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Os alunos destaques do Projeto Mentes Brilhantes receberam na tarde de ontem, 21/12, a bolsa-

atleta referente ao mês de novembro. As crianças e adolescentes das modalidades Sub7, Sub9, 

Sub11, Sub14 e Sub17 estiveram acompanhadas dos familiares e do professor Anderson Herculano 

de Souza que realizou as entregas. 

 

Para que o jovem enxadrista do projeto receba a bolsa-atleta são levados em consideração critérios 

como frequência e desempenho escolar, disciplina e resultados em torneios internos e externos, 

além da participação dos pais nas reuniões do grupo. Confira os alunos que se destacaram em 

novembro no Projeto Mentes Brilhantes: 

 

♟Sub7: José Gabriel de Andrade Souza (EM Prefeito Celso Banda) 

♟Sub9: Rayan Gonçalves Nogueira (EM Orlando Rezende Andrade) 

♟Sub11: Samara Rocha Fassio Rabelo (Colégio Império) 

♟Sub14: Pedro Lucas Mariano Ferreira (Colégio Padrão) 

♟Sub17: Daniele Aparecida da Silva Henrique (EE Olímpia de Brito Cívico-militar) 

 

O Projeto de Xadrez Mentes Brilhantes desenvolvido pela Prefeitura de Três Corações, através da 

secretaria municipal de Educação – SEDUC, em parceria com a Unimed, Unicred, Associação Médica 

e a Logos Papelaria 

 

Atualmente, o projeto conta com a participação de 40 alunos, de escolas públicas e particulares de 

Três Corações. As aulas são realizadas na sede da Associação Médica de Três Corações e no Centro 

de Referência do Professor – CRP. A iniciativa foi idealizada pelo Dr. Hugo Gonçalves Couto, com o 

apoio do professor de xadrez Anderson Herculano de Souza, coordenador do ‘Projeto Xadrez: 

Ferramenta Pedagógica nas Escolas’, da SEDUC. 
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Campeonato Festival Base 2022 

 

A Liga Esportiva Tricordiana, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, promoveu, no último 

sábado, 17/12, o Campeonato Festival Base 2022, no Estádio Elias Arbex. Na ocasião, participaram da 

competição equipes das categorias Sub-13 e Sub-15, de Três Corações e Varginha. 

 

No Sub13, o time do 23 de setembro foi o campeão do jogo após vencer por 1 gol a 0 a equipe do 

MEC, de Varginha. 

 

No Sub15, Três Corações também foi campeão com a vitória de 1 gol a zero do time do 23 de 

Setembro contra o BRV de Varginha. 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, agradece à LET pela 

organização dos jogos e parabeniza os jovens atletas, da cidade e os visitantes, pela dedicação e 

desempenho nos jogos. 

 

 

 

 

 

Os jovens atletas de Vôlei Sub16, da Prefeitura de Três Corações, conquistaram o terceiro lugar no 3º 

Festival Sub16 Masculino, válido pelo Campeonato Sulmineiro de Vôlei. Os jogos da última etapa e 
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das finais aconteceram na sexta-feira e sábado, 16 e 17/12, na cidade de Piumhi. 

 

A equipe comandada pelo professor Mário Dantas, chegou bem às semifinais, mas não conseguiu 

superar o Piumhi Tênis Club e foi para a disputa do terceiro lugar contra a equipe de São Vicente de 

Minas, de quem venceu por 2 sets a zero. 

 

A Secretaria Municipal de Esportes parabeniza toda equipe pela dedicação e pelo desempenho na 

competição e trabalha para que, no próximo ano, os atletas continuem a se desenvolver no esporte 

em nossa cidade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Fazendão 2022 
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O time do Grotão é o grande campeão do Fazendão 2022. O título veio depois da vitória de 5 gols a 3 

contra a equipe do Barra Mansa, nos pênaltis. No tempo regulamentar, a partida empatou em 0 a 0. 

A final foi realizada na tarde deste sábado, 17/12, no Estádio Elias Arbex. 

 

O retorno da disputa neste ano, reuniu 9 times das localidades rurais de Três Corações. Além dos 

finalistas, competiram também os times do Campo Limpo, Rio do Peixe, Colônia, Batinga, Mafras, 

Cotta e Taquaral. 

 

O Campeonato Amador 2022 é uma realização da Liga Esportiva Tricordiana e da Prefeitura de Três 

Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, com apoio da Câmara Municipal e dos 

vereadores Carlos Eduardo Silva de Oliveira, Vinicius Pinto Dutra e Weverton Aguiar Expedito que 

destinaram emendas para a realização do campeonato. 

 

A Prefeitura de Três Corações parabeniza todos os atletas, equipe técnica e organizadores de mais 

esta edição do Campeonato Fazendão 2022. 

 

Copa TC 

Na Copa TC os finalistas 23 de Setembro e Marimbeiro Futebol Clube, se enfrentam hoje, 17/12, logo 

mais à noite. Confira mais informações nas redes sociais da LET @liga_esportiva_tricordiana 

 

 

 

 

 

 

Em mais um jogo do 3º Festival Sub16 Masculino, válido pelo Campeonato Sulmineiro de Vôlei, os 

jovens atletas de Três Corações receberam na noite de ontem, 13/12, a equipe de Natércia, no 

Ginásio Pelezão. 

https://www.instagram.com/liga_esportiva_tricordiana/
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A equipe tricordiana, comandada pelo professor Mário Dantas, venceu o time visitante por 2 sets a 0 

e segue firme na disputa com compromissos em quadra ainda nesta semana. 

 

Este jogo foi antecipado da etapa que será realizada nesta sexta-feira e sábado, 16 e 17/12, na 

cidade de Piumhi. Fechando a tabela, Três Corações ainda deve enfrentar a equipe da casa, Piumhi 

Tênis Clube, e a de Guaranésia. Os jogos das semifinais e finais acontecem no próprio sábado. 

Estamos na torcida! 

 

 

Tricordiano é destaque em competição de Motocross 

 

O tricordiano Deivid Fernando Ribeiro Vicente participou da grande final do Campeonato Mineiro de 

Motocross 2022, realizada no último final de semana, dias 03 e 04 de dezembro, na cidade de São 

Sebastião da Bela Vista. 

 

Deivid Lobinho, como é conhecido, competiu nas categorias MX1, conquistando a segunda 

colocação, e MX3, ficando na primeira colocação na etapa final da competição. 

 

O Campeonato Mineiro de Motocross 2022 é realizado pela Federação de Motociclismo do Estado de 

Minas Gerais – FMEMG. 

 

A Secretaria Municipal de Esportes parabeniza Deivid Lobinho pelo desempenho, reiterando apoio 

aos atletas e equipes tricordianas que, além das conquistas pessoais e profissionais, ainda enaltecem 

o nome de Três Corações no cenário esportivo. 
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Vôlei de Três Corações é campeão da Taça Ouro de Cambuquira 

 

A equipe masculina de vôlei de Três Corações, da Secretaria Municipal de Esportes, categoria adulto, 

foi a grande campeã da Taça Ouro de Cambuquira - Edição Campeão dos Campeões, no último 

domingo, dia 4/12, na cidade de Cambuquira. 

 

O torneio reuniu campeões e vice-campeões de edições anteriores, e a equipe que obtivesse o maior 

número de vitórias levou o título. Três Corações alcançou três vitórias em quatro jogos, e, além do 

título, também foi eleita a melhor equipe de vôlei masculino amador do sul e sudeste mineiro. 

 

Confira os resultados dos tricordianos no torneio: 

 

Três Corações 2 x 0 Lavras 

Três Corações 2 x 0 Passa Quatro 

Três Corações 1 x 2 Carmo da Cachoeira 

Três Corações 2 x 0 Cambuquira 

 

 Destaques individuais: 

Quatro atletas da equipe tricordiana foram destaques na competição, são eles: 

Cristherfan Vitor Silva - melhor central 

Guilherme Ronan Narcizo - melhor levantador 

João Paulo de Souza Costa - melhor oposto 
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Douglas Andrade dos Santos - melhor ponteiro e melhor jogador da competição 

 

A Secretaria Municipal de Esportes parabeniza os atletas e professores envolvidos nesta conquista e 

reitera o apoio ao esporte, trabalhando para desenvolver ações em prol das equipes e dos atletas 

tricordianos. 

 

 

 

Atletas tricordianos são campeões brasileiros nas Paralimpíadas Escolares 2022 

Jovens atletas do Projeto Superando Desafios são campeões brasileiros da etapa nacional das 

Paralimpíadas Escolares, disputada entre os dias 21 e 26 de novembro, no Centro de Treinamento 

Paralímpico, em São Paulo. 

 

Tiago Tomé de Oliveira conquistou o ouro no Arremesso de Peso Sub 14 - Classe F57, e também no 

Arremesso de Pelota Sub 14 - Classe F57, além da prata na Corrida de 60m em cadeira de rodas Sub 

14 - Classe T54. A atleta Ketlyn Júlia foi ouro na Corrida de 60m Sub 14 - Classe T11 e também, no 

Salto em Distância Sub 14 - Classe T11, além da prata no Arremesso de Peso Sub 14 - Classe F11. 

 

Pela primeira vez, atletas tricordianos participam das Paralimpíadas Escolares na modalidade do 

Atletismo. Além de Tiago e Ketlyn, Miguel Adolfo Ferreira Fonseca e Vinícius Soares Nogueira 

também representaram Três Corações, compondo a delegação de Minas Gerais e competindo em 

diversas provas de pista e campo. Os alunos foram acompanhados pelo professor Juarez Luiz Abrão 

que atuou como Técnico de Atletismo Paralímpico na competição. 

 

Completando a atuação de Três Corações, Miguel Adolfo Ferreira Fonseca conquistou o 5° lugar no 

Arremesso de Peso Sub 16 - Classe F20; 8° lugar na Corrida de 250m Sub 16 - Classe T20; e 10° lugar 
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na Corrida de 1.000m Sub 16 - Classe T20. Além dele, Vinícius Soares Nogueira ficou em 7° lugar no 

Arremesso de Peso Sub 16 - Classe F20; em 15° lugar na Corrida de 250m Sub 16 - Classe T20 e em 

12° lugar na Corrida de 1.000m Sub 16 - Classe T20. 

 

As Paralimpíadas Escolares, organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, são o maior evento 

mundial para crianças com deficiência em idade escolar. Esta edição foi a maior da história com 1300 

atletas de todo o Brasil. No quadro de medalhas, Minas Gerais conquistou 35 de ouro, 35 de prata e 

37 de bronze, ficando em quinto no ranking dos estados. 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da SESP, parabeniza todos os atletas que representaram nosso 

município nas Paralimpíadas Escolares pelo desempenho nos jogos e, sobretudo, pelo exemplo de 

superação e persistência em lutar pelos seus sonhos. 

 

 

 

Skatistas de Três Corações mostram todo seu potencial no Campeonato Brasileiro AM de Street Skate 

 

Três Corações classificou cinco skatistas para o Campeonato Brasileiro AM de Street Skate, realizado 

de 24 a 27 de novembro, e a equipe mostrou todo seu potencial e fez bonito na competição realizada 

na cidade de Cascavel, no Paraná. 

 

As vagas foram conquistadas através dos bons resultados do Circuito Mineiro de Skate Street, que 

realizou três etapas ao longo do ano e classificou os melhores para o nacional. A Prefeitura de Três 

Corações apoiou os atletas em todas as etapas e também acompanhou os jovens tricordianos nesta 

grande fase que reuniu mais de 400 competidores de todo o país. 

 

A equipe foi acompanhada do monitor das escolinhas do Projeto Skateando, da Secretaria Municipal 

de Esportes, Cleo Costa. “Hoje a cidade de Três Corações tem atletas no skate reconhecidos por todo 

Brasil” ressaltou Cleo Costa, que agradeceu mais uma vez o empenho da administração municipal, 
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das famílias das crianças e adolescentes que participam do projeto e dos parceiros que contribuem 

com a formação de novos talentos no esporte. 

 

Na classificação final, Luís Fernando, o Dino, conquistou o 16º lugar entre mais de 100 competidores 

da categoria Amador e está no Top 20 do Brasil. 

 

Kauê Augusto, único paraskatista classificado na etapa nacional, dominou a pista e ficou em 29º lugar 

concorrendo com outros 68 competidores da categoria Iniciante. Kelton Gabriel também mostrou 

boas manobras e ficou na 32ª colocação com outros 60 competidores. 

 

Sophia Lewandowski, competiu na categoria Feminino 2 e conquistou a 27º colocação entre 64 

competidoras. Jessica Melo, competiu no Feminino 1 e ficou em 29º lugar entre 64 atletas da 

categoria. 

 

O Projeto Skateando desenvolvido pela SESP, no Parque Dondinho, conta atualmente com mais de 

50 jovens atletas. As aulas são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras e para saber como 

participar ou contribuir com o projeto, basta entrar em contato com a SESP através do telefone 3691 

1047. 

 

 

 

Equipes femininas de Vôlei Sub17 e Futsal Sub17 de Três Corações se destacam nas fases finais dos 

JOJU 

Os Jogos da Juventude realizaram as etapas semifinais e finais de vôlei e futsal, no sábado e domingo, 

26 e 27/11, na cidade de Passos. As equipes femininas do Vôlei Sub17 e do Futsal Sub17 de Três 

Corações tiveram um ótimo desempenho ao longo de toda a competição e participaram dos jogos do 

final de semana. 
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Futsal Sub17 

O Futsal Sub17 feminino de Três Corações foi representado pela equipe do 23 de setembro, 

comandada pelo treinador Kayo Borges, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes. As atletas 

encerraram a fase classificatória em segundo lugar e venceram a equipe de Lavras na semifinal por 3 

gols a zero. Na grande final, Três Corações não conseguiu superar o time da casa e perdeu para 

Passos por 5 gols a zero, garantindo o vice-campeonato da competição. 

 

Nos destaques individuais, a fixa Giovana Guimarães conquistou premiação na Seleção do JOJU 2022. 

O Futsal Feminino Sub17 contou, além de Três Corações, com representantes de Passos, Lavras, 

Capitólio, Guaxupé, Baependi e Perdões. 

 

Vôlei Sub17 

As jovens atletas do Vôlei Sub17 de Três Corações fizeram uma grande campanha ao longo da 

temporada. Nas semifinais, o time enfrentou a equipe de Passos e, mesmo com a derrota por 2 sets a 

zero, conquistaram o terceiro lugar na classificação geral. O grupo é comandado pelo treinador 

Murtieri Salles, professor das escolinhas de vôlei feminino da Secretaria Municipal de Esportes. 

 

Ao longo dos JOJU 2022, as atletas de Três Corações enfrentaram Pimenta, Natércia, Guaxupé, 

Itanhandu, Extrema e Campo Belo, e agora são a terceira melhor equipe do sul e sudoeste de Minas 

Gerais na categoria. 

 

Vôlei masculino 

Como já noticiado, os jovens atletas do Sub15 e Sub17 do vôlei masculino também participaram das 

etapas finais dos Jogos da Juventude - JOJU2022. Os times, comandados pelo professor Mário 

Dantas, disputaram as semifinais mas não conseguiram vaga na final. Na classificação geral, o Sub15 

ficou em 4º lugar e o Sub17 em 3º lugar. 

 

 

 

Equipe de Três Corações é campeã da Liga Sulmineira de Voleibol com time adulto masculino 

Os atletas do vôlei masculino adulto disputaram neste domingo, 27/11, a fase final da Liga Sulmineira 

de Voleibol, no Ginásio Piumhi Tênis Clube, e conquistaram o título da competição. 

 

Na semifinal contra Varginha, o time de Três Corações conquistou a vitória por 3 sets a zero. Logo 
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mais à tarde, o jogo do campeonato foi decidido contra Piumhi que perdeu, em casa, por 3 sets a 1, 

consagrando Três Corações como o grande campeão da temporada. 

 

O campeonato que envolveu times do Sul de Minas, contou com a participação, além de Três 

Corações, de Varginha, Guaxupé, Piumhi, Três Pontas e Pouso alegre. 

 

�JOJU - Etapa Final 

Os jovens atletas do Sub15 e Sub17 do vôlei masculino também participaram, na cidade de Passos, 

das etapas finais dos Jogos da Juventude - JOJU2022. Nas semifinais disputadas no sábado, 26/11, os 

times não conseguiram vaga na final e, na classificação geral, o Sub15 ficou em 4º lugar e o Sub17 em 

3º lugar. 

 

As equipes foram acompanhadas do professor Mário Dantas que enalteceu o trabalho da Secretaria 

Municipal de Esportes na construção de categorias de base na busca por novos talentos no esporte. 

"Muitos deles estão participando de competições pela primeira vez. Agradeço o compromisso da 

SESP em garantir a participação destes jovens atletas nos eventos regionais que ajudam na formação 

de novos talentos na cidade para que esses meninos possam seguir seu sonho no esporte", 

comentou o professor Mário Dantas. 

 

A Prefeitura de Três Corações parabeniza todos os atletas a equipe técnica da Secretaria Municipal 

de Esportes pela dedicação e pelo esforço em sempre superar seus limites e fazer o melhor em 

quadra a cada competição!  

 

 

Os nossos jovens atletas de vôlei Sub18 participaram na quinta-feira, 17/11, da quarta etapa da Liga 

Sulmineira de Voleibol, no Ginásio Pelezão. 

 

O time que está em formação sob o comando do professor Mário Dantas não conseguiu superar as 

equipes de Pouso Alegre (2 x 0) e Natércia (2 x 1), mas segue firme tentando melhorar a cada jogo 

seu desempenho na competição. 

 

�Vôlei Três Corações 
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Os próximos compromissos das equipes de vôlei de Três Corações são neste final de semana. Em 

Passos, o vôlei feminino Sub17 e o masculino Sub15 e Sub17 participam da fase final dos Jogos da 

Juventude - JOJU 2022. 

 

O time masculino adulto vai para Piumhi disputar a fase final da Liga Sulmineira de Vôlei. A semifinal 

é contra Varginha. Na outra chave, o time da casa entra em quadra contra o de Guaxupé. Os 

vencedores de cada jogo disputam o título. 

 

 

 

Bandeirantes é campeão do Bairrão de Futsal 2022 

O time do Bandeirantes foi o campeão do Bairrão de Futsal 2022 após vencer o Monte Verde por 3 

gols a 1 na grande final realizada na noite do último sábado, 19/11, no Ginásio Pelezão. 

 

Antes da partida que garantiu o título para a equipe do Bandeirantes, o São Jerônimo conquistou o 

terceiro lugar na disputa contra o Cinturão Verde por 10 a zero. 

