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Leonardo Gloor, diretor da Fundação ArcelorMittal, nos deu a honra de dedicar uma tarde para bater um papo com nossos 
jovens atletas. Iniciando uma parceria com o Olympico Club, a ArcelorMittal tem demonstrado uma participação efetiva e, por 
que não dizer, motivadora junto aos atletas das categorias de base. Em um encontro bastante descontraído, os jovens tiveram 
a oportunidade de compartilhar do conhecimento e experiência de Leonardo Gloor, em relação à filosofia e atuação da 
empresa no incentivo ao esporte em geral.

Na página do Olympico da Serra no Facebook, Leonardo completou: “Obrigado pelo convite e pela recepção carinhosa. Foi 
muito bacana estar com vocês e retornar ao Olympico, Clube tão importante na minha formação como homem. Parabéns aos 
atletas, aos integrantes da comissão técnica e à gestão do Clube. Continua muito bonito”. 

Nós é que temos a agradecer, Leonardo! 

Leonardo Gloor, diretor da Fundação ArcelorMittal, 
bate papo com atletas do Olympico
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Visitem as redes sociais da 
Natação do Olympico Club 
gerenciadas pelo treinador 
Leandro Murchd.

BASTIDO
RES

 D
O 

@natacaolympico Natação Olympico

Gente Nova no Esporte

Fala Treinador

Isabel Meniconi
Diretora de

Vôlei Feminino

Leopoldo Castro 
Diretor de

Vôlei Masculino

Fale um pouco da sua história no Olympico Club. “Cheguei ao Olympico em 2010 e sempre trabalhei 
com as categorias Mirim e Petiz. Tenho a função de montar uma base para a equipe de Natação. Nesse 
período, tivemos várias conquistas. Muitos atletas que hoje fazem parte das Seleções Brasileira e Mineira 
passaram pelas nossas categorias de base. Hoje, trabalho também com a categoria Infantil, considerada 
uma das mais fortes do Estado, com vários atletas a nível nacional.” 

Ser Olympico é: “fazer parte de uma família, ser respeitado e ser Feliz. Agradeço a Deus todos os dias 
pela oportunidade de fazer parte da Família Olympico”.

Leandro Murchd, treinador de Natação nas categorias Mirim a Infantil

Fale um pouco da sua história no Olympico Club.  “Fui atleta de Basquete do Olympico de 1985 a 
1988, dos 12 aos 15 anos de idade. Em 2007, comecei a atuar como treinador das equipes Sub-13 e Sub-14 e, 
nos anos seguintes, cheguei a atuar como técnico da equipe Sub-15. No ano de 2012, fui supervisor técnico 
de Basquete. Atualmente, atuo como técnico da equipe Sub-13.”

Ser Olympico é: “um prazer e um privilégio”.

Zânio Gontijo, treinador de Basquete na categoria Sub-13

Fale um pouco da sua história no Olympico Club. “Fui atleta de Vôlei do Olympico de 2003 a 2006 
nas categorias de base e, depois, em 2009 para disputa da Liga B. Em 2014, voltei para o Clube como 
estagiário das equipes e, em 2015, fui efetivado como técnico da categoria Mirim. Em 2016, tive a 
oportunidade de assumir também a categoria Sub-17.”

Ser Olympico é: “uma honra, ainda mais para mim que já fui atleta do Clube”.

Cássio Giovanni, treinador de Vôlei Masculino Sub-16 e Sub-17

Fale um pouco da sua história no Olympico Club. “Sou associado do Olympico desde 1977 (aos 5 
anos) e, aos 9 anos, tornei-me atleta do Clube representando o Olympico durante 12 anos, em todas as 
categorias. A partir dos 18 anos, comecei a conciliar minha carreira como professor da escola de esportes 
e, em 1995, assumi as equipes de competição trabalhando com todas as faixas etárias.” 

Ser Olympico é: “ser apaixonado, ser dedicado, ser formador de atletas. É fazer parte do maior celeiro 
de craques do Futebol mineiro”. 

