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Informamos que, desde 20/12/2013, o 
valor da cota do  Olympico foi reajustada 
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- 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 amigos,

Escrevo com grande alegria sobre o avanço do Esporte do Olympico Club. A preocu-
pação da diretoria é, e sempre foi, manter o Clube com o máximo de conforto para os 
associados, sem se esquecer do incentivo ao desporto que, além de levar nosso nome 
por toda a América do Sul, tem a missão de formar jovens cidadãos em busca de um 
mundo melhor.

Com a colaboração de grandes parceiros, estamos prosseguindo com nossa missão. 
Realizamos, em outubro, a primeira edição da Copa Brasil de Basquete Masculino Sub-
14, um evento apoiado pelo Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, com chancela e orga-
nização técnica da Confederação Brasileira de Basketball – CBB e da Federação Mineira 
de Basketball – FMB, com a participação de importantes equipes. Um marco para a 
história do Clube e do Basquete de base do país.

Dando continuidade aos nossos objetivos, em novembro, realizaremos o Campeonato 
Brasileiro Interclubes de Voleibol Feminino Sub-18, também com o apoio do CBC e 
com organização técnica da Confederação Brasileira de Voleibol – CBV e da Federação 
Mineira de Vôlei – FMV. Convido todos a prestigiar o evento, aumentando a torcida por 
nossas atletas. Todas as informações relacionadas aos jogos ficarão disponíveis em 
nosso site e redes sociais. 

Recebemos com muita satisfação a visita do medalhista olímpico Lars Grael que exer-
ce, no Comitê Brasileiro de Clubes, a função de supervisionar o trabalho dos clubes. 
Na oportunidade, apresentamos o Olympico e o importante trabalho desempenhado 
no Departamento de Esportes. A ilustre presença de Lars possibilitou, ainda, fortalecer 
nossos laços com o CBC, uma das entidades mais importantes no cenário esportivo.

Aproveito para parabenizar a diretoria de Futsal, atletas e membros da comissão técnica 
pela conquista do Campeonato Estadual, na categoria Sub-9, e do Campeonato Metro-
politano na Sub-13. Continuem representando o Olympico com a garra e determinação 
de sempre. Parabenizo, também, a atleta Ariana Santos, convocada para compor a Se-
leção Brasileira de Natação durante a I UANA Swimming Cup, a ser realizada em Coral 
Springs - Flórida-EUA. 

Aos sócios, agradeço a efetiva participação nos eventos. Trabalhamos durante todo o 
ano em prol de ações de integração e socialização. 

Finalizo informando que a preparação do Natal está sendo iniciada. Convido os papais, 
mamães e crianças para acompanhar a chegada do Bom Velhinho, um momento mági-
co e tradicional no Olympico.

Forte abraço!

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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A preocupação da 
diretoria é, e sempre 
foi, manter o Clube 
com o máximo de 
conforto para os 

associados, sem se 
esquecer do incentivo 

ao desporto...
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NOSSA HISTÓRIA
OLyMPICO DE GERAçãO EM GERAçãO

NOSSA HISTÓRIA

Mariana, Vinicius Drummond, Vítor Aragão com a filha (Maria Luiza), Fabricius Felipe, Fernanda Macedo e a filha (Valentina), 
Leandro Zampier, Bárbara Zampier, Natália Pereira, Thiago Nakapa, Juliana Reis e o filho (Vítor Reis) e Marcelo Reis. 
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Recebemos de nossas famílias a transmissão de 
costumes, comportamentos, memórias e crenças, o 
que podemos definir como tradição. As experiências 
que absorvemos enquanto crianças perduram na 
idade adulta e a tendência é transmití-las às gera-
ções futuras.

Assim tem acontecido com alguns sócios do Olym-
pico que pretendem manter viva a tradição de fre-
quentar o Clube. Fernanda Macedo e seu esposo, 
Fabricius Felipe, são pais da pequena Valentina 
de 10 meses. A sócia tem uma história forte com 
o Olympico. Assídua no Clube desde que nasceu, 
Fernanda pertence à quarta geração da família no 
Olympico e pretende criar a filha no ambiente fami-
liar encontrado por aqui.

Em alguns casos, nem mesmo a distância esfria o 
amor pelo Clube. Marcelo Reis morou em outros 
estados, mas não deixou de ser presença certa no 
Olympico. De volta a Minas, casado, pai do pequeno 
Vítor de 1 ano e 6 meses e com a esposa Juliana 
grávida, pretende criar os filhos no Clube que consi-
dera como o quintal de sua casa. “Por alguns anos, 
morei em outros estados, o que fez com que eu não 
pudesse ir ao Clube com a mesma frequência, mas 
nunca deixei de ir. O Olympico tem um ambiente 
familiar e acolhedor, não só por parte dos amigos 
associados, mas também por todos os funcionários. 
Alguns me viram crescer e, hoje, acompanham o 
crescimento do meu filho”, contou Marcelo. 

Com muitas histórias, é difícil não se lembrar da in-
fância. Vítor Aragão, pai de Maria Luiza, 3 meses e 
Emanuel de 8 anos, casado com Renata Nascimento,  
fala com carinho sobre os momentos que passou no 
Tricolor da Serra: “Passava as férias com os amigos 
no Clube, me divertia nas Festas Juninas e no salão 
social, sem contar o início dos campeonatos, títulos 
que conquistei pelo Futsal e as grandes amizades 
que tenho até hoje”.

O sócio Vinicius Drummond espera que seus três 
filhos possam viver bons momentos no Olympico, 
assim como ele: “Desejo que meus filhos tenham no 
Olympico uma segunda família, possam fazer ami-
gos e viver a mesma experiência que eu vivi”.

Esse é mais um capítulo da nossa história. De ge-
ração em geração, compartilhamos um ambiente 
familiar e de amizade, construindo, assim, um elo 
positivo entre o passado e o futuro. 
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O Campeonato Brasileiro de Interclubes de Voleibol Sub-16, re-
alizado no Mackenzie Esporte Clube entre os dias 15 e 20 de 
outubro, rendeu ao Olympico a quinta colocação entre os 16 
times participantes.

Na primeira fase da competição, o Tricolor da Serra disputou 
vaga para as quartas de final com as equipes do Duque de Caxias 
(PR), Fluminense (RJ) e Sada Argos NEEV (MG), conquistando 
vitória sobre as equipes do Sada e Duque de Caxias.