 

O Bairrão de Futsal 2022 reuniu neste ano 18 times participantes deste que o mais tradicional 

torneio de futsal de Três Corações. Os destaques do campeonato foram Jean Rodrigues, do São 

Jerônimo, artilheiro da competição com 19 gols, e o melhor Goleiro foi o Marcelo, da equipe do 

Bandeirantes. 

 

O Bairrão de Futsal 2022 foi uma realização da Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria 

Municipal de Esportes, com apoio da Câmara Municipal e Rádio Tropical FM. 
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Alunos do Projeto Mentes Brilhantes conquistam medalhas na copa LBX Sul de Minas 

 

Três Alunos do Projeto Mentes Brilhantes, da Prefeitura Municipal de Três Corações, foram destaque 

na final Copa LBX Sul de Minas/2022 de Xadrez, realizada no dia 05 de novembro, em Caxambu. 

 

Participaram do torneio, equipes de Baependi, Belo Horizonte, Bom Repouso, Cambuquira, Caxambu, 

Conceição do Rio Verde, Cruzília, Extrema, Inconfidentes, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Jesuânia, 

Lambari, Machado, Pouco Alegre, Praia Grande (SP), Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço, Três 

Corações e Varginha. 

 

Medalhistas Tricordianos: 

�Júlia Castro Basaglia, do Colégio Império, foi medalha de prata na categoria sub-11 feminino; 

 

�Eloá Victória Ferreira Garcia, da Escola Municipal Rio do Peixe II, foi medalha de bronze na categoria 

sub-09 feminino; 

 

�Felipe Gabriel Amaro, da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, foi medalha de bronze no sub-

07 masculino. 

 

Ao todo, dez atletas representaram a cidade de Três Corações na competição acompanhados do 

professor Anderson Herculano. Confira a colocação dos demais atletas: 

 

♟ Sub-17 masculino 

�Jean Carlos Oliveira Aguiar - E.E. Américo Dias Pereira - 7º Lugar 
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�Patrick Marques de Oliveira - E.E. Olímpia de Brito Cívico-militar - 8º Lugar 

 

♟ Sub-17 feminino 

�Daniele Aparecida Da Silva Henrique - E.M. Olímpia de Brito Cívico-militar - 6º lugar 

 

♟ Sub-09 masculino 

�Felipe Pereira Gonçalves - E.M. Zilah Rezende Pinto - 4º lugar 

�Miguel Silva Trindade - Colégio Império - 10º lugar 

�João Luis Silva Nogueira - E.M. Prefeito Celso Banda - 13° lugar. 

 

♟ Na categoria Adulto, o tricordiano Sgt Nataniel Mota ficou com a terceira colocação no Final 

Rápido 2022. 

 

Agora, os enxadristas do projeto se preparam para a próxima competição, que será a Final do Blitz, 

neste sábado, na cidade de Baependi. 

 

 

 

 

Corredores tricordianos são destaques em circuitos de 5km e 10km em eventos esportivos de Minas 

Gerais e do Rio de Janeiro. Confira os atletas que conquistaram bons resultados nas competições: 

 

�Moove Athenas Challenge 

O atleta Gabriel Felipe dos Santos Erias foi campeão da Moove Athenas Challenge, no último 

domingo, 13/11, no Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro. Dos 2932 inscritos, 1869 competidores 

cruzaram a linha de chegada. Gabriel foi campeão geral no circuito de 5km masculino, atingindo a 

marca de 16 minutos e 12 segundos, e uma velocidade média de 18,22 km/h. 

 

�Corrida Circuito das Águas 

Em Lambari, teve atletas tricordianos no pódio da Corrida Circuito das Águas, realizado no último 
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domingo, com trajeto ao longo do Lago Guanabara. 

 

O atleta tricordiano Robson Divino foi o primeiro colocado na categoria 10km masculino, 30 e 39 

anos, e 11º na classificação geral 10km. 

 

A atleta Nelminha também conquistou o primeiro lugar no pódio na categoria 10km, acima de 70 

anos. 

 

 

Atleta do Projeto Superando Desafios conquista medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros 

 

O atleta paralímpico Miguel Adolfo Ferreira Fonseca foi destaque nos Jogos Escolares Brasileiros - 

JEBs 2022, disputado entre os dias 31 de outubro e 15 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Na ocasião, ele concorreu na categoria Atletismo Paralímpico, representando a equipe de Minas 

Gerais. Miguel conquistou a medalha de ouro na modalidade arremesso de peso e a medalha de 

prata na modalidade corrida, revezamento 5 x 80m. O atleta foi acompanhado pelo professor do 

Projeto Superando Desafios, da Secretaria Municipal de Esportes, Juarez Luiz Abrão. 
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Os Jogos Escolares Brasileiros 2022 são realizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar 

(CBDE), em parceria com o Governo Federal, através da Secretaria Especial do Esporte, órgão oficial 

do Ministério da Cidadania. Neste ano, foram mais de 5600 atletas de todo o Brasil disputando nas 

18 modalidades oficiais e outras duas demonstrativas, skate e surfe, que recentemente foram 

integrados às modalidades olímpicas. 

 

A Prefeitura parabeniza o atleta por mais estas conquistas e, também, os professores e envolvidos no 

Projeto Superando Desafios, referência na inclusão social através do esporte! 

 

 

 

Três Corações garante bons resultados na fase final dos Jogos da Juventude 2022 

A fase final dos Jogos da Juventude – JOJU 2022 foi disputada no último final de semana na cidade de 

Guaxupé, nas modalidades Basquete, Futsal, Handebol e Voleibol, nas categorias masculino e 

feminino adulto. 

Três Corações conquistou o segundo lugar na classificação geral dos municípios, somando 46 pontos, 

atrás apenas da cidade sede, que alcançou 69 pontos. 

Resultados 

 

No voleibol masculino, Três Corações conquistou o título, vencendo a equipe de Extrema por 3 sets a 

0. 

No basquete feminino, Três Corações foi vice-campeã, perdendo a final para a equipe de São 

Lourenço por 50x37. 

No futsal feminino, a equipe tricordiana também conquistou o vice-campeonato. Em uma final 

apertada, Guaxupé venceu a partida por 2 gols a 1. 

No handebol feminino, Três Corações ficou em quarto lugar, eliminada na semifinal pela equipe de 
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Lavras. 

 

�Destaques individuais 

Três Corações teve um ótimo desempenho durante toda a competição e também garantiu destaques 

individuais nas modalidades. 

 

�Voleibol masculino 

� João Paulo Costa - Melhor jogador e Oposto da Seleção JOJU 

�Douglas Santos - Ponteiro da Seleção JOJU 

�Nicolas França - líbero da Seleção JOJU 

�Chriterfan Silva - Central da Seleção JOJU 

�Guilherme Narciso - Levantador da Seleção JOJU 

 

�Basquete feminino 

�Wendy Deodato - Melhor Jogadora, cestinha da competição com 60 pontos marcados e Seleção 

JOJU 

�Liliane Bernardes - Seleção JOJU 

 

⚽⚽ Futsal feminino 

�Mabily Oliveira - Melhor jogadora e Seleção JOJU 

�Crislane Rezende - Artilheira da competição com 10 gols e Seleção JOJU 

 

�♀⚽ Handebol feminino 

�Ana Clara Gabriel - Seleção JOJU 

 

 A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, parabeniza todos os 

atletas participantes pelos ótimos resultados conquistados! 

 

 

 

 

Alunos da APAE participam de atividades no Ginásio Pelezão 
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Os alunos da APAE Três Corações participaram de uma atividade recreativa nesta sexta-feira, 11/11, 

no Ginásio Poliesportivo Pelezão. 

 

A ação envolveu a equipe da Secretaria Municipal de Esportes e é uma forma de incentivar a prática 

esportiva promovendo saúde e bem-estar para os assistidos na associação 

 

Na ocasião foi realizado o aquecimento e alongamento com toda a turma antes das atividades com a 

bola, orientadas pelos professores, com lances livres de basquete e fundamentos de vôlei e futsal. 

 

A atividade confirmou que todos os participantes são grandes campeões e foram entregues 

medalhas para os alunos e um troféu para a instituição que, há 50 anos, desempenha um importante 

trabalho em nossa cidade. 

 

 

 

As semifinais do Bairrão de Futsal 2022 movimentaram o Ginásio Pelezão na noite desta terça-feira, 

08/11, com os jogos que definiram os finalistas da competição. 

 

No primeiro jogo, a equipe do Monte Verde empatou em 2 a 2 contra o São Jerônimo em uma 

partida equilibrada. Nos pênaltis, o Monte Verde garantiu a vaga na final com o resultado de 3 gols 

contra 1. 

 

Encerrando a etapa, o Bandeirantes confirmou a disputa pelo título na final após vencer o Cinturão 

Verde com o placar de 4 a 0. 

 

Os jogos das finais serão realizados no dia 19 de novembro, no Ginásio Pelezão e a programação 

completa ainda será divulgada pela SESP. Até lá, as torcidas já podem se preparar para uma grande 

partida que vai consagrar o campeão do Bairrão de Futsal 2022. 
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Alunos do Superando Desafios conquistam onze medalhas nos JIMI Paradesporto 

 

Os Alunos do Projeto Superando Desafios se destacaram nos Jogos do Interior de Minas 

Paradesporto, disputado nos dias 4, 5 e 6 de novembro, na cidade de Juiz de Fora. 

 

Além de Três Corações, a competição contou com atletas das cidades de Betim, Itabira, Uberaba, 

Paracatu, Araxá, Três Marias, Araguari, Ubá, Juiz de Fora, Sabará, Pedro Leopoldo, Timóteo, Montes 

Claros, Pirajuba, Golveia, Manhumirim e Perdizes. 

 

Ao todo, os atletas tricordianos conquistaram 11 medalhas na modalidade atletismo, nas categorias 

corridas de 100 e 200 metros, arremesso de peso e lançamento de dardo. Três Corações conquistou 

o nono lugar na classificação geral. 

 

Confira os medalhistas tricordianos: 

��Antônio Júnior - 1º lugar 100m e 200m Masculino; 

 

��Weverson de Melo – 1º lugar Lançamento do Dardo Masculino – Classe F34 e 2º lugar Arremesso 

do Peso Masculino – Classe F34; 

 

��Rafael Vigilio Barbosa – 1º lugar Arremesso do Peso Masculino – Classe F54 e 1º lugar Lançamento 

do Dardo Masculino – Classe F54; 

 

��Kelvin Lopes - 1º lugar - Arremesso do Peso Masculino – Classe F57 e 1º lugar Lançamento do 

Dardo Masculino – Classe F57; 
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��Túlio Costa Silva - 1º lugar 100m Masculino – Classe TEA e 2º lugar 200m Masculino – Classe TEA; 

 

�Fábio Nascimento - 3º lugar 100m Masculino – Classe TEA. 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, parabeniza os atletas que 

brilharam no JIMI Paradesporto e a comissão técnica, especialmente os professores Juarez Luiz 

Abrão, Marcelo Henrique dos Santos e Miguel Ângelo Moises, pelos resultados obtidos na 

competição. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

 

 São Jerônimo é campeão da série B do Campeonato Amador 2022 

 

O time do São Jerônimo é o campeão da série B do Campeonato Amador 2022. Após o empate de 0 a 

0 contra a Vila Jessé no tempo regulamentar, o título veio na disputa de pênaltis, que encerrou em 6 

a 5. O jogo aconteceu na manhã deste domingo, 06/11, no Estádio Elias Arbex. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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A torcida animou a festa e compareceu para acompanhar mais essa grande final do futebol amador. 

Além dos finalistas, Nova Aliança e Nova TC também garantiram o acesso para a Série A. 

 

O Campeonato Amador 2022 é uma realização da Liga Esportiva Tricordiana e da Prefeitura de Três 

Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, com apoio da Câmara Municipal e dos 

vereadores Carlos Eduardo Silva de Oliveira, Vinicius Pinto Dutra e Weverton Aguiar Expedito que 

destinaram emendas para a realização do campeonato. 

 

A Prefeitura de Três Corações parabeniza todos os atletas e equipe técnica que participaram de mais 

esta edição do Campeonato Amador 2022, em especial o São Jerônimo pela conquista, e também 

aqueles que contribuíram para a realização dos jogos que são um grande incentivo ao esporte 

amador de nosso município. 

 

�Fazendão 2022 

Antes da final do Campeonato Amador Série B, teve o jogo de estreia do Fazendão 2022. Abrindo o 

retorno da disputa que reúne nesta edição 9 times das localidades rurais de Três Corações, a vitória 

foi da Batinga por 3 a 1 contra o Campo Limpo. Acompanhe as informações sobre os jogos nas redes 

sociais da Liga Esportiva Tricordiana. 

 

@liga_esportiva_tricordiana 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

https://www.instagram.com/liga_esportiva_tricordiana/
https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Três Corações sedia etapa de Handebol dos Jogos da Juventude 2022 

 

Três Corações recebe, entre os dias 04 e 06 de novembro, a fase classificatória de Handebol dos 

Jogos da Juventude – JOJU 2022. São realizados na cidade as disputas das categorias sub-15 e sub17, 

masculina e feminina. 

 

Participam da etapa 19 equipes de 10 cidades da região e os jogos são realizados durante todo o dia 

no Ginásio Pelezão. 

 

�Handebol de Três Corações nos JOJU 

 

Três Corações está na competição com as equipes femininas sub-15 e sub17 sob a supervisão do 

professor Dalmir. 

 

Hoje, 04/11, o sub-17 venceu o time de Itaú de Minas por 34 a 02; e o sub-15 não conseguiu superar 

São Lourenço, que fechou o placar em 23 a 04. Completando os jogos do dia, a equipe do sub-17 

volta para a quadra, às 21h, para enfrentar Campo do Meio. 

 

Já no sábado, 05/11, o sub-15 enfrenta a equipe de Baependi, às 10h30, e o sub-17 enfrenta a equipe 

de Muzambinho, às 17h. 

 

Fechando as participações tricordianas nesta fase, no domingo, 06/11, a equipe sub-15 enfrenta o 

time de Andradas, às 10h30, e a equipe sub-17 enfrenta São Lourenço. 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, convida toda a torcida 

tricordiana para acompanhar o desempenho das nossas jovens atletas em quadra. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Prefeitura inicia reforma da quadra poliesportiva do bairro São Sebastião 

 

A Prefeitura Municipal de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, 

já deu início às obras de reforma da quadra poliesportiva do bairro São Sebastião. 

 

A obra consiste na ampliação da metragem da quadra, além da instalação da cobertura metálica por 

toda extensão com o objetivo de garantir a segurança da população que utiliza a área para o lazer e 

prática de esportes. 

 

A administração municipal segue trabalhando para proporcionar e desenvolver a qualidade de vida 

da população tricordiana. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Projeto Mentes brilhantes é destaque no III Torneio Estudantil de Xadrez 2022 

 

Doze alunos do Projeto Mentes Brilhantes conquistaram medalhas no III Torneio Estudantil de Xadrez 

2022, realizado no último sábado, 22/10, no Campus do IF Sul de Minas. 

 

Os estudantes puderam participar da competição nas categorias sub-09, sub-12, sub-15, sub-18, 

masculino e feminino, e livre masculino. 

 

Confira os medalhistas do Projeto Mentes Brilhantes: 

 

�Categoria sub-09 masculino 

�Ouro: Rayan Gonçalves Nogueira (EM Orlando Rezende Andrade) 

�Bronze: Dimas Mafra de Lima Junior (EM Rotary) 

 

�Categoria sub-09 feminino 

�Prata: Emanuelly Garcia Azevedo (EM Dep. Renato Azeredo) 

 

�Categoria sub-12 feminino 

�Prata: Júlia castro Basaglia (Colégio Império) 

�Bronze: Gabrielle Araújo Silva (EE Bueno Brandão) 

�Bronze: Samara Rocha Fássio Rabelo (Colégio Império) 

 

�Categoria sub-12 masculino 

�Bronze: Pedro Lucas Mariano Ferreira (Colégio Padrão) 
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�Categoria sub-15 feminino 

�Ouro: Maria Gabriela Gomes Pereira (E.E. Bueno Brandão) 

 

�Categoria sub-15 masculino 

�Prata: Davi Luccas Camargos de Souza (EE Olímpia de Brito Cívico-militar) 

 

�Categoria sub-18 feminino 

�Prata: Daniele Aparecida Silva Henrique (EE Olímpia de Brito Cívico-militar) 

 

�Categoria sub-18 masculino 

�Ouro: Patrick Marques de Oliveira (EE Olímpia de Brito – Cívico-militar) 

�Prata: Jean Carlos de Oliveira Aguiar (EE Américo Dias Pereira) 

 

O Projeto de Xadrez Mentes Brilhantes é uma idealização do Médico Dr. Hugo Gonçalves Couto e 

conta com o apoio da Prefeitura de Três Corações através do professor de xadrez Anderson 

Herculano de Souza, Coordenador do Projeto Xadrez: Ferramenta Pedagógica nas Escolas, da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

Três Corações realiza o III Torneio Estudantil de Xadrez 2022 

 

O III Torneio Estudantil de Xadrez 2022, realizado no último sábado, 22/10, movimentou o campus 

do IF Sul de Minas – Três Corações com a participação de 80 jovens enxadristas da cidade e da 

região. 

 

O evento é uma realização da E.E. Olímpia de Brito Cívico-militar em parceria com a Prefeitura de 

Três Corações, através da Secretaria Municipal de Educação, e IF Sul de Minas, com organização dos 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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professores Anderson Herculano de Souza e Sebastião Mauro Filho. 

 

Os estudantes puderam participar da competição nas categorias sub-09, sub-12, sub-15, sub-18, 

masculino e feminino, e livre masculino. 

 

Na classificação geral, a E.M. Orlando Rezende Andrade e a EE Bueno Brandão compartilharam o 

prêmio de Melhor Escola na pontuação final de todas as categorias. 

 

Confira os campeões de cada categoria: 

 

�Sub-09 - Feminino - Eloá Victória Ferreira Garcia – EM Rio do Peixe II 

�Sub-12 - Feminino - Kamily Inácio Pereira – Colégio de Aplicação; 

�Sub-15 - Feminino - Maria Gabriela Gomes Pereira - EE Bueno Brandão. 

