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VENDA 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: 14 
(quatorze) taxas de condomínio atuais.

Fundado em 04 de fevereiro de 1940, 
tendo como Presidente de honra Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira, o Olympico 
foi o segundo Clube esportivo 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 cons-
truir 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 montanhas, 
em uma maravilhosa área onde, contrário 
à regra, rejuvenesce a cada dia, preser-

vando o lazer, amizade, família e o desen-
volvimento esportivo de crianças e jovens. 
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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados associados, 

Com grande alegria, transmito boas notícias. O Olympico Club está oficialmente 
entre os beneficiados do Edital 7, via  Comitê Brasileiro de Clubes, que possi-
bilitará a realização dos Campeonatos Brasileiros Interclubes de Vôlei Feminino 
Sub-18 e Basquete Masculino Sub-14. 

Iniciamos, em agosto, a execução dos projetos Atleta Olympico I e II, que irão 
beneficiar atletas de Natação, Vôlei, Futsal e Basquete, com apoio da Arcelor- 
-Mittal. Os recursos foram destinados ao Olympico via Secretaria de Estado de 
Esporte - SEESP, por meio do programa Minas Esportiva.

E o incentivo ao esporte não é feito apenas por empresas, pessoas físicas tam-
bém podem contribuir para o sonho dos mais de 400 atletas atendidos pelo 
Olympico. Basta doar 6% do Imposto de Renda Pessoa Física devido. Convido 
os interessados a impulsionar o trabalho do Olympico a se tornarem parte da 
nossa rede.

Exalto o grande envolvimento dos associados na 3ª edição da Olympiada, que 
teve início em agosto e se estenderá até novembro. O evento é promovido com 
o objetivo de promover bem-estar, lazer e sociabilidade, proporcionando ao as-
sociado alegria e momentos inesquecíveis.

Por fim, e não menos importante, destaco a preparação de um evento pelo qual 
tenho muito carinho. O Dia das Crianças será comemorado no dia 8 de outubro, 
com uma programação cheia de novidades.  Nessa data tão especial, que pos-
samos despertar nosso lado criança, seguindo com simplicidade, lembrando 
sempre que é preciso brincar, pular, gritar, chorar, reclamar, abraçar, sorrir e não 
guardar rancor, para seguirmos sempre de bem com a vida. 

Grande abraço!

Nismar Reis

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.

Nismar Alves dos Reis
Presidente 

“
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E o incentivo ao 
esporte não é feito 

apenas por empresas, 
pessoas físicas 
também podem 

contribuir para o 
sonho dos mais de 

400 atletas atendidos 
pelo Olympico. Basta 
doar 6% do Imposto 

de Renda Pessoa 
Física devido... 
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PRESENçA CERTA!

Fo
to

: F
er

na
nd

o 
Ro

be
rt



9Revista do Olympico Club

NOSSA HISTÓRIA

Lourdinha e Edson Cunha são sócios do Olympico desde o final dos anos 
70. Por aqui, cativaram muitos amigos com muita simpatia, criaram as 
duas filhas e compartilham momentos de alegria.

No Tricolor da Serra, Edson era presença garantida na turma da pelada. 
Mas, logo, a quadra de Peteca começou a chamar sua atenção e a troca de 
esporte foi certa. Lourdinha também era praticante do esporte.

Simpatizantes de jogos de cartas nos momentos de diversão, o casal 
representou o Olympico no Campeonato Interclubes de Buraco, promo-
vido pela Federação de Clubes do Estado de Minas Gerais – FECEMG, 
em 1977. Terminaram a competição como campeões, juntamente com 
outros dois casais de sócios.

Com presença certa no Olympico, Edson foi conselheiro do Clube durante 
algum tempo, na gestão de João Câncio. 

O casal acabou se afastando do Clube em 1988 e a cota da família foi 
vendida. Começava, ali, um intervalo que deixaria saudade. E como um 
bom filho à casa torna, Edson e Lourdinha retornaram em dezembro de 
2008. “A proximidade de casa foi um fator determinante para voltarmos a 
frequentar o Clube e os amigos que temos aqui, também. O ambiente do 
Olympico é tão familiar, que ficamos satisfeitos em passar nosso tempo 
livre aqui”, disse Lourdinha.

Amantes de boa música, a distração preferida deles é marcar presença 
nos eventos sociais do Olympico. “A Seresta é maravilhosa. Somos ‘pio-
lho’ da pista. No Happy Hour, somos presença constante. Nossa mesa 
está sempre perto do palco”, contou Edson.

Para ampliar a participação nos eventos do Clube, pela primeira vez, Ed-
son e Lourdinha estão participando da Olympiada do Olympico. O casal 
competirá pela equipe Azul nos jogos de Truco. 
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GENTE DA GENTE
UMA VIDA DEDICADA AO ESPORTE

Quem passa pelo Olympico, aos finais de tarde, já deve ter visto uma 
mulher loira “infiltrada” entre as atletas da equipe de Vôlei Femini-
no.  A mulher “misteriosa” cumpre o treino comandado por qualquer 
um dos técnicos, não foge da carga de abdominais, realiza os trei-
nos de fundamentos e tem muita disposição, assim como as atletas.

Mas quem é ela?! Vamos revelar para que todos possam conhecê-la. 
Ela é Isabel Meniconi (Bel), diretora de Vôlei Feminino, há cerca de 
um ano. Quem vê a Bel pelo Clube, provavelmente desconhece sua 
história com o Olympico.

Frequentadora assídua do Tricolor da Serra desde os 9 anos de ida-
de,  quando conheceu o Vôlei nas escolinhas do Clube, passou pela 
equipe de base e, atualmente, acumula o cargo na diretoria  e a 
posição de levantadora da equipe Master de Vôlei Feminino. Ela 
divide seu tempo entre o trabalho de Massoterapeuta, o consultório 
de Fonoaudiologia, o cargo de 2ª escrivã do 6º Cartório de Notas, 
sem se esquecer dos dois filhos. E ainda encontra tempo para sua 
paixão, o Vôlei.

Em seu curto período na direção do esporte no Clube, Bel tem como 
objetivo principal contribuir para o crescimento do Vôlei no Olym-
pico e mostrar o potencial das equipes: “Estamos crescendo e pre-
cisamos de mais, correndo atrás. Quando assumi a diretoria sabia 
que seria um desafio muito difícil e muito interessante. Até entender 
o processo, ver onde eu poderia atuar, de que maneira ser eficiente, 
foi bem complexo. Hoje em dia, continua sendo um desafio. Ainda 
estou aprendendo muita coisa, mas já consigo visualizar as coisas 
com mais facilidade”.

Sobre participar dos treinamentos com a equipe, Isabel explica o 
motivo porque isso acontece: “Eu fico em quadra com as atletas 
para ver a realidade do treino em que elas estão e para as pessoas 
me conhecerem e entrosarem comigo. E eu gosto de estar no Clube. 
Tem o olho do chefe, sim! Mas a cada vez que estou mais presente, 
isso causa menos impacto. Eu não quero ser uma diretora que apa-
rece de vez em quando para cobrar ou exigir, quero estar aqui para 
somar”.

A diretora ainda tem muito para mostrar e quer manter seu trabalho 
em alto nível, sem perder a essência da missão do Clube. “O Olym-
pico é um clube de muita raça e não quero que isso se perca.” 

