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O Carnaval
EVENTOS

116 anos do CBH

2020 foi um ano desafiador, mas seguimos em frente
e chegamos bem até aqui. Acompanhe nesta edição

da revista um resumo dos trabalhos no primeiro ano de 
gestão, em meio a tantos desafios.

foi o último evento
presencial do CBH, 
antes da pandemia.

Comemorado com um
vídeo de homenagem

Um ano diferente2020:

ESPORTES
A edição 2020 do Cifuca foi um bate-bola virtual
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Conheça a DIRETORIA eleita 
para o triênio 2020-2022:

DiretoriaEditorial

Caro sócio, 

Este é, sem dúvida nenhuma, 
um capítulo singular na nos-
sa história, que nos colocou 
diante de uma realidade sem 
precedentes. 

Iniciamos nossa gestão em 
janeiro, com o objetivo de 
manter a mesma coerência e 
responsabilidade adotadas 
na administração do triênio 
anterior, além da proposta 
de construirmos uma agenda 
com novos projetos e progra-
mações institucionais visando 
a interação e satisfação do nos-
so associado. Porém, logo nos 
primeiros meses fomos surpre-
endidos com a determinação 
do fechamento dos clubes da 
Capital e todos os desafios que 
se mostrariam presentes com 
a chegada da pandemia do 
novo Coronavírus.

Foram momentos de tensão 
e insegurança, sentidos des-
de o primeiro dia do decreto 
para o fechamento do Clube, 
seguidos de incertezas, pre-
ocupações, angústias e an-
siedades provocados pelos 
desdobramentos oriundos da 
situação pandêmica.

Mas foi nesse cenário que 
procuramos fazer o fator 
motivacional falar mais alto; 
sentimos a necessidade de 
adaptar para superar. O slo-
gan “CBH em frente, seguir 
avançado”, criado para a 
campanha das eleições da 
nova diretoria, fora mais im-
portante do que nunca nesse 
contexto.

Iniciamos daí um árduo traba-
lho de enfrentamento à crise. 
Nos debruçamos em estudos 
para viabilizar a manutenção 
de nossa instituição, reduzir 
custos, conceder descontos 
no condomínio para os as-
sociados e ao mesmo tempo 

manter a continuidade do 
nosso quadro de funcionários. 
Tudo isso sem descuidar do 
patrimônio e das responsabi-
lidades financeiras do Clube.

E até então tem dado certo.
Concedemos um dos maio-
res descontos aplicados nes-
se segmento na Capital e, ao 
mesmo tempo, mantivemos 
os cuidados fundamentais 
com a saúde financeira do 
clube, manutenção e revita-
lizações básicas das instala-
ções. Tudo isso só foi possível 
porque também pudemos 
contar com uma boa taxa de 
adimplência de pagamentos 
dos condomínios por parte 
dos nossos associados.

Então, caro associado, aqui 
estamos para dividir com 
você essas conquistas tão 
importantes. Nesse conteúdo 
buscaremos fazer um balan-
ço do que foi feito até aqui e 
as realizações que consegui-
mos alcançar juntos.

Finalizo aqui com um agra-
decimento especial a você 
que caminhou conosco, vi-
venciando e compreendendo 
o turbilhão de desafios en-
frentados nos últimos meses. 
Tenha certeza que continu-
aremos pautando as nossas 
ações na responsabilidade 
e bom senso, mantendo a 
transparência que norteia a 
nossa administração.

E enquanto seguimos impos-
sibilitados de comemorar o 
fim da pandemia – que há de 
chegar em breve – seguire-
mos cuidando do nosso pa-
trimônio e trabalhando com 
dedicação para deixar o Clu-
be sempre bem cuidado físi-
camente e financeiramente.

CBH em frente! Juntos, va-
mos seguir avançando.