�Sub-18 – Feminino - Geovanna Ignes Neves da Silva - IF Sul de Minas Três Corações 

�Sub-09 - Masculino - Rayan Gonçalves Nogueira – EM Orlando Rezende Andrade; 

�Sub-12 - Masculino - Leandro Couto Silva Borges – Colégio de Aplicação; 

�Sub-15 - Masculino - André de Oliveira Avelar – EE Nossa Senhora Aparecida (Ilicínea); 

�Sub-18 - Masculino - Patrick Marques de Oliveira – EE Olímpia de Brito Cívico-militar; 

�Geral livre Masculino - João Pedro Silva – IF Sul de Minas Três Corações. 

 

�Parabéns a todos os estudantes e jovens enxadristas que participaram e a todos que contribuíram 

para a realização deste evento que a união entre esporte e educação sempre rende bons frutos! 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

Pilotos tricordianos se destacam em Enduro de Regularidade 

 

A fase final do Campeonato Mineiro de Regularidade – Enduro Seu João foi realizada no último 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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sábado, 22/10, nas tradicionais trilhas da região de Macacos, em Nova Lima (MG), e teve 

competidores tricordianos se destacando na competição. 

 

O piloto Romualdo Neder foi vice-campeão na categoria Elite, e o piloto Elder Neder foi o 3º 

colocado na categoria Graduado. 

 

A competição teve início em fevereiro e passou por Luminárias, Resende Costa, Lavras, Lambari e Juiz 

de Fora. 

 

�A Secretaria Municipal de Esportes parabeniza os atletas por suas performances no campeonato 

encerrando a participação com destaque no pódio. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

JOJU2022 - Três Corações classifica três equipes para as semifinais de vôlei 

 

As equipes do sub-17 feminino e do sub-15 e sub-17 masculino, de Três Corações, estão classificadas 

para as semifinais de vôlei dos Jogos da Juventude – JOJU 2022. A segunda etapa classificatória 

aconteceu entre os dias 21 e 23 de outubro, em Passos. 

Confira os resultados das equipes tricordianas na segunda etapa: 

 

�Sub-17 Feminino 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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�Itanhandu 0 x 2 Três Corações 

�Extrema 2 x 0 Três Corações 

�Três Corações 2 x 0 Campo Belo 

 

�Sub-17 Masculino 

�Extrema 1 x 2 Três Corações 

 

�Sub-15 Masculino 

�Pimenta 2 x 0 Três Corações 

�Extrema 2 x 1 Três Corações 

�Natércia 2 x 0 Três Corações 

 

As equipes tricordianas fazem parte das escolinhas de esportes da secretaria municipal de esportes. 

A categoria feminina é comandada pelo professor Murtieri Salles e as masculinas pelo professor 

Mário Luís Paixão Dantas. 

 

�Semifinais 

Nas semifinais, o time de Três Corações sub-15 masculino enfrenta a equipe de Natércia, o sub-17 

feminino enfrenta o CNP de Passos e o masculino sub-17 enfrenta o Pimenta. As partidas serão 

realizadas em Passos, no dia 26 de outubro. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

Na tarde de hoje, 22/10, na quadra do Santo Afonso, foi realizado o Torneio Pelezinho entre os times 

sub-17 do Ypiranga, Fernão Dias, Monte Verde e Estadual. Teve ainda premiação para os 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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participantes desta homenagem ao Rei do Futebol. 

 

�Confira o resultado dos jogos: 

 

�Ypiranga 4 x 3 Estadual 

�Monte Verde 1 x 0 Fernão Dias 

�Estadual 4 x 5 Fernão Dias 

�Monte Verde 1 x 1 Ypiranga 

 

A rodada final foi entre Monte Verde e Ypiranga, que empataram em 3 a 3. Nos pênaltis, o Ypiranga 

levou a melhor e foi o campeão do torneio. 

 

Parabéns a todos os times que participaram com a gente desta homenagem ao ilustre tricordiano 

Pelé, que completa 82 anos de idade neste domingo, 23/10! 

 

Amanhã, a festa continua! Confira a programação completa e participe: 

bit.ly/82anosPele_programacao 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

Iniciando as comemorações do aniversário de 82 anos do Pelé, na manhã deste sábado, 22/10, foram 

realizados os jogos entre a seleção de Amigos do Rei contra os Primos (Cambuquira) e Jaú (Paraty). 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Os amistosos foram realizadas no Estádio Elias Arbex com homenagens e clima de festa e amizade 

em referência ao esporte que consagrou o Rei do Futebol. 

 

�Hoje à tarde, na quadra do Santo Afonso, a partir das 15h, será realizado o Torneio Pelezinho entre 

os times sub-20 da Vila Fernão Dias, Ypiranga, Monte Verde e Estadual. 

 

�Você e sua família são nossos convidados especiais para esta festa que homenageia o ilustre 

tricordiano Edson Arantes do Nascimento! Confira a programação completa e participe: 

bit.ly/82anosPele_programacao 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

�JOJU2022 - Três Corações classifica três equipes para as semifinais de basquete 

 

As equipes do sub-17 e sub-20 feminino e sub-17 masculino, de Três Corações, estão classificadas 

para as semifinais de basquete dos Jogos da Juventude – JOJU 2022. Os jogos da última etapa 

classificatória aconteceram nos dias 14, 15 e 16 de outubro, em Três Corações. Os jovens atletas dos 

sub-15 masculino tentaram, mas não conseguiram classificação para a próxima fase. 

 

Ao todo, foram 30 equipes participantes com delegações, além de Três Corações, de Campo Belo, 

Lavras, São Lourenço, Juiz de Fora, Machado, Passos, Extrema, Muzambinho, Pouso Alegre, Guaxupé 

e Perdões. Os jogos foram realizados no Ginásio Pelezão, na Escola Estadual Américo Dias Pereira e 

no Ginásio da Escola de Sargentos das Armas – ESA. 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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As equipes tricordianas fazem parte das escolinhas de esportes da Secretaria Municipal de Esportes. 

As categorias femininas são comandadas pelo professor Luiz Felipe e as masculinas pela professora 

Fernanda. 

 

� Semifinais 

Nas semifinais, o time de Três Corações sub-17 feminino enfrenta Lavras, o sub-20 feminino joga 

contra São Lourenço e o sub-17 masculino disputa com Muzambinho. As datas e os locais dos jogos 

ainda serão definidos. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

� Três Corações sedia etapa de basquete dos Jogos da Juventude 2022 

 

Três Corações sedia nos dias 14, 15 e 16 de outubro a 2ª etapa da fase classificatória dos Jogos da 

Juventude – JOJU 2022. São realizados na cidade os jogos de basquete, das categorias masculino sub-

13, sub-15 e sub-17 e feminino sub-17 e sub-20. 

 

São 30 equipes de 12 cidades da região em Três Corações para competir. Os jogos são realizados no 

Ginásio Pelezão, na Escola Estadual Américo Dias Pereira e no Ginásio da Escola de Sargentos das 

Armas – ESA. 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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 Basquete de Três Corações no JOJU 

Três Corações está na competição com as equipes femininas sub-17 e sub-20 sob a supervisão do 

professor Luiz Felipe, e as equipes masculinas sub-15 e sub-17 comandadas pela professora 

Fernanda. 

 

Ontem, 14/10, as quatro equipes se apresentaram nas quadras. No sub-17 masculino, vencemos 

Campo Belo e, no sub-20 feminino, ganhamos de Juiz de Fora. No sub-17 feminino não conseguimos 

superar a equipe de Lavras e, no sub-15 masculino, perdemos para Campo Belo. 

 

Neste sábado, 15/10, os jogos continuam e Três Corações entra em quadra novamente. O masculino 

sub-17 enfrenta Passos às 8h30; o feminino sub-20 também joga contra a equipe de Passos, às 10h; o 

masculino sub-15 enfrenta Juiz de Fora, às 11h30; e o feminino sub-17 recebe o time de Machado, às 

16h. Os jogos das equipes tricordianas, nesta rodada, acontecem todos no Ginásio Pelezão. 

 

Fechando a rodada de Três Corações, domingo 16/10, o masculino sub-15 enfrenta Muzambinho; o 

feminino sub-17 e sub-20 enfrentam as equipes de São Lourenço, com horários a definir, e jogos 

também no Ginásio Pelezão. 

 

 A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, convida toda a torcida 

tricordiana para acompanhar o desempenho dos nossos jovens atletas em quadra. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/


 

 34 
 

Willian Peixinho é destaque em competição de natação 

 

O nadador Tricordiano Willian das Graças Leite, de 18 anos, conhecido em Três Corações como 

Willian Peixinho, participou no último sábado, 8/10, do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, realizado 

em Belo Horizonte. 

 

O atleta, que começou a praticar natação ainda criança em Três Corações, atualmente representa o 

Praia Clube Uberlândia e competiu nas categorias 200 Metros livres, 150 Metros Medley e 50 Metros 

Peito. Peixinho conseguiu uma medalha de ouro e duas de prata, conquistando índice nas três provas 

para o brasileiro. O Meeting Paralímpico é idealizado e organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro 

(CPB). 

 

Parabéns, Willian Peixinho! Você é um orgulho para a população tricordiana e uma grande inspiração 

para todos que reconhecem no esporte uma grande oportunidade de vencer desafios e conquistar 

sonhos. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

O paraskatista tricordiano Kauê Augusto participou do STU Open Rio, na Praça Duó, na Barra da 

Tijuca, nas modalidades Skate Street e Park. O atleta foi acompanhado do monitor das Escolinhas do 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Projeto Social de Skate da Secretaria Municipal de Esportes, Cleo Costa, que o acompanha desde que 

começou a praticar o esporte. 

 

Kauê competiu na terça e na quarta-feira, 11 e 12/10, e conquistou o 9º lugar no Park, estreando 

nessa categoria, e também no Street, disputando com mais de 30 competidores. 

 

O evento segue até o dia 16, nas categorias feminina e masculina da modalidade Street, e conta com 

a presença grandes nomes do esporte mundial como Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Kelvin Hoefler e 

Felipe Gustavo. 

 

Kauê Augusto tem 14 anos e participa do Projeto Superando Desafios e da Escolinha do Projeto 

Social de Skate, da SESP. O paraskatista é uma das grandes promessas do esporte sendo destaque em 

diversas competições desde que começou a praticar, há menos de dois anos, na pista de skate, no 

Parque Dondinho. 

 

� Parabéns, Kauê, pela disciplina, perseverança e crescimento no esporte! Que você continue sempre 

preparado para as grandes conquistas que virão! 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Atleta tricordiana é destaque em competição de Mountain Bike 

 

A atleta tricordiana de Mountain Bike, Valéria Negrini, participou, no último sábado, 08/10, do 

Campeonato Brasileiro MTB-XCO e XCC 2022, realizado na cidade de Conceição do Mato Dentro. 
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Valéria conquistou a 10ª colocação na competição, na categoria XCO - Master A. O Campeonato 

Brasileiro é realizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC, em parceria com a Federação 

Mineira de Ciclismo. No ranking nacional, a atleta conquistou a 4ª colocação. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

 

 

Atletas Sub 16 Masculino seguem para fase final da Liga Sul Mineira de Vôlei 

 

A equipe de vôlei da Secretaria Municipal de Esportes participou no último sábado, 08/10, de mais 

uma etapa do 3° Festival da Liga Sul Mineira de Vôlei Masculino sub-16, na cidade de Varginha. 

 

A equipe tricordiana enfrentou os times de Natércia e São Vicente de Minas neste rodada. Apesar do 

empenho dos atletas, a equipe não conseguiu superar os adversários nos jogos do final de semana. 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Ainda assim, o time se classificou para a fase final da competição, que será realizada na cidade de 

Natércia. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

As secretarias municipais de Desenvolvimento Social e de Esportes deram início ao Festival Esportivo 

SEDESO, na manhã de hoje, 11/10, no Ginásio Pelezão. O evento reune crianças e adolescentes que 

são atendidos nos projetos sociais dos CRAS e Curumim. 

 

A cerimônia de abertura contou com a participação dos jovens atletas que vão integrar as equipes 

Amor, Paz, Respeito e União. As delegações entraram em quadra com cartazes mostrando toda 

animação para os jogos. A estudante Ana Clara Nascimento, do CRAS II, proferiu o juramento dos 

atletas e os alunos se revezaram no acendimento da pira, marcando o início do torneio. 

 

O festival, que teve início hoje, seguirá nos dias 13 e 14, das 9h às 13h, no Ginásio Pelezão. As 

crianças e adolescentes vão participar de competições esportivas em diversas modalidades como 

futsal, queimada, atletismo, xadrez e disputa de bater cartinhas. 

 

� Toda comunidade está convidada a integrar essa torcida e prestigiar os jogos do Festival Esportivo 

SEDESO! 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

 

�  Jogos da Juventude 2022 

 

A equipe de futebol, da Secretaria Municipal de Esportes, categoria Sub-15, foi vice-campeã dos 

Jogos da Juventude 2022 – JOJU, realizados em Extrema-MG. 

 

O time se classificou para a grande final após vitória na semifinal, por 3 a 1, sobre a equipe de 

Machado, realizada no dia 8 de outubro. 

 

A finalíssima aconteceu no dia 9 de outubro, e a equipe de Três Corações enfrentou o time de 

Extrema. A partida terminou em 2 a 1 para o time extremense. 

 

� O Atleta Jonathan Gerônimo, do time de Três Corações, terminou como artilheiro e melhor jogador 

da competição, somando 4 gols. 

 

A Secretaria Municipal de Esportes parabeniza os atletas e a comissão técnica pelo desempenho no 

torneio, e reitera o apoio ao esporte tricordiano. 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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#prefeituradetrêscorações #futebol #jogosdajuventude2022 

 

 

 

 

�A equipe da ChapePeró venceu o Campeonato Amador 2022 - Série A, por 3 gols a 2, contra o Vista 

Alegre Futebol Clube. A grande final foi realizada no Estádio Elias Arbex, na manhã deste domingo, 

09/10, com casa cheia, para consagrar o grande campeão da competição que reuniu 18 equipes. 

 

Os gols da partida foram de Julio Cesar Tiburcio e Victor Hugo Barbosa, que marcou duas vezes, da 

ChapePeró, e de Douglas Honório e Marcos Oliveira Junior, do Vista Alegre. 

 

O Campeonato Amador 2022 é uma realização da Liga Esportiva Tricordiana e da Prefeitura de Três 

Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, com apoio da Câmara Municipal e dos 

vereadores Carlos Eduardo Silva de Oliveira, Vinicius Pinto Dutra e Weverton Aguiar Expedito que 

destinaram emendas para a realização do campeonato. 

 

O título de artilheiro do campeonato foi para o atleta Wallisson, do Triângulo, com 6 gols. O goleiro 

menos vazado foi Vinicius, da equipe do Vista Alegre. 

 

A Prefeitura de Três Corações parabeniza todos os times participantes que mostram a força e a 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
https://www.instagram.com/explore/tags/futebol/
https://www.instagram.com/explore/tags/jogosdajuventude2022/
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importância do esporte em nosso município e agradece a LET, a Câmara Municipal e os vereadores, 

através do Secretaria Municipal de Esportes, pela organização e realização de mais uma edição do 

Campeonato Amador. 

 

⚽⚽ Copa FairPlay 

Na Copa FairPlay, o time da Cotta foi o campeão e fechou o placar em 3 a 1 contra o Taquaral. A 

premiação foi celebrada pelas duas equipes que deram um show na partida que ocorreu na manhã 

deste domingo, no Estádio Elias Arbex. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

�Atleta tricordiano é destaque na Corrida Integração 

 

O tricordiano Cícero Bezzerra ficou em 2º lugar na categoria ‘40 a 44 anos’ na 37ª Corrida Integração, 

que aconteceu em 25 de setembro, em Campinas. Na classificação geral, o atleta ficou em 25º lugar. 

 

A corrida Integração é uma das corridas de rua mais tradicionais do interior do Brasil e é promovida 

pela EPTV. O evento esportivo reúne competidores de elite e atletas amadores desde 1984. Neste 

ano, voltou a ser disputada depois de dois anos fora do calendário devido à pandemia de Covid-19. 

 

A prova de 10 km de percurso reuniu mais de 5 mil participantes com dobradinha brasileira: Altobeli 

Santos Silva venceu no masculino e chegou ao terceiro título, enquanto Jenifer Silva conquistou o 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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bicampeonato consecutivo no feminino. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

#SESP 

Foto 2: LuZanollo/DivulgaçãoOA 

 

 

 

As equipes de vôlei masculino, handebol feminino e futsal feminino de Três Corações, estão 

classificadas para a etapa final dos Jogos da Juventude – JOJU, a ser realizada no fim de outubro, em 

Guaxupé. 

 

Na 3ª etapa no JOJU Adulto, realizada nos dias 24 e 25 de setembro, em Campo Belo, a equipe de 

vôlei masculino da SESP, venceu por 3 sets a 1 a equipe de Alfenas. 

 

O time de handebol feminino da SESP participou da 2ª etapa do campeonato e realizou dois jogos. 

Apesar do empenho das atletas, a equipe não conseguiu superar os times de Passos e Lavras, mas, 

mesmo assim também garantiu vaga para a etapa final. 

 

Já a equipe de futsal feminino, do time 23 de Setembro, que representa Três Corações ganhou de 4 a 

1 de Perdões. 

 

�Parabéns às equipes pelo desempenho nas quadras e boa sorte a todos na etapa final dos Jogos da 

Juventude! 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
https://www.instagram.com/explore/tags/sesp/
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Atleta de Três Corações é destaque na Copa Internacional Michelin de Mountain Bike - CIMTB 

Michelin 

 

A atleta tricordiana Valéria Negrini foi destaque nas provas que disputou na Copa Internacional 

Michelin de Mountain Bike - CIMTB Michelin, que aconteceu entre os dias 23 e 25 de setembro, em 

Congonhas. 

 

No sábado, 24/09, ela foi campeã na categoria Gravel e também do ranking da competição, sendo a 

única a completar as quatro etapas da categoria. No domingo, 25/09, na categoria Master XCO ela 

conquistou o 6º lugar da corrida e o 4º lugar no ranking. 

 

A Copa Internacional Michelin de Mountain Bike é um evento que conta pontos para o ranking 

mundial e tem a participação de mais de 800 competidores do Brasil e de outros países em mais de 

dez categorias. 

 

Valéria é uma das atletas que têm o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e sempre se destaca 

nas competições que participa levando para o ciclismo a referência de Três Corações. 

 

Para conhecer mais sobre a CIMTB Michelin acesse o site www.cimtb.com.br 
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#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

Pilotos tricordianos se destacam em enduro de regularidade 

 

A etapa final do Enduro de Regularidade da Copa Associação Motociclística do Sul de Minas foi 

realizada dia 25 de setembro em Piumhi. A competição iniciou em fevereiro e passou também por 

cidades como Luminárias, Campo do Meio, Lavras, Lambari e Baependi. 