GENTE DA GENTE
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GENTE DA GENTE
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Isabel com o Time de Vôlei de 1985
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NOSSA HISTÓRIAESPORTE

EqUIPE DE BASqUETE PARTICIPA DO CAMPEONATO SUl-AMERICANO 

A equipe Sub-13 de Basquete do Tricolor da Serra participou, 
entre os dias 17 e 21 de julho, da 21ª edição do Encontro Sul
-Americano de Basquete, realizado na Sociedade Ginástica 
Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo-RS. 

O campeonato é o maior da modalidade na América Latina, 
organizado pela Sociedade Ginástica em parceria com a Fede-
ração Gaúcha e conta com o apoio da Confederação Brasileira 
de Basquete. 

“A competição teve a participação de 16 equipes, na categoria 
Sub-13. Infelizmente, a equipe ficou abaixo do que era espe-
rado, mas a experiência adquirida foi muito importante para os 
meninos”, disse o técnico da equipe, Zânio Gontijo. 
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BASqUETE

Em uma ação integradora, os atletas da equipe Sub-14 B de 
Basquete do Olympico visitaram o Espaço Criança Esperança, 
vizinho ao Olympico Club, no dia 11 de agosto. 

A ideia do intercâmbio partiu do técnico Luiz Carlos (Lú) e dos 
coordenadores do projeto Criança Esperança, Ivan Mauad Bo-
telho e Mauro Vinícius de Sá. “Visitar o projeto é uma forma 
de apresentar o Olympico aos jovens atendidos, apresentando 
nosso Clube como uma nova perspetiva, principalmente para 
os que têm potencial para se tornar atletas”, disse Flávio Maga-
lhães, diretor de Basquete do Olympico.

“Essa visita foi importante para que os atletas realizassem uma 
troca de informações e experiências. Passamos a ideia de que 
é preciso ter respeito entre as pessoas e a lição foi bem assimi-
lada”, completou Lú.

O Espaço Criança Esperança é um projeto de ação social vol-
tado para crianças, adolescentes, jovens e suas famílias que 
moram no Aglomerado da Serra, região Centro-sul da capital 
mineira, e que vivem em situações de exclusão social. Atua em 
Belo Horizonte, desde 2003.

A Seleção Mineira de Basquete 3x3 Sub-18, sob o comando do 
técnico Alexandre Arantes do Olympico Club, disputou a etapa 
de Brasília do Campeonato Brasileiro de Basketball Sub-18.

A equipe mineira formada pelos atletas - George Junio (Minas 
Tênis), Gabriel Emiliano (Olympico), Matheus Santos (Ginásti-
co), Marcos Henrique (Minas Tênis), se sagrou vice-campeã. 
Em uma final emocionante contra o time Mosgov-DF, a vitória 
só foi definida na prorrogação, por apenas um ponto de dife-
rença.

ATLETAS DO OLYMPICO VISITAM PROjETO 
CRIANçA ESPERANçA

TéCNICO E ATLETA DO OLYMPICO 
SãO PRATA PELA SELEçãO MINEIRA 
NO BASqUETE 3x3
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NOSSO BAIRROESPORTE

CAMPEãO INvICTO DO METROPOlITANO SUB-11

CONVOCAçãO NO FUTSAL BICAMPEãO DA COPA MINAS
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Com uma campanha absoluta, a equipe Sub-11 de Futsal do Tricolor 
da Serra conquistou o Campeonato Metropolitano com cinco rodadas 
de antecedência, após vitória diante da equipe do Clube Recreativo por 
5x4, no dia 10 de junho, em casa e com a presença animada da torcida.

O Tricolor já havia conquistado o título simbólico do primeiro turno. 
Invicto em dez jogos na competição, o Olympico conquistou nove vi-
tórias e um empate. Foram 118 gols marcados e apenas 16 sofridos. 

A artilharia do campeonato ficou por conta do Olympico. Ruan Silva 
marcou 23 gols e Igor Augusto balançou as redes 14 vezes.

O diretor de Futsal do Olympico, Walfrido Garcia, está orgulhoso da 
equipe: “Tenho um passado vencedor como jogador e técnico. Hoje, à 
frente da direção da modalidade, sinto uma enorme satisfação em as-
sistir jovens talentos despontarem. É isso que valoriza nosso trabalho. 
Meus parabéns ao técnico Guilherme Gontijo que foi determinante para 
a conquista do campeonato”.

O atleta do Olympico, Kaique Ramos, foi convocado para com-
por a Seleção Mineira de Futsal Sub-17 que irá disputar o          
V Campeonato Brasileiro de Seleções, a se realizar de 5 a 9 de 
setembro, em Uberlândia-MG.

A convocação de Kaique foi efetivada após análise da Comis-
são Técnica da Federação Mineira de Futsal – FMFS, durante 
os treinamentos realizados no Praia Clube de Uberlândia-MG, 
entre  12 e 15 de agosto.  O atleta Gabriel dos Anjos, do Tricolor 
da Serra, também participou do período de testes. 

A equipe Sub-13 de Futsal venceu a edição 2017 da Copa Mi-
nas e conquistou o bicampeonato da competição, após vencer 
a equipe do Magnum, por 7 x 2, na Arena Minas Tênis, no dia 
27 de agosto.

O goleiro Ricardo ganhou o prêmio de goleiro menos vazado, 
o ala Gabriel, “Araxá”, foi eleito o melhor jogador e o técnico 
Bebeto, o melhor da competição. O treinador da equipe Tricolor 
destacou o trabalho desempenhado: “O nosso time veio cres-
cendo na competição. Na semifinal e na final, fizemos duas ex-
celentes partidas. Esse resultado foi fruto de muito trabalho e 
treinamento dos atletas”.  

FUTSAL

Kaique e Gabriel com o técnico Rafael Cozzi.
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ESPORTE

NATAçãO
XVIII SUPERCOPA DE NATAçãO – XVI TROFéU EDUARDO SÁVIO 

ATlETA DO OlyMPICO GARANTE vAGA PARA BRASIlEIRO DE NATAçãO

O XVI Troféu Eduardo Sávio, considerado o Campeonato 
Mineiro das categorias Júnior e Sênior, foi realizado nos 
dias 24 e 25 de junho, no Minas Tênis Clube e resultou ao 
Olympico 15 medalhas: três de Ouro, quatro de Prata e oito 
de Bronze.

Os destaques do Olympico na competição foram as atletas 
Camila Reis Cotta  e Larissa Lino Morato. Larissa sagrou-se 
campeã mineira na prova 400 metros Medley e na catego-
ria Júnior. Camila tornou-se campeã nas provas 100 metros 
Costas e 400 metros Medley, na categoria Sênior. 

O Troféu recebeu a participação de 232 atletas. O Tricolor da 
Serra competiu com oito nadadores e conquistou a 5ª colo-
cação geral, entre as sete equipes participantes. “Competi-
mos com uma equipe pequena, mas conseguimos ótimos 
resultados e chegamos onde tínhamos planejado”, disse o 
técnico da equipe, Roberto Antonino.

Além das medalhas de Ouro, a atleta do Olympico, Camila Reis 
Cotta, conquistou vaga para disputar o Troféu José Finkel - Cam-
peonato Brasileiro Absoluto de Natação, disputado em São Paulo 
no mês de agosto, após atingir o índice da competição  na prova 
50 metros Borboleta, durante a XVIII Supercopa de Natação - XVI 
Troféu Eduardo Sávio.