Guilherme Gontijo, treinador de Futsal Sub-11

Fale um pouco da sua história no Olympico Club. “Trabalho no Olympico há 5 anos. Comecei como 
estagiária nas categorias Sub-14 e Sub-15 e, em 2013, tornei-me treinadora da categoria Sub-13. Em 
2014, assumi também a categoria Sub-14, mas continuei auxiliando as demais categorias. Este ano, deixei 
a categoria Sub-13 e assumi, além da Sub-14, a Sub-18 após a saída do treinador.”

Ser Olympico é: “ter amor pelo que se faz. Acordar todos os dias com a vontade de mudar a vida de 
uma criança, muitas vezes desacreditada por outras pessoas. É ter esperança no momento em que todos 
já a perderam”.

Andressa Abecassis, treinadora de Vôlei Feminino Sub-14 e Sub-18
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Pelo quarto ano consecutivo, os atletas do Olympico 
foram atração especial na Festa Junina do Clube, 
realizando a quadrilha dos atletas. Com a participação de 
60 atletas do Clube de todas as modalidades, a quadrilha 
fez sucesso mais uma vez.

Atletas participam do �Arraiá do Olympico� 

Através do contato com a psicóloga Micheli e após 
aprovação da diretoria do Clube, foi firmada uma parceria entre 
o Olympico e a nutricionista Joana Fuzessy Coelho, formada 
pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. Joana está, desde 
o mês de maio, realizando atendimentos aos atletas de todas 
as modalidades por um preço mais acessível. A procura tem 
sido grande e os resultados já estão sendo alcançados. 
Gabriel Gatti, atleta de Vôlei do Clube, é um dos que estão 
sendo atendidos pela nutricionista e está muito feliz com essa 
parceria: “A Joana é uma excelente profissional e tem sido 
muito importante para todos os atletas. Os resultados são 
visíveis, tanto na perda de peso quanto na melhora da 
performance na preparação física. Já consegui diminuir meu 
percentual de gordura de 27 para 22 e pretendo melhorar muito 
ainda, até o final do ano. Estou muito feliz não apenas como 
atleta, mas pelo meu bem-estar”. 

Olympico firma parceria com nutricionista 

Olympico representado em Congressos em Belo Horizonte
A psicóloga Micheli participou do “Congresso Internacional da 

Psicologia do Esporte” realizado na UFMG, do dia 14 a 16 de 
abril. Na ocasião, foi discutida a contribuição da Psicologia do 
Esporte para o rendimento esportivo. 

Além disso, o preparador físico Mateus Hamdam, a assistente 
de esportes Marcela Gonçalves, o supervisor de Natação 
Frederico Gontijo e os técnicos da Natação Leandro Murchd e 
Roberto Lima participaram do “Congresso de Ciência do Esporte 
e Legado Olímpico”, também na UFMG. O evento teve como 
objetivo intensificar contatos acadêmicos na área da Ciência do 
Esporte. Participaram palestrantes das universidades britânicas 
de Nottingham, de Kent, de Loughborough e Anglia Ruskin, 
pesquisadores da UFPR, EUL e UFMG, além de treinadores 
brasileiros de diferentes equipes e seleções. “O congresso foi de 
muita importância, pois foram discutidos temas que estão 
diretamente relacionados à formação de atletas”, disse Mateus.
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Em um trabalho conjunto entre o fisioterapeuta Eric 
Mariano e o preparador físico Mateus Hamdan, foi 
elaborado um treinamento com o objetivo de prevenir 
possíveis lesões nos atletas. Dentro da programação 
está sendo treinada a musculatura estabilizadora, o core, 
os músculos superiores e inferiores. Futuramente, serão 
aplicados alguns testes com o objetivo de diagnosticar se 
houve ou não uma melhora nas musculaturas treinadas.