Um abraço,
Almir Caixeta

Presidente

Presidente 
Almir José Caixeta

Vice-presidente 
Alexandre Jacks e Silva

Meu nome é Alexandre Jacks Coração de 
Leão e Silva, 54 anos, divorciado, dois fi-
lhos. Sou empresário, sócio proprietário 
da Loja Elétrica Ltda e Diretor Presidente 
das empresas Rápido Panamericaco, Prata 
Automóveis e RGA Construções e Incorpo-
rações. Sócio do CBH há 41 anos, participei 
de gestões anteriores como Conselheiro, 
Diretor de Marketing e Diretor de Sede. Na 
gestão atual, CBH EM FRENTE, sou vice-
-presidente.

Almir José Caixeta, 56 anos, casado, duas 
filhas. Sou Engenheiro e exerço a profis-
são nas áreas de Planejamento, Projetos e 
Obras Públicas.
Sócio do CBH há 28 anos e integrei o Con-
selho Deliberativo do Clube em 1998 e em 
gestões seguintes. Atuei como Diretor Te-
soureiro Suplente em duas gestões, Diretor 
Tesoureiro durante a gestão anterior. 
Atualmente, estou Presidente do Clube, na 
gestão CBH em Frente.
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Diretor de Comunicação 
Elmo Luzia Ávila

Diretor de Esportes 
Rui Cesar Moraes

Secretário suplente 
Claudio Oliveira Aguiar

Diretor Jurídico 
Hélio Silveira de Moraes

Diretor de Sede 
Carlos Peres Caixeta

Secretária 
Claudia Simone Silva

Sou a Claudia Silva, 47 anos, casada e sócia 
do clube há mais de dez anos. Sou formada 
em Administração de empresa, com MBA 
em Administração de Projetos. Trabalho na 
área financeira no segmento de Comércio 
Exterior. Fui convidada a integrar a Direto-
ria do CBH em 2018, permanecendo desde 
então como Diretora Secretária. Nesse pa-
pel busco, junto aos colegas diretores, co-
laborar de forma séria e responsável com a 
gestão do CBH.

Tesoureiro suplente: 
Marco Polo Silva Araújo

Sou Marco Polo Silva Araújo, casado, pais 
de dois filhos. Sou analista de sistemas, di-
retor administrativo do colégio Loyola. Só-
cio do CBH há mais de dez anos, participo 
da turma da natação. Sou suplente na atual 
gestão apoiando a área financeira.

Meu nome é Rui Cezar Morais, tenho 65 
anos, sou casado e tenho dois filhos. Sou 
corretor de seguros, e sócio do Clube Belo 
Horizonte há 33 anos. Fui coordenador de 
Esportes de 2011 a 2016 e diretor de Espor-
tes no triênio 2017 a 2019. Continuo nesta 
diretoria na atual gestão 2020-2022.

Meu nome é Elmo Avila tenho 57 anos, 
sou casado e pai de duas filhas. Sou 
sócio do CBH deste 1986 e atuei como 
diretor de Marketing nas gestões 
2014/2016 e 2017/2019. Nessa gestão, 
atuo como diretor de Comunicação e 
Tecnologia, responsável pelas áreas 
de comunicação e TI - tecnologia da 
informação.

Sou Cláudio, sócio do CBH desde 2008. Desde 
então venho colaborando com as diretorias, 
até que em 2010 fui convidado a efetivamen-
te fazer parte da gestão. Primeiro como coor-
denador de eventos, depois como secretário 
suplente, diretor social e atualmente como 
secretário suplente novamente. Sempre tive 
o desejo de colaborar. Sei que é uma missão. 
E quando esta chegar ao fim, espero ter aten-
dido às expectativas daqueles que confiaram 
em mim. Grande abraço.

Tesoureiro 
Waydson Moreira Coelho

Sou Waydson Coelho, sou divorciado e te-
nho um filho. Sou advogado, 49 anos. Sócio 
do CBH há mais ou menos dez anos, parti-
cipo da turma do futebol, adoro frequentar 
a piscina e demais dependências do nosso 
Clube. Fui diretor jurídico, suplente de dire-
tor financeiro e hoje sou diretor financeiro e 
minha contribuição é gerir as finanças.