A Natação do Olympico é apoiada pela Oculare Hospital de Of-
talmologia e pelos Projetos Atleta Olympico I e II, incentivados 
pela ArcelorMittal. O técnico Roberto Antonino e a auxiliar da 
equipe, Maísa Lima, fazem parte do projeto Formando Atletas 
Olympicos do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC que possibili-
tou a contratação dos profissionais via CLT, durante os próximos 
quatro anos. 
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ESPORTE

NATAçãO EM FESTA

Após se tornar campeã mineira na prova de 100 metros Peito 
na categoria Infanto, no campeonato Troféu José Mendes Júnior 
realizado nos dias 14 e 15 de julho, a atleta Letícia Paula Silva 
tem motivos de sobra para continuar ainda mais focada nos 
treinos. Afinal, Letícia foi pré-convocada para integrar a Seleção 
Mineira no Troféu Chico Piscina, que será realizado no mês de 
outubro, em Mococa-SP.

O Troféu Chico Piscina é o Campeonato Internacional Infanto-
-juvenil de Natação e, a cada ano, torna-se celeiro de novos 
nadadores para o Brasil. Nomes como Gustavo Borges, Tiago 
Pereira, Rebeca Gusmão, Joanna Maranhão e César Cielo parti-
ciparam da competição. 

O técnico Leandro Santos também foi pré-convocado para 
compor a equipe. 

OCULARE.
Referência em

Oftalmologia em 
Minas Gerais.

G E S TÃO  C E R T I F I C A D A

CERTIFICADO nº 0149/006/0131
VALIDADE: 28/06/2020

OCULARE HOSPITAL DE 
OFTALMOLOGIA 

10 ANOS 
DE ACREDITAÇÃO ONA

URGÊNCIA 
24 HORAS
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Com a construção da nova quadra de areia, a possibilidade de 
novas práticas esportivas torna-se cada vez mais real. Prova dis-
so foi o intercâmbio com a Seleção Brasileira de Vôlei de Praia 
Feminino Sub-18 que treinou no Olympico no dia 4 de julho, em 
preparação para o Campeonato Sul-Americano de Vôlei de Praia 
que aconteceu de 7 a 9 de julho, em Cochabamba na Bolívia.

Comandada pelo técnico Giuliano Sucupira, a equipe brasileira 
estava de olho em uma vaga nos Jogos Olímpicos da Juventude 
de 2018, mas para isso tinha que fazer bonito no Campeonato 
Sul-Americano. E o feito foi alcançado, a equipe celebrou a con-
quista do título da segunda seletiva Sul-Americana.

Além de estar à frente da Seleção Brasileira, Sucupira é o técni-
co da Seleção Mineira de Vôlei de Praia que convocou, recente-
mente, sete atletas do Tricolor da Serra.

 O treinador das Seleções aproveitou a visita para elogiar a cons-
trução da nova quadra de areia do Olympico: “A construção des-
sa quadra de areia é uma porta de entrada para a competitividade 
e o crescimento do Vôlei de Praia em Minas”.

Acostumados a treinar o Voleibol, to-
dos os dias, de forma tradicional, os 
atletas da equipe Juvenil passaram por 
uma nova experiência no dia 30 de ju-
nho, no ginásio do Tricolor da Serra. 
Recebendo a equipe dos Atletas de 
Minas Gerais, os meninos do Olympi-
co Club treinaram, pela primeira vez, o 
Vôlei Sentado.

A ação foi uma proposta da treinado-
ra da equipe de Vôlei Sentado, Carla 
Dantas, em conjunto com o Departa-
mento de Esportes do Olympico Club e 
a Federação Mineira de Vôlei – FMV. A 
intenção foi de mostrar aos jovens do 
Olympico as dificuldades enfrentadas 

pelos colegas que possuem algum tipo 
de redução da capacidade de locomo-
ção. “Foi importantíssimo promover 
essa integração! Os atletas entenderam 
que mesmo com a deficiência qual-
quer esporte pode ser praticado, com 
qualidade e empenho. Assim, pode-
mos deixar de lado desculpas para não 
correr atrás de um objetivo”, disse o 
técnico da equipe, Ediney Lima. 

Apesar de muito semelhante com o 
popular Voleibol, na modalidade para-
olímpica, a quadra mede 10 x 6 metros 
e é dividida por uma rede a 1,15m  de  
altura para homens e 1,05 m para mu-
lheres. 

ESPORTE

EqUIPE MASTER é BRONzE NA 
lIGA MINEIRA

OLYMPICO Pé QUENTE!

ATlETAS FAzEM UM AMISTOSO DIFERENTE
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VôLEI

As meninas do vôlei Master Feminino estão 
felizes da vida.  A equipe garantiu, no dia 2 

de julho, a terceira colocação na liga Mineira 
de vôlei Feminino, após vitória de 3 sets a 1, 

diante da equipe da Caixa.
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VôLEI MASCULINO
EqUIPE SUB-16 DO OlyMPICO CONqUISTA CIRCUITO ESPORTIvO PUC MINAS
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O Olympico Club, reconhecido como grande formador de atle-
tas, encerrou mais uma Peneirada com satisfação total, no mês 
de agosto. Na segunda seleção de atletas do ano, recebemos 
616 inscrições. Destas, 572 jovens de ambos os sexos, de 9 a 
18 anos, foram selecionados para os testes das modalidades de 
Basquete, Futsal, Natação e Voleibol.

Os atletas selecionados na segunda fase ficarão em teste por até 
30 dias, para observação das equipes técnicas.  Aqueles que fo-
rem aprovados para integrar as equipes do Olympico Club farão 
parte dos projetos Atleta Olympico I e II que contam com apoio 
da ArcelorMittal,  do Projeto Excelência no Esporte incentivado 
pelo Mart Minas e Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elé-
trica S. A. e do Projeto Formando Atletas Olympicos via Comitê 
Brasileiro de Clubes - CBC, que viabilizou a contratação via CLT 
de técnicos, auxiliares e equipe multidisciplinar (fisioterapeuta e 
preparador físico). Vale lembrar que as equipes de Natação são 
patrocinadas pela Oculare - Hospital  de Oftalmologia.

Os atletas terão benefícios, como treinamento com técnicos 
renomados; participação em competições regionais, estaduais 
e nacionais; uniformes de treino e jogo; acompanhamento psi-
cológico, social e fisioterapêutico; academia de uso exclusivo, 
com acompanhamento de preparador físico; utilização das de-
pendências do Clube sem pagamento de mensalidade e partici-
pação em oficinas e palestras educativas. 

ESPORTE

PENEIRADA
TRICOLOR DA SERRA SELECIONA ATLETAS PARA COMPOR SUAS EQUIPES
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Por meio do seu Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) em parceria 
com o CBC, o Comitê Olímpico Brasileiro - COB realizará um 
curso de Fundamentos da Administração Esportiva - FAE.  Após 
inscrição e análise de currículo, a coordenadora de Esportes do 
Olympico, Sofia Bicalho, foi uma das selecionadas para integrar 
o grupo.