 

Os pilotos tricordianos Elder Neder e Romualdo Neder se destacaram e garantiram pontuação no 

ranking no campeonato. Elder conquistou o 1º lugar na categoria Graduado e Romualdo o 2º lugar na 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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categoria Elite. 

 

O enduro contou ainda com a participação dos também pilotos tricordianos Eric Neder, Geberson 

Jesus, Rodrigo Novaes e Tiago Neves de Castro. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

A Prefeitura de Três Corações agradece toda a equipe de professores, coordenadores, voluntários e 

parceiros pela belíssima organização de mais um Festival Paralímpico - Loterias Caixa em nossa 

cidade. 

 

Parabéns a todos os jovens atletas de Três Corações, São Thomé das Letras, Cambuquira, Carmo da 

Cachoeira e São Lourenço que abrilhantaram o evento no Ginásio Pelezão. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Esperamos que o Festival Paralímpico seja um grande propulsor de novos talentos do paradesporto e 

um incentivo para todos que buscam superar desafios e realizar seus sonhos através do esporte. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

Três Corações vence todos os jogos na última etapa da classificatória do 4º Festival Adulto Masculino 

de Vôlei 

 

A equipe de Vôlei Masculino adulto teve um ótimo desempenho em mais uma rodada do 4º Festival 

Adulto Masculino, realizada neste domingo, 25/09, no Ginásio Pelezão. A competição é organizada 

pela Federação Mineira de Vôlei através da Liga Sulmineira de Vôlei - LESSMG. 

 

Neste etapa participam os times de Três Corações, Varginha, Piumhí, Guaxupé e Pouso Alegre. Três 

Corações venceu todos os confrontos do final de semana, contra Varginha, Piumhí e Pouso Alegre, 

por 2 x 0, sem perder nenhum set, o que deve garantir uma boa colocação na classificação geral. A 

tabela oficial ainda não foi divulgada pela Liga. 

 

Os jogos encerraram a fase classificatória e os quatro melhores colocados disputam as finais que 

devem ocorrer no mês de dezembro com local ainda a ser definido. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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O Ginásio Pelezão recebeu na manhã deste sábado, 24/09, mais uma edição do Festival Paralímpico 

Loterias Caixa. O evento é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, em parceria com a 

Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes. 

 

Foram cerca de 250 crianças e adolescentes com deficiência de Três Corações, São Thomé das Letras, 

Cambuquira, Carmo da Cachoeira e São Lourenço participando das modalidades paradesportivas. 

 

O prefeito José Roberto de Paiva Gomes fez a abertura oficial do evento dando as boas vindas aos 

participantes e reforçando a importância de todos fazerem do esporte um hábito de saúde, bem-

estar e inclusão. 

 

A programação contou com atividades de vôlei sentado, esgrima e basquete em cadeira de rodas. O 

objetivo é promover os esportes paralímpicos e incentivar a pratica esportiva aos atletas com 

deficiência. 

 

⚽⚽ A Prefeitura de Três Corações, através da SESP, agradece o comprometimento dos servidores, 

coordenadores, voluntários e parceiros para a realização do evento e, também, a disponibilidade de 

alunos, pais e professores que participaram de mais esta edição do Festival Paralímpico! 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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O Torneio 23 de Setembro, em comemoração aos 138 anos de Três Corações, movimentou o Estádio 

Elias Arbex no aniversário da cidade. 

 

� O Peró foi o grande campeão e venceu, na final, por 1 a 0, o time Elite. Os dez times que se 

apresentaram para participar dos jogos foram Peró, Elite, Santa Cruz, Bola Soccer, Madureira, CAF, 

Red Bull, Triângulo, Santana e Ipiranga. 

 

�Confira a premiação: 

�Campeão: Peró 

�Vice-Campeão: Elite 

�Artilheiro: Elivelton - Madureira 

�Goleiro menos vazado: Vinícius - Peró 

 

O Torneio 23 de Setembro foi uma realização da Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria 

Municipal de Esportes, em parceria com a Liga Esportiva Tricordiana - LET e apoio da Câmara 

Municipal. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Tricordianos se destacam no 40º Enduro da Independência 

 

Três Corações teve destaques na 40ª edição do Enduro da Independência, realizado entre os dias 06 

e 10 de setembro, que teve início na cidade de Socorro-SP e chegada no Parque Ecológico de São 

Lourenço-MG. O trajeto de cerca de 830 km percorreu ainda as cidades de Itajubá, Lambari e 

Caxambu. O Enduro, lançado em 1983, recria parte do trajeto feito por D. Pedro I pouco antes da 

proclamação da Independência do Brasil. 

 

Três tricordianos garantiram boas colocações na prova: Elder Neder dos Santos conquistou o 1º lugar 

- categoria Over 35; Geberson Jesus conquistou o 5º lugar - categoria Dupla Intermediária; e Eduardo 

Valério Pereira ficou em 9º lugar - categoria Over 45. 

 

A competição contou com 300 participantes. A categoria principal – Elite confirmou o tetracampeão 

Emerson Loth, de Curitiba, como favorito ao título. Para acessar o resultado completo basta acessar 

o ranking oficial do evento através do link bit.ly/ResultadoEnduroIndependencia 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Jovens enxadristas de Três Corações são destaques em Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 

 

A Secretaria Municipal de Esportes – SESP esteve, neste final de semana, em Poços de Caldas, para 

acompanhar oito jovens enxadristas de Três Corações no Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar, 

que aconteceu nos dia 16, 17 e 18 de setembro, no Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur Chaves. 

 

A competição é considerada o maior evento nacional da categoria, com a participação de mais de 

450 atletas de vários estados do Brasil. O professor Flávio Vitor Expedito acompanhou os estudantes 

Alejandro Davi Ribeiro da Silva (Colégio Mater Dei), Pedro Lucas Luz Gomes (Colégio Nova Geração), 

Miguel Pereira de Carvalho (Colégio Flor de Ypê), Ronaldy Luis Diniz Madeira (E. E. Bueno Brandão), 

Maria Eduarda Silva Andrade (IF Sul de Minas), Maria Fernanda Braga Martins (Colégio de Aplicação), 

Isabelly Cristina Santos da Rosa Paixão (E. E. Bueno Brandão) e Lara Eduarda Rodrigues (E. E. Bueno 

Brandão). 

 

A competição teve representantes nas categorias Sub-5; Sub-6; Sub-7; Sub-8; Sub-9; Sub-10; Sub-11; 
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Sub-12; Sub-13; Sub-14; Sub-15; Sub-16 e Sub-18, sendo todas as categorias nos naipes masculino e 

feminino. 

 

Na classificação final, os destaques foram dos estudantes: 

�Pedro Lucas Luz Gomes – 10ª colocação no Sub-7; 

�Maria Fernanda Braga Martins – 8ª colocação no Sub-16; 

�Maria Eduarda Silva Andrade – 5ª colocação no Sub-16. 

 

A Prefeitura de Três Corações parabeniza os jovens atletas pela participação no campeonato e 

também todos os professores envolvidos em desenvolver os projetos que incentivam a prática do 

xadrez em nosso município. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

A Secretaria Municipal de Esportes - SESP realizou na noite de ontem, 19/09, a cerimônia de abertura 

do Bairrão de Futsal 2022. Com a presença de autoridades, da comissão organizadora e da torcida, as 

equipes que vão disputar o campeonato se apresentaram no Ginásio Pelezão. 

 

O Secretário Municipal de Esportes, Bruno Valim, realizou a abertura dos jogos e relembrou o início 

do Bairrão idealizado pelo pai, José Carlos Valim, 22 anos atrás. O presidente da Câmara, Fabiano 

Jerônimo, parabenizou a organização do evento e desejou que seja um campeonato de união e 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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alegria para celebrar o futsal em nossa cidade. O juramento dos atletas foi realizado pelo goleiro do 

time do Odilon Rezende, Washinton Felipe, reforçando o compromisso dos jogadores em quadra, 

ressaltando o jogo limpo e a amizade dentro e fora do ginásio. 

 

Neste ano, são 18 times inscritos na competição divididos em duas chaves, competindo entre si na 

fase classificatória. Os cabeças de chave são o Odilon Rezende e o Parque Bandeirantes. 

 

No jogo de estreia, já válido nesta etapa, o atual campeão Odilon Rezende venceu, por 2 gols a 0, a 

equipe da Cohab. 

 

�Confira também os jogos que seguem na semana: 

 

�20/09 

19h - Fernão Dias x Vila Lima 

20h - Bandeirantes x Cafezinho 

21h - São Jerônimo x Bela Vista 

 

�21/09 

19h - Cinturão Verde x Pq das Colinas 

20h - Pq Jussara x Vila Viana 

 

�22/09 

19h - Vila Melo x NS Aparecida 

20h - Feira de Gado x Prol. Pq Jussara 

 

Venha prestigiar e torcer pelo seu time! 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

#Bairrao2022 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
https://www.instagram.com/explore/tags/bairrao2022/
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Encontro de Capoeira reúne grupos de todo o país na Praça Odilon Rezende Andrade 

 

Neste sábado, 17/09, um Encontro de Capoeira reuniu, na Praça Odilon Rezende Andrade, mais de 

80 capoeiristas de Três Corações e de diversas cidades do país. O evento foi organizado pela 

Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura da Prefeitura de Três Corações e teve como objetivo 

fomentar a cultura e o esporte através dos grupos que promovem, resgatam e mantém viva a arte da 

capoeira. 

 

Entre os participantes, o Fundador Presidente do Grupo Cativeiro Capoeira, mestre Miguel Machado, 

de 74 anos, natural da Bahia, foi homenageado por sua trajetória de resistência e luta contra o 

preconceito racial e pelo fortalecimento da cultura afro-brasileira através da capoeira. 

 

Em Três Corações, o Grupo Barra Vento, coordenado pelo mestre Licor e pelos contramestres Tiago e 

Caio, atua na cidade desde 1982, originado do Grupo Cativeiro. O grupo recepcionou os visitantes no 

encontro que contou com a presença de representantes de Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana, 

Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Ipiranga, Congonhas, Ouro Preto, São Thomé das Letras e 

Campanha. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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 Futebol de Campo Sub-15 se classifica para a fase final do JOJU 

 

A equipe de futebol de campo Sub-15, da Secretaria Municipal de Esportes, se classificou em 3º lugar 

para a fase final dos Jogos da Juventude – JOJU, que será realizada nos dias 8 e 9 de outubro, na 

cidade de Andradas. 

 

A classificação veio depois da partida entre Três Corações e Guaxupé, na etapa que foi realizada na 

última sexta-feira, dia 16 de setembro, em Muzambinho. A equipe tricordiana perdeu pra equipe de 

Guaxupé por 4 a 1. 

 

Além de Três Corações, também estão nas semifinais as equipes de Extrema, Guaxupé e Machado. 

 

Os JOJU é a maior competição esportiva de base do país e tem como finalidade contribuir para o 

aumento e incentivo da prática esportiva entres os jovens, especialmente os que integram a rede de 

escolas públicas e privadas. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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O Projeto Mentes Brilhantes, desenvolvido pela Prefeitura de Três Corações, através da secretaria 

municipal de Educação – SEDUC, realizou nesta quinta-feira, 15/09, a entrega de mais um kit de 

material escolar e de Bolsa Atleta para os alunos destaques do mês de agosto. O projeto tem a 

parceria com a Unimed, Unicred, Associação Médica e a Logos Papelaria. 

 

O evento aconteceu na sede da Unimed onde foram entregues os kits para os destaques de cada 

categoria Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-14 e Sub-17, além da bolsa-atleta no valor de R$241,40. 

 

O Projeto de Xadrez Mentes Brilhantes foi idealizado pelo Dr. Hugo Gonçalves Couto, com o apoio do 

professor de xadrez Anderson Herculano de Souza, Coordenador do ‘Projeto Xadrez: Ferramenta 

Pedagógica nas Escolas’, da SEDUC. Ao todo, o projeto contempla 45 jovens enxadristas. 

 

Confira os alunos que se destacaram este mês no Projeto Mentes Brilhantes. 

 

�Sub-07: Felipe Gabriel Amaro (E.M. Sagrado Coração de Jesus) 

 

�Sub-09: João Luís Silva Nogueira (E.M. Celso Banda) 

 

�Sub-11: Júlia Castro Basaglia (Colégio Império) 

 

�Sub-14: Pedro Lucas Mariano Ferreira (Colégio Padrão) 
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�Sub-17: Jean Carlos Oliveira (E.E. Américo Dias Pereira) 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

Gincana solidária movimenta alunos da E. M. José Joaquim Alves Pereira 

 

A Escola Municipal José Joaquim Alves Pereira, do Bairro Amadeu Miguel, realizou neste sábado, 

10/09, uma Gincana Cultural, Esportiva e Solidária envolvendo os alunos e toda a comunidade 

escolar com o tema “Somos fortes, quando estamos juntos”. 

 

A programação contou com atividades lúdicas, esportivas e solidárias, promovendo o estímulo ao 

desenvolvimento motor, cognitivo, e afetivo-social. Os estudantes participaram de uma gincana, 

jogos de tênis de mesa, resgataram brincadeiras como carrinho de rolimã e perna de pau, e também 

realizaram plantio de mudas. 

 

A iniciativa promoveu o resgate de valores importantes para a formação de suas capacidades morais, 

intelectuais e sociais. 

 

A prefeitura parabeniza os envolvidos e trabalha constantemente para promover ações de 

integração entre estudantes, professores, servidores e pais, oportunizando a integração escola, 

família e comunidade. 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

As equipes de basquete feminino e masculino, da Secretaria Municipal de Esportes – SESP, estão 

classificadas para a segunda etapa dos Jogos da Juventude - JOJU a ser realizada em outubro. 

 

Na primeira fase, realizada nos dias 09, 10 e 11/09, em Muzambinho, Três Corações participou com 

as equipes femininas sub-17 e sub-20 sob a supervisão do professor Luiz Felipe, e as equipes 

masculinas sub-15 e sub-17 comandadas pela professora Fernanda. 

 

Os atletas do sub-15 venceu Extrema por 43 a 19, mas perderam para Machado e Passos. O time sub-

17 masculino venceu Guaxupé por 20 a 18, mas perdeu para Pouso Alegre e Muzambinho. 

 

Já as atletas do sub-17, venceram a equipe de Machado por 25 a 22, mas não conseguiram superar 

São Lourenço e Lavras. O time sub-20 feminino conquistou a vitória sobre Juiz de Fora por 55 a 19, 

mas perderam os jogos contra Passos e São Lourenço. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Campeonato de Xadrez reúne atletas de várias cidades no Ginásio Pelezão 

 

O Campeonato Mineiro Amador de Xadrez - Categoria Livre, promovido pela Prefeitura de Três 

Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes – SESP, reuniu, neste final de semana, dias 10 

e 11/09, cerca de 80 enxadristas no Ginásio Pelezão. 

 

A competição contou com a participação de estudantes de Três Corações, de outras cidades de 

Minas Gerais e, inclusive, de outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. 

 

Os destaques do campeonato conquistaram classificação no ranking da Federação Mineira de Xadrez 

– FMX, além da premiação em diversas categorias com troféus e medalhas. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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 A equipe de vôlei masculino, da Secretaria Municipal de Esportes, participou do 3º Festival Sub 18, 

pela Liga Sul Mineira de Vôlei, que foi realizado no último sábado, 10/09, no Círculo Militar, em Três 

Corações. 

 

Os atletas venceram a equipe de Três Pontas por 2 sets a zero, mas perderam para as equipes das 

cidades de Piumhi e Pimenta. Faltam ainda duas etapas para a classificação final do Festival. Os jogos 

vão acontecer, ainda este mês, em Campos Belo e novamente aqui em Três Corações. 

 

De acordo com o professor de vôlei Mário Dantas, essa é uma equipe de jovens atletas, formada no 

início deste ano. “Esse time forma uma nova geração de atletas do vôlei em nossa cidade”, disse o 

professor. A expectativa é de que possa se classificar entre os quatro melhores do Festival. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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SESP realiza congresso técnico do Bairrão de Futsal 2022 

 

A Secretaria Municipal de Esportes, da Prefeitura de Três Corações, realizou na noite de ontem, 

08/09, o Congresso Técnico com a presença de representantes das equipes que têm interesse em 

participar do Bairrão de Futsal 2022. 

 

Durante a reunião, foram apresentadas aos representantes das equipes participantes as informações 

sobre o regulamento, regras, sistema de disputa e detalhes da premiação na competição. As equipes 

receberam ainda as fichas de inscrição, que devem ser entregues até o dia 16 de setembro, quando 

acontece o sorteio dos times que irão competir. Para mais informações sobre como se inscrever, 

basta procurar a equipe organizadora na sede da SESP, no Ginásio Pelezão. 

 

O jogo que abre o campeonato será realizado dia 19 de setembro, no Ginásio Pelezão entre o Tubia 

Futsal, do bairro Odilon Rezende, campeão da última edição do campeonato, e outro time a ser 

definido após a divulgação da tabela dos jogos. 

 

Estiveram presentes ao Congresso Técnico, além dos representantes dos times, o secretário adjunto 

de Esportes Alexander Rezende Fonseca, o diretor de Esportes Alexander Ângelo de Oliveira, o 

vereador Vinicius Dutra e Zezinho Rodrigues da reportagem esportiva da Rádio Tropical, que é 

parceira no evento. 
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#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

A equipe de vôlei masculino sub-20 que representa do município através da Secretaria Municipal de 

Esportes esteve em Carmo do Rio Claro no último sábado, 03/09, para participar do Festival de Vôlei 

Masculino Sub-20 da Liga Sul Mineira. 

 

No primeiro jogo, a equipe de Três Corações venceu o time da casa por 2 sets a 0. No segundo jogo, 

os atletas tricordianos perderam para o time de Natércia por 2 sets a 1. As cidades de Pouso Alegre e 

Piumhi também participaram do festival. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Atletas Sub 16 Masculino seguem na Liga Sul Mineira de Vôlei 

 

Os jovens atletas do vôlei de Três Corações participaram no último sábado, 27/08, do 2º Festival Sub 

16 masculino, do Campeonato da Liga Sul Mineira de Vôlei, no Ginásio Pelezão. 