Sou Hélio Moraes, casado, pai de dois fi-
lhos, advogado pela UFMG. Sou sócio há 
42 anos, já fui diretor por três vezes, ex-pre-
sidente gestão 2001/2003, presidente do 
Conselho Deliberativo em três mandatos. 
AtuaLmente, sou Diretor Jurídico.

Sou Carlos Caixeta, mas no Clube todos me 
conhecem como Carlão. Sou sócio há 25 
anos e ex-presidente das gestões 2014/216 
e 2017/2019. Atualmente, sou diretor de 
Sede e minha função é administrar as ati-
vidades diárias, dos espaços físicos, dos 
equipamentos, das instalações, do controle 
setor de compras e almoxarifado, bem com 
departamento pessoal. 
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Institucional

GESTÃO CBH EM FRENTE
TRIÊNIO 2020-2022

DIRETORIA 
Presidente: Almir José Caixeta
Vice-presidente: Alexandre Jacks C. Leão e Silva
Secretária: Claudia Simone Silva
Secretário suplente: Claudio Oliveira Aguiar
Tesoureiro: Waydson Moreira Coelho
Tesoureiro suplente: Marco Polo Silva Araújo
Diretor de Esportes: Rui Cesar Moraes
Diretor de Com. e Tecnologia: Elmo Luzia Ávila
Diretor Jurídico: Hélio Silveira de Moraes
Diretor de Sede: Carlos Peres Caixeta 
 
COORDENAÇÃO DE ÁREAS E ASSESSORIAS
Assessor de Peteca: Murilo Piló
Assessoria de Marketing: Elen Marques
(Fato Comunicação)
 
CONSELHO DELIBERATIVO
Gilson Sasso – Presidente
André Luiz Dias – Vice-Presidente
Murilo Piló Veloso – Secretário

CONSELHEIROS ELEITOS 
Afrânio José Caixeta
Eduardo Antônio Oliveira Lobo
Emerson Afonso Sales Lima
Fabrício Marques de Souza 
Hermes Gonçalves Dias
João Mauro Araújo
Jose Joaquim Silveira de Moraes
Manoel Moreira da Silva
Marcelo Guimarães Diniz
Marco Antônio De Salles
Marilio Caldeira do Espírito Santo
Ronaldo Antônio Araújo Silva
Rui Marcondes de Mesquita
Vadermy Alves
 
CONSELHEIROS NATOS 
Antônio Augusto D’almeida
Edvaldo Arthur Vianna
Francisco Campolina
Geraldo Inácio Bressa
Gustavo Rezende Moreno
Hélio Silveira de Moraes (licenciado)
José Junqueira

Mardel Amaral
Nilton Possas Baêta
Oswaldo Teixeira
Paulo Marcio Lima Caldeira Brant
Salim Mansur Filho
 
Conselho Fiscal
Edilson Galvão Profeta 
Nivaldo Augusto da Silva
Sebastião de Paiva Bastos

REVISTA CBH EM AÇÃO
Publicação do Clube Belo Horizonte 
Produção: Fato Comunicação
www.fatocomunicacao.com.br
Jornalista responsável: Elen Marques 
MG-050034JP
Colaboração: Sarah Angrisano, Julia Marques, 
Mariana Marques, Keila Martins 
Fotos: Acervo CBH, Fato Comunicação e 
Valmon Santos 
Impressão: Imprimatur

PUBLICIDADE:
Elen Marques – (31) 98877-1182
elen.marques@fatocomunicacao.com.br 
Elmo Ávila – (31) 97157-7655

CLUBE BELO HORIZONTE
Av. Otacílio Negrão de Lima, 4288
Bandeirantes | Pampulha
CEP. 31.365-450 – Belo Horizonte | MG 