O objetivo da formação é promover o desenvolvimento básico 
de habilidades e conhecimentos de gestores esportivos, difun-
dir informações, diretrizes e conceitos do Movimento Olímpico, 
além de fomentar o intercâmbio de informações e o desenvolvi-
mento de uma rede de contatos profissionais entre os gestores.

“Estou muito feliz com a oportunidade de fazer o curso e com 
grande expectativa. É uma oportunidade de conhecer outras 
realidades, porque terão participantes de outros clubes vincu-
lados ao CBC. Vou poder fazer esse intercâmbio, conhecer ou-
tras pessoas e dar visibilidade às atividades do Clube. O mais 
importante é adquirir conhecimento para compartilhar e aplicar 
no Olympico”, disse Sofia. 

A parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes tem resultado em 
grandes melhorias para o Olympico. Em menos de um ano, o 
Tricolor da Serra já se beneficiou do Projeto Edital 6 que pos-
sibilitou a contratação via CLT de técnicos, auxiliares e equipe 
multidisciplinar (preparador físico e fisioterapeuta) para os pró-
ximos quatro anos e do Projeto Edital 7 que permitirá a realiza-
ção  das  competições: Campeonato Brasileiro de Vôlei Femini-
no Sub-18, Copa Brasil de Basquete Masculino Sub-14,  bem 
como a aquisição de equipamentos esportivos.

Desde sua fundação, o Olympico acredita no esporte como ferra-
menta de transformação social. Em seus 77 anos de existência, o 
Clube já atendeu mais de 10 mil crianças e adolescentes. 

Desde março de 2016, o Departamento de Esportes do Olympico 
vem trabalhando em silêncio para conhecer a realidade socioeco-
nômica dos cerca de 400 atletas atendidos, como explica a coor-
denadora de Esportes, Sofia Bicalho: “No ano passado, a assis-
tente social realizou uma avaliação por meio de um questionário, 
visitou algumas casas e, com o resultado, tomamos conhecimento 
de jovens com necessidade de receber algum tipo de ajuda. Em 
2017, foi refeita a avaliação. 57% das famílias dos jovens partici-
pam do programa social do Governo Federal, Bolsa Família e 6% 
ganha menos de um salário mínimo”. 

É notório que ações como essas não precisam ser divulgadas, mas 
são reveladas a fim de angariar mais recursos e incentivo para que 
outras pessoas possam ajudar. “Estamos fazendo muito pouco. 
Neste ano, passamos de cinco para 16 famílias beneficiadas que 
recebem uma cesta básica, a cada dois meses. Muito me alegraria 
se o Clube tivesse condição de ajudar mais. O pouco que fazemos 
já tem acarretado mudanças em quadra”, disse Nismar Reis, pre-
sidente do Olympico.

“Também arcamos com os custos de auxílio transporte e almoço 
no restaurante central do Clube para alguns atletas”, completou 
Sofia. 

ACONTECEU NO ESPORTE
COORDENADORA DE ESPORTES DO OLYMPICO é SELECIONADA PARA CURSO NO 
INSTITUTO OlíMPICO BRASIlEIRO

MEDIDAS SãO REAlIzADAS PARA MANTER SONHOS DE CONTINUAR NO ESPORTE

- doação de tênis novos ou em bom estado;
- agasalhos;

- doação de cestas básicas, alimentos não perecíveis 
ou auxílio para alimentação;

- vales-transporte. 
Procure o Departamento de Esportes pelo telefone

 (31) 3073-9102 ou pelo e-mail 
esporte@olympico.com.br e saiba mais como apoiar.

Sofia Bicalho, coordenadora de Esportes 
do Olympico.

Foto: Fernando Robert

Ajude o esporte no Clube. Conheça algumas formas:
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ESPORTE

infográfico lei de incentivo

Pessoas Físicas podem doar até 6% do Imposto de Renda devido, para dedução em sua declaração.

2º passo
estipule o valor 

a ser doado

Saiba o valor 

correspondente a 6% do seu 

Imposto de Renda devido que 

poderá ser doado. 
Acesse o site do Ministério 

do Esporte e faça o cálculo.

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/

secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/pessoa-fisica

3º passo
envie seus dados
 para cadastro

Entre em contato com o 
clube, informando o projeto 

e  qual valor deseja  doar.

Envie seus dados                
(nome, CPF, endereço) para 
olympico@olympico.com.br    

 
seu cadastro será feito 

no  sistema.

5º passo

SERÁ EMITIDO um recibo para  usá-lo 

na declaração do imposto de Renda.

PARABÉNS,
Você é um doador!

envie o comprovante
para emissão do recibo

envie  o comprovante de 

depósito para

olympico@olympico.com.br

4º passo
Faça o depósito 

ou TRANSFERÊNCIA

Projetos e dados bancários

Processo: 58701.011977/2013-68
Banco do Brasil (001), CNPJ 17.489.824/0001-70, 

Agência 2377 DV: 9, Conta Corrente 59857-7
Período de Captação: Até 06/10/2017

Excelência no Esporte � Basquete

Excelência no Esporte � Futsal
Processo: 58701.011180/2013-61

Banco do Brasil (001), CNPJ 17.489.824/0001-70, 
Agência 2377 DV: 9, Conta Corrente 59184-x

Período de Captação: Até 31/12/2017

Excelência no Esporte � Natação

Processo: 58701.009887/2013-15
Banco do Brasil (001), CNPJ 17.489.824/0001-70, 

Agência 2377 DV: 9, Conta Corrente 60199-3
Período de Captação: Até 31/12/2018

ATLETA OLYMPICO III - basquete, 
VÔLEI, NATAÇÃO E FUTSAL

Projeto nº 2016.01.0134
Período de Captação:31/12/2017

Consulte seu contador!
wanderson Cerqueira
98561-4116  /  2520-3569
www.cerqueiracontabil.com.br
wanderson@cerqueiracontabil.com.br

Seja um doador
CONHEÇA OS PROJETOS DE INCENTIVO AO ESPORTE DO OLYMPICO CLUB E FAÇA PARTE DESSE TIME

Naipes masculino e feminino.
Valor: R$ 340.368,13

Excelência no Esporte � Basquete

Naipe masculino.
Valor: R$ 387.267,12

Naipe masculino.
Valor: R$ 412.134,61

ATLETA OLYMPICO III - basquete, 
VÔLEI, NATAÇÃO E FUTSAL

Naipes feminino e masculino.
Valor: R$ 299.890,33

Consulte a previsão dos projetos

 em www.olympico.com.br 

na aba Projetos à Captar.

1º passo

escolha o projeto

Excelência no Esporte � Futsal

Excelência no Esporte � Natação

As doações deverão ser efetuadas até o dia 30 de 
dezembro de 2017.

Poderão ser feitas através de depósitos ou 
transferências bancárias, lembre-se de identificar o

 CPF do doador.
O depósito vai diretamente para a conta corrente 

bloqueada da agência do Banco do Brasil, aberta pelo 
Ministério do Esporte, específica e exclusivamente para 

a captação de recursos do projeto escolhido.
A conta/agência é a que consta no extrato da 

publicação no Diário Oficial da União, contendo a 
deliberação da Comissão Técnica 

que aprovou o projeto.
Consulte em nosso site como declarar 

seu imposto de renda.
Apenas as declarações feitas no modelo completo 

aceitam as deduções referentes às doações. As 
declarações feitas no modelo simplificado 

não aceitam tais deduções.