O Olympico tropeçou na busca pela vaga da semifinal quando 
perdeu por 3 sets a 0 para o Curitibano, com as parciais de 
27/25, 25/9 e 27/25. A conquista do quinto lugar da competição 
foi diante da equipe do Grêmio Náutico União, vencendo por 3 
sets a 0, com as parciais de 25/16, 25/21 e 26/24.

A técnica da equipe, Ana Carolina, avaliou a participação das 
atletas na competição: “Ficar em quinto lugar mostrou muita 
superação das atletas e provou para elas mesmas que podem 
mais do que imaginam. Por ser o primeiro Brasileiro e ser a 
equipe de BH melhor colocada, foi sensacional nosso resultado! 
A equipe se uniu muito e está muito motivada para conquistas 

futuras ainda este ano, como o terceiro lugar no Metropolitano 
e no Estadual”.

O Campeonato Brasileiro Interclubes ainda conta com as cate-
gorias Sub-15, Sub-18 e Sub-20, no gênero feminino e Sub-16, 
Sub-19 e Sub-21 no masculino, a ser realizado, neste primeiro 
ano, até o mês de dezembro. O Olympico receberá a CBI Sub-18 
Feminino, de 28 de novembro a 3 de dezembro. Acompanhe e 
torça por nossas equipes!

Em nota oficial divulgada pela Federação Mineira de Vôlei – FMV, 
no dia 31 de outubro, a atleta do Olympico Luana Gomes foi con-
vocada para compor a Seleção Mineira Sub-15, visando a disputa 
do Campeonato Brasileiro de Seleções - Copa Potengi de Lucena, 
que será realizada de 12 a 16 de dezembro, na cidade de Araxá
-MG.

A atleta de 13 anos, que já ostenta 1,96 m de altura e é um dos 
destaques da sua equipe, comemorou muito a primeira convo-
cação: “Dediquei-me muito 
para receber essa convoca-
ção. Agradeço minha família, 
meus pais e minhas amigas 
de quadra que são mega es-
peciais. Sou muito grata ao 
Olympico  pelo acolhimento 
e depósito de confiança dos 
técnicos, que foram e são 
maravilhosos na minha vida, 
responsáveis por grande par-
te dessa conquista. Agora, é 
focar mais ainda nos treina-
mentos. Vou dar o meu me-
lhor”.

ESPORTE

COLHENDO FRuTOS

OLyMPICO FICA ENTRE AS CINCO MELHORES EquIPES DO CBI SuB-16

ESTADuAL MASCuLINO SuB-21
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VôLEI

Em uma disputa apertadíssima, o Olympico ficou com 
o 4º lugar do Campeonato Estadual Sub-21 de Vôlei 
Masculino, após perder para o Cruzeiro E. C., por 3 a 
2, na Arena Minas Tênis, no dia 17 de setembro.

“Foi de alto nível o campeonato. Alguns adversários 
estão jogando a Superliga. Foi motivador!”, comen-
tou o técnico Ediney de Lima.
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NOSSO BAIRROESPORTE
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NOSSA HISTÓRIAESPORTE

OLyMPICO PROMOVE COMPETIçãO NACIONAL DE BASquETE SuB-14

O Olympico Club foi o palco da primeira edição da Copa Bra-
sil de Basquete Masculino Interclubes Sub-14, competição que 
reuniu 24 clubes de sete estados e do Distrito Federal, entre os 
dias 9 e 15 de outubro.

O Campeonato, planejado e executado pelo Tricolor da Serra, 
acontecerá nos próximos três anos, por meio da aprovação de 
Projeto protocolado no Comitê Brasileiro de Clubes – CBC. Con-
tou com a organização técnica da Confederação Brasileira de 
Basketball – CBB e da Federação Mineira de Basketball – FMB.  

A equipe do Tricolor da Serra ficou com o 6º lugar entre as 24 
equipes participantes, um grande resultado devido à qualidade 
técnica dos competidores. O campeonato teve final mineira en-
tre Minas Tênis Clube e Praia Clube, com a equipe Minastenista 
sagrando-se  vencedora.

“A competição atendeu o planejamento e tudo o que nós da CBB 
esperavámos, tanto no aspecto técnico como no estrutural. O 
Olympico, junto ao CBC, teve uma iniciativa excelente! O mais 
importante é que a competição preenche um calendário na ca-
tegoria de base e podemos afirmar que até 2020 teremos uma 
competição importante. A CBB só tem que agradecer”, disse o 
coordenador técnico da Confederação Brasileira de Basketball, 
Alex de Oliveira.

Além do Olympico Club e do campeão Minas Tênis Clube, 
participaram da competição as equipes do Botafogo Futebol e 
Regatas (RJ), Clube de Campo Piracicaba (SP), Grêmio Náuti-
co União (RS), Mackenzie Esporte Clube (MG), AEST / Instituto 
Viva Vida (ES), Esporte Clube Pinheiros (SP), Sociedade Thalia 
(PR), Esporte Clube Ginástico (MG), Tijuca Tênis Clube (RJ), 
Club Athletico Paulistano (SP), Clube Vizinhança (DF), BNB 
Clube (CE), Clube de Regatas do Flamengo (RJ), Sogipa (RS), 
Clube Curitibano (PR), Fluminense Football Club (RJ), AMAB 
Girafinhas do Basquete/ MAUÁ (SP), Sociedade Novo Hambur-
go (RS), Praia Clube Uberlândia (MG), Álvares Cabral (ES), Clu-
be Regatas Internacional Santos (SP) e Círculo Militar (PR). As 
participantes foram divididas em seis grupos de quatro equipes. 

Fique atento! O Olym-
pico prepara, para a 
próxima edição, um 
informativo especial 
sobre as competições 
de Basquete e de Vô-
lei (programada para 
o mês de novembro). 
Você poderá conferir 
os resultados, os prin-
cipais fatos e curiosi-
dades. Aguarde.

Fo
to

s:
 F

er
na

nd
o 

Ro
be

rt

BASquETE

Praia Clube, vice-campeãEquipe Sub-14 de Basquete Masculino, 
6º lugar na Copa Brasil de Basquete

Presidente do Olympico, Nismar Reis, com os campeões
 do Minas Tênis Clube

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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NOSSO BAIRROESPORTE

Destaque da equipe do Tricolor da Serra na Copa 
Brasil de Basquete Sub-14, Richard Junior foi 
recompensado por sua boa atuação na compe-
tição. O atleta foi um dos pré-convocados para 
compor a Seleção Brasileira de Basquete Sub-
14, durante a preparação para o Campeonato   
Sul-Americano da modalidade. 

