Futsal Adulto é campeão do turno no
Campeonato Metropolitano
Mesmo jogando fora de casa, o Futsal Adulto do Olympico brilhou
mais uma vez! A equipe fez uma ótima partida contra o Minas e
levou a taça do segundo turno do Campeonato Metropolitano. O
jogo terminou em 4 x 4, mas como tinha a vantagem do empate, o
título ﬁcou para o Olympico que terminou com sete pontos em
nove disputados. Como o Minas ganhou o primeiro turno, quem
vencer o terceiro - Olympico ou Minas - decide o Campeonato
Metropolitano em casa, em jogo único.
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Futsal Sub-11 é campeão antecipado do
Campeonato Metropolitano 2014
Pela sexta vez consecutiva, o Futsal Sub-11 do Olympico,
comandado pelo técnico Guilherme Gontijo, sagra-se
campeão do Campeonato Metropolitano, dessa vez
antecipadamente. Após vencer o Tropical (Itaúna) por 6 a 1, a
equipe conﬁrmou a sua superioridade e, mesmo sem jogar o
último jogo do campeonato, já soltou o grito de campeão.

A premiação acontecerá no dia 16 de agosto, após a partida
contra o Acorp João Monlevade, agendado para 14h em
nosso ginásio.
Parabéns ao diretor Walfrido, ao técnico Guilherme e a todos
os atletas e demais envolvidos com o projeto.

A atleta Luisa Aparecida Santos, do Mirim, foi
convocada para avaliação da Seleção Brasileira
Infantil, em Saquarema. Também foram
convocadas, dessa vez para a Seleção Brasileira
Juvenil, as atletas Larissa Janaína Amorim e Ana
Júlia Silva Machado.
Além disso, para integrar a comissão técnica da
Seleção Brasileira Juvenil Masculina, foi convocado
o nosso ﬁsioterapeuta Eric Mariano.

Esporte do Olympico fecha parceria com o Hermes Pardini
A Coordenação de Esportes, em contato com o Hermes Pardini, ﬁrmou, no mês
de junho, uma parceria com o objetivo de diminuir os custos e melhorar o
atendimento aos nossos atletas. Esta parceria prevê descontos nos valores da
realização dos exames solicitados pelos médicos especialistas, bem como
facilitação nos pagamentos que antes só podiam ser realizados à vista e
culminavam com a demora da realização desses exames. Os descontos
chegam a até 40% do valor de mercado.

Facebook do Olympico
agora tem espaço de
destaque para nossos
atletas
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Idealizado pelo Departamento de Comunicação e divulgado no facebook
do Olympico da Serra, cada semana, um atleta de uma modalidade é
apresentado aos seguidores da rede social, falando um pouco de suas
experiências e expectativas.
Pelo número de visualizações, o projeto já é um sucesso.

Com o intuito de auxiliar os técnicos, assistentes e demais
parceiros do esporte no “extraquadra”, foram montadas,
ao lado da Coordenação de Esportes, uma sala de reunião e
uma sala com computador.

Vôlei Feminino e Masculino representam o
mpico na Copa Cidade Maravilhosa
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Natação do Olympico continua os treina
na piscina do Ginástico

reforçaram o nome do Clube no cenário nacional.
A equipe que melhor se classiﬁcou foi a Infanto Feminino
que terminou a competição em 4º lugar.

Mesmo com as obras em nossa piscina, a equipe de Natação A próxima competição será n
Tênis Clube, onde acontece o
continua a todo vapor, preparando-se para as competições
Mirim e Petiz.
que estão por vir. Utilizando as dependências do Ginástico,
clube que ﬁca na Av. Afonso Pena, os atletas e a comissão
técnica não vêm a hora de retornar para a nova piscina do
Olympico.

Basquete e Futsal do Olympico
participam do programa Caleidoscópio na T
Os atletas Paulo Augusto Miranda, Felipe Stholl,
Fernando Augusto Neto e João Victor Lisboa,
acompanhados pelo técnico Zânio Gontijo,
foram convidados a participar do programa
Caleidoscópio na TV Horizonte e falaram sobre
competitividade.

o, atleta da Seleção Brasileira de Vôlei,
palestra para os atletas do Vôlei

Em outra oportunidade, o supervisor do Futsal,
Jorge Black, também participou do programa
cujo tema foi o sonho de jovens garotos de ser
jogador de Futebol.
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Fisioterapeuta Eric faz curso de Kinesio

Durante o mês de junho, o ﬁsioterapeuta Eric participou de um curso de especialização em ap
Kinesio Taping é uma bandagem neuromuscular utilizada como auxílio externo, cuja função é
através da pele, diminuição de dores, sensação de conforto, promover suporte durante a cont
funções levam a vários benefícios, como: recuperação tecidual, correção dos movimentos ind
ﬁsiológicos, limitação de alguns movimentos para prevenção de dores.

Basquete Sub-15 e técnico do Olympico
convocados para a Seleção Mineira

uis Carlos Correa foram convocados para a Seleção Mineira Sub-15 que está disputando o
de Caldas, de 2 a 10 de agosto. Boa sorte!
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a dos atletas pelo acompanhamento pedagógico

Programa de Acompanhamento Escolar, um total de 23 atletas frequentaram a Sala de Estudos
ou o projeto) e dezembro, em busca de apoio a diversas matérias, como Matemática,
s, entre outras. Desses estudantes, 19 eram atletas do Vôlei e os quatro restantes do

Atletas dão show na Festa Junina do Ol

Com a organização da psicóloga Micheli, pelo segundo ano consecutivo, os atletas do Olymp
participaram da Festa Junina do Olympico, dançando a quadrilha. Muito elogiados por todos,
vez, que vestem a camisa do Clube.

do ano, o número de alunos que frequentaram a Sala de Estudos aumentou em
o atletas das modalidades Vôlei, Basquete e Futsal, sendo que a maioria ainda é do Vôlei.

asquete participam de Torneio Sul-americano

S, entre os dias 18 e 27 de 14, entre 15 equipes participantes. E na categoria Sub-15, com
13 equipes, o Olympico ﬁcou em 7º lugar geral e sagrou-se
Basquete. Realizado pela
pes de SP, RS, ES, RJ, PR e campeão da categoria prata, disputada entre as equipes que
não se classiﬁcam para a fase ﬁnal.
representante de Minas
gar geral na categoria Sub-

Departamento de Psicologia realiza Oﬁcina de

No ano de 2013, foi identiﬁcada pelo
departamento Psicossocial do Clube, at
psicóloga Micheli, a necessidade de se
Oﬁcina de Higienização a ﬁm de orienta
os hábitos de higiene dos nossos atleta
oﬁcinas já foram realizadas com todas a
atendidas pelo departamento e tanto os
como os próprios companheiros de equ
sido parceiros no projeto, visando a mel
bem-estar e a socialização de todos.

Gente nova no Esporte
Em substituição à técnica do Vôlei, Érika Brant, no mês de julho, foi contratada a técnica Ana
experiência, a técnica assume a categoria Mirim e passa a integrar a equipe de proﬁssionais

Também vindo para agregar, faz parte do quadro de proﬁssionais do Basquete, o técnico Luís
técnico do Olympico e de várias outras equipes e, atualmente, é o técnico da Seleção Mineira
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