Pessoas Jurídicas podem doar, do Lucro 
Real, até 1% do imposto devido no período 

de apuração. 

importante:
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de apuração. 

importante:



22

Era possível ver paixão nos olhos dos atletas de Vôlei Feminino 
e Masculino do Tricolor da Serra que acompanharam o treino 
da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, no dia 26 de junho, no 
Mineirinho, a convite de um dos incentivadores do esporte do 
Olympico.

Parceira de longa data, a Cemig foi quem proporcionou o encon-
tro entre os atletas e a equipe bicampeã olímpica. “A Cemig é 
uma grande incentivadora do esporte. Nós prezamos muito por 
esse tipo de incentivo por saber que o esporte faz diferença na 
vida de crianças e adolescentes e nas questões sociais do país. 
Quando surgiu a oportunidade de patrocinar o treino, surgiu, 
também, a ideia de chamar clubes parceiros para vivenciar um 
pouco a emoção de estar perto do seu ídolo e dar mais “energia” 
para continuar participando e estar sempre no esporte. Quem 
sabe um dia, algum deles pode chegar à Seleção”, disse Nathá-
lia Dornellas, gerente de comunicação interna da Cemig.

Uma das mais animadas no passeio era a atleta Myllena Tor-
quetti, de 16 anos, da equipe Infanto-juvenil. Ela acredita que a 
oportunidade vai muito além de assistir ao treino, é uma forma 
de incentivar seu caminho como desportista. “Hoje, estou vi-
vendo uma oportunidade única. Não só eu, mas todos que estão 
aqui”, disse Myllena.

O trabalho nas categorias de base do Olympico é marcado pela 
busca do desenvolvimento de pessoas, por meio de ações es-
tratégicas para a formação de desportistas. Formada em uma 
equipe de base mineira, Ana Carolina da Silva é a prova de que 
é preciso persistência e determinação para alcançar os objetivos 

no esporte.

“Sou muito grata aos meus treinadores da base. A base é o início 
de tudo, onde se forma os atletas, onde é possível traçar obje-
tivos para o futuro e principalmente criar sonhos, inclusive de 
chegar à Seleção. O Voleibol mineiro tem muita força, daqui sa-
íram Sheila, Érica, Fabiana, grandes estrelas que levam o nome 
do nosso país”, disse Carol.

Os atletas também tiveram oportunidade de acompanhar a vitó-
ria, por 3×0, do amistoso entre Brasil x Polônia, em preparação 
para o Gran Prix de Vôlei, no Mineirinho, no dia 27 de julho, por 
incentivo da Federação Mineira de Voleibol - FMV que também 
é uma grande parceira do Olympico.

“Ver esses jovens perto dos seus ídolos é algo de encher os 
olhos. Nossos atletas tiveram essa oportunidade de assistir 
o treino por convite da Cemig e de assistir o jogo, devido ao 
apoio da Federação de 
Vôlei. Só temos que 
agradecer a eles pelas 
oportunidades que fo-
ram dadas e continuar 
trabalhando em prol 
do sonho de tantos 
jovens”, disse Nismar 
Reis, presidente do 
Olympico.

ESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE
ATlETAS DO OlyMPICO ASSISTEM A TREINO E jOGO DA SElEçãO BRASIlEIRA DE vôlEI
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EMBAIxADOR DO OlyMPICO  GANHA PáGINA NO SITE DO COMITê BRASIlEIRO DE 
ClUBES

REPRESENTANTES DO OlyMPICO SE PREPARAM PARA O CBS

@vitorfuriati_olympicoclub 

O projeto Embaixadores CBC tem como objetivo evidenciar os 
principais beneficiados pelos convênios entre o CBC e sua rede 
de clubes filiados, ou seja, seus atletas olímpicos e paralímpi-
cos.  

Recentemente, nosso embaixador, o atleta Vítor Furiati, 16 anos, 
ganhou uma página no site do Comitê. “Estou muito feliz por 
poder representar o Olympico e ser o porta-voz quanto aos as-
suntos relativos ao projeto. Convido todos para que visitem o site 
do Comitê Brasileiro de Clubes e me acompanhem nas redes 
sociais, em especial no Instragram pelo @vitorfuriati_olympi-
coclub, onde publico um pouco do trabalho desempenhado no 
Olympico, divulgo os jogos e o nosso dia a dia como atletas”, 
disse o Vítor. 

O Olympico é beneficiado pelo Comitê Brasileiro de Clubes – 
CBC que mantém o projeto Formando Atletas Olympicos e que 
possibilitou a contratação via CLT de técnicos e auxiliares para 
as equipes de Natação, Vôlei, Basquete e Natação e da equipe 
multidisciplinar composta por preparador físico e fisioterapeuta.

A Federação Minera de Vôlei convocou as atletas do 
Olympico, Yasmin Batista, Victória Nunes e Myllena 
Ferreira, para a Seletiva Sub-19 Feminina a fim de in-
tegrar a Seleção Mineira. A convocação é uma prepa-
ração visando a participação no Campeonato Brasileiro 
de Seleções - CBS.

As avaliações foram ministradas pelo técnico da Sele-
ção Mineira Sub-19 Feminina, Marcello Bencardino do 
Minas T. C., e pelo auxiliar técnico e estatístico, Luiz 
César do Olympico Club, nos dias 8, 29 e 30 de ju-
lho, no Minas Tênis Clube. “Eu preciso manter minha 
imparcialidade. As meninas estão em avaliação com o 
restante do grupo. Meu conselho para elas é manter o 
foco. A eficiência vai ser o diferencial para a escolha”, 
disse Luiz.

O Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-19 Femi-
nino será realizado entre 1º e 6 de outubro, em São 
Sebastião do Paraíso.Fo
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ESPORTE

OFICIAl! OlyMPICO SERá SEDE DE CAMPEONATOS BRASIlEIROS DE BASE

O Olympico Club, através do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, 
EDITAL Nº 7, aprovou dois projetos esportivos para sediar, du-
rante quatro anos consecutivos, os campeonatos brasileiros, a 
Copa Brasil de Basquete Masculino Sub-14 e o Campeonato 
Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-18, chancelados pela Confe-
deração Brasileira de Basquete - CBB e Confederação Brasileira 
de Vôlei – CBV.

Os detalhes dos campeonatos foram tratados em reunião reali-
zada em 9 de agosto do ano corrente, no Rio de Janeiro, com 
representantes de ambas as confederações onde participaram, 
representando o Olympico Club, o presidente Nismar Alves dos 
Reis, o diretor de Basquete, Flávio Magalhães, o consultor de 
projetos, Cássio Castro, o presidente da Federação Mineira de 
Vôlei, Tomás Mendes, o ex-atleta olímpico, Lars Grael, represen-
tando o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, além de presidentes 
de outros clubes filiados ao CBC.

“Agradeço ao presidente da Federação Mineira de Vôlei, Tomás 

Mendes e ao presidente da Federação Mineira de Basketball, 
Marcílio Cassini da Silva, que dispensaram apoio incondicio-
nal para recebermos a chancela de realização dos campeonatos. 
Agradeço, também, ao Minas Tênis Clube, na pessoa do pre-
sidente Ricardo Viera Santiago, que disponibilizará gentilmente 
a infraestrutura do clube para a realização de parte dos jogos”, 
reconheceu o presidente do Olympico, Nismar Reis. 

