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Anuncio colônia de FériasAnuncio

5% de desconto

para inscrições até 05/01

Túnel do tempo das brincadeiras

Gincanas, brincadeiras, oficinas, passeio e muito mais!

Inclui 3 refeições ao dia + camisa

Sócio: Não sócio: R$ 350,00      R$ 500,00

22 a 26 de Janeiro

Informações e inscrições: 
  Rua Professor Estêvão Pinto, 735 - Serra - BH - Tel: 3073-9111

www.olympico.com.br

para crianças de 4 a 14 anos

Condições especiais para participantes de outras edições, alunos de escolinhas e irmãos. 
Convênio com empresas. Solicite valores pelo telefone: 3073-9120.
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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, 

Chegamos ao final de mais um ciclo. Momento de avaliarmos o ano e traçarmos novos 
ideais. Vivemos, em 2017, um ano de se orgulhar, principalmente pelo crescimento 
estrondoso do esporte com a realização dos Campeonatos Brasileiros Interclubes de 
Vôlei Sub-18 e Basquete Sub-14, competições que colocam o Olympico no mesmo 
patamar de grandes clubes. 

Nosso avanço tem grande influência do apoio recebido pelo Comitê Brasileiro de Clu-
bes, por meio da aprovação dos projetos Edital 6 e Edital 7 e dos patrocinadores Ar-
celorMittal, Mart Minas, Taesa, Oculare, Secretaria de Esporte do Governo de Minas,  
Secretaria de Estado de Esporte e Governo Federal, que injetam recursos financeiros no 
Clube para a formação de nossos jovens, tornando nossos atletas cada vez mais com-
petitivos e contribuindo para o sonho de termos um representante na próxima edição 
dos jogos Olímpicos. 

Sabemos que temos pela frente grandes batalhas, mas basta acreditarmos em nossos 
sonhos. Iniciaremos 2018 com o pé direito, firmamos para o próximo ano, uma parceria 
com o Colégio Eccellente, onde vamos oferecer bolsas de estudo para nossos atletas.  
Incentivo que vai além das quadras e reforça o principal compromisso do Clube de 
formar cidadãos. 

Aos sócios, que também são patrocinadores deste Clube, meu agradecimento. A dire-
toria Social continuará trabalhando com intuito de promover eventos que enriqueçam e 
ofereçam o entretenimento merecido. Continuaremos com os formatos do Happy Hour, 
Olympiada, Seresta, Música na Piscina e Hidroginástica que já fazem parte da vida dos 
nossos associados e representam um elo de interação.

Com carinho, recomendo a Colônia de Férias que está sendo planejada para o mês de 
janeiro e promete ser um sucesso, concretizando a responsabilidade do Olympico e 
dos profissionais envolvidos em atender às necessidades lúdicas das crianças e dar 
segurança aos pais. 

Por fim, meus amigos, que nessa virada de ano possamos olhar para trás e agradecer 
por cada vitória conquistada e cada obstáculo superado. Que o Ano Novo traga paz e 
a fé seja renovada e fortificada no coração de cada um. Desejo muitas alegrias, saúde, 
amor e paz. Feliz Ano Novo!

Forte Abraço!

Nismar Alves dos 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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NOSSA HISTÓRIA
O FIM DO REINADO REPRESENTA MAIS uMA PáGINA EM NOSSA HISTÓRIA

NOSSA HISTÓRIA

Associada do Olympico Club desde que nasceu, Renata Nu-
nan, 21 anos, é a sócia que representa a beleza das mulheres 
do Tricolor da Serra. Estudante de Nutrição, professora de Balé, 
simpática, dona de um sorriso que encanta e Musa do Tricolor 
da Serra.

Renata tem um vínculo muito forte de amor com o Clube. Neta 
de Hélcio Nunan, ex-presidente e ex-técnico de Voleibol Femi-
nino do Olympico, e filha de Marcelo Nunan, proprietário de um 
dos restaurantes do Clube. Nossa atual musa cresceu entre as 
piscinas, quadras e o parquinho. “Na infância amava o parqui-
nho, na hora de ir embora era sempre um custo para minha mãe 
me tirar de lá”, relembrou Renata.