SELEçãO BRASILEIRA TREINA NO OLyMPICO PARA CAMPEONATO SuL-AMERICANO

EquIPE SuB-16 DE BASquETE PARTICIPA DA 
COPA BRASIL DE CLuBES
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Após finalizar a primeira edição da Copa Brasil de Basquete 
Masculino Sub-14, o Olympico começou a colher os frutos 
de promover a maior competição de Basquete de base do 
Brasil ao receber a Seleção Brasileira Sub-14 para a pre-
paração para o Campeonato Sul-Americano, que aconteceu 
na Venezuela entre os dias 27 e 31 de outubro. 27 e 31 de 
outubro. A equipe brasileira se sagrou a grande campeã.

A coordenadora de Esportes do Olympico, Sofia Bicalho, fa-
lou sobre a importância de se receber a Seleção durante a 
preparação para uma competição internacional: “Consegui-
mos mostrar para a Confederação a estrutura do Olympico 
e, com isso, elevar o nome do Clube no cenário nacional. 
Um fator muito importante foi a realização do intercâmbio 
entre os profissionais da Seleção e os nossos, possibilitan-
do reciclagem e troca de informações e conteúdos. Tenho 
que destacar a oportunidade que os nossos atletas tiveram 
ao usufruir de uma experiência com atletas de todo país e com 
profissionais renomados de outros clubes.”

Com a visita da Seleção Brasileira de Basquete Sub-14, os atletas 
das equipes Sub-16 e Sub-17 do Olympico montaram um time 
misto e participaram de um amistoso contra a Seleção, treinada 
por Thelma Tavernari, ex-jogadora da Seleção Brasileira, um dos 

nomes mais respeitados na história do Basquete brasileiro.

Em entrevista ao jornal Estado de Minas, Thelma falou sobre a in-
fluência da Copa Brasil de Basquete na escolha dos convocados: 
“São 24 jogadores, de 12 equipes, não só os que disputaram a 
Copa do Brasil, mas de todo o país. A competição (Copa Brasil) 
serviu como um laboratório de observação. Temos aqui jogadores 
de diferentes estilos e escolas”. 

A equipe Sub-16 de Basquete participou, entre os dias 30 de outubro 
e 3 de novembro, da primeira edição da Copa Brasil de Clubes de 
Basquete Masculino Sub-16, realizada no Mackenzie Esporte Clube.

O campeonato faz parte da programação do Comitê Brasileiro de Clu-
bes - CBC que, visando a formação de atletas durante o Ciclo Olím-
pico, realiza as competições em parceria com clubes formadores.

“Ficamos em 18º lugar e a equipe pode participar desse interessante 
intercâmbio proposto pela competição, ganhar experiência e se de-
senvolver”, disse o técnico Alexandre Arantes.

CONVOCAçãO RICHARD
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O Troféu Chico Piscina, realizado em Mococa-SP nos dias 14 
e 15 de outubro, foi para a atleta do Olympico da categoria 
Infanto, Letícia de Paula, uma grande oportunidade.

Com apenas 13 anos, Letícia representou pela primeira vez a 
Seleção Mineira na prova 100 metros Peito, em uma das com-
petições mais importantes da Natação no país e garantiu lugar 
entre os finalistas da prova com o tempo de 1 minuto e 17s.

Na etapa que definia os vencedores, a atleta conquistou a sé-
tima posição. “Foi uma competição muito forte e diferente de 
tudo a que estou acostumada. Uma competição internacional, 
com grandes atletas. Vou continuar trabalhando com o técnico 
Leandro para receber outras convocações e melhorar cada vez 
mais”, disse Letícia.

ESPORTE

NATAçãO
NADADORA DO OLYMPICO SE DESTACA E é CONVOCADA PARA DISPUTAR TORNEIO NA 
FLÓRIDA PELO BRASIL

ATLETA DO TRICOLOR FICA ENTRE OS FINALISTAS DO TROFéu CHICO PISCINA

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA 
anunciou, no dia 3 de outubro, a convocação da atleta Ariana 
Santos, da categoria Petiz do Olympico Club, para compor a Se-
leção Brasileira de Natação durante a I UANA Swimming Cup, 
evento internacional a ser realizado entre 19 e 21 de janeiro de 
2018, em Coral Springs - Flórida-EUA.

Aos 12 anos, Ariana é a principal atleta da Natação do Olympico 
Club. Atualmente, ela é campeã mineira nas provas: 200 metros 
Medley, 100 metros Peito, 100 metros Borboleta e 200 metros 
Livre, com índices para o Campeonato Brasileiro de 2018.

Preparada por Leandro Santos, a atleta Petiz treina atualmente 
cinco vezes por semana, no mínimo duas horas por dia. “Essa é 
a primeira convocação da Ariana. Foi uma surpresa muito agra-
dável. Hoje, ela obtém índices de participação em campeona-
tos Estaduais das categorias Infantil e Juvenil e seis índices de 
Brasileiro da categoria Infantil, categoria acima da qual pertence 
atualmente. É ímpar saber que estamos colhendo frutos de um 
trabalho intenso. Quando Ariana ficou sabendo da convocação, 
ficou sem voz, chorou. Os pais ficaram muito emocionados”, 
contou Leandro.

Ariana coleciona medalhas pelo Olympico e já conquistou 240 
medalhas em competições oficiais, entre 2012 e 2017, sendo 
95 de Ouro, 70 de Prata e 75 de Bronze. Com o sonho de dis-
putar uma Olímpiada, Ariana vê, na primeira convocação para 
integrar a Seleção Brasileira, o primeiro degrau do sonho: “Eu 
amo nadar. Gosto muito do Olympico e estou muito feliz com 

essa oportunidade. Vou dar o meu melhor para conquistar uma 
medalha na competição”, disse Ariana. 

A Natação do Olympico é apoiada pela Oculare Hospital de Of-
talmologia e pelos Projetos Atleta Olympico I e II, incentivados 
pela ArcelorMittal, viabilizados pela Lei Estadual de Incentivo ao 
Esporte. O técnico Leandro Santos faz parte do projeto Formando 
Atletas Olympicos do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC que 
possibilitou a contratação de profissionais, via CLT, durante os 
próximos quatro anos. 