Fisioterapia e Preparação Física 
se unem na prevenção de lesões

Nos meses de maio e junho de 2016, foram realizados 
os re-testes com os atletas do Olympico Club. Foi 
diagnosticada uma melhora em todos os aspectos, sendo 
eles: ganho de força abdominal, ganho de força em 
membros superiores e inferiores, redução do percentual 
de gordura, redução da massa de gordura e aumento da 
massa magra.

Colhendo os frutos de uma 
preparação física bem feita

Programa de educação além das quadras
Foram realizadas, durante os meses de abril e maio, 

palestras sobre higiene e saúde do corpo e bullying, 
desenvolvidas pela assistente social Rebeca Faria e pela 
psicóloga do esporte Michelli Rios, para os atletas de todos 
os esportes do Clube.

Na palestra sobre higiene e saúde do corpo, foram 
abordados temas como cuidados e limpeza do corpo e do 
material de uso diário de treino, conscientizando os atletas 
sobre a importância do asseio e a percepção do seu 
próprio corpo. 

Já a palestra sobre bullying foi realizada a partir de uma 
demanda da lei nº 13.185/2015 que institui o chamado 

Programa de Combate à Intimidação Sistemática. O 
programa prevê a realização de campanhas educativas, 
além de orientação e assistência psicológica, social e 
jurídica às vítimas do bullying e aos agressores. 

Fazendo ainda parte do programa de educação 
desenvolvido para nossos atletas, a psicóloga Micheli Rios 
realiza um trabalho de incentivo à leitura. Os atletas são 
responsáveis por ler e contar sobre o livro lido nos dias de 
atendimentos psicológicos em grupo que ela realiza. Com 
isso, muitos deles estão criando o hábito de leitura e 
aumentando seu nível de entendimento.
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Os departamentos de Vôlei Feminino, 
Basquete e Natação realizaram a reunião de 
pais, nos meses de março e abril. Visando 
estreitar os laços entre o Clube e os pais, o 
diretor, os técnicos e o departamento de 
Esportes apresentaram o calendário de 
2016, os horários de atendimentos e 
treinamentos e as normas do Olympico. Os 
demais departamentos realizarão essa 
reunião no segundo semestre.

Departamentos de esportes realizam reunião de pais

Olympico se une para
 falar de projetos

Uma vez por mês, a diretoria do Clube, os 
coordenadores e o assessor de projetos Cássio Castro se 
reúnem para atualizar as informações sobre os projetos 
incentivados do Clube, além de tirar dúvidas e ter novas 
ideias para os próximos projetos. A reunião tem sido muito 
importante para alinhar todos os departamentos, 
garantindo o cumprimento das exigências dos projetos. 

Uma vez por mês, a diretoria do Clube, os 
coordenadores e o assessor de projetos Cássio Castro se 
reúnem para atualizar as informações sobre os projetos 
incentivados do Clube, além de tirar dúvidas e ter novas 
ideias para os próximos projetos. A reunião tem sido muito 
importante para alinhar todos os departamentos, 
garantindo o cumprimento das exigências dos projetos. 

Atletas do Futsal são 
convocados para Seleção

Dois atletas do Olympico foram convocados para a 
Seleção Mineira de Futsal Sub-15. Alexandre de 
Jeruzalém Júnior e João Vítor Peixoto representarão 
Minas Gerais no Campeonato Brasileiro de Seleções. O 
próximo período de treinamento para a competição será 
de 20 a 23 de julho, em local ainda a ser definido. 

Parabéns aos nossos atletas e à comissão que ajuda 
na formação.

Página 5

Com uma brilhante campanha, nossas equipes de 
Futsal colheram excelentes resultados no primeiro turno 
do Campeonato Metropolitano, que aconteceu de março a 
junho desse ano (Copa Grande BH).

Única equipe a ficar entre as duas primeiras em todas 
as categorias na classificação, na Sub-11 e Sub-13 o 
Olympico foi campeão e nas categorias Sub-15, Sub-17 e 
Sub-20, o Olympico ficou com o vice-campeonato. 