Entre uma lembrança e outra, Renata se recorda de, quando ain-
da criança, sonhava em entrar na sauna: “Todos os finais de se-
mana, ia com minha prima Isabela Macedo para o ginasinho, jo-
gar Vôlei. Nadávamos, gastávamos toda nossa energia e, depois, 
íamos tomar banho. Parávamos na porta da sauna e ficávamos 
só olhando, pois, na época, não podíamos entrar e a curiosidade 
era saber como era lá dentro. De fora, parecia enorme. Quando 
completamos 14 anos, entramos pela primeira vez e, desde en-
tão, é um dos meus lugares favoritos para descansar e distrair a 
mente da correria do dia a dia”.

Nos finais de semana, a estudante é presença certa no restauran-
te do pai, atendendo com carinho todos que passam pelo esta-
belecimento.  Nos eventos sociais e esportivos promovidos pelo 
Clube, é assídua, participativa e comprometida. Tão comprome-
tida que, na edição da Olympiada 2016, rompeu o ligamento do 
joelho durante uma partida de Futsal.

Com a chegada de 2018, Renata se prepara para passar a faixa 
de Musa do Tricolor da Serra. A beldade representou o Olympi-
co, em 2017, nos concursos Musa de Minas FECEMG, no qual 
ficou com a terceira colocação e Musa dos Clubes Sociais, pro-
movido pela Confederação Nacional dos Clubes - FENACLUBES. 
“Foi muito especial representar o Olympico e, acima de tudo, 
uma honra! Trabalho como modelo desde os 15 anos de idade, 
mas nunca tinha participado de um concurso, foi uma experiên-
cia inesquecível que vou levar para o resto da vida. Só tenho a 
agradecer à presidência, à diretoria Social, à equipe de Comu-
nicação, por todo apoio que me foi dado e por acreditarem no 
meu potencial. Desejo que a próxima musa tenha o mesmo amor 
pelo Clube que eu. Tenho certeza de que ela irá sentir o mesmo 
carinho que eu recebi.”
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SEJA A REPRESENTANTE DO OLYMPICO CLUB!

Faça a sua inscrição no site

www.olympico.com.br
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GENTE DA GENTE
DONO DAS PISCINAS DA AMéRICA

GENTE DA GENTE

Carismático, diretor de Natação do Olympico desde 
março de 2017 e o mais novo campeão Sul-Americano 
Master de Natação, na categoria +35, na prova dos 200 
metros Borboleta. O dono de todos esses predicados é 
Iwens Marinho, que é Gente da Gente e tem representado 
o Tricolor da Serra pela América do Sul.

Sua trajetória como atleta começou com apenas 4 anos, 
na escolinha de Natação do Tricolor da Serra. Dos 7 aos 
17 anos, integrou as equipes de competições, quando, 
então, deu uma pausa na vida de atleta para se dedicar 
à faculdade. “Dos 18 aos 20 anos, joguei Pólo Aquático 
pela UFMG. Dos 21 em diante, me dediquei à vida pro-
fissional, morei em outros estados, foram 15 anos longe 
das piscinas. Voltei a nadar em 2012, quando minha es-
posa foi realizar um teste em uma equipe. Fui com ela, 
os professores me viram nadando e me incentivaram a 
voltar”, contou Iwens.

Em 2017, foi o responsável pela volta da equipe Master 
de Natação do Olympico, da qual faz parte e conquistou 
o campeonato Sul-Americano. Sua identificação com o 
Olympico é um dos combustíveis para a conquista: “Te-
nho muito carinho pelo Clube. E fico muito feliz em re-
presentá-lo nas competições”, destacou o atleta.

No XI Campeonato Sul-Americano Master de Natação, 
realizado entre os dias 21 e 26 de novembro, em Ari-
ca - Chile, Iwens angariou oito medalhas, sendo quatro 
em provas individuais e quatro em revezamento. “Nas 
minhas provas individuais, me sagrei campeão nos 200 
metros Borboleta, com um excelente tempo de 2’36”20, 
melhor tempo da competição entre todas as idades. Ain-
da consegui três medalhas de bronze nos 800 metros 
Livre, 400 metros Livre e 200 metros Costas, além de um 
4º lugar nos 200 metros Livre. Também nadei quatro pro-
vas de revezamento e fui: Ouro no 4x100 Medley Mas-
culino, 4x50 Medley Masculino, 4x50 Livre Masculino e 
Prata no 4x50 Medley Misto”, contou o nadador.