(31) 3491-1323
(31) 99523-9408 (WhatsApp) 

www.clubebh.com.br 
Facebook: /clubebelohorizonte
Instagram: @clube_bh

Expediente
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ASSEMBLEIA GERAL: 
CONTAS APROVADAS 
POR UNANIMIDADE

Com o fechamento do Clube 
durante os meses de março a 
setembro de 2020, por deter-
minação da Prefeitura de Belo 
Horizonte, a Diretoria do CBH 
se debruçou em estudos con-
tábeis financeiros para manter 
a sustentabilidade da Institui-
ção, com a redução de custos 
e concessão de descontos.
O CBH foi um dos clubes da 
Capital com o maior desconto 
concedido aos seus associa-
dos: 40% (quarenta por cento).
Os associados, por sua vez, 
colaboraram com boa adim-
plência dos pagamentos rela-
cionados aos boletos, tornando 

possível à Diretoria honrar com 
os compromissos previstos 
para o período de fechamento.
Queremos agradecer mais uma 
vez por esta parceria!
Seguimos com todos os esfor-
ços para receber com segu-
rança a família CBH. Adequa-
mos todos os nossos espaços 
aos protocolos de segurança. 
(confira na pág 12 e conteúdo 
completo em nosso site:
clubebh.com.br)

Juntos, vamos vencer
mais este desafio!

Foi realizada, em 25/10, a Assembleia Geral 
Ordinária 2020 para aprovação de contas no 
exercício de 2019 e apresentação de relató-
rios da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal.
O presidente do Clube, Almir Caixeta, deu 
as boas-vindas aos sócios-proprietários 
presentes e declarou aberta a Assembleia, 
com a eleição da mesa pelos presentes, 
que indicaram o Presidente do Conselho 
Deliberativo, Hélio Silveira de Morais, para 
presidir, e André Dias, para secretariar, 
além de mais três sócios convidados para 
acompanhar e fiscalizar a ata.
O secretário fez a leitura da convocação e 
iniciou-se, então, a apresentação dos re-
latórios da Diretoria de 2019. Os diretores 
relataram sobre obras e aquisições, ações 
institucionais, eventos sociais e esportivos, 
ações de marketing, além de apresentar a 
prestação de contas e balanço patrimonial.
As contas foram aprovadas por unanimi-
dade e o Conselho Fiscal finalizou a sessão 
com o parecer favorável à prestação de 
contas da Gestão.

CBH, UM DOS CLUBES DA
CAPITAL COM MAIOR

DESCONTO NO CONDOMÍNIO
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Logo nos primeiros meses de 2020, os clubes da Capital foram fechados por determinação da Prefeitura, 
no plano de ação municipal de combate à propagação da Covid-19. Na expectativa de ter o nosso convívio 

restabelecido, com todos gozando de saúde, seguimos mantendo a casa organizada. 
Durante todo o período de fechamento, continuamos zelando pela conservação de nosso patrimônio 
e cuidando de cada detalhe para receber de volta os nossos associados, trazendo novamente alegria 

à nossa casa, celebrando a vida com muitos risos e abraços. Confira algumas ações:

VESTIÁRIO FEMININO (foto 1)
• Aquisição de um novo exaustor, com 
a finalidade de deixar o ambiente 
mais arejado
• Construção de uma banheira de 
hidromassagem 
• Melhorias na sauna: instalação de 
uma ducha, forro de PVC na área das 
duchas e um bebedouro próximo

QUADRA DE AREIA (foto 2)
• Remoção da areia antiga e 
substituição por uma areia especial 
(branca e fina)
• Execução do dreno de fundo espinha 
de peixe com a finalidade de evitar 
poças d’água na época de chuva
• Reforma da área das duchas: pintura, 
troca do porcelanato da parede, troca 
dos registros e duchas, instalação de 
tela nova no alambrado
• Fechamento com chapa de aço na 
lateral da arquibancada 

QUADRA DE TÊNIS (foto 3)
• Remoção do material antigo do piso
• Nivelamento da quadra e 
recomposição do saibro
• Troca da fita de marcação da quadra