Futsal dá show em primeiro turno do Metropolitano 



O secretário de Estado de Esportes, Carlos Henrique, e 
o secretário Adjunto, Ricardo Sapi, receberam na tarde de 
segunda-feira (27), na Cidade Administrativa, 40 atletas de 
Natação do Olympico Club que integram o projeto 'Atleta 
Olympico', viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao 
Esporte.

Na oportunidade, os atletas de 9 a 18 anos 
apresentaram aos secretários os troféus de 3º, 5º e 6º 
lugares do Campeonato Mineiro de Natação nas 
categorias Júnior, Juvenil e Petiz, respectivamente.

Entre os jovens que estiveram na sede do governo 
estadual, estava Ariana Martins Gomes, de 11 anos, atual 
campeã mineira das provas dos 100m Peito, 100m 
Borboleta, 200m Medley e 50m Livre, o que a levou a 

ocupar a liderança do ranking brasileiro na categoria Petiz.
Em conversa com os atletas, o secretário Carlos 

Henrique ressaltou o papel do esporte na formação do 
jovem. “Temos, na prática esportiva, uma importante 
ferramenta de transformação social e vocês são nossa 
esperança para levar Minas Gerais a se tornar referência 
no esporte no país e, quem sabe, no mundo”, destacou.

Também estiveram presentes no encontro, o presidente 
do Olympico, Nismar Alves, o vice-presidente Financeiro, 
Valter Silva, o diretor de Natação, Francisco Marzano, o 
supervisor de Natação, Frederico Gontijo, os técnicos 
Leandro Murchd e Roberto Lima e a coordenadora de 
esportes do Clube, Sofia Bicalho.

Equipe de Natação do Olympico apresenta troféus 
ao Secretário de Estado de Esportes
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O atleta da Natação Lucas 
Mendes, da categoria Infantil II, 
participou no dia 10 de maio em 
Curvelo-MG, sua cidade natal, do 
revezamento da tocha olímpica. 

Além dele, o pai dos atletas 
Aretha e Brayan Victalino, Gerson 
Victalino, também participou do 
revezamento em Belo Horizonte. 
Gerson, que já esteve na primeira 
edição de 2016 do nosso boletim, 
é ex-atleta da Seleção Brasileira 
de Basquete. 

Atleta da Natação do Olympico participa da 
caminhada com Tocha Olímpica



Aconteceu, de 26 a 29 de maio, na cidade do Rio de 
Janeiro, a terceira edição da Copa Cidade Maravilhosa de 
Voleibol Feminino. O Olympico esteve presente com a 
categoria Infanto-juvenil e jogou contra equipes como 
Fluminense, Grajaú, Botafogo, Sogipa e High Country 
vencendo dois dos cinco confrontos e ficando na 7ª 
colocação. 

Olympico participa da Copa Cidade 
Maravilhosa de Vôlei Feminino
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Serginho, líbero do Sada Cruzeiro, realiza palestra para atletas do Vôlei 
No dia 5 de maio, o atleta de Vôlei Sérgio Nogueira, 

líbero do Sada Cruzeiro, veio ao Clube para conversar com 
os at letas do Vôlei Feminino e Masculino. Na 
oportunidade, Serginho falou sobre sua história no 
esporte, suas conquistas e dificuldades, além de mostrar a 
importância dos estudos e da dedicação ao esporte. Ao 
final, ele respondeu às perguntas dos nossos atletas e 
atendeu a todos, tirando fotos e dando autógrafos.

Para Serginho, “foi uma troca de experiência muito 
legal, mesmo eu tendo mais vivência do que eles no 
esporte. Eu via nos olhos deles a concentração e a 
atenção no que eu falava porque, atualmente, sou espelho 
para eles e é muito importante ter referência no esporte. 
Espero que eu tenha tocado em cada um, seja quando falei 
sobre o esporte ou sobre estudo ou sobre o futuro deles. 
Pra mim foi gratificante e agradeço muito pelo convite”.
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Olympico recebe visita de ex-atletas

O Olympico teve a honra de receber, nos meses de abril 
e junho, dois grandes ex-atletas do Clube. Linda Jéssica, 
atualmente jogadora da equipe de Araraquara, ganhadora 
da Superliga B de Vôlei Feminino, veio rever a comissão 
técnica e conversar com as atletas das categorias de base. 
Linda foi formada no Clube e representou o Olympico de 
2009 a 2012. Ela passou toda sua experiência para as 
atletas do Sub-14 e falou da importância da dedicação aos 
estudos e aos treinamentos. Neste ano, jogará a Superliga, 
principal evento esportivo nacional da modalidade.