A Copa Brasil de Basquete Masculino Sub-14 acontecerá entre 
os dias 9 e 15 de outubro, já o Campeonato Brasileiro de Vôlei 
Feminino Sub-18, no período de 28 de novembro a 3 de dezem-
bro, ambos no Tricolor da Serra. A realização dos campeonatos 
será viabilizada com recursos do Comitê Brasileiro de Clubes 
– CBC. 

Anote na agenda e venha prestigiar os jogos. Será um importan-
te momento para o Clube e a certeza de uma grande experiência 
para todos que estiverem conosco.

ACONTECEU NO ESPORTE
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Presidente do Olympico, Nismar Reis e o diretor de Basquete, Flávio Magalhães 
com representantes de clubes, do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC e da 

Confederação Brasileira de Basketball.

Representantes do Olympico, do Mackenzie Esporte Clube, da 
Federação Mineira de Vôlei e da Confederação Brasileira de 

Voleibol.
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O Olympico Club recebeu, na tarde do dia 29 de agosto, 55 co-
laboradores da ArcelorMittal, empresa que é uma das incentiva-
doras do esporte do Tricolor da Serra, por meio da Lei Estadual 
de Incentivo ao Esporte. Participaram da visita profissionais das 
unidades da multinacional de Juiz de Fora-MG, João Monlevade
-MG, Itaúna-MG, Sabará-MG, Contagem-MG, Vespasiano-MG, 
Martinho Campos-MG, São Paulo-SP, Osasco-SP, Piracicaba-SP, 
Vitória-ES, Cariacica-ES, Feira de Santana-BA, Rio de Janeiro
-RJ, Estados Unidos e Argentina.

O atleta da equipe Sub-17 de Vôlei Masculino do Olympico, 
Vítor Furiati, entregou ao Diretor Superintendente da Fundação 
ArcelorMittal, Leonardo Gloor, uma placa de agradecimento 
pelo projeto Atleta Olympico, finalizado em maio de 2017 e que 
aportou R$ 216.196,96, beneficiando atletas das modalidades 
de Basquete, Futsal, Natação, Vôlei Feminino e Masculino. 

O objetivo da visita foi mostrar, aos colaboradores da Arcelor-
Mittal, o funcionamento e os resultados de um dos projetos pa-
trocinados pela empresa. “Pudemos ver na prática o que aconte-
ce nos projetos incentivados e foi uma oportunidade de diálogo 
com os beneficiários. É um orgulho trabalhar em uma empresa 
que investe em projetos como o do Olympico”, disse Elisa Go-
mes, analista de projetos da Fundação ArcelorMittal.

O atleta Fernando Zardo, da equipe Sub-16 de Basquete, agra-
deceu o apoio recebido: “Foi muito legal representar o Basque-

te, falar sobre o esporte que eu pratico e passar para eles o sen-
timento que temos pelo Clube. Estou no Olympico desde os 8 
anos e, aqui, tenho todo apoio de que preciso com a pedagoga, 
psicóloga e uma BOA academia. Só tenho a agradecer a Arcelor 
por proporcionar o funcionamento do esporte. Espero que outras 
parcerias sejam firmadas, assim vamos poder continuar partici-
pando de torneios e evoluindo cada vez mais.” 

Parceria reafirmada. A ArcelorMittal renovou, em agosto, a par-
ceria com o Tricolor da Serra por mais um ano e apoiará o Olym-
pico nos projetos Atleta Olympico I e II. 

O apoio da Arcelor é realizado por meio da Lei Estadual de In-
centivo ao Esporte com o intuito de estimular a prática de es-
portes e atividades físicas, além de oportunizar a melhoria na 
qualidade de vida e o surgimento de novos talentos.

Os projetos abrangem compra de material e garante profissio-
nais para atender as modalidades de Basquete, Natação, Vôlei 
e Futsal, beneficiando cerca de 345 atletas. Os dois projetos 
juntos destinaram ao Clube R$ 381.771,76.
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ARCElORMITTAl ACOMPANHA DE PERTO INCENTIvO DESTINADO AO OlyMPICO

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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ESPORTE

AléM DAS 4 lINHAS
FISIOTERAPEUTAS DO OlyMPICO AGEM NA PREvENçãO PARA ATINGIR BONS 
RESULTADOS
O velho ditado popular já alertava - “É melhor prevenir do que 
remediar”. Quando uma ação preventiva não é tomada, sempre 
aparece alguém com o famoso e chato: Eu avisei! Para evitar 
a aplicação dessas emblemáticas frases em nosso esporte, o 
Olympico, por meio do departamento de Fisioterapia, vem atu-
ando com foco total na prevenção dos atletas, a fim de evitar a 
velha e temida fase de reabilitação.

A prevenção é realizada para evitar lesões propriamente ditas, 
dores agudas e, ainda, contribuir muito para melhorar a per-
formance. Para isso, nossos profissionais têm trabalhado com 
base nos seguintes pilares: mobilidade articular, flexibilidade, 
estabilização central e correção de gestos esportivos, padrões 
de movimento.

Mas por que todo esse destaque para a prevenção se, até pouco 
tempo, isso não tinha espaço? E o que esses termos significam? 
Vamos lá! Um atleta parado por contusão pode ocasionar a perda 
de jogos ou até mesmo de um campeonato. Desta forma, não é 
bom para a saúde do atleta, nem para os times do Clube. 

“Este trabalho foi iniciado com o Vôlei Feminino Infanto, Vô-
lei Masculino Mirim e Infantil e, agora, terá início na Natação, 
como forma de complementar as atividades já realizadas para 
evitar dores e lesões, melhorar a movimentação geral, melhorar 
a percepção do atleta quanto aos movimentos exigidos e, con-
sequentemente, melhorar a performance”, disse Eric Mariano, 
fisioterapeuta do Olympico. 

Para otimizar o tempo, os profissionais têm atuado onde os trei-
nos são realizados. “Esse trabalho que envolve a mobilidade, 
flexibilidade, estabilização e movimento é feito por meio de 
exercícios pré-selecionados, como por exemplo: alongamentos, 
agachamentos e suas variedades/progressões de acordo com a 
demanda do esporte. Os exercícios são aplicados em quadra, 
previamente ao treino, por cerca de 15 a 20 minutos, como for-
ma de aquecimento”, disse Bárbara Gosling, fisioterapeuta do 
Clube.

Os atletas são organizados em roda e orientados a realizar o 
exercício, sempre com demonstração de um dos fisioterapeutas 
do Olympico. Essa disposição em círculo facilita a comunicação 
e visualização e, portanto, facilita as correções necessárias a se-
rem feitas em cada atleta, visando sempre à realização do movi-
mento/gesto da maneira mais correta possível. “Utilizamos mui-
to de feedback tátil para mostrar aos atletas onde o movimento 
deve ser feito e qual musculatura deve ser acionada, como for-
ma de melhora da consciência corporal”, disse Bárbara.

Ainda não é possível quantificar a redução dos trabalhos de re-
abilitação, porém, o departamento de fisioterapia se mostra oti-
mista e pretende diminuir 10% dos atendimentos nos próximos 
seis meses. 
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HAPPy HOUR
23/06 - TRIO DE ASES 21/07 - ADRIANO E TRIO 04/08 - BETO STONE
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EVENTOS SOCIAIS

COLôNIA DE FéRIAS

Foram cinco dias de muita alegria 
para as 100 crianças de 4 a 14 anos 
que participaram da Colônia de Férias. 
Atividades lúdicas, brinquedos infláveis, 
atividades aquáticas e esportivas, oficinas 
diversas e passeio na Estação Ecológica  
da UFMG.  

