escola de Ballet 
do Clube Dom Pedro II participou 
da 1º Edição do Evento iDance, com 
4 trabalhos coreográficos: “Menina 
Flor”, Estilo Livre Solo Feminino 
Infantil; “Balloons”, Clássico Livre 
Solo Feminino Infantil; “Entre Linhas”, 
Dança Contemporânea Solo Feminino 
Infantil; “TEA, Espectro Azul”, Estilo 
Livre Conjunto Juvenil.
 
Realizado em formato online, o 
evento possibilitou a promoção de 
novos talentos a nível nacional, uma 
vez que não existem barreiras físicas 
para a sua participação.

Sob a coordenação da Professora e 
coreógrafa Ana Carolina Trindade, 
todas as coreografias da Escola de 
Ballet do Clube Dom Pedro II foram 
premiadas em 1° lugar, além de 
premiações especiais.
 
As bailarinas participantes da Escola 
de Ballet do Clube Dom Pedro II foram: 
Malu Varela, Valentina Nogueira, 
Daniela Paiva, Giulia Grossi, Nina Lara 
Tavares, Lara Catão, Gabriele Paiva, 
Gabriella Ferraz, Maria Luísa Faria, 
Ana Beatriz Biagioni, Amanda Correa, 
Maria Eduarda Pereira, Lívia Santo, 
Júlia Oliveira.

PROFESSORA: ANA CAROLINA TRINDADE 
ALUNAS: DANIELE PAIVA E MARIA LUÍZA FARIA
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BRIGADA DE 
INCÊNDIO

SEGURANÇA 
EM FOCO 

A FUNÇÃO DA BRIGADA DE 
INCÊNDIO É PRESERVAR A 
VIDA E OS BENS DE UMA 
INSTITUIÇÃO O Clube Dom Pedro II possui diversos 

associados e colaboradores. Assim, 
precisa ter uma brigada de incêndio — 
uma organização interna, composta pelos 
próprios colaboradores, treinada para agir 
em situações de princípio de incêndio.

O objetivo dessa equipe é estar apta a 
combater um princípio de incêndio e a 
organizar a saída de todas as pessoas em 
segurança, além de ter condições para 
proceder diante de outros sinistros que 
envolvam a segurança do Clube.

O que é uma brigada de 
incêndio
De caráter obrigatório por parte das 
empresas que têm funcionários regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), as Normas Regulamentadoras 
(NR) são um conjunto de requisitos e 
procedimentos voltados à segurança 
e medicina do trabalho. E é a Norma 
Regulamentadora nº 23, conhecida 
como Proteção Contra Incêndios, que 
determina o que é uma brigada de 
incêndio, juntamente com as demais 
legislações: a NBR-14276 — Brigada 
de Incêndio — Requisitos e a Instrução 
Técnica 12 do Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais.
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Contudo, uma brigada de incêndio 
deve ser formada por um grupo de 
pessoas que atuam voluntariamente, 
passando a maior parte do seu 
tempo no mesmo local, neste caso: 
no ambiente de trabalho.

As pessoas devem ser devidamente 
treinadas e capacitadas para prestar 
o auxílio necessário a todos que se 
encontrem no ambiente em casos de 
emergência, como situações de incêndio.

E esse treinamento é realizado de 
maneira prática e teórica, por meio de 
uma formação específica que envolve 
noções básicas de combate a incêndios, 
salvamento e primeiros socorros.

Uma vez treinados e capacitados para atuar 
como brigadistas, cabe a eles, também, 
a responsabilidade de identificar riscos 
no local de trabalho, bem como elaborar 
e emitir relatórios e pareceres, além da 
fiscalização do estado de conservação dos 
equipamentos de segurança.

No geral, os brigadistas são encarregados 
de garantir o bom funcionamento e a 
eficácia dos dispositivos de segurança nas 
instalações do Clube.

A importância de ter uma 
brigada de incêndio
A brigada de incêndio serve para preservar 
a vida e os bens de uma instituição. 
São seus membros quem agem diante 
de situações como as de princípio de 
incêndio e na prestação de socorro 
quando ocorrem mal súbitos ou outras 
situações que envolvam a necessidade 
de atendimento em primeiros socorros.

Em casos assim, os brigadistas atuam em 
conjunto com as técnicas de enfermagem, 
realizando os primeiros procedimentos 
até que chegue o socorro especializado.
Além disso, seu treinamento técnico 
permite que eles tenham os recursos 
necessários para lidar com situações 
emergenciais, com controle emocional 
para agir em situações críticas.

Por: Marcos Faria Neto de Moraes

“SEGURANÇA  É UM 
PROJETO DE VIDA”

COLABORADORES  C.R.D.P II
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Para compor uma equipe de brigada de 
incêndio, é possível investir em cursos 
para capacitar, atualizar e certificar 
profissionais de acordo com a NBR-
14276, nas ações de prevenção e de 
combate a princípios de incêndios.

