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meus caros amigos,

Sinto-me realizado ao constatar o prestígio da nossa Olympiada com a participação de 
mais de 200 inscritos. Esta é uma demonstração de que estamos no caminho certo, o que 
muito me conforta. Ver a movimentação que este evento provoca no Clube é motivo de 
ânimo para continuarmos nossa tarefa de oferecer o melhor para os associados. Desejo 
sucesso a todos nesta competição, que deve ser sadia e respeitosa, como nos ensina o 
espírito olímpico.

Um dos mais bonitos dias comemorativos do ano está próximo - o Dia das Crianças. E, 
como sempre, já está sendo planejado com todo o carinho que os pequenos merecem. O 
tema deste ano será o Circo, com as suas cores e encanto. Convidamos a criançada do 
Olympico para participar com sua alegria, prestigiando este evento e para concorrer no 
sorteio da bicicleta.

Quando o assunto é esporte, remete-nos aos projetos incentivados, através das Leis, fe-
deral e Estadual, de incentivo ao esporte. Uma conquista importante para um Clube que 
trabalha pelo crescimento qualificado do esporte mineiro. Por esse motivo, lançamos a 
campanha de patrocínio de pessoas físicas, aos projetos aprovados através da Lei federal 
de incentivo ao esporte, que podem doar até 6% do Imposto de renda devido, para 
dedução em sua declaração. Utilizando os benefícios concedidos pelo governo federal, 
os indivíduos geram recursos e atuam diretamente para potencializar a característica de 
transformação social que o esporte tem, oportunizando aos jovens a chance de um futuro 
melhor.

Em breve, vocês receberão a primeira edição da publicação comemorativa da história do 
Olympico Club. Uma iniciativa cujo objetivo é resguardar e reviver algumas passagens 
mais importantes da trajetória do Clube e, ao mesmo tempo, incentivar os jovens e os 
novos associados a dar continuidade aos ideais que foram os pilares da fundação do 
Olympico.

finalizo minhas palavras com um apelo: a prática do voto consciente nas próximas elei-
ções para prefeito e vereador. É necessário que todos exerçam seu direito ao voto. No 
entanto, é necessário, também, conhecer o currículo dos candidatos e suas metas. Votar 
pela simpatia do candidato deve-se transformar em uma postura do passado. A sociedade 
precisa acordar para o poder do voto consciente.

Um forte abraço,

Nismar  

Nascido em Belo Horizonte - MG, 
graduado como Engenheiro 
Civil pela PUC Minas em 1977, 
proprietário da N. A. Reis Enge-
nharia Ltda, desde 1980. Con-
selheiro Nato do Olympico Club.

PaLaVRa DO PRESIDENTE

É necessá-
rio que todos 
exerçam seu 

direito ao voto. 
No entanto, 

é necessário, 
também, co-

nhecer o currí-
culo dos can-
didatos e suas 

metas. 

Nismar Alves dos reis
Presidente 

Vendas de Cota
Informamos que, desde 20/12/2013, o valor da cota do 
Olympico foi reajustada para:
- r$ 10.000,00 (dez mil reais) para pagamento em 10 vezes         
(entrada, mais 9 parcelas de r$ 1.000,00).

- r$ 9.000,00 (nove mil reais) para pagamento à vista.
- Taxa de transferência para terceiros: 20 (vinte) taxas de 
condomínio atuais.

fundado em 04 de fevereiro de 1940, 
tendo como Presidente de honra 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
o Olympico foi o segundo Clube es-
portivo e social a se instalar em Belo 
Horizonte, originado de um sonho 
em comum de um grupo de jovens. 
Os chamados “onze meninos”, como 
são conhecidos seus fundadores, não 
possuíam maioridade jurídica na 
época e, portanto, tiveram que contar 
com o apoio de pessoas adultas para 
construir a primeira quadra na casa 

da família magalhães Pinto. 

foram eles:
roberto de magalhães Pinto, 
João Câncio fernandes filho, 
renato de magalhães Pinto, 
rogério de magalhães Pinto, 

mauro ferreira, 
Antônio Carlos rezende garcia, 

Alberto Soares Teixeira, 
Luciano Passini, 
Camil Caram, 

gil guatimosim 
e José Vieira.

O Clube, localizado entre as mon-
tanhas, em uma maravilhosa área 
onde, contrário à regra, rejuvenesce a 
cada dia, preservando o lazer, ami-
zades, família e o desenvolvimento 

esportivo de crianças e jovens. 
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O Legado Olímpico da Rio 2016

O esporte é uma importante ferramenta de transformação 
social. Através dele, podemos proporcionar aos atletas a 
oportunidade de sonharem com um futuro mais digno. 

Aqui no Olympico, deparamo-nos todos os dias com histó-
rias de superação e luta. São inúmeros os relatos do quanto 
o esporte mudou a vida desses atletas que agarraram a 
oportunidade que o Clube ofereceu e puderam fugir do 
mundo da violência e das drogas, melhoraram o diálogo 
familiar e os resultados escolares.

Nos Jogos Olímpicos do Rio, foram diversos os exemplos de 
atletas que tiveram uma infância difícil, uma vida muito 
complicada e, com garra e dedicação, alcançaram o lugar 
mais alto do pódio. Histórias como as de Rafaela Silva, Lu-
carelli e Izaquias encontramos todos os dias também aqui, 
no Clube. 