Acredite no esporte você também! Para participar da competição 
Ariana precisa de patrocínio. Faça parte da rede do bem! 
Contribua para o futuro de uma campeã, entre em contato com 
o departamento de Marketing do Olympico pelo telefone (31) 
3073-9122 ou pelo e-mail: rafaelamkt@olympico.com.br.
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ESPORTE

OLyMPICO ARREBENTA NO FESTIVAL SuDESTE DE 
NATAçãO

ALEGRIA E GARRA NA NATAçãO

ATLETA DO OLYMPICO 
GARANTE LuGAR NO PÓDIO 

PELA SELEçãO MINEIRAEntre os dias 19 e 22 de outubro, o Olympico foi representado por 16 atletas 
das categorias Mirim e Petiz, no Festival CBDA/SUDESTE Mirim e Petiz 2017, 
realizado no Clube Natação e Regatas Álvares Cabral, em Vitória-ES.

A competição contou com a participação de 41 clubes da região Sudeste e 
totalizou a presença de 643 atletas.  “O evento promovido pela Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA foi de alto nível. Fizemos um bom 
campeonato, com muitas marcas batidas e muitos atletas se colocando entre 
os 10 melhores da região. Toda a equipe demonstrou muita garra, conquista-
mos nove medalhas. Um ótimo resultado!”, analisou o técnico Leandro Santos.

Os destaques do Tricolor na competição foram os atletas Brian Henrique, com 
a medalha de Prata na prova 50 metros Peito e Ariana Martins, Ouro na prova 
100 metros Borboleta 
e Bronze nas provas 
200 metros Medley e 
100 metros Peito.

Na classificação ge-
ral, o Olympico ficou 
com a sexta melhor 
posição na categoria 
Mirim e 12ª, na Petiz. 
Fechou o ano em 9º 
lugar geral da região 
Sudeste, melhorando 
a marca do 1º semes-
tre. 

As equipes Mirim e Petiz de Natação do Tricolor participaram, 
entre os dias 15 e 19 de setembro, do XXVII Troféu Kurosa de 
Natação 2017, realizado no clube Usipa em Ipatinga-MG.

A turma do Olympico começou a competição com vitória, porém 
fora da piscina. Os 27 atletas do Olympico garantiram o troféu de 
equipe mais animada na apresentação da cerimônia de abertura. 

A equipe comandada por Leandro Santos conquistou 48 meda-
lhas, sendo 12 de Ouro, 19 de Prata e 17 de Bronze, ficando com 
o 3º lugar geral, entre as 17 equipes participantes.

Os destaques na competição foram os atletas: Ariana Santos e 
Brian Henrique, ambos com três medalhas de Ouro, e Maria Ce-
cília Oliveira e Ana Beatriz com uma medalha de Ouro, uma de 
Prata e uma de Bronze.

Inserido no calendário oficial da Federação Aquática Mineira – 
FAM, o Troféu Kurosa é uma homenagem ao precursor da Nata-
ção em Ipatinga e no Vale do Aço, Toshiaki Kurosa. 

O atleta Tiago Megale Lino, da equipe Mi-
rim de Natação do Olympico, participou 
do Campeonato Mineiro de Seleções Re-
gionais de Vinculados, compondo a Sele-
ção Mineira. O campeonato aconteceu no 
dia 28 de outubro, em Juiz de Fora-MG e o 
nosso atleta garantiu a medalha de Bronze, 
ao conquistar o 3º lugar na prova 50 me-
tros Livre.
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FUTSAL

DE VOLTA COM TUDO

O Futsal sempre foi um dos esportes mais populares 
do Tricolor da Serra. Das quadras do Olympico, gran-
des nomes do esporte foram revelados e chegaram à 
Seleção Brasileira da modalidade.

Em 2017, o Futsal do Olympico segue alcançando re-
sultados expressivos. Nesta edição, vamos contar um 
pouco do trabalho que o técnico, Guilherme Gontijo, 
o supervisor de Futsal, Jorge Black e o diretor da mo-
dalidade, Walfrido Garcia vêm desempenhando com a 
equipe Sub-9.

Com um trabalho árduo em busca de preparar os pri-
meiros toques de bola dos meninos, a diretoria e a 
comissão técnica apostaram no Sub-9 que, até o ano 
passado, estava suspenso. 

Com objetivo de voltar com uma equipe forte, o téc-
nico Guilherme correu atrás de bons atletas, sempre 
pensando em formar uma equipe campeã. “Desde o 
início, fui observando garotos na faixa etária do Sub-9 
em competições paralelas para formar nossa equipe 
e, hoje, temos um ótimo grupo com 16 atletas”, con-
tou Guilherme.

Entre os destaques do elenco, está o associado Henri-
que que foi descoberto pelo diretor Walfrido e indica-
do ao comandante Tricolor. “Em todo projeto do Fut-
sal, o associado é participante. Nessa equipe, temos 
três sócios. É bom ver o Henrique se destacando, o 
avô dele foi atleta do Clube e tem uma história bonita 
no Olympico”, disse Walfrido, diretor de Futsal.

Em uma equipe formada há pouco mais de três meses, os meninos já são 
campeões estaduais e seguem invictos na disputa da Copa Trivela, com 
grandes chances de conquistar a competição. 

A busca por títulos só foi possível devido ao apoio dos parceiros Clínica 
Novos Rumos e Núcleo de Oftalmologia Especializada que acreditaram na 
força do time e investiram em todo o material que o time necessitava.  