 

A equipe tricordiana perdeu para a equipe de Guaranésia, de 2 sets a 0; e da equipe de São Vicente 

de Minas, de 2 sets a 1, mas seguem firmes na disputa. A tabela dos próximos jogos ainda não foi 

divulgada. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Basquete, Vôlei, Handbol e Futsal de Três Corações participam de mais uma etapa dos JOJU 

 

Atletas das equipes de basquete, vôlei e handebol, categoria adulto, da Secretaria Municipal de 

Esportes, participaram, neste final de semana, dos Jogos da Juventude, realizados dias 27 e 28 de 

agosto em Campo Belo. Participaram ainda as atletas de futsal feminino da equipe 23 de Setembro. 

 

Na segunda etapa do campeonato, o basquete feminino venceu a partida contra Passos e perdeu 

outra contra São Lourenço. O time agora aguarda resultado de outros jogos para saber se foram 

classificados para a próxima etapa. 

 

O vôlei masculino se classificou para a terceira etapa, que será realizada nos dias 24 e 25 de 

setembro, em Campo Belo. O time venceu duas partidas, uma contra Guaxupé e outra contra Campo 

Belo, e perdeu uma contra Santo Antônio do Amparo, no final de semana. 

 

O handebol feminino perdeu dois jogos, um contra Guaxupé e outro contra Lavras, mas está 

classificado para a segunda etapa. 

 

As atletas do futsal da equipe 23 de setembro perderam para o time de Campo Belo, mas, mesmo 

assim, também garantiram classificação para a terceira etapa dos JOJU. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Vôlei de Três Corações avança na Liga Esportiva de Vôlei do Sul e Sudeste de Minas 

 

A equipe de vôlei masculino adulto da Secretaria Municipal de Esportes venceu os dois jogos 

realizados domingo (21/08), no Ginásio Pelezão, pela terceira etapa da Liga Esportiva de Vôlei do Sul 

e Sudeste de Minas. 

 

No placar geral, o time de Três Corações venceu por 2 sets a zero a equipe de Pouso Alegre; e de 2 

sets a 1 a equipe de Guaxupé. A Liga ainda não definiu a tabela dos jogos da próxima etapa do 

campeonato. 

Sub 16 

 

Neste sábado, (27/08), a partir das 13h, tem jogos pelo 2º Festival Sub 16 Masculino, também no 

Ginásio Pelezão. 

 

Os jogos são abertos à população e a Secretaria Municipal de Esportes reforça o convite para que 

todos possam prestigiar os atletas tricordianos. Confira a tabela dos jogos: 

 

� 13h - Prefeitura de Três Corações X Prefeitura de Guaranésia 

� 14h - Prefeitura de São Vicente de Minas X Piumhi Tênis Clube 

� 15h - Piumhi Tênis Clube X Prefeitura de Guaranésia 

� 16h - Prefeitura de Três Corações X Prefeitura de São Vicente de Minas. 
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#PrefeituradeTrêsCorações 

#VoleiTC 

 

 

 

Atletas de vôlei e futsal de Três Corações participam do JoJu 2022 

 

As equipes de vôlei masculino e feminino e de futsal masculino da Secretaria Municipal de Esportes, 

da Prefeitura de Três Corações, participaram, neste final de semana, dos Jogos da Juventude – JoJu 

2022, no município de Extrema. Os atletas foram coordenados pelos professores Mário Dantas (vôlei 

masculino); Murtieri Salles (vôlei feminino) e Mateus Cardoso (futsal). 

 

As equipes de vôlei, categorias sub-15 (masc) e sub-17 (masc e fem), competiram na primeira etapa e 

se classificaram para a próxima fase. 

 

As equipes de futsal sub-15 e sub-17 (masc) participaram da segunda etapa e das quartas de finais, 

mas, apesar do bom desempenho em quadra, foram eliminadas da competição. 

 

A próxima etapa dos Jogos da Juventude - JoJu será realizada nos dias 21, 22 e 23 de outubro, na 

cidade Passos. 

 

#PrefeituradeTrêsCorações 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
https://www.instagram.com/explore/tags/voleitc/
https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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Atletas do Projeto Mentes Brilhantes são destaques na Liga Brasileira de Xadrez 

 

Cinco medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze: esse foi o resultado da participação dos 

enxadristas tricordianos e participantes do Projeto Mentes Brilhantes na etapa da Liga Brasileira de 

Xadrez, realizada no sábado, 20/08, em Conceição do Rio Verde. 

 

A Liga Brasileira de Xadrez teve a participação de 160 enxadristas de 14 cidades e a delegação 

tricordiana contou com a participação de 16 atletas, que são alunos do Projeto de Xadrez Mentes 

Brilhantes nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-14 e sub-17. A delegação dos atletas tricordianos 

contou também com a participação do Sgt Nataniel Mota, mestre nacional e, por diversas vezes, 

campeã mineiro. 

 

O Projeto de Xadrez Mentes Brilhantes é uma realização da Prefeitura Municipal de Três Corações, 

através da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Unimed, Unicred, Associação Médica 

de Três Corações e Logos Papelaria. A próxima etapa da LBX será em outubro, na cidade de Passos. 

 

� Medalhistas de ouro: 

Felipe Amaro (E.M. Sagrado Coração de Jesus) - Sub-07 Absoluto 

Eloá Victória (E.M. Rio do Peixe II - Zona Rural) - Sub-09 Feminino 

João Luís Nogueira (E.M. Celso Banda) - Sub-09 Masculino 

Júlia Basaglia (Colégio Império) - Sub-11 Feminino 

Jean Carlos de Oliveira (E.E. Américo Dias Pereira) - Sub-17 Masculino 

 

�Medalhistas de prata: 
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Patrick Marques de Oliveira (E.E. Olímpia de Brito) - Sub-17 Masculino 

Sgt Nataniel Mota -Três Corações - Master Masculino e vice-campeão geral Absoluto 

 

�Medalhistas de bronze: 

Miguel Trindade (Colégio Império) - Sub-09 Masculino 

Daniele Aparecida da Silva Henrique (E.E. Olímpia de Brito) - Sub-17 Feminino 

 

Confira a matéria completa em nosso site www.trescoracoes.mg.gov.br 

#PrefeituradeTrêsCorações 

 

 

 

Terceiro dia de competição das Paralimpíadas Escolares em Brasília 

 

Finalizando o último dia de competição nesta sexta-feira, 12 de agosto, dos atletas da Secretaria 

Municipal de Esportes, que compõem a Delegação de Atletas do Estado de Minas Gerais, nas 

Paralimpíadas Escolares, tivemos a participação da atleta Ketlyn Julia de Oliveira Silva, da Classe T11. 

 

A atleta é deficiente visual e necessita de um guia, que nesta competição foi o Prof. Juarez Luiz 

Abrão. 

 

Ketlyn vem se destacando nas competições e em Brasília não foi diferente. Nesta última etapa, 

Ketlyn foi campeã da prova do salto em distância. 

 

A Prefeitura Municipal de Três Corações parabeniza todos os atletas do Projeto Superando Desafios e 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituradetr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/
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também agradece o empenho e dedicação dos professores da SESP. 

 

 

 

 

 

Atletas de jiu-jítsu participam de cerimônia de graduação de faixas 

 

Cerca de 50 atletas de Jiu-Jítsu, de Três Corações, participam neste sábado, 13 de agosto, da 
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cerimônia de graduação de faixas.  O evento será realizado, às 10h, na Igreja Bola de Neve, localizada 

na Rua João Rodrigues Beck, nº 117, bairro Novo Horizonte. 

 

Os atletas fazem parte do Projeto Lutando pela Vida, da Academia GFTeam, que tem a coordenação 

do professor Carlos Augusto Portugal (Juninho), sendo desenvolvido sem fins lucrativos e treina, 

gratuitamente, crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, três vezes por semana. 

 

�Atletas 

 

O Projeto Lutando pela Vida conta com o apoio da sociedade e, cada vez mais, tem revelado 

talentos.  Nomes como Pedro Henrique Chagas Valim e Luiz Henrique Andrade já foram destaques 

por aqui, bem como a atleta Anny Gabriele Ribeiro Andrade, que neste sábado inicia uma nova 

etapa, sendo graduada para faixa verde. 

 

Estudante do Instituto Federal Sul de Minas – Campus Três Corações, Anny cursa o 1º ano de 

Administração.  Atleta desde 2018, já participou de várias competições como o Campeonato 

Brasileiro, em São Paulo. Também foi campeã no Campeonato Latino Americano, conquistou dois 

ouros e uma prata, no Circuito Bola de Neve, ouro e bronze, na Copa Lambari e prata, no Open jiu-

jítsu, em Machado:“Sem dúvidas, o jiu-jítsu mudou a minha vida, é nele que eu vejo que, 

independente dos desafios e do tamanho dos meus sonhos, é possível que sejam realizados”. 

 

A Academia Gfteam fica localizada na Rua Esperidião de Queiroz, nº 26, Santa Tereza. O telefone 

para contato é o: (35) 9 9189 4259. 
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Resultados do segundo dia de competição das Paralimpíadas Escolares em Brasília 

 

Os Atletas do Projeto Superando Desafios, da Secretaria de Esportes de Três Corações, que compõem 

a Delegação de Atletas do Estado de Minas Gerais, junto às Paralimpíadas Escolares, Regional A, na 

cidade de Brasília, participaram nesta quinta-feira, 11 de agosto, do segundo dia de competições e 

alcançaram os seguintes resultados: 

 

�Tiago Tomé de Oliveira  - classe T57 

 

1° Lugar - Arremesso de peso; 

 

�Miguel Adolfo Ferreira Fonseca  - Classe T21. 

 

2° Lugar - Arremesso de peso; 
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2° Lugar - 250m. 

 

�Vinicius Soares Nogueira Fonseca - Classe T20 

 

3° Lugar - Arremesso de peso; 

 

5° Lugar - 250m. 

 

 

 

 

 

Jogos da Juventude 2022 

 

A equipe de futebol, da Secretaria Municipal de Esportes, categoria Sub-15, classificou para a 

semifinal dos Jogos da Juventude 2022 – JOJU. A etapa será realizada em Guaxupé, em setembro. 
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A classificação veio depois da realização dos jogos da primeira fase realizados em São Lourenço, 

entre os dias 05 e 07 de agosto, onde os alunos atletas de Três Corações empataram com Extrema, 

em 1 a 1; ganharam de Machado, por 2 a 0; e de Andradas, por 4 a 3. 

 

Participaram também do JOJU, em São Lourenço, os atletas da equipe do Sub-17, que encerrou a 

participação nos jogos devido aos resultados finais, em que perderam por 2 a 0 de Machado, 

empataram em 0 a 0 com Extrema e 1 a 1 com São Lourenço. 

 

As equipes são coordenadas pelo professor Fábio Pereira Couto dos Reis. 

 

 

 

 

Resultados do primeiro dia de competição das Paralimpíadas Escolares em Brasília 

 

Os Atletas da Secretaria Municipal de Esportes de Três Corações, integrantes do Projeto Superando 

Desafios, estão compondo a Delegação de Atletas do Estado de Minas Gerais, nas Paralimpíadas 

Escolares, Regional A, na cidade de Brasília. 

 

Nesta quarta-feira, 10 de agosto, foi o primeiro dia de competição e os atletas tricordianos já 

alcançaram excelentes resultados, sendo: 

 

�Tiago Tomé de Oliveira - classe T57 

 

1° Lugar: Arremesso de Pelota; 

 

2° Lugar: Corrida, de 60m, em cadeira de rodas. 

 

�Ketlyn Julia de Oliveira Silva - Classe T11 
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1° Lugar: 60m; 

 

1° Lugar: Arremesso de Peso. 

 

�Miguel Adolfo Ferreira Fonseca - Classe T20 

 

5° Lugar: Salto em Distância. 

 

As competições vão até sexta-feira e os três primeiros colocados, de cada prova, garantem vaga na 

Fase Nacional dos Paralimpíadas Escolares, em São Paulo, no final do mês de novembro. 
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Etapa Regional dos Jogos da Juventude 

 

As equipes de voleibol masculino e basquete feminino (categoria adulto), formadas por alunos 

atletas das escolinhas da Secretaria Municipal de Esportes – SESP, participaram nos últimos dias 30 

de 31 de julho, da primeira Etapa Regional dos Jogos da Juventude, realizada em Extrema. 

 

No voleibol, coordenado pelo professor Mário Luis Dantas, os oito atletas venceram as equipes de 

Extrema e Baependi, em partidas com o placar de 3 a 0 cada. No jogo contra Extrema, as parciais 

foram de 25x15/25x23/29x27.  E contra Itanhandu, as parciais foram de 25x15/25x20/25x15. 

 

No basquete, as meninas perderam para São Lourenço por 34 x 39, mas ganharam de Passos por 39 a 

31. 

 

A SESP patrocinou a participação do Futsal Feminino (23 de Setembro) nos Jogos da Juventude e a 

equipe obteve os seguintes resultados: 

 

Guaxupé 3 x 2 TC; 

 

Extrema 4 x 7 TC. 
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Atletas de Três Corações rumo às Paralimpíadas Escolares em Brasília 

 

Os Atletas da Secretaria Municipal de Esportes, que participam do Projeto Superando Desafios, 

embarcaram nesta segunda-feira, 08 de agosto, rumo a Brasília, para participarem das Paralimpíadas 

Escolares Regional A, na modalidade Atletismo. A Capital Federal receberá, entre os dias 08 a 12,de 

agosto, a primeira Fase Regional das Paralimpíadas Escolares 2022. 

 

A convocação para comporem a Equipe de Minas Gerais veio após os excelentes resultados na Etapa 

Estadual dos Jogos Escolares, na cidade de Belo Horizonte. De Três Corações foram convocados, 

Tiago, Ketlyn, Miguel e Vinícius. Eles irão participar de provas como o arremesso de peso, salto em 

distância, arremesso de pelota, corrida de 60 metros e corrida em cadeira de rodas. O Professor de 

Educação Física, da Secretaria de Esportes de Três Corações, Juarez Luiz Abrão, atuará como guia dos 

atletas com deficiência visual de Minas Gerais. 

 

Ao todo, estão inscritos 308 atletas, de 10 unidades da federação, para as disputas de atletismo, 
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bocha e natação. Os três primeiros colocados nos regionais de atletismo se classificam 

automaticamente para a fase nacional, em São Paulo, que acontecerá em novembro, no CT 

Paralímpico. Pela primeira vez da história, Três Corações tem atletas Paralímpicos competindo no 

atletismo. 

 

As Paralimpíadas Escolares são idealizadas e organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), 

desde 2009, sendo o maior mundial para crianças com deficiência em idade escolar. No ano passado, 

o evento contou com mais de 900 atletas, de 25 unidades da federação. 

 

A Prefeitura de Três Corações parabeniza os alunos participantes e reitera todo apoio ao esporte 

paralímpico em Três Corações. 
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Tricordiano participará do Campeonato Brasileiro de Downhill 2022 

 

O tricordiano Rafael Cassiani estará no Campeonato Brasileiro de Downhill 2022. Este é o maior 

evento brasileiro da modalidade, promovido pela Confederação Brasileira de Ciclismo, com 

realização da Federação Mineira de Ciclismo, em Simão Pereira - MG. 

 

O Downhill é uma modalidade do Montain Bike e a corrida é feita em trilhas ou locais previamente 

preparados. A prova é realizada com a utilização de equipamentos de cronometragem e os pilotos, 

de forma individual, descem a trilha e tem seus tempos marcados por esse sistema. 

 

O piloto Rafael Cassiani compete nesses eventos desde 2014, colecionando uma boa quantidade de 

troféus e medalhas. O atleta já participou de 3 edições das Escadarias de Santos e, atualmente, está 

integrado na Liga Brasileira de Downhill e Federação Mineira de Downhill. 

 

Rafael é servidor público municipal, lotado no setor de licitações. A Prefeitura de Três Corações 

deseja toda sorte ao atleta e reitera o apoio em sua caminhada. 
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Atleta de jiu-jítsu é destaque na faixa marrom e participa de competição em Lavras 

 

O atleta de jiu-jítsu Robervan Ribeiro, de 30 anos, que vem se destacando em campeonatos de sua 

categoria, disputará da quarta etapa do Circuito Bola de Neve, no dia 6 de agosto, em Lavras. 

 

O circuito é um campeonato de lutas casadas que ocorre em várias cidades na região e o atleta 

Robervan está invicto na categoria de faixa marrom, sendo campeão em todas as últimas três etapas 

que já aconteceram em Varginha e em Três Corações. 

 

Integrante da equipe GFTEAM, desde 2012, o atleta, que trabalha como vigilante na Casa de Saúde 

Santa Fé, é aluno do Professor Jerferson Lemos e Carlos Augusto, do projeto social “Lutando pela 

Vida”, que vem revelando talentos na cidade. Uma das competições que participou recentemente, e 

que também se destacou, foi o campeonato realizado em Betim, onde se sagrou campeão da 

Internacional Open, na categoria Médium Marrom. 
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�Tricordianos destacam-se em competições na região 

 

A Prefeitura de Três Corações, a cada dia, vem reforçando a importância das atividades esportivas e a 

revelação de novos talentos na cidade. E, assim, através da Secretaria Municipal de Esportes, apoia 

atletas tricordianos em diversas modalidades, possibilitando a participação deles em campeonatos 

regionais e até mesmo em outros estados. O apoio vem de diversas formas, entre eles, no transporte 

dos atletas até os locais do evento. 
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Projeto Arena Peró e 23 de Setembro 

 

Este final de semana, por exemplo, cerca de 40 jogadores de futebol de 12 e 16 anos, integrantes do 

Projeto Arena Peró e da Escolinha 23 de Setembro estiveram em Brazópolis para participarem do 

Torneio Internacional BrasConect, realizado entre os dias 19 e 24 de julho naquele município. 

 

A equipe tricordiana chegou à semifinal e competiu com equipes de várias cidades da região. O 

torneio teve participação ainda de equipes de outros estados e até do Chile. 

 

Skatista Kauê Augusto 

 

O tricordiano Kauê Augusto, que conquistou o primeiro lugar, na categoria mirim, no 1º Campeonato 

de Skate realizado no domingo, 24 de julho, na cidade de Piumhi, também tem tido bastante 

incentivo do município. 

 

O skatista tricordiano faz parte do Projeto Superando Desafios desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Esportes e também é aluno da Escolinha do Projeto Social de Skate, da SESP. 

 

Em Piumhi, Kauê, que tem 13 anos, competiu com outros 13 participantes e foi o único atleta de 

paraskate no evento, realizado pela Prefeitura da cidade citada. Houve competições nas categorias 

mirim, iniciante, amador, máster e feminino. 