Para nós, o que fica como legado dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos são esses exemplos. Nossos 
atletas podem se espelhar em atletas que tiveram 
história de vida semelhante à deles e obtiveram 
grandes conquistas. Além disso, a felicidade em 
ver os jogos sendo realizados da melhor maneira 

possível tira do brasileiro, a sensação de que vivemos num 
país sem perspectivas. Mesmo com os inúmeros problemas 
políticos e sociais, o sucesso do evento encheu o brasileiro 
de orgulho, provando para o mundo que somos capazes de 
realizar grandes eventos. Aquele espírito de amor à pátria 
visto tantas vezes e por diversas formas de manifestações.
Poucos atletas tiveram a oportunidade de ir ao Rio de Ja-
neiro viver de perto essa emoção, mas a maioria deles se 
interessou, procurou saber o que acontecia, torceu, vibrou 
e se emocionou com os jogos. As estruturas esportivas que 
foram construídas ainda poderão ser palco de grandes 
eventos e, com certeza, nossos atletas esperam poder estar 
lá um dia, seja visitando ou, o que esperamos muito, re-
presentando o nosso Clube e o nosso país.

Por Sofia Bicalho Duarte

Coordenadora de Esportes do Olympico Club

Em 2016, concluímos o processo de filiação junto à CBCf – Confe-
deração Brasileira de Clubes. 

Esta filiação viabilizou nossa participação no edital de chamamen-
to interno, denominado Edital 6 que contempla a contratação, via 
CLT, de técnicos, auxiliares e equipe multidisciplinar, composta dos 
preparadores físicos e fisioterapeutas. 

O edital será avaliado em três etapas, sendo:

I – Etapa de Avaliação e Julgamento das Propostas – período de 
avaliação: 01/08/16 a 17/08/2016

II – Etapa de Análise de viabilidade técnica e financeira das pro-
postas classificadas e aprovação do Plano de Trabalho – período 
de avaliação: 10/08/2016 a 28/10/2016

III – Etapa de Verificação dos requisitos para a celebração de 
parceria – período de verificação: 31/10/2016 a 20/12/2016

Na primeira etapa, dos 35 clubes avaliados e localizados em 
diferentes estados brasileiros, alcançamos a sétima colocação na 
classificação geral. 

Estamos aguardando a conclusão da etapa II, que se refere à 
análise de viabilidade técnica e financeira do nosso projeto, onde 
pleiteamos o valor de r$ 1.921.200,00 para custeio da mão de 
obra técnica durante 4 anos consecutivos, a partir de 2017.

Dando continuidade ao trabalho planejado por esta gestão, no 
tocante à captação de recursos, benefícios fiscais e projetos, pro-
tocolamos e obtivemos aprovação em 2015, junto ao governo Es-
tadual, através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, do projeto 
Atleta Olympico no valor de r$ 214.035,49.

Sua execução iniciou-se em abril de 2016, terminará em 
31/3/2017 e contempla o pagamento de rH e vales-transporte 
para os atletas.

Também em 2015, protocolamos e obtivemos aprovação de mais 
dois projetos junto ao Estado, denominados ATLETA OLYmPICO I e 
ATLETA OLYmPICO II, que juntos somam r$ 396.167,46 e con-
templarão a compra de materiais esportivos e pagamento de rH.

A Arcelormittal, patrocinadora do projeto Atleta Olympico, também 
estará patrocinando os projetos ATLETA OLYmPICO I e II.

Olympico se filia à CBCf Lei Estadual de Incentivo 
ao Esporte 

 Programa Minas Esportiva
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Olympico na 20º Encontro Sul-americano de basquete Ginástico/Olympico garante participação na LDb com a equipe Sub-22 

Pelo quarto ano consecutivo, o Olympico Club participou, com os 
atletas das equipes Sub-13 e Sub-16, do Encontro Sul-americano 
de Basquete, disputado em Novo Hamburgo-rS.

Em sua 20ª edição, o evento contou com a inscrição de outras 

24 equipes, entre elas do Brasil, Paraguai e Argentina.  A nossa 
equipe composta por 25 jogadores, única representante de minas 
gerais, desembarcou em terras gaúchas e conquistou: 

Começou em agosto um dos mais impor-
tantes eventos de Basquete do Brasil, a LDB 
- Liga de Desenvolvimento do Basquete. 
Com a participação do ginástico/Olympico e 
outras 10 equipes, essa é a sexta edição do 
Campeonato Nacional de Clubes para atletas 
de até 22 anos.

De volta à LDB após três anos, nosso time, 
composto em sua grande maioria de atletas 
de base do Olympico e ginástico, promete 
fazer bonito em São Bernardo do Campo-SP, 
local onde acontecem as disputas.

Conforme o regulamento, na primeira fase, 
os times foram divididos em dois grupos 
e jogarão entre si, em turno único. Os três 
melhores colocados de cada lado avançarão 
ao hexagonal final da Série Ouro, seguindo 
na disputa pelo título, enquanto os demais 
disputarão a Série Prata.
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Para o treinador da equipe Sub-13, Zânio de Sousa gontijo, 
o ótimo resultado se deve ao conjunto de forças do elenco 
de atletas do Clube. Além disso, ele ressalta a importân-
cia de participar de eventos como esses: “Trouxemos na 
bagagem momentos de interação, convívio e aprendizado 
para toda a delegação. A experiência adquirida é fator 
preponderante para sequência da formação dos garotos e o 
aprimoramento do rendimento do grupo”.

Para o treinador matheus Barcelos, a gratificação pela par-
ticipação é ainda maior. O atleta da sua equipe Sub-16, 
gabriel Emiliano, foi considerado destaque do campeonato 
como o melhor lateral. “Esse evento é de alto nível, um 
dos mais reconhecidos no Brasil, abre muitas portas para 
os nossos jovens.”

O jovem gabriel Emiliano faz planos. “O esporte é minha 
vida, não me imagino fazendo outra coisa. Pretendo me 
profissionalizar e seguir carreira na NBA”, comenta emo-
cionado pelo reconhecimento.

Gabriel Emiliano, atleta do Olympico, é considerado o melhor da sua 
posição na categoria Sub-16.