ESPORTE
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@MartMinasAtacadoEVarejo

 Sendo o maior atacadista de autosserviço de alimentos 
em Minas Gerais, o Mart Minas continua seu plano de expansão de 
inaugurações, que visa a abertura de 40 lojas até 2020. Na sequência, 
após a abertura da 23ª unidade em Ubá (MG), a cidade de Três 
Corações (MG) é o próximo destino que contará com uma filial, 
mantendo o mesmo padrão de qualidade e atendimento das demais.
 “A chegada do Mart Minas em Três Corações representa 
uma grande oportunidade de crescimento da Rede no Sul de Minas, 
que já conta com lojas em Alfenas e Pouso Alegre, atuando como um 
parceiro no abastecimento das micro e pequenas empresas da região 
e, também, como uma opção de atacarejo para as famílias, em uma 
loja ampla, confortável e com preços altamente competitivos” ressalta 
Filipe Martins, Diretor Comercial e de Marketing do Mart Minas.
 Em Três Corações, a loja possuirá 5.300 m² de área de 
venda, 20 check-outs e amplo estacionamento com 485 vagas para 
carros, além de posições para motos e bicicletas. Preparada para 
atender donos de bares, pizzarias, padarias e consumidores finais, a 
loja oferecerá mais de 10.000 opções de produtos que podem ser 
adquiridos em embalagens fechadas ou fracionadas, de acordo com a 
necessidade do cliente.
 Nos setores de mercearia, bombonière, bebidas, higiene e 
beleza, limpeza, frios e laticínios, haverá uma ampla variedade de 
marcas regionais e as líderes de mercado, sempre com a opção de 
compra no varejo e no atacado. Frutas e verduras, selecionadas e 
sempre frescas, completarão a experiência de compra dos clientes, 
que encontrarão, também, itens de confeitaria, bazar e embalagens.
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O medalhista olímpico e superintendente técnico do Comitê 
Brasileiro de Clubes – CBC, Lars Grael, esteve no Olympico Club 
no último dia 17 de outubro, em uma visita muito especial.  

O superintendente do CBC conheceu de perto as dependências 
e comentou sobre o trabalho que o Olympico vem realizando e 
do que tem escutado sobre o Clube: “O retorno que temos da 
atuação de vocês é o melhor possível. A Confederação Brasi-
leira de Bastekball nos deu uma informação sobre o Interclubes 
de Basquete realizado aqui, recentemente, sendo extremamente 

bem sucedido. Estar no Olympico é uma forma de ver o trabalho 
que vocês fazem, que é um trabalho exemplar”.

Lars aproveitou para conversar com aos atletas sobre o momen-
to e o esforço do CBC em promover o esporte brasileiro: “A 
crise que vivemos vai resultar em um esporte mais fortalecido, 
transparente e democrático. Eu fui formado em clube e sempre 
defendi a representação dos clubes e, também, que eles esti-
vessem inseridos no contexto da política nacional de esportes”.

ESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE
LARS GRAEL, SuPERINTENDENTE TéCNICO DO CBC, VISITA O OLyMPICO
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No início do ano de 2016, o Olympico concluiu o processo de 
filiação junto ao CBC. A admissão viabilizou a participação do 
Olympico no Edital de Chamamento Interno de nº 6 e a contra-
tação, via CLT, dos técnicos, auxiliares e equipe multidisciplinar, 
composta por preparadores físicos e fisioterapeutas. E em 2017, 
dando continuidade à parceria, o Olympico propôs projeto a ser 
beneficiado via Edital de nº 7 que, além de viabilizar a apresenta-
ção de projeto para aquisição de equipamentos esportivos, pro-
piciou a realização da Copa Brasil de Basquete Masculino Sub-14 
e o Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-18, durante o 
próximo Ciclo Olímpico.

Parceria entre o Olympico e o Comitê Brasileiro de 
Clubes – CBC
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O projeto Embaixadores CBC do Comitê Brasileiro de Clubes – 
CBC, entidade incentivadora do desenvolvimento da política de 
formação de atletas olímpicos e paralímpicos no País, acaba de 
ganhar um novo capítulo. Trata-se do lançamento da Urna dos 
Desejos que percorrerá diversos Estados, recolhendo as cartas 
escritas por um grupo de atletas de diferentes modalidades que 
representam seus clubes de origem e nas quais estarão detalha-
das suas aspirações até o final deste Ciclo Olímpico/Paralímpi-
co, em 2020. Como uma espécie de cápsula do tempo, a urna 
abrigará os desejos esportivos de cada um dos Embaixadores 
CBC e o conteúdo dessas cartas só será revelado às vésperas 
dos Jogos de Tóquio 2020.

Um dos participantes da ação foi o atleta da equipe de Vôlei 
Masculino Sub-16, Vítor Furiati, que não deixou escapar o que 
depositou na urna: “É muito interessante essa ideia do CBC de 
fazer essa cápsula do tempo. É importante ter registrado nos-
sos sonhos, principalmente para ver se conseguimos alcançar 
nossos objetivos. Com a correria do dia a dia, não paramos para 
pensar nisso. É muito bacana participar desse projeto. Espero 
alcançar todos os desejos que depositei na caixa”. 

A ideia é acompanhar toda a trajetória deste grupo de atletas 
que representam os clubes formadores e avaliar quesitos como 
desempenho, participação em competições e a própria trajetó-
ria individual de cada um. Cada Embaixador CBC é acompanha-
do de perto pela entidade e por seu próprio clube e sua trajetória 
é divulgada constantemente nas redes sociais com as hashtags 
#embaixadorcbc ou #embaixadoracbc. O embaixador do Tri-

color da Serra pode ser acompanhando pelo perfil no instagram         
......@vitorfuriati_olympicoclub .

Para o presidente do CBC, Jair Alfredo Pereira, a entidade vive 
um momento especial no cenário esportivo atual, preparando 
a nova geração de atletas: “A formação de atletas brasileiros 
acontece nos clubes. Prova disso é que mais de 80% dos meda-
lhistas nos últimos Jogos Olímpicos eram oriundos de clubes”.

ACONTECEU NO ESPORTE
EMBAIxADOR DO CBC NO OLyMPICO PARTICIPA DO PROJETO CáPSuLA DO TEMPO

TIME DE PESO PARA O BASquETE

O Basquete do Olympico ganhou um novo reforço em setembro. 
A convite do diretor Flávio Magalhães. importantes figuras re-
presentativas do esporte do Olympico vão apoiar as demandas 
da diretoria com intuito de reforçar ainda mais a modalidade.

Os responsáveis pelo apoio são os ex-atletas Fernando Silva 
que, junto aos técnicos, tem a missão de buscar melhores re-
sultados nas competições; Thiago Pessoa, responsável pela 
promoção das escolinhas e captação de novos alunos/atletas; 
Mauro Vinicius, incumbido de auxiliar no planejamento peda-
gógico das equipes e na filosofia de trabalho; e Leonardo Curi,  
encarregado de somar esforços com o departamento de Proje-
tos, a fim de captar novos parceiros e patrocinadores por meio 
das Leis de Incentivo ao Esporte e recursos próprios. 