CAMPO DE FUTEBOL (foto 4)
• Recuperação do gramado
• Pintura dos alambrados e paredes
• Troca dos telhados da arquibancada 
e do banco de reserva

QUADRA SOCIETY
• Troca da tela lateral

MELHORIAS NOS PISOS (foto 5 - pag. 
seguinte)
• Revitalização das pedras São Tomé no 
entorno das piscinas, com a finalidade 
de deixa-las antiderrapantes, e recom-
posição do rejunte
•  Revitalização do granito da Portaria 1
• Assentamento de ladrilho hidráulico 
antiderrapante nas escadas das áreas 
das piscinas e das quadras de peteca

SALÃO SOCIAL 
• Troca das telhas de amianto 
quebradas e reparação de pontos com 
infiltração nas telhas restantes
• Impermeabilização das canaletas de 
concreto
• Impermeabilização do beiral da parte 
redonda do hall de entrada
• Restauro das trincas na parede 

ESPAÇO LAGOA
Troca e pintura de placas de gesso 
soltas em vários pontos do teto. 

GINÁSIO E QUADRAS DE PETECA
• Troca das telhas enferrujadas e 
impermeabilização das telhas com 
pequenos buracos
• Restauro das trincas e pintura do piso 
das quadras cobertas e descobertas

PISCINAS (fotos 6 e 7 - pag. seguinte)
• Reforma das escadas (piscinas e 
toboágua)
• Instalação da dosadora automática 
de cloro na piscina infantil

ESPAÇO CRIANÇA (foto 8  - pag. seguinte)
• Troca da cama elástica por uma nova
• Instalação da canaleta de piso para 
evitar alagamentos
• Revitalização da pintura dos móveis 
de madeira

TRATAMENTO DA ÁGUA  
Atenção redobrada ao tratamento da 
água para evitar contaminações.
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2020, UM ANO DESAFIADOR
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MANUTENÇÃO (foto 9)
• Pintura em geral: alambrados, fachada da 
sede, quadras, viveiro, quiosques, salões
• Troca dos telhados da área dos 
funcionários 

SALÃO DE JOGOS (foto 10)
Aquisição de dois fliperamas e substituição 
da mesa de ping-pong por uma nova, além 
de reforma do Totó e do Aero Hockey. 

PINTURA DO MURO (foto 11)
Pintura artística do muro próximo ao 
Espaço Criança e construção de um beiral 
de proteção.

ÁREAS VERDES (foto 12) 
Revitalização dos jardins. 

CLUBE ADEQUADO AOS PROTOCOLOS 
DE SEGURANÇA
A saúde dos associados sempre foi uma 
prioridade do Clube Belo Horizonte.
Diante da realidade de pandemia da 
Covid-19, o CBH adequou todos os 
seus espaços às regras de prevenção 
determinadas pela Prefeitura Munici-
pal de BH e preparou a equipe para os 
protocolos de segurança. Em março/20 
foi ministrada uma palestra pelo 
Grupo Saúde e Prevenção (GPS) para 
os colaboradores. A prevenção é o 
melhor caminho!
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ENSAIO DE BLOCOS
O carnaval foi o último evento do CBH antes da pandemia. 
Começou com um ensaio de pré carnaval dos blocos Sa-
raiva (Caiçara) e Almas Empenadas (Planalto) no Clube, 
aquecendo para o tradicional Bloco Deslumbradas!

DESFILE DE FANTASIAS
Após o bloco de rua, o carnaval continuou na beira das pis-
cinas, com o tradicional desfile de fantasias, onde homem 
se veste de mulher e vice-versa. O desfile foi conduzido pela 
drag queen Rakelly Obrama, que também animou a criança-
da com brincadeiras.
Muita criatividade na caracterização e simpatia nos desfiles 
marcaram a tarde. E as fantasias vencedoras, escolhidas pe-
los jurados de Rakelly, foram:
• Catador de latas (Cláudia)
• Topogigio e Globeleza CBH (empatado o casal Janaína e 
Marquinho)
• Jessie Toy Store (Aulus)
O domingo teve ainda a participação do DJ Rodrigo Koch ani-
mando o dia na beira das piscinas com um repertório musi-
cal variado.