João, Pedro, Duval, Paulinho e Alef, atletas do time principal que se formaram no Olympico

Vice-campeão da série Prata - Sub-13 3º lugar da série Ouro - Sub-16 

 “Temos um grupo muito equilibrado. Contamos com dois ou 
três jogadores do mesmo nível por posição e isso vai ser fun-
damental para o sucesso dessa equipe, já que conseguiremos 
manter uma alta intensidade na defesa, todo o tempo. Temos 
bons valores individuais e se conseguirmos jogar como equipe, 
creio que poderemos ir longe, no campeonato”, disse o técnico 
Jefferson Teixeira, em entrevista ao site da LDB.

Para o ala Junio Duval, de 20 anos, jogar na LDB não é mais 
novidade, no entanto, acredita que essa seja a edição mais 
especial de todas. Essa é a quinta vez na competição, mas a 
primeira vestindo a camisa do ginástico/Olympico.  Diz ser um 
momento muito importante em sua carreira. “Iniciei no Bas-
quete pelo ginástico, depois joguei pelo Olympico em 2010 
e 2011. Será uma honra representar os dois clubes que me 
acolheram, me ensinaram a jogar e tanto me incentivaram”, 
comenta o jogador que pretende, após essa temporada, subir 
para o time adulto.

O nosso time

Junio Duval foi campeão em 2015, na LDB. Com sua experiência, pretende 
ajudar o time a estar entre os melhores nessa competição.
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3ª Copa Olympico de Natação

NaTaçãO

O Olympico Club realizou, no dia 6 de agosto, a 3ª Copa Olympi-
co mart minas de Natação. 

foram mais de 300 atletas inscritos nas diversas categorias: 
Escolinha; mirim I e II; Petiz I e II; Infantil; Juvenil e Júnior.

O evento, destinado às entidades filiadas, vinculadas ou não à 
fAm, teve por finalidade desenvolver a Natação e promover o 
intercâmbio desportivo, colaborando para a difusão e apuro do 
nível técnico da Natação mineira.

Devido ao sucesso de participação, a Copa Olympico mart minas 
já faz parte do calendário da federação Aquática mineira, res-
gatando o crescimento e o suporte para um futuro promissor do 
Clube nas competições de Natação.

Conforme o diretor de Natação, francisco marzano, nossos atletas 
brilharam: “Com, aproximadamente, um total de 60 medalhas, 
eles deram mostra de estarem no caminho certo para as futuras 
competições. E o trabalho perseverante do supervisor e técnicos 
de equipe mostra, mais uma vez, que tudo está dentro de um 
resultado esperado”.

Fotos: Fernando Robert
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Confira aqueles que foram destaque na Copa Olympico mart minas de Natação.
Categoria Mirim

Categoria Petiz

Categoria Infantil

Categoria Juvenil

Categoria Júnior

Conquistamos 9 medalhas, sendo:

Conquistamos 20 medalhas, sendo:

Conquistamos 13 medalhas, sendo:

Conquistamos 9 medalhas, sendo:

Conquistamos 10 medalhas, sendo:

1

11

9

4

1

6

5

3

3

7

2

4

1

2

2

Destaques:
gabriela Carrato - 1 Ouro e 2 Prata em três provas disputadas

maria Cecília Oliveira - 2 Prata e 1 Bronze em três provas disputadas

Destaques:
 Ariana martins gomes - 5 Ouro em cinco provas disputadas (destaque especial)

manuela martins Horta - 4 Ouro e 1 Prata em cinco provas disputadas
miguel Oliveira mercês - 3 Prata e 1 Bronze em quatro provas disputadas

Destaque:
 Lucas Comoniam - 4 Ouro e 1 Bronze em cinco provas disputadas

Destaque:
Juliana da rocha Silva - 1 Prata e 2 Bronze (1 individual e 1 revezamento)

Destaque:
 Paulo rogério S. T. de Azevedo Júnior - 1 Ouro e 3 Prata O presidente Nismar recebe Fábio Neves, representante do patrocinador do 

evento, a empresa Mart Minas.

Léo Burguês, candidato à reeleição de vereador de Belo Horizonte, carrega a tocha  
olímpica juntamente com o presidente Nismar, vice-presidente Social Walney, o atleta

Lucas Pereira e o diretor de Natação Francisco Marzano.

Atletas do Olympico se preparam para a competição.

A atleta super destaque, Ariana Martins, recebe o carinho de Ângela
Maestrini, ex-atlela do Olympico e campeã mundial de Natação.

Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra
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Foto: Fernando Robert

Fotos: Federação Mineira de Futsal

Fotos: Federação Mineira de Futsal

Foto: Fernando Robert

Tricolor da Serra participa da Copa Minas de futsalOlympico arrasa no 1º Turno do Campeonato Metropolitano 

a escolinha de futsal do Olympico tem revelado muitos talentos
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Todas as categorias de futsal do Olympico comemoram o ótimo 
resultado obtido na primeira fase do Campeonato metropolitano 
de futsal.

Conforme o coordenador de futsal, Jorge Black, a boa fase se 
deve ao trabalho semeado ao longo dos últimos anos pelo Clube, 
nas categorias de base e nas escolinhas preparatórias. Para a 
segunda fase, as perspectivas são ótimas. “Esperamos garantir 
as vagas nos Estaduais em todas as categorias, visando competi-
ções em nível nacional”, afirma Black, confiante.

Os ex-alunos das escolinhas de futsal do Clube, marcello Campos e Breno Barros 
compõem, hoje, a equipe Sub-15 do Olympico. Devido ao desempenho apresentado 
durante a formação, foram selecionados para compor o time de atletas. Como forma de 
reconhecimento, estampam o flyer  de divulgação das turmas abertas para o segundo 
semestre de 2016. 

marcello Campos, hoje com 14 anos, entrou na escolinha em 2010. Após quatro 
anos, foi selecionado para compor a equipe, na posição de goleiro. muito feliz com 
a oportunidade, ele comenta a satisfação de vestir a camisa do Olympico. “É uma 
responsabilidade enorme representar um time com tanto “peso” e, principalmente, pelo 
apoio fora de quadra.” O atleta menciona o diferencial do Clube na preparação física e 
do apoio psicológico. 