Para conseguir o resultado, Iwens nadou muito, não im-
portava se estivesse frio ou calor, fez acompanhamento 
nutricional e malhou pesado. Há 1 ano e 6 meses, ele 
conta com o treinamento de Felipe Maia. O treinador é 
de Uberlândia e envia, semanalmente, por e-mail, as se-
quências de treinos secos e aquáticos.

Focado em novos objetivos para o próximo ano, Iwens 
deseja conquistar além das fronteiras da América: “Em 
2018, vou continuar treinando. Ainda quero perder peso 
e participar dos campeonatos Mineiros e Brasileiros, 
para entrar em 2019 com força total rumo ao Campeo-
nato Mundial, que acontecerá na Coréia do Sul”, traçou. Fo

to
: A

rq
ui

vo
 P

es
so

al
 Iw

en
s

O treinador Felipe Maia ao lado de Iwens Marinho.
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O Olympico Club foi palco da maior competição de base do Vo-
leibol Feminino. Entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro, 
o ginásio do Olympico recebeu 15 equipes visitantes e a equipe 
da casa para os jogos do Campeonato Brasileiro Interclubes de 
Vôlei Feminino Sub-18.

A competição contou com a participação de clubes de ponta 
como Fluminense, Botafogo, Sopipa, Minas e Flamengo. Em 
sete dias, 48 jogos foram realizados e transmitidos online por 
meio do canal do Clube no Youtube e, também, pelo Facebook.   

A equipe Tricolor ficou com a 12ª colocação, possibilitando às 
atletas, uma grande oportunidade de crescimento. “Ter um Cam-
peonato Brasileiro Interclubes dentro de casa foi algo animador 
para todas, uma experiência muito boa! Quando fiquei sabendo 
da notícia do Brasileiro, na minha cabeça só vinha o pensamento 
de que estamos ficando famosas. Vai vir gente de fora, o Clube 
está crescendo. A sensação de participar foi incrível, mesmo 
nosso time não alcançando as metas e objetivos propostos por 
nós e nossa treinadora, Andressa. Foi muito bom ver os jogos 
e fazer amizade com meninas de outros clubes fora de Minas. 
Foi um momento inesquecível e que, se Deus quiser, no ano 
que vem vamos participar novamente e chegar em uma posição 
melhor”, disse a atleta, Myllena Wine. 

O Campeonato foi planejado e executado pelo Olympico, por 
meio da aprovação de Projeto protocolado no Comitê Brasileiro 
de Clubes – CBC, e contou com a organização técnica da Confe-
deração Brasileira de Voleibol – CBV e da Federação Mineira de 
Vôlei – FMB, e irá vigorar pelos próximos três anos. A realização 
do Campeonato possibilitará ao Olympico plei-
tear projeto junto ao CBC, por meio do Edital de 
Chamamento Interno de nº 7, no qual os recur-
sos financeiros são provenientes da arrecadação 
das Casas Lotéricas da CAIXA, por meio da Lei 
Pelé.

A técnica da equipe Sub-18, Andressa Abe-
cassis, comentou sobre as oportunidades de 
participar da competição: “Tive a oportunidade 
de vivenciar outras escolas, outras formas de 
trabalho, o que agrega muito na formação das 
atletas e até na minha, como treinadora. Estou 
começando agora, mas posso garantir que a ex-
periência que esse Brasileiro me proporcionou, 
me faz pensar mais alto para as próximas com-
petições. Foi uma experiência muito gratificante 
atuar próxima de treinadores renomados e até 
de campeões olímpicos.  Importante ver que o 
trabalho desenvolvido no Olympico Club tem o 

mesmo nível de grandes clubes”. 

As agremiações foram divididas em quatro grupos de quatro 
equipes. No grupo A: Olympico Club (MG), Duque de Caxias 
(PR), Clube Curitibano/Col. Expoente (PR) e Sogipa (RS). Grupo 
B: Mackenzie Esporte Clube (MG), Clube de Regatas Flamengo 
(RJ), Círculo Militar do Paraná (PR) e Clube Bahiano de Tênis 
(BA). Grupo C: Minas Tênis Clube (MG), Fluminense Football 
Club (RJ), Recreio da Juventude (RS) e Álvares Cabral (ES). 
Grupo D: Prefeitura Municipal de Betim (MG), Botafogo Futebol 
Clube (RJ), Colégio Martin Luther/ Marechal Rondon (PR) e BNB 
Clube (CE). 