BLOCO DESLUMBRADAS 
No domingo, 16 de fevereiro/20, o Bloco Deslumbradas do 
CBH garantiu a folia de pré-carnaval na orla da Lagoa da 
Pampulha, envolvendo os sócios e seus convidados, fa-
mílias da região, esportistas e turistas que passavam pelo 
local.
Passistas e percussão de solo animaram os foliões durante 
o trajeto de ida e volta da porta do Clube até a Igrejinha de 
São Francisco, com marchinhas de carnaval e clássicos do 
samba. E mais uma vez esteve presente também a Corte 
Momesca do Carnaval de Belo Horizonte, encantando os 
foliões.
O carnaval no CBH tem quase 30 anos de tradição e, desde 
2014, o Clube realiza o Bloco Deslumbradas junto à Belo-
tur, na orla da Lagoa. Em 2021 não tivemos o desfile do 
bloco e esperamos ansiosos por 2022!

Eventos
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CARNAVAL 2020 

MATINÊ INFANTIL

A terça-feira de carnaval em 2020 teve programação 
especial para a criançada no CBH, ao comando do 
Palhaço Bisnaguinha. Foi um dia de matinê com re-
creação infantil na beira das piscinas, distribuição de 
guloseimas e desfile de fantasias. 
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VERÃO NO CBH

Durante o verão 2020, tivemos atrações musicais na 
área das piscinas do CBH, como o DJ Married e o DJ 
Rodrigo Koch (foto), além das aulas de hidroritmos 
animando a galera! 

Eventos

PREVENÇÃO A ACIDENTES

VÍDEO DE NATAL

COMEMORAÇÃO 116 ANOS 

CELEBRAÇÃO DE FIM DE ANO

Em novembro/20, foi realizado no Clube um dia de 
Curso de Brigadista no CBH. Oito colaboradores par-
ticiparam das aulas, ministradas pelo Sargento San-
drini, da empresa Hagius.
“O Curso foi sensacional! Agora temos funcionários 
capacitados para ajudar os sócios e os funcionários 
em caso de urgência, até a chegada do corpo de 
bombeiros. Saí realizado por saber que posso ajudar 
sempre que precisar e até salvar uma vida se neces-
sário”, comentou Marcello Santos Moraes, analista 
administrativo.

Em junho de 2020, o Clube Belo Horizonte completou 116 anos.  E 
pela primeira vez em toda nossa história, estivemos distantes fisica-
mente nesta data. Então, o Clube pensou numa forma de simbolizar 
a presença dos sócios que dão cor e vida aos dias no Clube, com ba-
lões em todos os espaços em um vídeo de agradecimento!

Confira em nosso YouTube: clubebh

O CBH realizou em dezembro uma celebração de fim de ano, agra-
decendo pelas vitórias alcançadas, em especial a saúde de seus 
associados.
A celebração aconteceu no Salão Social, presidida pelo padre Gil-
son de Oliveira Filho, que rezou também pedindo a Deus pelo fim 
da pandemia.

No final do ano, o CBH preparou mais um vídeo para os sócios com 
uma mensagem da Natal, com a participação das crianças Cecília 
Amândula e Melissa Abdo. 