Nossas equipes Sub-13 e Sub-17 comemoram o resultado obtido 
na 10ª Copa minas Estadual de futsal.

Competindo com outros sete clubes de Belo Horizonte e região, 
nossos atletas do Sub-13 mostraram muita desenvoltura em 
quadra para conquistarem o título de Campeão.

Com o mesmo entusiasmo, a equipe Sub-17 jogou com outras 
cinco equipes que disputam o campeonato metropolitano, 
além de times como Colégio Batista, Colégio Santo Agostinho e 
Náutico. A equipe também garantiu o título de Campeão para o 
Tricolor da Serra.A classificação se encontra assim: 

Destaques na competição Sub-13

Destaques na competição Sub-17

Sub-11 

Sub-15

Sub-20

Sub-13

Sub-17

Campeão

Vice-campeão

Vice-campeão

Campeão

Vice-campeão

Equipe Sub-13

Equipe Sub-17

Equipe Sub-13

Equipe Sub-11

Confira, no site, as vagas e horários da escolinha: www.olympico.com.br

Conforme o técnico rafael Cozzi, a conquista veio premiar o total 
comprometimento dos atletas, “O grupo treina sempre muito for-
te”. E a premiação de melhor técnico da competição, ele dedica 
a toda equipe técnica, supervisão e diretoria. “O trabalho é feito 
em conjunto, então todos merecem um pedacinho do troféu de 
melhor treinador”, comenta.

Nessa mesma competição, a equipe Sub-15 alcançou a merecida 
quarta colocação. Promovida pelo minas Tênis Clube, os jogos 
aconteceram entre abril e agosto deste ano.

gOLEIrO mENOS VAZADO:

 JOÃO VICTOr VALENTIm

mELHOr gOLEIrO:

 WArLEY

DESTAQUE OUrO DO CAmPEONATO :

 rODrIgO HENrIQUE

mELHOr TÉCNICO :

 CArLOS rOBErTO fArIA

mELHOr JOgADOr:

fELIPE LUCAS

mELHOr TÉCNICO:

 rAfAEL COZZI
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arcelorMittal recebe visita de atletas do Olympico 
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Convidadas para participarem, 
entre os dias 25 e 28 de agosto, 
da 12ª edição da Copa minas Tênis 
Clube, as equipes Sub-16 e Sub-18 
do Olympico Club garantiram uma 
boa participação na competição.

foram 12 equipes de vários esta-
dos, minas gerais, rio de Janeiro, 
Paraná e Distrito federal, dispu-
tando o campeonato. As categorias 
disputadas foram Infantil (Sub-16) 
e Infanto-juvenil (Sub-18). Os 
jogos, abertos ao público, foram 
realizados na Arena minas Tênis 
Clube.

O time Infantil do Olympico garan-
tiu a quarta colocação e a equipe 
Juvenil, a quinta.

Na categoria Infantil, disputaram o título o minas Náutico, ma-
ckenzie e Olympico, de Belo Horizonte; flamengo e Botafogo, do 

rio de Janeiro e Curitibano, do Paraná. Já na Infanto-juvenil, dis-
putaram minas Náutico, mackenzie Olympico e Varginha (mg); 
Curitibano (Pr) e BSB Candango, de Brasília.

atletas participam da Copa Minas

Segurança em Pauta

Foto: Pró Volei Categorias de Base 

Foto: Sofia Bicalho

Fotos: Comunicação ArcelorVOLEIbOL

aCONTECEU NO ESPORTE

aCONTECEU NO ESPORTE

muito mais que um nome/logomarca nos uniformes e banners 
pelo Clube, os patrocinadores do Olympico estão presentes no dia 
a dia das nossas atividades e, por isso, a importância de sempre 
conhecer e reconhecê-los.

Pensando assim, no dia 16 de junho as equipes de Vôlei do 
Olympico, naipes masculino e feminino, visitaram uma das uni-
dades da Arcellormital, patrocinadora da modalidade.

Durante a visita, os atletas puderam ver de perto um pouco do 
trabalho realizado pela empresa e entender com isso porque, 
hoje, ela é, em seu segmento, a maior empresa da América 
Latina.

O Olympico agradece à Arcelormittal pela recepção e pelo inves-
timento em nossas equipes. Esperamos poder repetir outras vezes 
as visitas e dar continuidade com a parceria, correspondendo às 
suas expectativas!

O auditório ficou lotado de jovens 
e seus familiares, no último dia 
25 de agosto, para ouvir uma pa-
lestra sobre Segurança nas ruas.

Com o objetivo de apoiar a for-
mação cidadã dos nossos atletas, 
através das ações de apoio a es-
ses jovens, o Olympico convidou o 
Tenente Alonso, da Polícia militar 
de minas gerais, para ministrar a 
palestra e sanar possíveis dúvidas 
sobre a segurança no bairro.
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Fotos: Fernando RobertCOLÔNIa DE fÉRIaS
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Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

aprender brincando 

Diversão, brincadeiras e consciência ambiental. Essa foi a com-
binação que tornou a Colônia de férias do Olympico um sucesso. 

realizada em parceria com a recreart, essa edição aconteceu do 
dia 25 a 29 de julho e teve, como tema, os animais em extinção. 
As atividades variavam entre gincanas, brincadeiras na piscina, 
brinquedos infláveis e jogos. As novidades, dessa vez, foram o 
Laser Shots, a bolha da piscina e o lanche animado que muito 
alegraram a criançada.

Para fechar com chave de ouro, o passeio foi uma deliciosa ida 
ao Zoológico, com direito a visita aos principais animais da fauna 
brasileira em extinção e um divertido piquenique.

gostou? Em janeiro tem muito mais! Esperamos por você!

Agradecemos a presença e animação das crianças da ASTTTEr, em 
mais esse evento. 
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DIa DOS PaIS Fotos: Fernando RobertFotos: Fernando Robert

Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da SerraDivirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

Porque eles também merecem...