 

Instituto Sagrada Face 

 

Outros atletas tricordianos que também fizeram bonito, mas desta vez no tatame, foram os alunos 

do Projeto Social do Instituto Sagrada Face. Nove caratecas, entre 7 e 17 anos, participaram da 2ª 

etapa do Campeonato Mineiro Karate Interestilos, realizado dia 24 de julho, em Lagoa da Prata/MG. 

Eles trouxeram duas medalhas de ouro, além de conquistarem o quarto e quinto lugares. O projeto 

social é desenvolvido no Instituto com o apoio do professor de karatê, José Gracio. 
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Atleta tricordiano é destaque em competições de Enduro de Regularidade 

 

O advogado Geberson de Jesus, mais conhecido por Gebinho, de 39 anos, natural de Três Corações, 

compete desde os seus 14 anos e iniciou sua trajetória no ciclismo BMX, onde competiu por 

aproximadamente 10 anos, atuando em campeonatos brasileiros, mineiros, paulistas e regionais. 

 

No ano de 2018, Geberson foi campeão do “Enduro da Independência”. Já em 2020, participou do 

Rally Cerapio, que teve seu início em Fortaleza - CE, terminando em Teresina - PI, onde conquistou a 

4ª colocação. Também em 2020, o atleta tricordiano foi 4° colocado no Campeonato Brasileiro de 

Regularidade, levando o nome de Três Corações até São Paulo, Bahia, Ceará e Piauí, na modalidade 

Off Road, que transforma passeios de moto em competições de regularidade e resistência. 

 

Desde 2017, o atleta participa de campeonatos por todo Brasil e estará no o Enduro da 

Independência 2022, representando a cidade de Três Corações. A prova terá um trajeto de 

aproximadamente 1000 km, com largada na cidade de Socorro - SP e chegada na cidade de São 

Lourenço - MG. Atualmente, Geberson é líder da Copa Rio - São Paulo e segundo colocado no ranking 

paulista de enduro, com um ponto atrás do primeiro. 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes – SESP, reitera todo apoio 

ao atleta e deseja sucesso em sua caminhada. 
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Alunos da Escolinha de Futsal, da Secretaria Municipal de Esportes, vão para a próxima fase dos 

Jogos da Juventude 

 

As equipes Sub-15 e Sub-17, da Escolinha de Futsal, da Secretaria Municipal de Esportes – SESP, se 

classificaram para a próxima fase dos Jogos da Juventude, etapa microrregional. A competição, na 

sua primeira etapa, aconteceu entre os dias 22 e 24 de julho, em Baependi. 

 

Participaram também da competição, alunos atletas das equipes Sub-13. Ao todo, foram 31 alunos 

atletas que estiveram em Baependi. O evento, com participação de 29 equipes, é considerado a mais 

tradicional competição esportiva da região. 

 

A segunda etapa será realizada em Extrema, no mês de agosto e a final será em Passos, em 

novembro. 

 

Confira os resultados das partidas em que as equipe de Três Corações jogaram: 
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⚽⚽Sub-13 

 

TC 0 x 4 Passos; 

 

TC 6 x 3 Carmo de Minas; 

 

Extrema 3 x 1 TC. 

 

⚽⚽Sub-15 

 

São Lourenço 0 x 2 TC; 

 

Passos 3 x 2 TC; 

 

Extrema 3 x 5 TC. 

 

⚽⚽Sub-17 

 

Itanhandu 4 x 6 TC; 

 

TC 6 x 2 Santana da Vargem; 

 

Carmo de Minas 3 x 2 TC. 
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Tricordiano participa do Campeonato Brasileiro de Downhill 2022 

 

O atleta tricordiano Helder Andrade Silva, de 18 anos, estará no Campeonato Brasileiro de Downhill 

2022, que será realizado em Simão Pereira-MG, nos dias 29,30 e 31 de julho. A competição é 

promovida pela Confederação Brasileira de Ciclismo, com realização da Federação Mineira de 

Ciclismo e contará com a participação do também tricordiano Rafael Cassiani. 

 

Helder começou a competir em 2019, em um campeonato de downhill urbano, em São Thomé das 

Letras – MG. O atleta chegou a ser campeão da liga de downhill paulista, em 2020 e 2021, pelo 

ranking. Em setembro de 2021, ele participou do maior campeonato da América do Sul, o 

Panamericano, disputado em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, conquistando a 19ª colocação. Em 

seguida, participou do Campeonato Brasileiro de Downhill, etapa única 2021, em Carlos Barbosa - RS. 

 

A Prefeitura de Três Corações parabeniza o atleta Helder e também deseja boa sorte nas próximas 

competições. 
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Ciclista tricordiana participa de competição internacional em Taubaté 

 

A ciclista de Três Corações, Valeria Negrini, participará da Copa Internacional Michelin de Mountain 

Bike, que será realizada em Taubaté (SP), entre os dias 5 e 7 de agosto. 

 

Com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, a atleta participa de competições há apenas dois 

anos, mas já se destaca no esporte. Além de ter vencido a categoria Gravel Feminina e ter disputado 

também o XCO, em Araxá, Valeria é integrante do Time Hoffmann, que tem sua sede em Taubaté 

(SP).  Em abril ficou entre as dez melhores ciclistas do país na categoria Sub-40 Master, no 

campeonato internacional, em Petrópolis. 

 

“Na CIMTB, a etapa de Congonhas ano passado foi a minha primeira e já não quis parar mais. Uma 

prova excelente, que amo participar”, disse Valeria. “Araxá foi uma experiência incrível, porque fui 

com a cara e a coragem. Eu nunca tinha andado de Gravel em minha vida e amei a experiência. 

Agora, faz parte da minha vida. Por parte da organização, foi tudo muito impecável. Competi na 
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Gravel e também no XCO. São provas completamente diferentes e muito boas. Fiquei muito feliz com 

meu resultado e com tudo que vivenciei lá”, concluiu a ciclista. 

 

 

 

 

 

 

Etapa Estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais 

 

Alunos atletas, que participam dos projetos esportivos da Secretaria Municipal de Esportes, 

estiveram em Uberaba, no último final de semana, para participar da etapa Estadual dos Jogos 

Escolares de Minas Gerais. 

 

Os JEMGS foram realizados entre os dias 25 a 30 de julho e teve a participação de mais de 3 mil 

atletas de todo o Estado, que participaram das modalidades de atletismo, badminton, basquetebol, 

ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de 

mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. 

 

Três Corações teve representatividade no atletismo, judô, natação e xadrez. Participaram os 

seguintes atletas: 
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�Vinícius, da E. E. Godofredo Rangel, que ficou em 12° lugar no arremesso de peso (mod.2). O aluno 

também ficou em 6° lugar no lançamento de disco (mod. 2). 

 

�Ruan, da E. E. Godofredo Rangel, ficou em 16° lugar no arremesso de peso mod. 2. 

 

�João Vitor, da E. E Godofredo Rangel, ficou em 5° lugar na corrida 100 metros (mod. 2- l). Ele 

também participou da corrida 400 metros, mod. 2, ficando em 12° lugar. 

 

�Luis Otávio, da E.E. Bueno Brandão, ficou em 5° lugar em salto em distância (mod. 2). 

 

�E Edezio Gabriel, do Colégio Aplicação, ficou em 10° lugar no salto em distância (mod. 1). 

 

Os alunos participam do Projeto de Atletismo, da SESP, coordenado pelo professor Miguel Ângelo. 

 

�Na natação, acompanhado pelo professor Mateus Cardoso, o aluno João Otávio Provas ficou em 

16ºlugar nos 50 m livre e 9º lugar nos 50 m peito. 

 

�No xadrez, coordenado pelo professor de xadrez, da SESP, Flávio Vitor, a aluna Andreza Teixeira de 

Mello Jesus, do Instituto Federal Sul de Minas, ficou em 10º lugar (mod. 2). 

 

�No judô, participou o aluno atleta Emanuel Joaquim Cubi Gonçalves, da E. E. Godofredo Rangel 

(mod. 1). Ele foi acompanhado pelo professor Fábio Pereira. 
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Atletas de Três Corações são destaques no 52º Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo 

 

Os atletas tricordianos, de fisiculturismo, Rodrigo Moraes e Jeniffer Moraes participaram do 52º 

Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, realizado pela IFBB Brasil (Confederação Brasileira de 

Fisiculturismo e Fitness), em Vitória-ES, entre os dias 28 e 31 de julho. 

 

Após serem campeões em suas categorias no Campeonato Mineiro deste ano, eles representaram a 

seleção mineira de atletas. Ambos sagraram-se campeões brasileiros nas categorias Mens Physique 

(Rodrigo Moraes) e Welness (Jeniffer Moraes), ganhando vaga para representar o Brasil no 

Campeonato Sul-Americano, que ocorrerá no mês de outubro. 

 

O esporte exige do atleta disciplina, controle mental e constância nos treinos, além de uma 

alimentação regulada, buscando maior condicionamento físico. Os atletas contaram com o apoio do 

médico, Dr. Luiz Carlos Coelho, do preparador Físico, Daniel Alves e do nutricionista, Liberato Torino. 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, reitera o apoio aos 

atletas e deseja sucesso em suas caminhadas no esporte. 
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Secretaria Municipal de Esportes realiza Festival de Handebol 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria de Esportes – SESP, realizou entre os dias 4 e 8 

de julho, no Ginásio Poliesportivo Pelezão, o Festival de Handebol.  144 atletas, divididos em 12 

equipes, disputaram nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. 

 

�Classificação final: 

 

Sub-11 

 

1°lugar: Colégio Nova Geração; 

 

2°lugar: Colégio Nova Geração. 

 

Sub-13 
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1° lugar: Colégio Nova Geração; 

 

2° lugar: Colégio Aplicação. 

 

Sub-15 

 

1° lugar: Handebol Três Corações; 

 

2° lugar: Colégio Aplicação. 

 

Sub-17 

 

1° lugar: E.E. Américo Dias A; 

 

2° lugar: E.E. Américo Dias B. 

 

A Prefeitura de Três Corações parabeniza os atletas, professores e organizadores do torneio e 

reafirma o compromisso em desenvolver a educação e o esporte, promovendo a qualidade de vida 

dos jovens tricordianos. 
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Colégio Nova Geração utiliza pista de atletismo, do Parque Dondinho, para realização de competição 

 

A pista de atletismo do Parque Dondinho foi utilizada essa semana pelos alunos do Colégio Nova 

Geração, que estão participando de competições esportivas durante toda a semana. 

 

A competição realizada na pista, nesta terça-feira (12/07), contou com a participação de 100 alunos, 

que estiveram sob a coordenação dos educadores físicos Flávio Vitor Expedito e Ludmila Silva de 

Moraes. 

 

Os jogos internos do Colégio Nova Geração terminam na sexta-feira (15/07) e participam alunos de 

idade entre 2 anos, da Educação Infantil, até 17 anos, do 3° ano do Ensino Médio que participam de 

competições de futsal, handebol, basquetebol, voleibol, tênis de mesa, atletismo entre outros. 

 

Os jogos são realizados nas quadras do Complexo Esportivo Mury, onde são feitas as atividades de 

educação física da escola. O local conta com campos de grama sintética, localizado no bairro Jardim 

Umuarama.   No Parque Dondinho, além da competição de atletismo, houve também um 

campeonato de xadrez interno, no Clube de Xadrez. 
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Durante a competição, os alunos da educação infantil aproveitaram para se divertir nos brinquedos 

instalados no Parque. 

 

 

 

 

 

 

1ª Etapa do Circuito Mineiro de Skate Street 

 

O Parque Dondinho recebeu, nos dias 09 e 10 de julho, mais de quatro mil pessoas, que foram 

prestigiar a 1ª Etapa do Circuito Mineiro de Skate Street. O evento reuniu, em Três Corações, cerca 

de 180 atletas de mais de 70 cidades de Minas Gerais e também de outros estados como: São Paulo, 

Rio de Janeiro, Pará, Mato Grosso, Paraná, Espírito Santo e Goiás. 

 

Para Cléo Costa, organizador do evento, Três Corações entrou para a história com a realização dessa 

etapa na cidade, já sendo considerada uma das maiores realizadas esse ano em todo o Estado: 

“Temos uma pista que é aprovada para competição e, recentemente, passou por uma pintura em 

toda sua extensão. É a primeira vez que temos o total apoio para a realização de um circuito como 

esse e estou muito feliz com o resultado”, ressaltou o skatista, fazendo referência ao apoio do 
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Prefeito Nadico Vilela com a estrutura de toda a festa, que também teve apresentação de bandas, 

praça de alimentação e brinquedos do Bozó. Cléo também ressaltou o apoio da Secretaria Municipal 

de Esportes e da Câmara Municipal, que pretende, inclusive, criar um projeto que denomina uma 

semana do skate no município. 

 

�Circuito 

 

A 1ª Etapa do Circuito Mineiro de Skate Street premiou os melhores de todas as categorias (mirim, 

iniciante, feminino 1 e 2, paraskate, além de atletas amadores e máster) até os terceiros lugares. 

Foram distribuídos mais de R$ 25 mil em premiação, além de troféus e medalhas. 

 

De Três Corações, houve quatro atletas que se destacaram e conquistaram pontuação que somam 

para os próximos campeonatos: 

 

Luís Fernando (Dino) que ficou em 5º lugar, na categoria amador, disputando com 53 participantes; 

 

Kauê Augusto que ficou em 2º lugar, na categoria paraskate, e se tornou o destaque da competição; 

 

Sofhia Levandowisk que ficou em 5º lugar, no feminino 2; 

 

Kelton Gabriel, que ficou em 3º, na categoria iniciante. 

 

 

 

Equipe tricordiana de vôlei, da Secretaria Municipal de Esportes, é destaque em mais uma 

competição 

 

A equipe de vôlei, da Secretaria Municipal de Esportes – SESP, da Prefeitura Municipal de Três, mais 

uma vez se destaca em campeonato regional. Desta vez, foi no 2º Festival Sub 18 Masculino, 

realizado no dia 25 de junho, em Natércia. 

 

Em três jogos, a equipe tricordiana, coordenada pelo professor Mário Luís Paixão Dantas, ganhou 

duas partidas e perdeu uma. Os resultados dos jogos foram: 
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�Três Corações 2x0 Piumhi; 

 

�Três Corações 2x0 Três Pontas; 

 

�Três Corações 1x2 Natércia. 

 

Escola de Vôlei 

 

Lembrando que as aulas de vôlei acontecem na Escola Estadual Clóvis Salgado e também no Ginásio 

Pelezão, tanto para iniciantes quanto para jogadores avançados. Interessados podem entrar em 

contato na Secretaria Municipal de Esportes pelo telefone: (35) 3691-1047. 

 

 

 

 

A equipe de vôlei da Secretaria Municipal de Esportes conquista o terceiro lugar no 2º Festival Adulto 

Masculino da Liga Sul Mineira de Voleibol 

 

A equipe de vôlei da Secretaria Municipal de Esportes, da Prefeitura de Três Corações, ficou em 

terceiro lugar no 2º Festival Adulto Masculino da Liga Sul Mineira de Voleibol, válidos pelo 

Campeonato Sul Mineiro de Vôlei. Os jogos foram realizados no Ginásio Pelezão, no dia 19 de junho. 

 

O time de Três Corações ganhou, de 2 a 1, de Guaxupé, de 2 a 0 de Varginha e perdeu de 2 a 0 para 

Piumhi. 

 

�Os outros resultados foram: 

 

Prefeitura de Varginha 02 x 00 Prefeitura de Pouso Alegre; 

 



 

 95 
 

Piumhi Tênis Clube 02 x 00 Prefeitura de Pouso Alegre; 

 

AGVI – Polo Guaxupé 02 x 00 Prefeitura de Pouso Alegre. 

 

No próximo dia 25 será realizado no Ginásio Municipal de Natércia o 2º Festival Sul 18 Masculino. Os 

jogos começam às 8h30min. 

 

�Confira os jogos: 

 

Prefeitura de Pouso Alegre X Prefeitura de Piumhi; 

 

Prefeitura de Três Corações X Prefeitura de Piumhi; 

 

Prefeitura de Natércia X Prefeitura de Pouso Alegre; 

 

Prefeitura de Três Corações X Prefeitura de Três Pontas; 

 

Prefeitura de Natércia X Prefeitura de Três Corações; 

 

Prefeitura de Pouso Alegre X Prefeitura de Três Pontas; 

 

Prefeitura de Natércia X Prefeitura de Três Pontas. 

 

Escola de Vôlei 

 

As aulas de vôlei são dadas pelo professor Mário Luís Paixão Dantas e acontecem na Escola Estadual 

Clóvis Salgado e também no Ginásio Pelezão, tanto para iniciantes quanto para jogadores avançados. 

Interessados podem entrar em contato na Secretaria Municipal de Esportes pelo telefone: (35) 3691-

1047. 
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Tricordiano destaca-se em campeonato de hipismo na Suíça 

 

O tricordiano Francisco Musa venceu o concurso de hipismo, salto cinco estrelas, na Suíça. O 

campeonato foi realizado em Saint Gallen, dia 3 de junho. 

 

Francisco Musa montou “Catch me Marathon”, em uma prova de “TwoPhases”, com obstáculos a 

1m45 e fechando o tempo de 35s84. 

 

O atleta, no mesmo concurso, mas em uma prova de contrarrelógio, ficou em nono lugar. 

 

Francisco José Mesquita Musa, 44 anos, filho de Antônio José Dias Musa e Silvana Mesquita Musa, 

começou a montar aos 12 anos com o pai, na Escola de Sargentos das Armas – ESA, e tornou-se um 

grande competidor da categoria, se destacando em diversos torneios de hipismo no país e no 

exterior, acumulando títulos. 

 

 

 

�Taça EPTV de Futsal: Três Corações vence Itamonte por 5 x 2 

 

Em partida válida pela 4ª rodada da Taça EPTV de futsal, no dia 2 de junho, a equipe de Três 

Corações, jogando em casa, venceu pelo placar de 5x2 a equipe de Itamonte. O jogo foi realizado no 

Ginásio Poliesportivo Pelezão. 

 

Os gols do time tricordiano foram marcados por Pablo Borges, Patrick Tiburcio, José Expedito e Gean 

Rodrigues (duas vezes). 

 

A próxima partida da equipe tricordiana será no dia 6 de junho, contra a equipe de Monte Santo de 

Minas, em Muzambinho. 
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Três Corações está em segundo lugar no grupo 23, com 3 pontos. Monte Santo de Minas lidera, 

também com 3 pontos, mas com um gol a mais de saldo.  Itamonte é lanterna do grupo e ainda não 

somou pontos. 