Já Rogério Fernandes veio ao Clube, pois seu filho, 
Gabriel Fernandes, está jogando Vôlei na categoria Sub-
16. Gabriel disse ao pai que deseja seguir os mesmos 

passos dele e por isso procurou o Olympico. Rogério 
começou a jogar Vôlei no Olympico no ano de 1999 e aqui 
ficou até a categoria Infanto-juvenil, em 2002. Depois 
disso, se destacou nacionalmente tendo passado entre 
outros clubes pelo Minas Tênis Clube, onde foi eleito 
melhor bloqueador na temporada 2004/05 e pelo Sada 
Cruzeiro, sagrando-se campeão da Superliga 2011/12 e do 
Sul-americano de Clubes, em 2012. Encerrou sua carreira 
em 2015 e, hoje, é executivo de uma empresa onde atua na 
elaboração e implementação de planos estratégicos e 
desenvolvimento de projetos ligados à área de esporte e 
cultura.

Ginástico/Olympico encerra participação na Liga Ouro de Basquete
A equipe Ginástico/Olympico encerrou sua participação 

na Liga Ouro de Basquete Adulto com um placar de 3 x 0 
nas semifinais para o Vasco da Gama, campeão da edição 
deste ano. Liga de acesso a NBB, a Liga Ouro, este ano, 
contou com a participação das equipes Campo Mourão, 
Va s c o  d a  G a m a  e  S p o r t  R e c i f e ,  a l é m  d o 
Ginástico/Olympico. Fruto de uma parceria entre dois 
importantes clubes formadores de Belo Horizonte, o 
Ginástico/Olympico venceu cinco dos 12 jogos que 
disputou na fase classificatória e terminou a competição 
em 3º lugar.

Para o técnico Jefferson, “nossa participação foi muito 
válida. Esta foi considerada a edição mais disputada da 
Liga Ouro com quatro equipes muito fortes. Os jogos foram 
muito disputados e sempre decididos nos minutos finais, 
mostrando o equilíbrio da competição. Ficamos felizes 
com o 3º lugar, mesmo não sendo o esperado, já que 
tínhamos o objetivo de disputar a Liga Nacional. 
Infelizmente, não chegamos à final, mas fizemos uma 
grande semifinal contra o Vasco que foi o time campeão”.

Sobre a parceria com o Olympico, ele completa: “A 
parceria foi fundamental para a campanha e sem ela não 

seria possível nossa participação na Liga Ouro. Saímos 
felizes. E como técnico do Ginástico espero que a parceria 
continue para as próximas competições”.

A participação na Liga Ouro ainda proporcionou ao 
atleta Lucas Moraes dos Santos, pivô, a convocação para 
a Seleção Brasileira. 
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Copa Olympico de Basquete é sucesso em sua 4ª edição
O Olympico Club realizou, entre os dias 18 e 22 de 

maio, a 4ª edição da Copa Olympico de Basquete, este 
ano nas categorias Sub-13 e Sub-17.

A Copa, que teve 23 jogos todos organizados pela 
coordenação de Esportes e pelo departamento de 
Basquete do Clube, contou com a participação das 
equipes Álvares Cabral do Espírito Santo, Minas Brasília 
do Distrito Federal, além das equipes da capital mineira, 

Minas Tênis Clube, Esporte Clube Ginástico e 
Mackenzie Esporte Clube.