A Estação Ecológica da Universidade 
Federal de Minas Gerais é uma unidade 
de conservação urbana que se encontra 
dentro de um  campus universitário. Lá, 
os pequenos realizaram uma caminhada 
ecológica, conhecendo espécies da fauna 
e da flora e participaram, também, de 
brincadeiras baseadas em histórias do 
Folclore brasileiro.

A edição de julho da Colônia baseou-
se no tema Criança Cidadã. A criançada 
brincou e aprendeu. “Contribuir para a 
formação de uma criança com princípios 
de cidadania é uma missão que os pais 
carregam durante a fase da educação dos 
filhos. Com o tema em alta, o Olympico 
acredita que este era o momento de trazer 
o assunto para a Colônia de Férias”, 
disse a coordenadora de Comunicação e 
Marketing do Olympico, Rafaela Almeida.

Nesta edição, o Olympico foi responsável 
por todo o processo da Colônia de Férias, 
incluindo a contratação dos recreadores, 
alimentação e brinquedos que, em outras 
edições, eram terceirizados. 

Agradecemos os parceiros desta edição: 
Asttter e Colégio Sagrado Coração de 
Maria.

FéRIAS COM MUITA DIVERSãO 
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Confira mais 
fotos em 
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EVENTOS SOCIAIS

OLYMPIADA

Em uma cerimônia emocionante, sócios e diretores do Olympico 
promoveram a abertura da 3ª edição dos Jogos Olympicos do 
Tricolor da Serra, no dia 26 de agosto, na Quadra A.

A cerimônia, marcada pelo hasteamento das bandeiras do Brasil, 
Minas Gerais e do Olympico, contou com a participação do sócio 
e vereador de Belo Horizonte, Léo Burguês, do vice-presidente 
social Walney Almeida e do diretor de Esportes Recreativos, 
Matheus Jorge.  O momento precedeu o juramento realizado 
pelo diretor de Futsal e participantes dos jogos, Walfrido Garcia 
e o acendimento da pira, feito pela sócia e integrante da equipe 
Master de Vôlei, Marcella Macedo.

“Adorei participar da abertura! Fiquei muito feliz com o convite! 
O Olympico é minha segunda casa. Fiquei satisfeita em ver 
meu histórico como atleta ser contado, acho importante as 
pessoas saberem da minha vida profissional. Espero que sirva 
para incentivar filhos e sobrinhos das pessoas que estiveram 
presentes. O esporte é importante para tudo!”, disse Marcella 
Macedo.

A Olympiada é um evento relativamente novo e que caiu no 
gosto do associado. É uma realização com intuito de promover a 
interação entre os associados e estimular a prática de esportes 

para os mais de 250 inscritos que foram divididos em quatro 
equipes (Amarelo, Azul, Laranja e Verde).

“É uma felicidade ver o empenho de todos. O evento foi pensado 
e está sendo organizado de forma brilhante por Matheus Jorge, 
Cristóvão Cabral, Eric e Walney. Registro meus parabéns. 
Diferente dos anos anteriores, nesta edição, sortearemos os 
líderes e vice-líderes, com o objetivo de viabilizar a transparência 
e autenticidade da competição. Esta ação envolve ainda mais os 
competidores”, disse o presidente do Olympico, Nismar Reis.

Nesta edição, os atletas escolheram por ordem de preferência 
entre as modalidades de Basquete, Buraco, Futevôlei, Futsal 
Feminino, Futsal Masculino, Natação, Peteca, Voleibol Misto, 
Xadrez, Sinuca, Tênis, Tênis de Mesa, Truco, Vôlei de Areia.  

Para comemorar a abertura, os presentes puderam compartilhar 
de uma confraternização no Varandão, ao som da roda de samba 
comandada por Fabinho do Terreiro.

A Olympiada tem previsão de encerramento no dia 11 de 
novembro, quando será realizada a festa de confraternização. 

PLAY NA OLYMPIADA
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EVENTOS SOCIAIS

DIA DOS PAIS

Os papais do Olympico se sentiram amados e cuidados com 
as atividades preparadas para animar o domingão, 13 de 
agosto, em comemoração ao dia deles. Além de receberem de 
lembrança uma linda carteira em couro, que leva a marca do 
Clube, eles puderam ficar ainda mais bonitos.

Isso porque o Olympico ofereceu os serviços da Barber Beer. 
Era possível escolher entre a barboterapia, um verdadeiro 
tratamento para barba, com toalha quente, esfoliação da pele ou 
o corte de cabelo que combinasse com o estilo e personalidade 
de cada um. E tudo isso, em cadeiras massageadoras que 
garantiram o momento de relaxamento. Para passar o tempo, 
enquanto aguardavam sua vez, os paizões apreciavam uma 
cerveja gelada. 

O dia ainda contou com a apresentação musical da Andreia, 
com o melhor da MPB para embalar o almoço. 

DIA DOS PAIS NO ClUBE
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PROGRAME-SE

CALENDÁRIO ESPORTIVO E SOCIAL

9 a 15

11

20

15

15

22

29

13

10

17

22

24

28

29

8

17

8

domingosexta-feira

sexta-feira

sexta-feira

domingo

domingo

domingo

domingodomingo

domingo

domingo

sexta-feira

domingo

quinta-feira

sexta-feira

domingo

terça-feira

domingo

Setembro Outubro

Copa Brasil de 
Basquete  Masculino

Domingo Musical
12h às 15h

Happy Hour
19h às 22h

Happy Hour
19h às 22h

Seresta
19h às 22h

Hidro Recreativa
11h às 12h

Hidro Recreativa
11h às 12h

Hidro Recreativa
11h às 12h

Hidro Recreativa
11h às 12h

Hidro Recreativa
11h às 12h

Hidro Recreativa
11h às 12h

Hidro Recreativa
11h às 12h

Café Colonial
11h às 12h

Hidro Recreativa
11h às 12h

lançamento dos 
Projetos Incentivados

Baile do Tricolor
11h às 12h

Dia das Crianças

Passeio Bem viver

Hidro Recreativa
11h às 12h
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É hora de mostrar nossa força! De 9 a 15 de outubro, a 
equipe Sub-14 de Basquete Masculino enfrenta grandes 

clubes em busca do título nacional. 

Em breve, o Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-18, 
de 28 de novembro a 4 de dezembro. 

Salve essa data!

*Sócios, durante a realização da  Copa Brasil de Basquete 
Masculino Sub-14 e do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino 

Sub-18, consulte a disponibilidade das quadras na Esportiva.

Contamos com a sua torcida!
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FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO
UMA PEqUENA GRANDE CAMPEã
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BH: Av. do Contorno, 8817. Gutierrez .  31 3337 4480 . 98741 9913 
(Estacionamento c/ manobrista)

Ibirité:  R. José Maria Taitson, 56, Lj 2 . Centro . 31 3598 6325 . 98611 8325 
(Estacionamento conveniado)

divinapeleoutlet @divinapeleoutletdivinapele.com.br

L INHA CASUAL, FESTA, 
JEANS E  ACESSÓRIOS.