 

Só se classificam para a 2ª fase da competição os primeiros colocados de cada grupo. A melhor 

equipe entre os segundos colocados será repescada para a próxima fase. 

 

 

 

 

Judoca tricordiano é destaque em competição 

 

O judoca tricordiano Miguel Nogueira dos Santos, de 8 anos, foi medalha de ouro no Campeonato 

Regional Circuito das Águas, disputado no último domingo, 22 de maio, na cidade de Caxambu. 

 

Mais de 60 crianças, de 8 a 13 anos, de 5 cidades do circuito das águas, participaram da competição. 
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Miguel representou Caxambu e Três Corações, sendo campeão de sua categoria. 

 

A Prefeitura Municipal de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes – SESP, 

parabeniza o atleta tricordiano e reitera o apoio ao seu desenvolvimento, desejando sucesso em sua 

caminhada como judoca. 

 

 

 

 

�3ª rodada da Taça EPTV de Futsal: Três Corações vence mais uma partida 

 

A Equipe de Futsal de Três Corações venceu a equipe de Campos Gerais, em jogo válido pela 3ª 

rodada da Taça EPTV de Futsal. O placar ficou em 3 x 1 para o time tricordiano e a partida aconteceu 

na segunda-feira, 23 de maio, em Lavras. 

 

Os gols do time tricordiano foram marcados por Gean Rodrigues, Pablo Borges e Alexander Asloquer 
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– Potita. 

 

�Sobre a 31ª edição da Taça EPTV de Futsal 

 

A 31ª edição da Taça EPTV de Futsal conta com a participação de 55 cidades e começou no dia 30 de 

abril. A primeira fase encerra-se nesta segunda-feira, 23 de maio. Já a grande final está marcada para 

o dia 2 de julho. 

 

 

 

 

 

Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG: fim da etapa microrregional em Três Corações 

 

A etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), sediada em Três Corações, foi 

encerrada no dia 21 de maio e contou com a participação de diversos estudantes atletas, de 12 a 17 

anos, de escolas públicas e particulares de 25 cidades da região, nascidos, exclusivamente, nos anos 

de 2008 a 2010, módulo I, e 2005 a 2007, módulo II. 

 

As competições serviram como seletiva para a etapa regional, que será disputada entre os dias 27 de 

junho e 3 de julho, na cidade e Extrema. 

 

�Classificaram para a etapa regional as seguintes escolas tricordianas: 

 

Módulo I - Voleibol Masculino: Colégio Aplicação Professor José Maria Ferreira Maciel. 

 

Módulo II - Basquete Feminino: E.E. Américo Dias Pereira; Futsal Masculino: E.E. Américo Dias 

Pereira. 

 

�Classificados para Etapa Regional (Xadrez) 
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Módulo I - Xadrez Masculino: Otávio Cruz D'Ângelo Carvalho, do Colégio Nova Geração e Lucas 

Henrique Souza de Oliveira, da E.M Professor Franco da Rosa. 

 

Xadrez Feminino: Anna Luíza de Assis, da E.M. Professor Franco da Rosa. 

 

Módulo II - Xadrez Masculino: Patrick Marques De Oliveira, da E.E Olímpia de Brito e Luiz Felipe 

Ferreira Valim, do Colégio União Unidade II. 

 

Xadrez Feminino: Andreza Teixeira de Melo Jesus e Maria Eduarda Silva Andrade, do Instituto Federal 

de Três Corações. 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, parabeniza todos os 

atletas, professores e organizadores do evento e deseja boa sorte aos competidores. 

 

 

 

 

 

Atletas do Projeto Superando Desafios participam de corrida do Corpo de Bombeiros 

 

Os atletas do Projeto Superando Desafios disputaram neste domingo, 22 de maio, a Corrida do Corpo 

de Bombeiros, em Três Corações, que contou com a participação de mais de 300 competidores da 

cidade e região. 

 

O evento foi composto por corridas de 5 km e 10 km, além de uma caminhada de 2 km. Os Atletas do 

Projeto Superando Desafios, familiares e professores participaram do evento. 

 

A etapa concluída em Três Corações faz parte de um circuito de corridas, que também tem como 

sede as cidades de São Lourenço e Lavras. 

 

O Projeto Superando Desafios busca diferentes vivências esportivas e desafios para que o repertório 

motor, cognitivo e social dos atletas seja aprimorado. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal 

de Esportes, agradece a corporação do Corpo de Bombeiros de Três Corações e os alunos 
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participantes. 

 

 

 

Atletas de projeto social destacam-se em Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 

 

A Prefeitura de Três Corações parabeniza os atletas tricordianos que participaram do Campeonato 

Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizado no início de maio, em Barueri – SP. 

 

A atleta Anny Gabrielle Ribeiro Andrade e os atletas Pedro Henrique Chagas Valim e Luiz Henrique 

Andrade participaram da competição, considerada a maior da América Latina e uma das maiores do 

mundo, representando Três Corações, através da Academia Gfteamdo “Projeto Lutando Pela Vida”, 

coordenado pelo professor Carlos Augusto Junior (Juninho Portugal). 

 

Pedro, de 13 anos, faixa laranja, participa de campeonatos desde os 7 anos de idade. O garoto tem 

em seu currículo diversas conquistas, participando de mais de 50 competições e colecionando 

medalhas, entre elas, 38 de ouro.  

 

Anny Gabrielle tem 14 anos e treina desde os 5 anos. Com uma rotina de treinos disciplinada, a atleta 

se prepara para participar dos próximos campeonatos, sendo o Mineiro, em Pouso Alegre, dia 17 de 

julho. 

 

Luiz Henrique Andrade, de 14 anos, é faixa laranja e treina desde 2019 e, como Pedro e Anny, 

também acumula título de campeão e se prepara para representar Três Corações no Mineiro, em 

Pouso Alegre. 

 

Para o professor Juninho Portugal, a participação dos atletas no Campeonato Brasileiro, em Barueri, 

foi muito significativa: “Chegamos as quartas de finais de um dos campeonatos mais importantes do 

mundo, considerando que não vivemos cem por cento do esporte. Fizemos mágica!”, ressaltou. 

 

 �Projeto Lutando pela Vida 

 

O Projeto Lutando pela Vida é desenvolvido sem fins lucrativos e treina, gratuitamente, cerca de 60 

crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, três vezes por semana: “Recebemos crianças de todos os 
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bairros da cidade e ensinamos, através   do jiu-jitsu, que todo objetivo exige um trabalho árduo e 

com resiliência!”, afirmou o professor Juninho Portugal. 

 

O projeto, que conta com apoio da sociedade, funciona na Academia Gfteam, localizada na Rua 

Esperidião de Queiroz, nº 26, Santa Tereza. O telefone para contato é o: (35) 9 9189 4259. 

 

 

 

 

Cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG 

 

A cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de Minas Gerais, etapa microrregional, foi marcada por 

muita emoção na noite de segunda-feira, 16 de maio, no Ginásio Poliesportivo Pelezão. 

 

O evento, que teve a participação de quase 2 mil alunos atletas de Três Corações e de mais 24 

cidades da região, é uma realização do Governo de Minas e foi organizado pela Secretaria Municipal 

de Esportes de Três Corações. A abertura oficial foi declarada pelo Coordenador dos JEMG, da 

Superintendência Regional de Ensino, Rober Naves Vicente. 

 

Além do juramento dos atletas, feito pela estudante Ainã Sicaweja Rezende Gomes, um dos 

momentos mais marcantes e muito aplaudido pelo público presente foi o desfile da tocha pelo 

ginásio, conduzida pelas atletas Mylena Eliada de Jesus Ribeiro, Naysla Aparecida Ribeiro e Mikaela 

Vitória Gonçalo Bento, que transportaram a chama até o acendimento da pira, no alto da quadra. 

 

A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares, desfile das delegações das 

cidades e apresentação artística do professor de dança, o bailarino Paulo Sérgio de Souza e também 

a Banda da Escola de Sargentos das Armas - ESA, sob a regência do Maestro Subtenente Mac. Intyer. 

Entre os presentes, os jogadores da seleção brasileira de vôlei, Rodrigo Nascimento e Marlon 

Muraguti Yared. 

 

Outro momento de destaque da cerimônia foi o desfile da delegação de Três Corações, em que os 

alunos atletas foram conduzidos pelo tradicional boneco representando o Pelé, jogador que nasceu 



 

 103 
 

em Três Corações. 

 

“O esporte é o melhor projeto social do mundo, pois ele consegue unir pessoas, independente, de 

raça, cor, crença ou status social e Três Corações está voltando a respirar esporte. São diversas 

competições em diversas modalidades que voltam a acontecer por toda cidade. E o JEMG vai se 

tornar um marco dessa retomada à vida de nossa cidade”, afirmou o Prefeito Nadico Vilela. 

 

As competições, que começaram ontem, 16 de maio, seguem até dia 21, nas modalidades de 

basquete, futsal, handebol, voleibol e xadrez. 

 

 

 

 

�Campeonato Mineiro SUB 20: Atlético TC ganha de 4 x 0 em disputa contra Serranense 

 

O Atlético TC estreou com vitória neste domingo, 15 de maio, no Campeonato Mineiro SUB 20. O 

jogo contra Serranense, de Nova Serrana, terminou em 4 a 0. 

 

Os gols foram marcados pelos atacantes Diego e Felipe, pelo meio campo Thalys e também pelo 

atacante Gustavo. 

 

A partida foi válida pela primeira rodada do Campeonato da Primeira Divisão de 2022. 

 

O próximo jogo do Atlético será no sábado, dia 21 de maio, às 10h, no Estádio Municipal de Ibirité - 

MG. 
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�Três Corações vence partida na 2ª rodada da Taça EPTV de Futsal 

 

A Equipe de Futsal de Três Corações ganhou de 4 a 0 da equipe de Santo Antônio do Amparo pela 2ª 

Rodada da Taça EPTV de Futsal, realizada na quinta-feira (12/05). 

 

A partida aconteceu no Ginásio Poliesportivo Pelezão. No mesmo dia, jogaram também em Três 

Corações e empataram em 1 a 1,os times de Luminárias e Paraguaçu. 

 

Sobre a Taça EPTV 

 

A 31ª edição da Taça EPTV de Futsal Sul de Minas conta com a participação de 55 cidades e começou 

no dia 30 de abril. Os jogos da primeira fase vão até o dia 23 de maio. A grande final está marcada 

para o dia 2 de julho. 
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Tricordiano participa de campeonato brasileiro de jiu-jitsu 

 

O tricordiano Pedro Henrique Chagas Valim, 13 anos, participará no próximo final de semana, 14 e 15 

de maio, do Campeonato Brasileiro CBJJ 2022, em Barueri-SP, considerada a maior competição de 

Jiu-Jitsu da América Latina e uma das maiores do mundo. 

 

Pedro disputará, na categoria infantil de até 55 kg, a faixa laranja com outros dez atletas de todo 

país. 

 

O atleta de jiu-jitsu participa de campeonatos desde os sete anos e treina na academia GFTEAM Três 

Corações/Projeto Lutando pela Vida e tem em seu currículo diversas conquistas em campeonatos, 

participando de mais de 50 competições.  Em 2021, ficou em 1° Lugar no ranking da Federação 

Brasileira de JIU-JITSU. 

 

No último dia 30 de abril, participou de um evento (TL Champion) na cidade de Arcos, sendo 

campeão em duas disputas. 

 

Fotos: Rita Maciel 
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1ª Edição do Pedal do Vital 

 

Cerca de 50 ciclistas de Três Corações participaram da 1ª Edição do Pedal do Vital, evento de 

Mountain Bike (MTB), realizado no dia 1º de maio, na cidade de Campanha. A equipe, denominada 

ByBike, é composta de ciclistas de várias categorias, entre amadores e iniciantes, intermediários e 

avançados e tiveram o apoio da Secretaria Municipal de Esportes - SESP da Prefeitura de Três 

Corações, que cedeu o ônibus para o transporte dos atletas. 

 

De acordo com um dos integrantes da ByBike, Otávio Souza, em Campanha, os ciclistas foram 

recebidos pelo Prefeito, Roberto Silva, no coreto da praça da cidade. Na oportunidade, Roberto Silva, 

parabenizou o prefeito Nadico Vilela pelo apoio que Três Corações dá ao esporte: “O Pedal do Vital 

foi muito bem organizado e só temos que agradecer a todos pelo apoio da nossa participação”. 

 

A equipe ByBike participa de trilhões, rachões e campeonatos, unindo ciclistas adultos e 

infantojuvenis, entre homens e mulheres. Não há limite de idade dos integrantes.  As únicas regras 

são: ter responsabilidade, comprometimento e respeitar uns aos outros. 

 

�Pedal do Vital 

 

A 1ª edição do Pedal do Vital reuniu na cidade de Campanha 210 ciclistas, entre as categorias adulto 

e kids.  De acordo com a organização, o nome do evento é uma homenagem ao aniversário natalício 

do Cientista Vital Brazil Mineiro da Campanha. 

 

◾Créditos Fotos: Rita Maciel 
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Kauê Augusto e Luís Fernando vencem campeonato de skate no centro-oeste de Minas Gerais 

 

Os atletas tricordianos de skate, Kauê Augusto e Luís Fernando, se destacaram por seus 

desempenhos e venceram competições em Santo Antônio do Monte, no centro-oeste de Minas 

Gerais. 

 

Kauê Augusto participou da categoria mirim e conquistou o primeiro lugar, de maneira inédita. Com 

duas voltas impecáveis, o atleta paralímpico se sagrou campeão. 

 

Já Luis Fernando, que também tem um histórico extraordinário no skate, acabou como primeiro 

colocado na categoria amador, levando R$800,00 (oitocentos reais) para casa. 

 

A Secretaria Municipal de Esportes -SESP deu todo apoio necessário aos atletas. O Instrutor de Skate, 

Cléo Costa, acompanhou os meninos durante a viagem, oferecendo toda assistência técnica e 

emocional. 

 

A Prefeitura de Três Corações parabeniza os dois skatistas, que são um orgulho para a população 

tricordiana. 
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Kauê Augusto se classifica para Campeonato Brasileiro de Skate 

 

O atleta tricordiano Kauê Augusto conquistou uma vaga para o Campeonato Brasileiro de Skate, após 

participar da “Seletiva das Loterias Caixa”, que ocorreu em Belo Horizonte, nos dias 23 e 24 de abril. 

A Seletiva envolveu atletas de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, 

Tocantins e Goiás. 

 

Kauê Augusto foi o único paraskatista a participar da seletiva e se destacou na grande final. O local e 

a data do Campeonato Brasileiro de Skate ainda serão definidos. 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes - SESP, dará todo o apoio 

necessário para que Kauê alcance seus objetivos e cresça ainda mais nesse esporte, que tem dado 

tantas alegrias e conquistas ao município. 
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Willian Peixinho se destaca em mais competições 

 

O nadador Marcos Willian das Graças Leite, de 18 anos, conhecido em Três Corações como Willian 

Peixinho, se destacou mais uma vez em competições de natação. O atleta tricordiano participou de 

sete provas, no Circuito Paralímpico Loterias Caixa, na cidade de São Paulo, nos dias 9 e 10 de abril, 

onde bateu suas melhores marcas pessoais, além do recorde nacional nos 50m borboletas. 

 

O atleta conquistou o 1º lugar nos 200m livre, 1º lugar nos 50M peito, 4º lugar nos 50m livre, 2º 

lugar nos 150m medley, 2º lugar nos 50m costas, 3º lugar nos 100m livre e 1º lugar nos 50m 

borboleta, recorde brasileiro. 

 

O atleta, desde 2018, representa o Clube Bom Pastor, em Juiz de Fora. Agora, é chamado de Lambari 

pelos colegas de Clube e tem o sonho de participar das Paralimpíadas de 2024, na França. 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, parabeniza o atleta que é 
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um orgulho para a população tricordiana. 

 

 

 

 

TORNEIO ESCOLAR DE XADREZ 2022 

 

Na segunda-feira, 18 de abril, aconteceu o Torneio Escolar de Xadrez 2022, no Instituto Federal - 

Campus Três Corações - Unidade Atalaia. O evento, que contou com a participação de 43 alunos, de 

08 escolas, teve a promoção e realização da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, 

em parceria com o Instituto Federal. 

 

Participaram da competição: Instituto federal, E.E. Olímpia de Brito Cívico-Militar, E.M. José Joaquim, 

E.E. Clóvis Salgado, E.M. Rio do Peixe II, Colégio Padrão, Colégio União e a E.E Luiza Gomes Lemos. 

 

O Diretor do Instituto Federal, Sr. Francisco de Paula, o Secretário Municipal de Educação, Paulo 
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Rogério Naback e o Professor, Bruno Amarante Couto Rezende, da DDE/IF estiveram presentes. 

 

�Foram distribuídas medalhas para os (as) três primeiros (as) colocados (as) de cada categoria, 

sendo: 

 

Sub.14 Masculino - 2008/2009/2010 

 

Ouro: Pedro Lucas Mariano Ferreira - Colégio Padrão; 

Prata: João Gustavo Ribeiro Teixeira - Colégio Padrão; 

Bronze: Joaquim Henrique Corrêa Braz - E.M. José Joaquim. 

 

Sub -14 Feminino - 2008/2009/2010 

 

Ouro: Ana Clara Santana Correa - E.E. Olímpia de Brito Cívico-Militar; 

Prata: Lissa Hellen Faustino Lodgero - E.M. Rio do Peixe II; 

Bronze: Nataly Tavares Dias - E.E.Olímpia de Brito Cívico-militar Cívico-Militar. 

 

Sub -17 Masculino - 2005/2006/2007 

 

Ouro: Mateus Emanuel - Instituto Federal; 

Prata: Peterson Henrique - Instituto Federal; 

Bronze: Kauan Alves - Instituto Federal. 

 

Sub -17 Feminino - 2005/2006/2007 

 

Ouro: Andreza Teixeira - Instituto Federal; 

Prata: Maria Eduarda - Instituto Federal; 

Bronze: Júlia Andrade Reis - E.E. Luiza Gomes. 

 

A Prefeitura Municipal de Três Corações agradece as escolas participantes e parabeniza os alunos 

pela dedicação. 
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Projeto Superando Desafios 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes – SESP, realizou no último 

sábado, 09 de abril, uma palestra e atendimentos aos pais e alunos do Projeto Superando Desafios. 