Confira em nosso YouTube: clubebh
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Em dezembro/20, a Diretoria do CBH 
organizou lanches da tarde com os fun-
cionários, para que o fim de ano não 
passasse em branco, mesmo com as 
restrições da pandemia.
Na ocasião foram entregues cestas de 
Natal e uma lembrancinha para cada 
filho criança.
Os encontros aconteceram no Quios-
que 7, preparado com muito carinho. 
“O ideal era ter festa, mas não é possí-
vel”, disse o presidente do Clube, Almir 

Caixeta. “Foi um ano difícil. Vamos ce-
lebrar por estarmos todos trabalhando, 
com saúde.  E desejar um ano melhor 
em 2021”, completou.
“Agradecemos por termos emprego, 
várias empresas não conseguiram so-
breviver nesta pandemia”, enfatizou 
Fernanda Carolina, na abertura. “Como 
não podemos fazer festa este ano, 
pensamos nesse lanche da tarde com 
a Diretoria para a entrega das cestas”, 
explicou.

Além das falas de agradecimento, o 
reconhecimento ao trabalho realizado 
e principalmente à dedicação de todos 
neste período de reabertura do Clube 
estava estampada na parede: “A equipe 
agradece a todos os funcionários por 
compartilhar conosco os seus talentos e, 
assim, fazer a diferença na nossa equipe. 
É perceptível o quanto a sua postura mo-
tiva e incentiva os seus colegas e a todos 
nós. Parabéns por ser esse profissional 
extraordinário e dedicado!”.

Silvana Balbino aproveita o crochê 
enquanto aguarda o treino do filho 
Bernardo, 7, na Escolinha de Futebol.

Iara, 3, antes da pandemia, curtindo 
o carnaval no Clube com o papai Sér-
gio e também com a mamãe Aline.

O atleta Arthur de Figueiredo, 16 
anos, treinando tênis com o pai, An-
derson de Figueiredo.

LANCHE DE NATAL COM COLABORADORES

Acontece no CBH

Espaço do Colaborador

Em fevereiro/20, o CBH foi cenário de 
reportagem sobre prevenção de afo-
gamentos para o programa Bom dia 
Minas e MGTV da Rede Globo.
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EVENTO BENEFICIA ESCOLA CARENTE NO 
NORTE DE MINAS

CAMPANHA PARA 
VÍTIMAS DAS 
ENCHENTES

DONATIVOS PARA O 
LAR DA VOVÓ

Em fevereiro de 2020, foram entregues as doações provenientes da Galinhada 
Beneficente realizada no CBH para a Escola Municipal Tiago Medeiros Fonse-
ca, no Distrito de Covancas, Francisco Dumont.
A escola recebeu 36 pares de Tênis Rainha, 100 petecas e 01 rede e roupas se-
minovas. O evento contou com a presença do prefeito, Eduardo Rabelo, e do 
secretário de Esportes, Diego Rabelo.
“Mais uma vez nós fizemos acontecer”, comentou Sidney Lopes Dias, o Magal, 
que teve a iniciativa do evento para promover o esporte na escola carente do 
norte de Minas.

Também em fevereiro/20, o CBH rea-
lizou a entrega, na Cruz Vermelha, 
de doações arrecadadas na campa-
nha de solidariedade às vítimas das 
enchentes em Minas Gerais.
“O pessoal ajudou bastante! Muitas 
cestas básicas, água e produtos de 
limpeza. Essas doações vão ajudar 
muita gente”, comentou Daniel Al-
ves, sócio do CBH há dez anos, que 
disponibilizou seu caminhão para a 
entrega do material arrecadado.

Em março/20, seria realizada uma 
Feijoada Beneficente no CBH para 
a compra de uma cadeira de rodas 
adaptada para o garotinho Domi-
nic. O evento precisou ser suspen-
so face à pandemia e os alimentos 
foram doados para o Lar da Vovó, 
instituição para idosos localizada 
na região. 

CIFUCA VIRTUAL (foto 01)
Em 2020, o Cifuca foi diferente. Diante 
da realidade de isolamento social, a 
edição foi um bate-bola virtual, com 
a troca de figurinhas entre os atle-
tas, compartilhando experiências em 
vídeos gravados e enviados à nossa 
equipe de comunicação para divul-
gação nas redes sociais. Foi uma edi-
ção muito interessante, com histórias 
de amizade, superação e paixão pelo 
campeonato, contadas entre risos e lá-
grimas e principalmente saudade!