EVENTOS NO CLUbE

happy hour

Domingo Musical Seresta

08/07 - Renatinho e Nízia 

05/08 - Cynthia Pádua

22/07 - Silvanna e Juninho

01/07

29/07 26/08

19/08 - Guto Grandi

17/07 - Roda Moinho

14/08 - Paulinho Tigre - Especial dia dos Pais

O segundo domingo de agosto é sempre muito animado aqui no 
Clube, afinal o Dia dos Pais não pode passar em branco. Neste 
ano, além da distribuição de um super brinde aos primeiros pais 
presentes, o almoço foi embalado pelos sucessos musicais na voz 
de Paulinho Tigre. 

O Olympico agradece a presença de todos na comemoração e 
deseja felicidades aos papais do Clube!



2524

E
V

E
N

TO
S

  S
O

C
Ia

IS

E
V

E
N

TO
S

  S
O

C
Ia

IS

Fotos: Fernando Robert

Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

Tema Esporte -Olympiadas

OLyMPICO CLICk
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CaLENDÁRIO ESPORTIVO E SOCIaL

happy hour (19 às 22h)

hidroginástica (11 às 12h)

Domingo Musical (12 às 15h) 

Seresta (19 às 22h)

Olympiada

baile da Saudade

Dia das Crianças

Eventos

Próximos Torneios

02/09, 23/09, 04/11

Todos os domingos 

30/10

30/09

28/08 a 08/10

16/09

12/10

Data

De 15 a 30 de outubro

Inscrições: 

19 de setembro a 9 de outubro

De 5 a 27 de novembro 

Inscrições: 

19 de setembro a 9 de outubro

Torneio de Tênis 
 Duplas

Torneio de Sinuca

Categorias Prata, Ouro e Diamante
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OLyMPICO Na OLIMPÍaDa ESPaçO abERTO

arcelorMittal investe nos atletas do amanhãTécnico é voluntário na Olimpíada Rio 2016

atleta prestigia a Olimpíada
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“Não existem palavras que possam descrever a emoção que é estar presente nos 
Jogos Olímpicos, ver de perto toda a estrutura, ainda mais em meu país. O es-
pírito olímpico não tem preço, na minha visão, todo atleta tem o sonho de estar 
representando seu país em uma Olimpíada e a emoção de estar disputando um 
evento desse porte, em casa, foi uma oportunidade única dada aos nossos atletas. 
Essa foto registra o momento após a derrota do Brasil para a China, nas quartas 
de final do Vôlei feminino. Um sentimento horrível me dominava, estávamos em 
busca do tricampeonato olímpico, vínhamos de uma fase classificatória impecável, 
a confiança era grande em nossas atletas, mas caímos. meu choro foi instantâneo 
e começou no tie break, eu não estava acreditando naquele momento, seria um 
flashback de Londres 2012? Ainda pior, pois em Londres havíamos sofrido, mas 
levamos o Ouro. No rio foi diferente, caímos, perdemos e a ficha insistiu em não 
cair, não acreditava que o sonho tinha acabado, me questionei durante um bom 
tempo, sofri vendo as meninas chorarem, chorei junto, vi crianças, voluntários e até 
mesmo seguranças chorando, a tristeza dominava o olhar dos brasileiros presentes 
e dos não presentes, mas só me restava aceitar. Vivi momentos únicos na rio 
2016, chorei, sorri, aplaudi, lamentei, glorifiquei, tive um contato enorme com 
outras culturas, que é bem interessante, mas acima de tudo me realizei, como 
atleta, como pessoa, como Pedro. E que venha Tóquio 2020.”

“Jogos Olímpicos rio 2016. Dias inesquecíveis 
foram vividos com muita interação, respeito, 
polêmicas, imagens sensacionais, surpresas, 
tristezas, críticas e elogios. Sinto que um 
evento dessa magnitude é capaz de propor-
cionar muitas mudanças de comportamento 
em todos. Considero-me privilegiado por 
ter participado ativamente deste momento 
e me sinto revigorado para acreditar que as 
pessoas fazem a diferença. Para quem estava 
descrente com a situação do nosso país, passo 
a ter mais confiança nos rumos que podemos 
proporcionar ao Brasil. Sonho de criança re-
alizado e isso não tem preço. fui voluntário 
com orgulho e ciente que, de alguma forma, 
colaborei para mostrarmos ao mundo que 
somos capazes. Valeu rio 2016.”

Do grampo de cabelo às torres de energia eólica, dos eletrodo-
mésticos aos grandes navios, dos projetos de infraestrutura aos 
pilares da sua casa, dos veículos mais leves e econômicos à 
bicicleta do seu filho, o aço oferece grandes oportunidades para 
o nosso futuro. 

A Arcelormittal é a líder mundial em produção de aço nos princi-
pais mercados, incluindo os segmentos da construção, automo-
tivo, eletrodomésticos e embalagens. Presente em mais de 60 
países na ásia, áfrica, Europa e Américas, a empresa também é 
líder nas áreas de pesquisa & desenvolvimento e novas tecnolo-
gias.

No Brasil, a Arcelormittal acompanha os desafios do desenvolvi-
mento sustentável com soluções inovadoras e ecoeficientes para 
inúmeras aplicações na construção civil, no agronegócio e nas 

indústrias de automóveis, eletrodomésticos e geração de ener-
gia. A empresa emprega mais de 15 mil pessoas no país e suas 
plantas industriais, localizadas nos estados de São Paulo, minas 
gerais, Santa Catarina e Espírito Santo, têm capacidade instalada 
superior a 11 milhões de toneladas de aço bruto.