O diretor de Basquete Flávio Magalhães com Fernando 
Silva, Mauro Vinícius, Thiago Pessoa e Leonardo Curi
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ESPORTE

infográfico lei de incentivo
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ALéM DAS quATRO LINHAS

A vida de um atleta é marcada por uma explosão de aconte-
cimentos. Os esportistas, geralmente, têm uma estrada profis-
sional curta, em alguns casos se vêem “fora” do esporte antes 
mesmo da carreira alcançar o status de profissional. 

Para não abandonar o desporte, ex-atletas buscam outros de-
safios, como por exemplo, a história dos atualmente profissio-
nais do Olympico Cássio Giovanni, Tales Beltrão, Thiago, Maísa 
Lima, Guilherme Gontijo e André Tabuquini.

ESPORTE

A TRAJETÓRIA DE Ex-ATLETAS DO OLyMPICO

André Tabuquini 
“Medina”

Técnico das equipes 
Sub-12, Sub-14 e 

Sub-15, e professor da 

escolinha de Basquete

Cássio Giovanni

Técnico da equipe 
Sub-16 e Sub-17 de 

Vôlei Masculino

Os ex-atletas do Olympico se tornaram profissionais do Clube e 
trabalham na formação atletas e cidadãos.
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André Tabuquini “Medina” é o técnico da equipe Sub-14 de 
Basquete e, aos sete anos, iniciou sua formação nas quadras 
do Tricolor da Serra. “O esporte me proporcionou saúde, so-
cialização, disciplina, maior capacidade de enfrentar situações 
de conflitos e pressão, trabalhar em equipe, comprometimento 
e mais alguns benefícios que, sinceramente, perco de vista ao 
falar sobre”, comentou.

Bacharel em Educação Física, especializado em Fisiologia do 
Exercício Aplicado à Musculação e Atividades Desportivas, An-
dré decidiu abandonar a carreira de atleta e seguir como trei-
nador, após um convite da Secretaria de Esporte da cidade de 
Castro, situada a 30 km de Ponta Grossa-PR. “Na última equipe 
em que joguei profissionalmente, eu já não tinha tanto o objeti-
vo de me tornar um jogador de alto nível, mas, sim, me formar 
profissionalmente. No penúltimo ano da faculdade, comecei a 
fazer um estágio, dando treino em uma cidade vizinha. No ano 
seguinte, tive uma proposta da Secretaria de Esportes para tra-
balhar exclusivamente com o Basquete Masculino. Decidi se-
guir em frente como treinador”, contou.

Assim como Medina, a auxiliar técnica da equipe de Natação, 
Maísa Silva, teve que deixar o esporte de rendimento, porém um 
pouco mais cedo. “Aos 16 anos, nadava pelo Olympico e tive 
que sair, pois, estava no terceiro ano do Ensino Médio e preci-
sava me preparar para o Enem. Pelo meu gosto pelo esporte e 
por ter ao meu lado um profissional que me inspirava muito, 

meu ex-técnico de Natação, resolvi prestar vestibular para Edu-
cação Física. Durante minha vida acadêmica, em 2014, voltei 
ao Olympico e fiz estágio na mesma equipe em que nadei. Em 
2016, me formei pela UFMG e, desde janeiro, sou auxiliar técni-
ca da equipe da qual um dia fui atleta. Hoje, sinto-me muito feliz 
pelo cargo que ocupo e procuro desempenhar da melhor forma 
possível o papel de formar atletas e pessoas”, disse Maísa.

Casos como os de Maísa e André, servem de inspiração para 
o estagiário das equipes de Basquete, Tales Beltrão. “Quando 
completei 18 anos, o Olympico não possuía mais time para a 
minha idade, até tentaram montar uma categoria Sub-19. Havia 
me formado no ensino médio e me vi na situação de escolher 
entre me dedicar aos estudos e entrar em um curso de gradua-
ção, ou me mudar de cidade para continuar jogando. Comecei o 
curso de Engenharia Mecânica, mudando, posteriormente, para 
Educação Física. Ainda estou cursando a graduação na UFMG, 
sou estagiário aqui no Olympico e pretendo ser treinador de 
Basquete. Meu maior objetivo é passar para outros jovens que 
eu venha a ter contato, tudo isso que o esporte me proporcionou 
e ajudar na formação de pessoas e cidadãos”, contou Tales.

Com tantos objetivos e sonhos, o Olympico segue sua impor-
tante missão de promover o esporte como um elemento de in-
clusão social e espera continuar contribuindo para a formação 
de novos profissionais. 

Guilherme Gontijo

Técnico das equipes 
Sub-9 e Sub-11 de 

Futsal

Tales Beltrão

Estagiário das equipes 
de Basquete

Thiago Gonçalves 
Rodrigues

Auxiliar técnico do 
Vôlei Masculino

Maísa Lima

Auxiliar técnica da 
Natação

Os ex-atletas do Olympico se tornaram profissionais do Clube e 
trabalham na formação atletas e cidadãos.
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ESPORTE

OLYMPICO NA MíDIA

DESTAQUES DO VôLEI MINEIRO

O Olympico Club foi notícia nos grandes veículos de comunicação do país:

Em uma noite de gala para o Voleibol Mineiro, no dia 16 de outubro, 
representantes do Olympico participaram da premiação que elegeu os 
melhores do Vôlei Mineiro 2017.

Nismar Alves dos Reis, presidente do Olympico, foi um dos convida-
dos da Federação Mineira de Vôlei – FMV para proceder a entrega da 
premiação à eleita melhor levantadora da temporada, Macris Carneiro 
do Minas Tênis Clube.

A cerimônia premiou 16 atletas e dois técnicos entre os naipes Femi-
nino e Masculino. 

ACONTECEU NO ESPORTE
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O Tempo - 4/10/2017

Convocação da atleta da Natação, Ariana 
Martins, para a Seleção Brasileira de 
Desportos Aquáticos.

Fox Sport - 11/10/2017

Realização da Copa Brasil de Basquete 
Sub-14.  

Jornal Estado de Minas - 17/10/2017

Treinamento da Seleção Brasileira de 
Basquete Sub-14. 

Não perca tempo! Acesse o QRCode e confira tudo que saiu por aí. 
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Os atletas do Olympico estão em festa. Afinal, no mês de outu-
bro, recebemos novos uniformes de treino para todas as moda-
lidades, pódio, prancha e cronômetro para o departamento de 
Natação e bolas de Basquete, Futsal e Vôlei.  