Os colaboradores precisam realizar 
exercícios simulados para compreender 
adequadamente como funciona uma 
situação de emergência real, realizando 
atividades coordenadas. No Clube 
Recreativo Dom Pedro II, o treinamento 
de Brigada Orgânica foi realizado pelo 
Sargento Lucas e pelo Soldado Inácio, 
membros da corporação do Corpo de 
Bombeiros de Conselheiro Lafaiete.

De toda forma, os brigadistas orgânicos 
atendem aos requisitos mínimos:

Permanência dentro da edificação 
ao longo de seu turno de trabalho;

Boa forma física;

Ter bons conhecimentos sobre o 
ambiente interno da organização;

Ser alfabetizado.

Os brigadistas orgânicos que 
compõem a população fixa da 
edificação ou espaço destinado a 
uso coletivo em que se desenvolvem 
as atividades da ocupação, que, 
embora não sejam contratados 
para a execução de prevenção 
e combate a incêndio, atuam de 
forma extraordinária no combate a 
princípio de incêndios, abandono da 
edificação e prestação de primeiros 
socorros, nos limites da propriedade.

Uma equipe de brigadista de incêndio 
é composta, basicamente, por:

Os brigadistas;

O chefe;

O coordenador geral;

Os líderes.

OS TREINAMENTOS 
PARA BRIGADISTAS

Como é uma equipe de 
brigadistas
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Como sabemos, acidentes estão 
sujeitos a acontecer em qualquer 
ambiente: no trabalho, em casa 
ou até mesmo em uma tarde de 
lazer no Clube. Por isso, ter um 
profissional treinado para aplicar os 
primeiros socorros é fundamental.

A equipe de Segurança do Trabalho, 
sempre preocupada com a segurança e o 
bem-estar de todos que acessam o Clube, 
seja para trabalhar, praticar esportes, se 
divertir ou simplesmente passear com a 
família, preparam os funcionários para 
realizar com excelência o atendimento 
de primeiros socorros. 

Para atender às necessidades 
e manter os profissionais 

O CLUBE ESTÁ EQUIPADO COM O 
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS E 
DIVERSAS FERRAMENTAS E MATERIAIS 
FUNDAMENTAIS PARA PRESTAR OS 
PRIMEIROS ATENDIMENTOS

preparados, o treinamento é 
ofertado semestralmente aos 
funcionários para atuarem de 
forma efetiva em situações de 
emergência, além de auxiliarem as 
Técnicas de Enfermagem, que são 
as profissionais capacitadas para 
atuação dentro do Clube.

O Clube está equipado com 
o kit de primeiros socorros e 
diversas ferramentas e materiais 
fundamentais para prestar os 
primeiros atendimentos. Nesse 
primeiro momento, são realizados 
cuidados imediatos para evitar o 
agravamento do estado de saúde da 
vítima até a chegada de assistência 
médica especializada.

Treinamento 
em primeiros 
socorros 
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O treinamento de primeiros socorros 
tem a carga horária de 8 horas, sendo 
ministrado por profissionais com 
ampla experiência em resgate.

O curso ensina a realizar a avaliação 
da vítima,  tomando alguns cuidados 
necessários, como:

Técnica “VOS” — Ver, Ouvir e 
Sentir;

Executar manobras de 
ressuscitação cardiopulmonar;

Executar a manobra OVACE 
(obstrução de vias aéreas causada 
por aspiração de corpo estranho);

Utilizar manobras de contenção 
de sangramentos externo;

Efetuar manobras de proteção 
adequadas às queimaduras;

Imobilização e procedimentos em 
fraturas;

Efetuar manobras seguras de 
transporte, a fim de evitar o 
agravamento das lesões;

Dentre outros.

SOBRE O CURSO 
BÁSICO DE PRIMEIROS 
SOCORROS

Independentemente da gravidade, é 
necessário chamar os profissionais 
para o atendimento adequado. Isso 
ocorre, principalmente, em casos de 
fraturas, queimaduras de terceiro 
grau ou inconsciência. Nesses casos, 
é indicado ligar para o SAMU (192) e/
ou para o Corpo de Bombeiros (193).

O QUE FAZER APÓS 
O ATENDIMENTO 
INICIAL À VÍTIMA?
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O Clube está crescendo a cada dia e 
buscando a melhoria contínua, com 
novas tecnologias para atender as 
necessidades dos associados.

Assim, para entregar um atendimento 
de qualidade na Enfermaria, foi 
efetuada a troca dos móveis, armário, 
mesa e cadeiras, além da compra 
de dois esfigmomanômetros, um 
oxímetro de dedo e uma mesa para 
exame clínico (maca)

REFORMA DA 
ENFERMARIA





Lor modignitiat ero 

tem esto everum 

el et ullatisquunt 

quibustrum aditaquis 

in re ma sentur re coria 

ne. Et velia voluptatur 

aut audam sequibea 

dention cumenti.

CREATIVITY 
IS UNIQUE

“COM AMOR NO CORAÇÃO 
E PAZ DE ESPÍRITO, TUDO É 

POSSÍVEL!”

CLUBE DOM PEDRO II
95 ANOS DE TRADIÇÃO!