 

O palestrante e Psicólogo Esportivo, Thiago Galdino de Souza, conduziu uma roda de conversa com 

os pais e alunos, além de entrevistas individuais com os pais pra que eles pudessem se apresentar. O 

Secretário Municipal de Esportes, Amarino Anor Amadeu esteve presente no evento. 

 

O Projeto Superando Desafios, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de 

Três Corações, é uma ação esportiva e educacional desenvolvida para alunos, atletas, com 

deficiências, sendo coordenado pelos Professores da SESP Juarez Luiz Abrão, Marcelo Henrique dos 

Santos, Adélia Luci Ribeiro Abrão, Ludmila Morais e Viviane Reghim Calheiros. Hoje, cerca de 30 

inscritos participam do atletismo. 

 

O Psicólogo Thiago Galdino de Souza realizará atendimentos quinzenalmente, de forma voluntária, 

aos pais e alunos do projeto. Serão realizadas dinâmicas, trabalhos de diagnósticos com as crianças, 

terapias e tratamentos. 
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Ciclista tricordiana fica entre as dez melhores do país em competição no Rio de Janeiro 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria de Esportes, parabeniza a ciclista tricordiana 

Valéria Negrini, de 34 anos, que participou da Copa Internacional de Mountain Bike, que aconteceu 

em Petrópolis, no Rio de Janeiro, entre os dias 1º e 3 de abril. A atleta ficou entres as dez melhores 

ciclistas do país na sua categoria, a SUB 40 Master. 

 

Valéria é uma das ciclistas que tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes: 

“Participei da competição mesmo estando em recuperação de uma lesão no ombro. Mas corri, com 

muita garra e determinação”, disse a atleta, que vem se destacando, cada vez mais, no esporte da 

sua modalidade. 

 

A próxima competição que a atleta tricordiana participará será em Araçoiaba da Serra-SP. 

 

CIMTB Michelin 

 

A Copa Internacional Michelin de Mountain Bike é um evento que conta pontos para o ranking 

mundial e neste ano teve a participação de mais de 800 competidores do Brasil e de outros países, 

em cerca de dez categorias. 

 

A atual campeã olímpica, Jolanda Neff, venceu do Cross Country Olímpico (XCO) da CIMTB. Ela 

liderou a prova do início ao fim. O top 3 teve ainda a austríaca Laura Stigger e a britânica Evie 

Richards, dona da Rainbow Jersey de campeã do mundo. 

 

O primeiro lugar do Cross Country Olímpico da super elite masculina foi para o chileno Martin 

Vidaurre, em segundo ficou o romeno Vlad Dascalu e o terceiro lugar no pódio foi ocupado pelo suíço 

Thomas Litscher, o campeão do Short Track (XCC) no dia anterior. 

 

�Mais informações sobre a CIMTB Michelin em: https://www.cimtb.com.br 
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�Atleta tricordiana é destaque na natação 

 

A nadadora tricordiana Ana Carolina Arlindo, de 15 anos, vem se destacando em competições de 

natação, representando Três Corações em torneios estaduais e nacionais. 

 

Ana iniciou a natação na Academia Bem Star de Natação, em 2015. Competiu pela primeira vez em 

2016, conquistando sua 1ª medalha de ouro nos 25m nado livre e o desempenho a tornou uma das 

principais atletas da região. 

 

Em agosto de 2018, representando o Clube Campestre, de Varginha, ela obteve medalha de ouro nos 

50m nado crawl e 50m nado costas na competição da Copa Brasil de Natação, em Juiz de Fora. Além 

disso, também recebeu a medalha de prata nos 50m nado borboleta. No mesmo ano, participou da 

etapa final da Copa Minas Geral, em Conselheiro Lafaiete, ocupando o 1º lugar nos 50m nado costas, 

2º lugar 100m borboleta e 50m crawl e também o 3º lugar nos 50m nado borboleta. 

 

Já em 2021, a nadadora foi campeã estadual da Copa Minas de Natação na categoria Juvenil, 

ganhando todas as provas. 

 

Neste ano (2022), Ana participou da seletiva estadual do Campeonato Estudantil GYMNASIADE, um 

dos principais torneios estudantis do mundo, representando a Escola Estadual Américo Dias Pereira. 

Ela se classificou em três provas, sendo: 50m livre, 100m costas e 200m costas. Ela disputou a etapa 

nacional realizada em Aracaju/SE, entre os dias 28/03 a 30/03, compondo a equipe mineira. 

 

Em fevereiro, a atleta passou no teste do MAKENZIE ESPORTE CLUBE de Belo Horizonte e foi 

convidada a fazer parte da equipe principal da categoria Juvenil II. 

 

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Esportes, parabeniza e deseja todo 

sucesso para a atleta tricordiana. 



 

 115 
 

 

 

 

 

 

�Willian Peixinho é convocado para seleção paralímpica sub-20 de natação 

 

O nadador Marcos Willian das Graças Leite, de 18 anos, conhecido em Três Corações como Willian 

Peixinho, foi convocado para a seleção paralímpica sub-20 de natação. O atleta, desde 2018, 

representa o Clube Bom Pastor, em Juiz de Fora. 

 

A convocação, segundo Peixinho (que hoje é chamado de Lambari pelos colegas de Clube), é baseada 

no ranking internacional. Os atletas participam de um período de treinamentos e avaliações entre os 

dias 17 e 23 de abril, em São Paulo, no Centro de Treinamento.  Haverá também palestras com 

referências e profissionais que compõem a equipe multidisciplinar da seleção. 

 

Para o nadador tricordiano, que tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, é uma forma de 

reconhecimento do trabalho que ele realizou em Três Corações e, agora, como representante do 

Clube Bom Pastor: “Mas, o maior sonho é um dia estar nas Paralimpíadas de 2024, na França”, disse. 

 

Sobre o novo apelido, Willian disse que já se acostumou a ser chamado “Lambari”:  “Vim como 

“Peixinho”, mas estou gostando do novo de apelido também”, disse o atleta, que se destaca em 

campeonatos por todo o país elevando o nome de Três Corações. 

 

Entre tantas competições, Willian já participou de Campeonatos Brasileiros, do Circuito Loterias 

Caixa em Brasília, Uberlândia e São Paulo, onde foi três vezes o melhor atleta de natação 

paralímpica. 

 

Foi convocada também para a seleção paraolímpica sub-20 de natação, junto com Willian, a colega 
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de Clube, atleta Manuela Ribeiro, de Juiz de Fora. 

 

 

 

 

 

 

Três Corações se torna um Núcleo do Fomento do Paradesporto de Minas Gerais 

 

O “Projeto Superando Desafios”, Coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes - SESP, foi 

reconhecido como Núcleo do Fomento do Paradesporto no estado de Minas Gerais. Este projeto 

desenvolve ações voltadas à prática de atividades físicas e do esporte para pessoas com deficiência, a 

partir de 4 anos de idade. 

 

Este reconhecimento habilita o projeto nas seguintes áreas: 

 

A) Desenvolvimento de demandas com objetivo de ampliar os atendimentos de pessoas com 

deficiência; 

 

B) Credenciamento dos Professores do Projeto Superando Desafios a ministrarem formação na área 

do Paradesporto; 

 

C) Recebimento de recursos financeiros para a compra de materiais esportivos. 

 

O Programa Núcleo do Fomento do Paradesporto, realizado pela Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social (SEDESE) através da Subsecretária de Esportes, consiste no incentivo à 

prática de esportes para pessoas com deficiência, visando promover o desenvolvimento do 
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Paradesporto no Estado. 

 

O Projeto Superando Desafios tem feito parcerias com diversas entidades como: Comitê Paralímpico 

Brasileiro (CPB), SEDESE, APAE e Rotary Clube, ambos de Três Corações. 

 

�Mais informações na Secretaria Municipal de Esportes, localizada no Ginásio Poliesportivo Pelezão. 

 

 

 

 

Kauê Augusto se destaca em competição regional de skate 

 

Kauê Augusto conquistou o 3º lugar na categoria infantil em uma competição de skate, realizada em 

Lagoa da Prata, nos dias 12 e 13 de março. O atleta tricordiano competiu com outros 20 skatistas na 

sua categoria, de 8 a 14 anos. 

 

O evento foi realizado pela LPSKATECONTEST e contou com apoio de mais de 20 patrocinadores. 

Kauê, que tem o apoio da Prefeitura, foi acompanhado pelo monitor do Projeto Social de Skate, da 

Secretaria Municipal de Esportes - SESP, Cléo Costa, que se emocionou com a conquista do 

adolescente: “Com uma sequência de manobras, mesmo sendo o único paraskatista, Kauê se 

sobressaiu fazendo duas ótimas voltas e se destacando na competição”, disse Cléo. 

 

Kauê Augusto tem 13 anos e participa há dez meses do Projeto Superando Desafios, desenvolvido 

pela Secretaria Municipal de Esportes e também é aluno da Escolinha do Projeto Social de Skate, da 

SESP. 

 

Ele foi o primeiro atleta tricordiano a competir no Campeonato Brasileiro de Paraskate, realizado em 

fevereiro, no Sport Clube Corinthians Paulista, em São Paulo. Ele competiu com cerca de 30 atletas. 
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O atleta Mateus Borges Bastos, 21 anos, participou no domingo, dia 13 de março, em Itanhandu, da 

1ª Etapa Big Biker – Rotas Terras Altas da Mantiqueira. 

 

Mateus Bastos ficou em 4º na categoria Cadete na prova, que teve formato de maratona e contou 

com a participação de mais de mil atletas. 

 

O atleta tricordiano é um dos ciclistas que estão sendo patrocinados pela Prefeitura de Três 

Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes. Ele havia participado também da 1ª Etapa da 

Copa Soul Sul Mineiro Mountain Bike, realizada nos dias 05 e 06 de março, na Universidade Federal 

de Lavras. 

 

Os outros atletas tricordianos que estão sendo apoiados pela Prefeitura e que estão se destacando 

em campeonatos regionais de mountain bike são: Valéria Negrini e João Victor da Silva. 
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Atletas tricordianos se destacam em campeonato regional de mountainbike 

 

Valéria Negrini, Mateus Borges e João Victor da Silva participaram da 1ª Etapa da Copa Soul Sul 

Mineiro Mountain Bike. A competição foi realizada nos dias 05 e 06 de março na Universidade 

Federal de Lavras e contou com a inscrição de mais de 320 atletas de todo o país, competindo em 

cerca de 30 categorias. 

 

Os atletas tricordianos, patrocinados pela Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria 

Municipal de Esportes, competiram nas categorias Master, Expert e Infantil e conquistaram as 

seguintes colocações: 

 

Valéria Negrini (Categoria Master A) ficou em 4ª lugar; 

Mateus Borges ( Categoria Expert ) ficou em 11º lugar; 

João Victor da Silva ( Categoria Infantil) ficou em 1º lugar. 

 

Sobre os atletas 
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O atleta João Victor da Silva tem 13 anos e está no 6º ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual 

Luiza Gomes. 

 

Campeão do Sul Mineiro 21, João Victor participa do projeto Pedaula, desenvolvido pelo incentivador 

e instrutor de mountainbike, Márcio Kennedy. 

 

Valéria Negrini também faz parte do projeto Pedaula e agora se prepara para abertura da Copa 

Internacional, que acontecerá em abril na cidade de Itaipava no Rio de Janeiro. 

 

“O apoio da Secretaria aos atletas contribui de maneira expressiva na evolução e participação em 

competições de nível nacional e internacional”, ressaltou Márcio Kennedy, que desenvolve o projeto 

voluntariamente há 5 anos. 

 

Outro apoio da Secretaria de Esportes com a inscrição na competição em Lavras foi para o atleta 

Mateus Borges, que tem 21 anos e cursa o 1º período de Educação física na Unincor. 

 

 

A Secretaria Municipal de Esportes - SESP continua com inscrições abertas para as escolinhas e 

projetos de esporte. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3691- 1047. 

 

São diversas atividades disponíveis como, por exemplo: atletismo, basquete feminino, handebol 

feminino, vôlei masculino e feminino, projeto social de skate e xadrez. As aulas são ministradas por 

professores experientes em cada modalidade e acontecem no Ginásio Pelézão. 

 

Atletismo 

 

Cerca de 50 alunos, entre 10 e 17 anos, que estudam em escolas municipais e estaduais, já 

participam das atividades de atletismo, desde o dia 14 de fevereiro. As atividades fazem parte da 

escolinha de esporte da SESP. 

 

Os alunos participam das modalidades de arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento de 

dardo, salto em altura, salto em distância e corrida. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, de 

8h até 10h e das 14h às 16h. 
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Adolescente tricordiano participa de Campeonato Brasileiro de Paraskate 

 

O adolescente Kauê Augusto Lodonho, de 13 anos, será o primeiro atleta tricordiano a competir no 

Campeonato Brasileiro de Paraskate. O garoto é aluno do Projeto Superando Desafios, que tem como 

professores: Juarez Luiz Abrão e Marcelo Henrique dos Santos. 

 

O Campeonato Brasileiro de Paraskate será realizado nos dias 19 e 20 de fevereiro no Sport Clube 

Corinthians Paulista, em São Paulo. A competição terá as modalidades Street e Park com premiação 

em medalhas, troféus e cheques. Kauê competirá com cerca de 30 atletas. 

 

Há dez meses praticando o skate, o atleta já participa de campeonatos regionais e sempre se destaca 

alcançando o pódio: “Kauê tem apenas 13 anos e a chance de ir para uma paraolimpíada é muito 

grande, já que os demais competidores já são maiores de 18 anos”, disse o treinador do atleta, Cléo 

Costa. 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes - SESP, está apoiando a 

participação do Kauê no campeonato, juntamente, com Cléo Costa, instrutor do projeto de skate 

desenvolvido pela SESP. 
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Prefeito Nadico Vilela parabeniza tricordianos pelas conquistas em campeonatos de motocross 

 

Romualdo Neder, de 43 anos, tem se destacado em diversos eventos da categoria. Romualdo 

consagrou-se campeão mineiro e sul mineiro de regularidade e, junto com o primo Elder Neder, de 

37 anos, ergueu a taça de campeão no Enduro da Independência em 2021. 

 

“A sensação é muito boa! Sei muito bem que não vivo exclusivamente disso, mas me esforço para 

vencer dentro das minhas possibilidades. E todo o esforço foi recompensado”, disse o piloto em suas 

redes sociais. 

 

As vitórias dos tricordianos vêm sendo conquistadas a cada ano nos campeonatos de motocross. Na 

Copa Sul Mineira, por exemplo, Romualdo, que foi o 5º colocado em 2018, passou a ser vice-

campeão em 2019 e em 2021 foi o campeão. Foram cinco etapas no último evento que passou pelas 

cidades de Luminárias, Lavras, Lambari, Baependi e Piumhi, num total de 130 km de trilha. 

 

No Enduro da Independência, o piloto participou na categoria Dupla Graduado, com o piloto Elder 

Neder, conquistando o primeiro lugar. O grid de largada na tradicional disputa reuniu cerca de 300 

pilotos em diferentes categorias e aconteceu entre os dias 4 e 7 de setembro, passando por São 

Lourenço, Caxambu, Itajubá e Socorro (SP). 

 

O Prefeito Nadico Vilela parabeniza os pilotos pelas conquistas, ressaltando que para competir é 

preciso que se tenha muita habilidade, unindo a técnica, resistência física e a perseverança para 
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conseguir sempre um bom resultado. 

 

 

 

 

Curso Básico de Xadrez capacita mais professores 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou o Curso Básico 

de Xadrez, no Centro de Referência do Professor, entre abril a dezembro de 2021. Nesse período, 16 

professores formaram a 5ª turma e receberam o certificado de conclusão. 

 

O curso é desenvolvido através do Projeto Xadrez, ferramenta pedagógica introduzida nas escolas, 

que tem como objetivo capacitar professores das escolas municipais, estaduais e particulares do 

ensino infantil ao médio. Além do Professor Anderson Herculano de Souza, Coordenador, o curso foi 

ministrado com a parceria do Centro de Apoio Pedagógico de Pessoas Portadoras de Deficiência 

Visual – CAP, Superintendência Regional de Ensino – SRE de Varginha e de convidados palestrantes. 

 

O desempenho teórico-prático teve a carga horária de 120 (cento e vinte) horas e devido à pandemia 

os encontros foram remotos através da plataforma Google Meet. As aulas contaram com 

apresentações de trabalhos, provas, avaliações, palestras, confecções de portfólio e etc. 

 

No dia 17 de dezembro, foi realizada a entrega dos certificados de conclusão do curso; estiveram 

presentes: os professores e o Coordenador de Cursos do Centro de Referência do Professor - Daniel 
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Santos Ribeiro. Entre os participantes, destacaram-se: Alzira Borges Lemes (E.M. Prefeito Celso 

Banda), Anézio Magalhães Junior (E.M. Profª. Henriqueta Gomes) e Elaine Ramos Borges (E.M. Profª. 

Maria José Coelho Neto). Cada um ganhou um tabuleiro de presente pelo desempenho durante todo 

o curso. 

  

Com a formatura da 5ª turma em 2021, até o momento, mais de 100 professores estão capacitados 

para ministrarem aulas de xadrez em todas as escolas de Três Corações e região. E, ainda, cerca de 

4.000 alunos sabem jogar xadrez no município. 

 

A Prefeitura de Três Corações parabeniza todos os envolvidos e também informa que a 6ª turma 

sairá em breve. Os interessados devem ficar atentos ao Portal da Educação para fazerem as 

inscrições em 2022. 

 

�Link do Portal da Educação: https://educacao.trescoracoes.mg.gov.br/ 

 

 

 

 

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, retorna este ano com o 

projeto social de Skate, que reúne crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. 

 

Criado em 2021, o projeto tem como objetivo incentivar a prática de esporte no município e de 

revelar novos talentos em nossa cidade. Segundo o instrutor de skate, Cléo Costa, as aulas, que 

retornaram esta semana, já tem cerca de 80 inscritos. As aulas teóricas e práticas são divididas em 

duas turmas: no período matutino de 9h às 10h e outra no vespertino de 16h às 17h. Elas acontecem 

no Parque Dondinho, duas vezes por semana, nas terças e quintas-feiras. 

 

O instrutor informa que, para a prática, os alunos utilizam o próprio skate, sendo obrigatório o uso 

de máscara e a constante higienização das mãos com álcool em gel. 
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Quem tiver interesse em participar, as inscrições podem ser feitas na SESP, que funciona no Ginásio 

Pelezão, ou entrar em contato pelo telefone 3691-1047. 

 

#prefeituturatrêscorações 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/prefeituturatr%C3%AAscora%C3%A7%C3%B5es/