A compra foi efetivada por meio dos projetos Atleta Olympico I 
e II, viabilizados pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, me-
canismo da Secretaria de Estado de Esportes (SEESP) captados 
junto à ArcelorMittal, que aportou mais de R$ 380 mil para exe-
cução dos projetos.

A aquisição de novos materiais esportivos influencia diretamen-
te na melhoria dos treinamentos. “Com um material melhor é 
possível oferecer aos atletas qualidade de treinos, gerando um 
melhor desenvolvimento e aproveitamento. Novos materiais in-
fluenciam até na motivação dos mesmos. Os atletas sentem-se 
valorizados”, observou a coordenadora de esporte do Olympico, 
Sofia Bicalho.

A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte - Mecanismo da Secreta-
ria de Estado de Esporte, o Minas Esportiva Incentivo ao Esporte 
é um programa de fomento à prática esportiva pelo qual 0,05% 
da receita líquida anual do ICMS que coube ao Governo de Mi-
nas Gerais podem ser direcionados pelas empresas contribuin-
tes para apoiar atividades esportivas ou paradesportivas.

ESPORTE
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OLYMPICO RENOVA EQUIPAMENTOS ATRAVéS DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO 
ESPORTE

PARA MENTES INVESTIGATIVAS, 
UMA ESCOLA QUE DESAFIA.
Com 106 anos de Brasil, o Colégio Sagrado Coração de Maria faz parte 
de uma Rede Internacional fundada há 168 anos e presente em 14 países. 
A Rede está comprometida com a formação humana, mantendo-se na 
vanguarda de um ensino de excelência. O Colégio busca contemplar 
as múltiplas dimensões da vida do estudante, com método de ensino 
próprio, baseado na metodologia por competências. Resultados 
acadêmicos expressivos, programas de intercâmbio cultural ao redor 
do mundo e vivência solidária fazem com que a Rede Sagrado caminhe 
em busca da transformação social.

Sacré-coeur de Marie

DESDE 1849, 
COMPROMISSO 
COM SEU TEMPO.

Rua Professor Estêvão Pinto, 400 - Serra - BH

DO BABY (MATERNAL I) AO ENSINO MÉDIO

PROCESSO SELETIVO 2018

/redesagradobh          /Sagradobh         @redesagradobh
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Arcelor
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PROGRAME-SE

CALENDÁRIO ESPORTIVO E SOCIAL 
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sexta-feira

segunda- feira

sábado

domingo

segunda- feira

segunda-feira

domingo

sábado

domingo

domingo

domingo

segunda-feira

quarta e quinta- feira

domingo

Novembro Dezembro

Semana do Esporte 
Olympico

Happy Hour
19h às 22h

Início do Campeonato 
Brasileiro Interclubes 
de Vôlei Sub-18

Confraternização 
Sinuca - 12h

Chegada do Papai Noel 
 10h às 14h

Festa dos Funcionários 
Clube Fechado

Natal
Clube Fechado

Hidro Recreativa
11h às 12h

Fam Mirim

Hidro Recreativa
11h às 12h

Inauguração da 
Decoração de Natal
12h às 15h

Domingo Musical
12h às 15h

Olympico de Portas 
Abertas

Hidro Recreativa
11h às 12h
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FESTIVAL DAS ESCOLINHAS DE NATAçãO
FESTIVAL DE NATAçãO

EVENTOS  SOCIAIS

O Departamento Aquático do Olympico Club promoveu, no dia 
7 de outubro, o Festival de Natação das Escolinhas com a par-
ticipação de mais de 50 alunos, com idade entre 3 e 11 anos, 
dividido em seis níveis - Patinho, Jacaré, Aprendizado I, Apren-
dizado II, Aprendizado III e Aperfeiçoamento. 

O festival foi realizado para motivar os alunos e apresentar, aos 
seus familiares, a metodologia empregada no curso de Natação 
do Tricolor da Serra, como explica a instrutora de Natação do 
Olympico, Camila Damásio: “A escolinha de Natação é dividida 
em níveis de aprendizagem, passando por todo um processo de 
adaptação ao meio aquático até chegar ao nível mais avançado. 
A criança, de acordo com sua individualidade, é estimulada a 

desenvolver as habilidades direcionadas às etapas avaliadas pe-
los instrutores”.

A Natação contribui para a qualidade de vida e é considerada um 
dos esportes mais completos para o corpo. 

O curso de Natação do Olympico oferece aprendizado e aperfei-
çoamento dos quatro nados (Crawl, Costas, Peito e Borboleta), 
proporcionando a prática de atividade física e a revelação de 
talentos que poderão ingressar nas equipes competitivas, pos-
teriormente. Consulte horários e valores na Secretaria do Clube 
ou pelo telefone (31) 3073-9111.

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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EVENTOS  SOCIAIS

HAPPy HOuR, DOMINGO MuSICAL E SERESTA
15/09 - SERESTA
LuIz ANTôNIO E BANDA

01/09 - HAPPy HOuR
GuTO GRANDI E FERNANDO 
PERSIANO

01/10 - DOMINGO MuSICAL 
LUAN CRUz

29/10 - DOMINGO MuSICAL 
MIX

20/10 - HAPPy HOuR
PAuLINHO TIGRE
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EVENTOS SOCIAIS

DIA DAS CRIANçAS

O Olympico antecipou para o dia 8 de 
outubro a comemoração do dia mais 
esperado pela criançada e preparou 
uma programação recheada de 
surpresas, com muita alegria.

Em parceria com a B8 Sport Bike, 
sorteamos duas lindas bicicletas, e teve 
dobradinha de sorte.  Nicole Cavati, 4 
anos, ganhou no ano passado e repetiu 
a dose em 2017. Isso é que chamamos 
de sorte! O outro felizardo foi Bernardo 
Neves, de apenas 2 meses.

Brinquedos infláveis gigantes fizeram a 
alegria das crianças e dos crescidinhos, 
uma grande parceira da HMM Infláveis. 
Afinal, ninguém deixa de ser criança.

A animação ficou por conta dos 
integrantes da fábrica de monstros 
mais divertida do mundo. Os Monstros 
S. A. comandaram as brincadeiras e 
não deixaram as crianças paradas. 

Para adoçar o dia, além do brinde 
especial, todas as crianças se 
deliciaram com algodão doce, picolé 
e pipoca.