A Arcelormittal Brasil tem uma longa história de atuação nas 
comunidades onde está presente, promovendo e patrocinando 
projetos que contribuem para a construção de uma sociedade sus-
tentável e justa. Ciente que o esporte tem um papel fundamental 
no desenvolvimento de crianças e adolescentes, público alvo de 
suas ações sociais, a empresa apoia projetos voltados à formação 
de atletas, como o do Olympico Club. Desde fevereiro, a parceria 
viabiliza o treinamento de 370 atletas das categorias de base 
do Clube, nas seguintes modalidades: Vôlei, Basquete,futsal e 
Natação.

Zânio de Sousa gontijo - Técnico de Basquete Sub-13 do Olympico Club

Pedro maciel, 18 anos - Atleta do Vôlei masculino Sub-19 do Olympico
Fotos: Arquivo pessoal Zânio de Sousa e Pedro Maciel Foto: Divulgação ArcelorMittal
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Fotos: Sofia  Bicalho

Foto: Rafaella Thomé

Uma sexta-feira diferente para os alunos da escolinha de futsal do 
Olympico

funcionário do Olympico recebe homenagem na CMbh

aCONTECEU

UMa VISITa INSPIRaDORa

aMISTOSOS Da ESCOLINha DE fUTSaL 

hOMENaGENS MERECIDaS 
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Fotos: Dri Marques

II Encontro amigos da Serra
“Como é bom rever os velhos amigos”. Com essa frase, o associado Laluz (Elias 
Abras Neto) resume bem o que foi o II Encontro Amigos da Serra que aconteceu no 
dia 13 de agosto. A primeira edição aconteceu em novembro do ano passado e, 
devido ao sucesso, foi prometido repeti-lo todos os anos. O encontro, organizado 
por Laluz, mário Leão, Paulo Augusto, Alberto fonseca, Nelson Hudson, Nismar 
Alves, Piqué e Ângela Cavalcanti, reuniu mais de 100 convidados nascidos e 
criados na Serra, incluindo o ex-governador Alberto Pinto Coelho que, na ocasião, 
reviveram histórias emocionantes vividas nas ruas do bairro, sendo que muitos 
não se viam há mais de 30 anos.  

No dia 2 de setembro, em uma reunião especial alusiva ao dia do 
profissional de Educação física, o preparador físico do Olympico 
Club, mateus graçano Hamdan, através de indicação do presi-
dente Nismar reis, recebeu uma homenagem na Câmara 
municipal de Belo Horizonte, do vereador Heleno, por sua 
efetiva e grande contribuição como educador físico.

A indicação se deve à sua colaboração para a prática es-
portiva e à gestão no Clube. mateus está no Olympico há 
8 anos.  Começou como estagiário do futsal e, em 2008, 
logo após se formar, assumiu a preparação física de todas 
as equipes de competição do Olympico Club. 

“fiquei muito feliz e honrado pela indicação para re-
presentar todos os profissionais de Educação física do 
Clube. É a primeira vez que recebo uma homenagem 
nesse nível. Espero contribuir por muito mais tempo na 
formação dos atletas do Olympico, explorando o máximo 
possível do desempenho de cada jovem, para servirem 

às suas respectivas equipes e, assim, conquistarem campeonatos 
metropolitanos, Estaduais e Brasileiros”, comenta, satisfeito.

No dia 26 de agosto, aproximadamente 120 
crianças de 9 a 15 anos, do projeto social 
Esporte na Cidade de Contagem, estiveram no 
Olympico para vários amistosos de integração, 
quando o vencer a partida não era o mais 
importante e, sim, a oportunidade de convi-
vência.

Um importante momento para os alunos exer-
cerem a cidadania, apoiando um projeto como 
este. O projeto Esporte na Cidade é desenvol-
vido pela ONg De Peito Aberto, também por 
meio da Lei federal de Incentivo ao Esporte. No 
entanto, tem como prioridade atender crianças 
e jovens dos bairros Tropical e Petrolândia de 
Contagem.

O presidente Nismar Alves, com o 
ex-governador Alberto Pinto Coelho

Mateus Hamdan recebe a 
homenagem da CMBH.

Na ocasião, o sócio e ex-atleta, Hélcio 
Nunan, também recebe reconhecimento.

bicampeã Olímpica visita o Tricolor da Serra

A convite do nosso técnico Ediney de Lima, no último dia 6 de 
setembro, recebemos a visita da mineira Bicampeã Olímpica de 
Vôlei, Sheila Castro.

Considerada como a melhor jogadora da Seleção Brasileira na 
posição oposta, em um bate-papo descontraído, Sheila contou 
aos nossos jovens atletas sobre sua carreira e motivações no 
esporte. 

Na ocasião, o presidente Nismar, juntamente com a equipe de 
esporte do Clube, recebeu das mãos da atleta, com muito cari-
nho, uma camisa autografada especialmente para o Tricolor da 
Serra. 

“Poder passar um pouco da minha experiência para quem sonha 
em seguir uma carreira profissional é muito gratificante. Essa 

troca é muito bacana. Ver a ansiedade e a curiosidade estampa-
da no rosto deles é sensacional. mas logo explico que nada foi 
fácil. Como na vida, é preciso muita dedicação e disciplina para 
alcançar um objetivo”, comenta Sheila.

Foto: Micheli Dias
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Primeiramente, vejamos a definição de cidadania.

“Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos 
e sociais estabelecidos na Constituição de um país. Uma boa 
cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados, 
e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma 
sociedade mais equilibrada e justa.”¹

Alicerçados neste conceito, já entendemos que o voto não é mera 
obrigação. Aliás, por muitos, considerada enfadonha. 

O voto com valor igual para toda a população é uma conquista 
histórica recente, no Brasil. Houve época em que as mulheres não 
tinham o direito de votar, bem como os analfabetos. Também fi-
zeram parte da nossa história o voto censitário que, definido pela 
renda, era direito somente dos ricos e o voto cabresto, controlado 
pelos “coronéis”.

Diante de tais esclarecimentos, é necessário que tomemos cons-
ciência da importância do nosso direito de eleger representantes 
dignos para gerir o desenvolvimento do país.