O Olympico Club teve a honra de receber 
no dia 25 de junho, a campeã brasileira 
de Sinuca, de apenas 12 anos, Nicolly 
Cristo Kyriacopoulos, pouco antes de 
viajar para o Campeonato Mundial de 
Sinuca, que aconteceu na China, no mês 
de julho.

A visita de Nicolly ao Olympico foi 
realizada por uma ação do diretor de 
Sinuca do Clube, José Sílvio Abras, um 
dos empenhados em colaborar com a 
campanha da Federação Mineira de 
Sinuca – FMS para arrecadar fundos para 
custear a viagem à China.  

Com o valor arrecadado pela rifa em que 
as premiações eram um taco e um jogo 
de bolas inglesas, Nicolly conseguiu 
participar da competição internacional e 
ficou entre as seis melhores do mundo 
na categoria Sub-18 e entre as 12, na 
categoria Sub-21.
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#EUNOOLYMPICO

#EUNOOLYMPICO

@curyju

Ana Cavalcanti

@matheuspbomfim@ociscobaby@felipe98oficial

@lorenaacunha

@vh.10@Felipefantoni

#Eunoolympico

@fepaduabh

BH: Av. do Contorno, 8817. Gutierrez .  31 3337 4480 . 98741 9913 
(Estacionamento c/ manobrista)

Ibirité:  R. José Maria Taitson, 56, Lj 2 . Centro . 31 3598 6325 . 98611 8325 
(Estacionamento conveniado)

divinapeleoutlet @divinapeleoutletdivinapele.com.br

L INHA CASUAL, FESTA, 
JEANS E  ACESSÓRIOS.

Não se esqueça de deixar a foto com status público. 

As fotos que você registra no Olympico podem aparecer por aqui.  
Publique suas fotos usando a hashtag

Olympico da Serra 

Olympico da Serra 

Olympicobh
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TORNEIOS INTERNOS

TêNIS

COM ExPRESSIvO NÚMERO DE INSCRITOS, OlyMPICO REAlIzA TORNEIO DE TêNIS
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Realizado entre 29 de abril e 1º de julho, com participação ex-
pressiva de 55 associados divididos nas categorias Infantil (8 a 
12 anos), Juvenil (13 a 17 anos), Feminino (acima de 13 anos), 
Masculino B (acima de 18 anos), Masculino A (até 45 anos) e 
Masculino A (acima de 45 anos), o Torneio de Tênis do primeiro 
semestre foi regado a bons jogos.

Para comemorar a realização do torneio, os participantes se reu-
niram em um animado churrasco, após as finais.

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub

InfantIl
felipe Malard

João Guilherme Coimbra

 JuvenIl
augusto vaz
Caio Mourão

 feMInIno
Júlia Chaib

Júlia Malard

você tem interesse em aprender a jogar tênis? Confira horários 
e valores na Secretaria do Clube e marque uma aula experi-
mental, pelos telefones: (31) 3073.9112 / 9113 / 9114. 

 MaSCulIno B
Gustavo Simões
Daniel alvarenga

 MaSCulIno a 
até 45 anoS

João Prates Romero
fernando alencastro

 MaSCulIno a 
aCIMa De 45 anoS

Sávio toledo
Daniel Mello

CONFIRA OS CAMPEõES
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Alegria, habilidade nos pés e muitos gols 
foram os principais elementos do Torneio 
de Futsal que, nesta edição, homenageou 
o sócio Júlio Wenceslau (Polonês). O tor-
neio contou com 40 participantes inscri-
tos, divididos em quatro times (Amarelo, 
Branco, Vermelho e Verde), que disputa-
ram jogos de altíssimo nível, entre 1º de 
maio e 2 de julho. 

A luta pelo título da competição ficou por 
conta dos times Branco e Amarelo, sendo 
que o time Amarelo levou a melhor, após 
vencer por 2 x 1. 

Para comemorar o sucesso do torneio, os 
apaixonados por Futsal celebraram com 
seus convidados, no dia 8 de julho, em 
uma bela festa regada a cerveja gelada e 
churrasco.

SELEçãO
GOlEIRO - HENRIqUE 

BEqUE  - jOãO 
AlA ESqUERDA - TADEU 
AlA DIREITA - ADSON 

PIvô - RONAlD 
ARTIlHEIRO- REGINAlDO

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub

TORNEIOS INTERNOS

TORNEIO DE FUTSAl jÚlIO WENCESlAU MITkIEWICz
UM DOS CAMPEONATOS MAIS ESPERADOS PELOS ASSOCIADOS

CONFIRA A CLASSIFICAçãO
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1º Lugar: 
aMaRelo

2º Lugar: 
BRanCo 

3º Lugar: 
veRMelho 

4º Lugar: 
veRDe 
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SAÚDE E BEM-ESTAR

ClUBE DE qUEM MAlHA

Desde pequenos, escutamos de nossos pais que não se deve sair de casa sem antes 
tomar um bom café da manhã. Mas será que eles estavam com a razão? Muito se 
tem estudado sobre essa refeição e, cada vez mais, tem sido comprovado: o café da 
manhã realmente merece uma atenção especial.

Quando acordamos, as reservas de energia corporal estão baixas, pois durante o 
sono o organismo continua trabalhando, em um ritmo menor, mas mantendo as fun-
ções básicas como respiração, circulação, atividade cerebral, dentre outras. Todas 
essas funções precisam de energia para serem realizadas e sendo o café da manhã 
a primeira refeição, após um longo período de jejum, é ela que vai fornecer energia 
para que se tenha disposição ao longo do dia.

Ao contrário do que muita gente pensa, pulá-lo não emagrece, pelo contrário: só fará 
com que o corpo chegue mais faminto e preguiçoso ao almoço. O fracionamento das 
refeições ao longo do dia, com a inclusão do desjejum, contribui para o metabolis-
mo energético adequado, ou seja, ajuda a equilibrar melhor o que consumimos e o 
que gastamos durante o dia. Pesquisas têm demonstrado que pessoas que pulam 
essa refeição possuem 4,5 vezes mais chances de sofrer com a obesidade. Isso 
porque, quando acordamos, precisamos de vitaminas e minerais em boa quantidade 
e da energia vinda dos alimentos para não aumentar o cortisol, hormônio protetor 
liberado toda vez que o organismo estressa. Este hormônio, em grande quantida-
de, aumenta a gordura corporal, assim como a insulina que, com a omissão do 
desjejum, é liberada em maiores quantidades aumentando a gordura abdominal. A 
falta de energia nas primeiras horas do dia pode levar também à falta de memória, 
diminuição da capacidade de concentração, além de contribuir para o mau humor e 
irritabilidade.

Para um café da manhã balanceado, devemos consumir carboidratos integrais (pão 
integral, aveia, quinoa, granola...), proteínas magras (ovos, leites e iogurtes naturais, 
queijos magros...), gorduras boas (linhaça, semente de chia, castanhas...), vitami-
nas e minerais, presentes nas frutas e verduras.

E aí, vai correr os riscos de pular uma refeição assim?

CAFé DA MANHã - MAIS DISPOSIçãO, MENOS 
ESTRESSE
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Por Andréa Picinin Santeiro (CRN 10110), nutricionista do Clube de Quem Malha
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