 O FANTáSTICO MuNDO DA CRIANçADA
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EVENTOS  SOCIAIS

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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EVENTOS SOCIAIS

BAILE DO TRICOLOR

O baile do Tricolor embalou cerca de 300 pessoas que curtiram 
a noite do dia 29 de setembro, no Salão Social do Olympico 
Club, ao som do romantismo de Guilly Castro, intérprete de 
Elvis Presley e da animação da banda Chevette Hatch.

Guilly foi o primeiro a se apresentar com os clássicos do rei do 
Rock.  No repertório, todas as fases de Elvis e sucessos, como 
That´s all Right, Love me Tender, Sylvia, foram lembrados.

A banda Chevette Hatch animou com o melhor do Pop nacional e 
internacional dos anos 80. Músicas, como Amante Profissional, 
Eva, I Want To Break Free, Você Não Soube me Amar, Another 
Brick In The Wall, fizeram o público delirar junto com a banda.

uMA VIAGEM MuSICAL
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Confira mais 
fotos em 

olympicoclub

EVENTOS SOCIAIS
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FIQUE POR DENTRO

ENCONTRO COM O PREFEITO
ALEXANDRE KALIL

FESTIVAL DE BEACH TENNIS POTENCIALIzA O NOVO ESPORTE

No dia 20 de outubro, o presidente do 
Olympico, Nismar Reis e os demais diri-
gentes de clubes filiados à Federação dos 
Clubes do Estado de Minas Gerais - FE-
CEMG estiveram com o prefeito do muni-
cípio de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, 
em reunião no Jaraguá Country Club, para 
apresentação de propostas de apoio aos 
clubes da cidade.

No dia 12 de outubro, 20 sócios se reuniram para o primeiro Festival 
de Beach Tennis do Olympico. A ação contou com jogos entre inician-
tes e veteranos. O Beach Tennis é uma modalidade de fácil aprendizado 
que não requer dos iniciantes alto nível técnico, como o Tênis. 

“A prática tem crescido entre os sócios e o interesse tem sido cons-
tante. Sempre aparecem pessoas perguntando sobre o esporte, se o 
clube tem raquete, etc. Dos sete participantes que nunca haviam pe-
gado na raquete, cinco compraram raquete no dia seguinte e, hoje, são 
assíduos na prática do Beach Tennis no Olympico! Gostaria de reiterar 
o sucesso da quadra de areia”, contou Marcelle Prates, uma das par-
ticipantes do festival.

O desejo do grupo é ampliar o festival e incluir a modalidade no calen-
dário oficial de Torneios Internos do Clube, no próximo ano. 

FIQUE POR DENTRO
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#EUNOOLYMPICO

#EUNOOLYMPICO

@davimaiarocha 

@eduardohlima@brandao_lucas16@cris._xavier

@fflaviocardoso 

@ricardobastos@renats12 @raquelbottaro 

#Eunoolympico

@anafgoulart 

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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BEM VIVER

BEM VIVER

Pé NA ESTRADA!

Chegar à terceira idade e ficar sentado 
em uma cadeira de balanço, observando 
a vida passar, não faz parte da vida dos 
integrantes do grupo Bem Viver.  

Sempre animados, eles partiram, no dia 
25 de outubro, rumo ao Tauá Resort Caeté, 
em busca de diversão e boas risadas. 
Com grupo composto por 23 pessoas, 
os participantes foram paparicados com 
deliciosos pratos, desde um café da 
manhã reforçado ao Festival de Sorvete e 
Salada de Frutas, ao final do dia.

Durante a visita, visitaram a Fazendinha 
do Toninho Cowboy, a mais nova atração 
do Tauá, um contato com muita natureza 
e clima da roça. Eles ainda se divertiram 
com um bingo dançante, banho de 
piscina e jogos de cartas.  

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

O projeto Bem Viver realiza atividades 
como: bingo, torneio de buraco, feira 
de artesanato, palestras, programas de 
beleza, caminhadas, visitas a exposições, 
aulas de música, apresentação de 
talentos e aulas de culinária.Fo

to
s:

 C
ar

ol
in

a 
Al

ve
s



38

SAÚDE E BEM-ESTAR

CLuBE DE quEM MALHA

especiais
para sócios do

OLYMPICO CLUB

Venha fazer uma aula

!

   Rua Professor Estevão Pinto, 683, Serra

(31) 3566-3073

clubedequemmalha.com.br

O que é o método Pilates?

O Pilates é uma atividade desenvolvida para melhora da consciência corporal, forta-
lecimento e realinhamento da musculatura, condicionando o corpo para movimentos 
diários, buscando o equilíbrio entre corpo e mente. Pode-se dizer que o Pilates é 
uma busca pela qualidade e não quantidade de movimento.

Quais os benefícios da prática regular do Pilates?

No método Pilates, detecta-se benefícios relacionados à compreensão do próprio 
corpo, como aumento de força, maior controle muscular, integração corpo e mente, 
melhora da capacidade respiratória, aumento da flexibilidade, fortalecimento, corre-
ção da postura, reestruturação do corpo, prevenção de lesões, aumento da consci-
ência corporal, aumento da autoestima e alívio de dores musculares.

Quem pode praticar o Pilates? Existe alguma contraindicação?

O Pilates não tem contraindicação. O profissional faz uma avaliação antes de iniciar 
o atendimento e o treinamento é realizado dentro da capacidade e da necessidade 
de cada pessoa. Além disso, os exercícios não possuem impactos e os trabalhos de 
resistência e força são realizados com molas, elásticos e o peso do próprio corpo.

Quando uma pessoa chega a uma academia de musculação, é feito um programa 
de exercícios de acordo com a necessidade dessa pessoa. E no Studio de Pilates? 
Como funciona?

De forma individualizada, de acordo com as necessidades e limitações de cada alu-
no. Por exemplo, para um aluno com lombalgia, a aula é mais focada em exercícios 
para coluna lombar.

Pilates Clube

O Clube de Quem Malha possui um Studio completo com equipamentos novos, 
comprados no início desse ano, exclusivo para a prática do Pilates. O Pilates Clube, 
das treinadoras Fábia Fernanda e Maíra Durso, oferece treinamento de qualidade, 
trabalhando de forma individualizada e particular com cada um de seus clientes, 
tendo no máximo três alunos por horário.

CONHEçA O MéTODO PILATES E SAIBA PORquE VOCê 
DEVE COMEçAR A PRATICá-LO AGORA MESMO
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Entrevista com as treinadoras Maíra Durso e Fábia Fernanda
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