Os resultados pelo Sub-13 foram Minas TC 
campeão, Olympico vice, Álvares Cabral em 3º lugar e 
Ginástico em 4º. Pelo Sub-17, o Minas TC também foi o 
campeão, ficando Minas Brasília em 2º, Álvares Cabral 
em 3º, Olympico em 4º e Mackenzie em 5º lugar. 

Destaques Sub-13:

Melhor técnico: Zânio do Olympico Club

Melhor jogador: Theo do Olympico Club

Melhores alas: Vítor do Minas TC 
                         Rodolfo do Álvares Cabral

Melhores pivôs: Matheus do Minas TC 
                           Richard do Olympico Club

Melhor armador: Theo do Olympico Club

Destaques Sub-17:

Melhor técnico: Paulo César do Minas Brasília

Melhor jogador: Osvaldo do Minas Brasília

Melhores alas: Ramon do Álvares Cabral 
                         Mário do Olympico Club

Melhores pivôs: Matheus do Minas TC 
                           Samuel do Olympico Club

Melhor armador: Robson do Minas TC
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Nossos Parceiros

Natação tem ótimos resultados nos Campeonatos Mineiros

A Natação participou, durante 
os meses de maio e junho, de dois 
Campeonatos  Mine i ros  das 
diversas categorias. 

Realizado nos dias 27 e 28 de 
maio no Minas Tênis Clube, o XV 
Troféu Eduardo Sávio reuniu 12 
clubes de Minas Gerais. O Troféu 
foi de alto nível técnico com quebra 
de vários recordes do evento e 
brasileiros, tendo, inclusive, a 
participação de nadadores que 
estarão representando o país nos 
Jogos Olímpicos. 

A equipe do Olympico Club foi 
representada por quatro atletas 
juniores: Hugo Drumond Chaves, 
Thiago Bragião, Paulo Rogério 
Azevedo e David Quintil iano 
Pereira. O atleta Hugo Drumond 
Chaves foi o destaque da equipe, 

conquistando quatro medalhas: 
duas de ouro (50m Costas e 

1500m Livre) e duas de prata 
(400m Livre e 200m Costas).   

Já nos dias 17 e 18 de junho, em 
I p a t i n g a - M G ,  a c o n t e c e u  o 
Campeonato Mineiro Petiz de 
Inverno.

Apresentando uma melhora nas 
marcas pessoais de todos os 
a t l e t a s ,  c o n q u i s t a m o s  1 0 
medalhas. 

O grande destaque foi a atleta 
Ariana Martins Gomes que se 
tornou Campeã Mineira nas quatro 
provas disputadas (50m Livre, 
100m Borboleta,  100m Peito e 
200m Med ley ) .  Com esses 
resultados, a atleta é agora a 
primeira no ranking nacional 
nessas provas disputadas.

Basquete e Futsal estreiam uniforme de treinos
Aconteceu, na última semana, a 

entrega dos novos uniformes de 
treino do Basquete e do Futsal.

Como parte das contra-partidas à 
ArcelorMittal, previstas no Projeto de 
Lei de Incentivo Estadual, os 
u n i f o r m e s  i d e a l i z a d o s  p e l a 
diagramadora Rafaella Thomé foram 
repassados para os atletas que 
gostaram muito do resultado.

Os uniformes do Basquete, em 
especial, foram patrocinados pela Up 
Time, na pessoa de Sérgio Monteiro. 
Apoiador do nosso projeto, Sérgio 
fez questão de par t ic ipar  da 

apresentação do uniforme que 
aconteceu no dia 1º de julho, no 
ginásio, antes da rodada dupla de 
jogos do Basquete.

N a  o c a s i ã o ,  o  d i r e t o r  d e 
Basquete, Flávio Magalhães, falou 
aos atletas sobre o apoio da Up Time 
e também sobre a importância da 
utilização do novo material. Em 
seguida, passou a palavra para 
Sérgio Monteiro que disse aos 
nossos atletas da alegria de poder 
contribuir com o projeto e da 
importância do esporte na vida do ser 
humano. 