O atual cenário político do Brasil é desanimador. face ao fenôme-
no escancarado da corrupção e da ausência de ética, a descrença 
cresceu de maneira contundente entre aqueles que procuram 
conhecer a verdade, seja de que lado for - oposição ou situação. 

No entanto, não é momento para o desânimo. É preciso a união 
do povo para que os princípios morais se restabeleçam no poder 
público. A Lei da ficha Limpa é uma importante conquista popu-
lar para combater a corrupção. Para utilizá-la de forma produtiva, 
torna-se necessário que sejamos persistentes na pesquisa sobre 
o candidato que tendemos a escolher. Conhecer sua conduta, 
ideias, propostas e seu amadurecimento político. A ideologia do 
partido ao qual é filiado influencia diretamente o representante 
do povo, uma vez que este está subordinado à linha de atuação 
do seu partido. 

Comparecer a algumas sessões da Câmara - no caso do candidato 
a vereador - é também uma forma de acompanhar e conhecer de 
perto seu trabalho, em hipótese de reeleição. Observar a aborda-
gem do candidato ao “pedir seu voto” é também de suma impor-
tância. É nesse momento que, ao eleitor atento, manifestam-se 
as propostas e as insinuações vantajosas para aqueles que o 
elegerem. Serão propostas concretas? Coerentes? Possíveis de 
serem implantadas? Insinuam benefícios que indiquem compra 
de votos? 

Se considerarmos que cada cidadão tem sua parcela de contribui-
ção para a escolha de representantes do povo e de governantes 
que elaboram e executam as leis que influenciam o rumo da 
sua vida e determinam os impostos a serem pagos, essa análise 
detalhada e racional sobre o perfil dos candidatos é a ferramenta 
mais adequada de que dispomos. É trabalhosa? Sim, mas neces-
sária. É como se cada um de nós fosse um tijolo na construção 
de um prédio. Todos são importantes para o resultado final, 
independente da raça, classe social e religião.

O poder do voto consciente pode mudar o cenário político e social 
de um país. reflitam sobre isso! “Que a política volte a discu-
tir o bem comum e que voltem a existir, no Brasil, estadistas. 
Pessoas pensando no país e não no imediato programa da sua 
reeleição.”²

Por: Adelina Sette - Relações Públicas, redatora e revisora

Imagem: Jornal da Paraíba

¹www.significados.com.br

²Leandro Karnal - professor da Universidade Estadual de Campinas na área de 

História da América.

Exercício da cidadania com responsabilidade
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Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

Começou o maior Torneio Interno do Clube

Já podemos considerar a Olympiada do Olympico um 
sucesso! Com mais de 200 inscritos, os jogos já estão a 
todo vapor.

Em alusão aos Jogos Olímpicos Rio 2016, no dia 28 de 
agosto, aconteceu a abertura oficial do torneio. Na ocasião, 
as equipes fizeram o desfile de apresentação, proferiram o 
juramento dos atletas, receberam com muita vibração a 
“Tocha Olympica” e, ao final, presenciaram a colocação do 
fogo na “Pira Olympica”, essa que ficará acesa até o final 
dos jogos. Sim, uma tocha e uma pira foram especialmente 
criadas para essa ocasião. 

Após duas partidas emocionantes, uma de Futsal e outra 
de Vôlei, todos os participantes foram convidados para 
uma confraternização com chopp e boa música, ao som da 
banda Mais Amor.

Nesta edição do evento, contamos com uma empresa que 
coordenará as equipes, mantendo-as sempre atualizadas 
quanto aos próximos jogos a serem disputados, evitando 
assim a perda de ponto por W.O. Essas informações, bem 
como o regulamento das competições, também serão di-
vulgadas no site do Clube.

O encerramento está previsto para o dia 8 de outubro.

FIQUE ATENTO 
Participante, você poderá acompanhar o andamento da Olympiada em um quadro afixado em frente à galeria de 

troféus. Nele, você encontrará os resultados, os próximos jogos e a classificação da sua equipe!Ângela Maestrini, sócia e ex-atleta de Natação do Olympico, 
carrega a Tocha Olympica. O juramento proferido pelo sócio e ex-atleta de Futsal, Paulo Bomfim.

O hasteamento da bandeira contou com a presença do candida-
to à reeleição para vereador, Léo Burguês, o ex-presidente do 

Olympico Luiz Carlos e o vice-presidente Administrativo, Daniel.
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fIqUE POR DENTRO

Sócios Candidatos

Renatinho está de volta
Aviso sobre cobrança 

de condomínio 

fIqUE POR DENTRO

As eleições para presidente do Clube 
ainda não têm data marcada. Mas 
fique tranquilo, os nomes dos can-
didatos e os editais de convocação 
para o processo eleitoral serão di-
vulgados para que você possa esco-
lher a melhor opção para o futuro do 
Olympico Club.  

Na ocasião, apenas os titulares de 
cotas, portando o RG poderão par-
ticipar.

Então, não se esqueça, nessa eleição 
você tem uma missão importante. 

Associado, devido à inconstância na 
entrega via Correio, muitos não estão 
recebendo os boletos de condomínio 

em tempo hábil para pagamento antes 
do vencimento. Informamos que, caso 
não o receba antes do dia 08 de cada 

mês, o pagamento poderá ser realizado 
diretamente na secretaria do Clube, de 
segunda a sexta, no horário de 08h às 
19h e, aos sábados, de 09h às 13h.

Contamos com você!

Para você que gosta de relaxar com uma 
boa massagem, as sessões de Shiatsu e 
reflexologia estão de volta! O massagista 
renatinho atenderá todas as quartas, de 
17h às 21h, na sala de massagem próxima 
à piscina. 

Ambas as técnicas têm como objetivo res-
tabelecer o equilíbrio energético do corpo, 
a fim de evitar ou melhorar problemas de 
saúde. 

Agende seu horário: 99634-0814.