CORRIDA (foto 2)
Três voltas na Lagoa. Esse foi o desafio 
lançado à equipe do CBH Runnes em 
outubro no ano passado. E a turma se 
fez presente, às 4h da manhã, mesmo 
debaixo de chuva! A dedicação da ga-
lera mereceu a premiação no Clube, 
com a presença do coordenador de Es-
portes, Rui Moraes, e do presidente do 
Clube, Almir Caixeta.
Em dezembro, aconteceu mais um 
torneio envolvendo a equipe, a “Vol-
ta da Pampulha”, com trajetos de 
10km e 18km envolvendo 65 atletas, 
muitos em família, como Graciele e 
Leila, mãe e filha, e Camila e Bercina, 
nora e sogra.
“É a primeira vez que a gente corre com 
o grupo. Vi no Instagram do Clube. Pre-
tendo, junto com a minha sogra, fazer 
parte do grupo”, comentou Camila. 
“Adorei. Quero continuar a participar 
da corrida”, completou Bercina.

CLÁSSICOS CBH DE FUTEBOL (fotos 3 e 4)
O fim de semana, dias 19 e 20/12/20, 
foi de Clássicos no campo do CBH, com 
toda a turma do futebol disputando o 
tradicional Atlético x Cruzeiro, torneio 
de confraternização de fim de ano.
Na categoria Sênior, o Cruzeiro levou a 
melhor com placar de 2x1. Na catego-
ria Master B, deu empate de placar de 
2x2 e na Master A também deu Cruzei-
ro de 2x1. Já na categoria Adulto, outro 
empate, desta vez de 3x3.
Os Clássicos CBH encerraram o ano. 
O diretor de Esportes do CBH, Rui, co-
mentou sobre a expectativa de um ce-
nário mais favorável em 2021 para vol-
tar a movimentar o gramado.

Ação Social Esporte



11

CIFUTSAL
O Cifutsal CBH 2020 começou em ja-
neiro, mas precisou ser suspenso por 
causa da pandemia que resultou no 
fechamento do Clube. Somente em ou-
tubro/20, com o retorno gradual das ati-
vidades, foi possível retomar o torneio, 
com a disputa de oito times. A final 
aconteceu em 22/11, tendo o Colo-Colo 
como vencedor, o River em segundo lu-
gar, e o Junior Barranquilla em terceiro. 
Após a final, os jogadores receberam 
premiação da comissão organizadora 
e da diretoria do Clube, representada 
pelo diretor de Esportes, Rui César, e 
pelo Presidente, Almir Caixeta. 

PETECA FEMININA (foto 5)
Vem crescendo a cada dia a peteca fe-
minina no CBH, que já conta com ex-
poentes como a dupla Regina e Luara 
(mãe e filha), tricampeãs brasileiras, 
como a pequena Laura, que se sagrou 
campeã brasileira pela categoria Mi-
rim no final de 2019, e como Marlúcia, 
vicecampeã brasileira pela categoria 
master II. 
Nos dias 21 e 22 de março/20, o Clube 
sediou o 3º Encontro Super Poderosas 
De Peteca Feminina, nas categorias Ini-
ciante, 50+ e Livre, envolvendo atletas 
de vários clubes. 

CLÁSSICOS VÔLEI CBH (foto 6)
Como acontece tradicionalmente todo 
fim de ano, em dezembro de 2020 tam-
bém aconteceu a disputa de “Clássicos 
– Atlético x Cruzeiro” para as atletas de 
vôlei do CBH. E o vencedor da vez foi o 
time alvinegro, que ganhou com placar 
de 3x1.
O diretor de Esportes do Clube Belo 
Horizonte, Rui César, enfatizou a im-
portância dos jogos de confraterni-
zação que, segundo ele, “só trazem 
benefícios, como manter a amizade 
e respeito de todos envolvidos pelo 
esporte”.
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