Foto: Fernando Robert

Fotos: Divulgação

Léo Burguês é ex-presidente 
da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte e candidato à ree-
leição para vereador da Capital 
mineira.

O sócio e empresário Rodrigo 
Bonfim Barros, o Rodrigo Baia-
no, é candidato a vereador de 
Belo Horizonte pela primeira 
vez.

Elias Abras Neto, o Laluz,  está 
se candidatando pela primeira 
vez a vereador de BH. A ideia 
da candidatura ganhou força 
após sugestões em um encon-
tro dos amigos da Serra. 

Foto: Ligth Box

Uma rua mais segura

Os sócios do Olympico e os moradores da região já podem se sentir mais 
seguros! No mês de julho, foram instaladas câmeras do Sistema Olho Vivo 
em alguns pontos da rua Professor Estevão Pinto, uma delas, inclusive, em 
frente à portaria principal do Clube.

Em uma parceria da Prefeitura de Belo Horizonte e da Polícia militar, o vide-
omonitoramento visa complementar o serviço operacional, potencializando o 
policiamento nas ruas e, com isso, aumentando a segurança no local. 
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Venha fazer parte dessa turma!

bEM VIVER

Fotos: Rafaella Thomé

Foto: Rafaela Almeida

A partir deste mês, o Olympico apresenta aos sócios e a 
toda comunidade admiradora do Tricolor da Serra, edi-
ções especiais de uma publicação criada com o objetivo 
de resgatar e manter sempre viva a história do Clube. 
História essa que começou com o sonho de onze amigos, 
de unir, em um mesmo projeto, o amor ao esporte e a 
valorização da amizade. 

manter viva a história do Olympico se faz importan-
te para que todas as gerações possam conhecer e se 
orgulhar do caminho trilhado até aqui. Assim, desde 
o mês de agosto, estamos entrevistando personagens 
que têm nos ajudado a contar fatos e casos curiosos 
vividos no Clube e realizando pesquisas no arquivo 
memórias do Olympico.  

Na primeira edição, contaremos sobre o início de 
tudo, contemplando os anos de 1940 a 1965. Na 
segunda, que será publicada em outubro, os anos 
de 66 a 90. E na última edição, em novembro, fa-
laremos sobre o período entre 1991 e 2016. Um 
projeto pensado com muito carinho, respeitando 
a memória dos fundadores e de alguns persona-
gens importantes na trajetória do Clube. 

Uma viagem ao passado para os associados mais 
antigos e um pouco de história para conhecimento dos novos associados da 
família Olympico Club.

Com 105 anos de história no Brasil e parte da Rede 
Internacional Sacré-Coeur de Marie, o Colégio Sagrado 
Coração de Maria alia tradição e modernidade no 
desenvolvimento de um ensino voltado para a investigação 
cotidiana e o comprometimento com a transformação 
social. Ensino que incentiva a curiosidade, os 
questionamentos e a descoberta que vai além da escola. 

VENHA, APRENDA A INVESTIGAR COM A GENTE!

INSCRIÇÕES ABERTAS 

100% DE APROVAÇÕES
NO VESTIBULAR
DAS PRINCIPAIS 
UNIVERSIDADES DO BRASIL

MAIS CONFORTO E
MODERNIDADE EM UMA
INFRAESTRUTURA
REVITALIZADA

2105-0880
www.redesagradobh.com.br

 “Não estamos aqui falando da velhice encar-
quilhada ou sofredora. Somos coroas, cheias de 
charme e recicláveis! Esforçamos-nos para Bem 
Viver. Estes quesitos aqui citados, o tempo não 
leva…” Carminha Bréscia, diretora do grupo 
Bem Viver.

Para criar um ambiente agradável de socializa-
ção para as mulheres da melhor idade que fre-
quentam o Clube, foi criado o projeto Bem Viver. 
Bingo, torneio de buraco, feira de artesanato, 
palestras, programas de beleza, caminhadas, 
baile dos anos dourados, festa da família, visitas 
a exposições, aulas de música, apresentação de 
talentos e aulas de culinária são algumas das 
atividades feitas pelo grupo.

Todas as segundas-feiras, de 14 às 17h, no Espaço Gourmet - R. Professor Estêvão Pinto, 747 - Serra

O Bem Viver está sempre aberto para novas participantes. Se você se identifica com 
a proposta, participe desse projeto que é a ponte entre o desejo e a vontade de se 
construir um ambiente enriquecedor, de troca de conhecimentos e muita amizade.
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CQM

Consulte OPÇÕES para
MUSCULAÇÃO, LUTAS
& AULAS COLETIVAS

   Rua Professor Estevão Pinto, 683 

(31) 3566-3073

www.clubedequemmalha.com.br

Tai Chi Chuan

OLYMPICO CLUB
para sócios dopara sócios do

Na área das mangueiras, em frente ao 
Bistro Timponi, ou, em caso de chuva, 

no salão de coletivas do CQM

sábados 9H

Planos a partir de

R$

Taxa

Para SÓCIOS do

OLYMPICO

Planos

Sempre ouvimos falar da importância dos alongamentos e da flexibilidade, mas 
você sabe qual a diferença entre eles?

•	 Alongamentos:	são	exercícios	físicos	orientados	para	a	manutenção	ou	
aumento da flexibilidade corporal.    

•	 	 Flexibilidade:	 é	 uma	 capacidade	 física	 relacionada	 à	 amplitude	 dos	
movimentos articulares. Quanto maior a flexibilidade, maior a amplitude dos 
movimentos corporais.

Entre os benefícios dos exercícios de alongamento e do aumento da flexibilidade, 
podemos citar: relaxamento e bem-estar corporal; aumento da consciência corpo-
ral e da qualidade dos movimentos; maior agilidade e funcionalidade; diminuição 
do risco de lesões musculares; mais qualidade de vida e melhora do desempenho 
esportivo. 

Gustavo Dias e Sarmento – Educador Físico – CREF 010624 G/MG

alongamentos e flexibilidade
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