 Todos os atletas e equipes técnicas dos clubes integrados ao 
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, de fora da região metropoli-
tana de Belo Horizonte, tiveram passagem aérea e hospedagem 
subsidiadas pelo CBC no Hotel Quality – Afonso Pena.

 Idealizado em sua política de formação de atletas, o Campeona-
to Brasileiro Interclubes foi resultado de uma Chamada Pública, 
cujo objeto estipula investimento em competições, fortalece a 
política de formação esportiva, incentiva e consolida o calendá-
rio de competições esportivas nacionais, bem como potenciali-
za as instalações esportivas dos clubes para prática, treinamento 
e realização de competições. Ao todo, 39 dos clubes integrados 
ao CBC serão anfitriões de eventos do gênero, realizando 248 
competições que irão atingir centenas de clubes e cerca de 90 
mil beneficiários até 2020.

ESPORTE

COM TRANSMISSãO AO VIVO DE JOGOS, OLyMPICO CLuB PROMOVE CAMPEONATO 
BRASILEIRO INTERCLuBES DE VôLEI FEMININO SuB-18 
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NOSSO BAIRROESPORTE

O ano já está acabando e, com ele, as competições regionais. 
Mais um Campeonato Metropolitano teve desfecho neste mês 
de novembro.  As equipes Olympico, NEEV/Sada/Argos, Minas 
Náutico e Mackenzie disputaram o quadrangular final da com-
petição, entre os dias 19 e 28 de novembro.  O sistema adotado 
para a disputa do Sub-14 contribuiu para um maior número de 
jogos, uma vez que todas as equipes jogaram entre si e defini-
ram a tabela em pontos corridos.

Para definir a equipe vencedora, seis jogos foram realizados en-
tre os participantes. O Olympico terminou a competição em 2º 
lugar, após vencer o Mackenzie por 3 sets a 1.

O Olympico garantiu o 3º lugar no Campeonato Estadual Sub-19 
Masculino 2017, realizado entre os dias 14 e 18 de novembro, na 
Arena Olímpica de São Sebastião do Paraíso.

“Com um nível extremamente alto, a classificação geral foi decidida 
na última rodada”, comentou o técnico da equipe, Ediney de Lima. 

As equipes de Vôlei do Olympico Club são apoiadas pelos projetos 
Atleta Olympico I e II com patrocínio da ArcelorMittal, pelo projeto 
Excelência no Esporte com incentivo da Taesa - Transmissora Alian-
ça de Energia Elétrica S.A e pelo projeto Formando Atletas Olympi-
cos do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC.

A equipe Sub-19 de Vôlei Masculino do Olympico participou 
entre os dias 28 de novembro e 3 de dezembro, da edição do 
Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei Masculino Sub-
19, realizada em solo gaúcho no Grêmio Náutico União.

Onze equipes de sete estados do país disputaram a taça. A 
equipe do Tricolor da Serra alcançou a sétima colocação. 
Os participantes foram divididos em três grupos, nos quais 
houve confrontos diretos, e os melhores classificados dispu-
taram quartas de final, semifinais e finais.

A 1ª edição do Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei 
Sub-19 Masculino teve chancela de organização da Confe-
deração Brasileira de Voleibol-CBV e apoio do Comitê Bra-
sileiro de Clubes - CBC.

EquIPE SuB-14 DE VôLEI FEMININO Dá SHOW NO CAMPEONATO METROPOLITANO

PÓDIO PARA A EquIPE SuB-19 NO CAMPEONATO ESTADuAL 

EquIPE SuB-19 CONquISTA BOM RESuLTADO NO CBI DE VôLEI MASCuLINO

Fo
to

: D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Es

po
rte

s

Fo
to

: G
rê

m
io

 N
áu

tic
o 

Un
ião

Fo
to

: D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Es

po
rte

s



14

Em um ano de conquistas, a equipe Sub-11 agradou os torce-
dores e trouxe para o Olympico as taças dos dois campeonatos 
mais importantes do Estado, o Campeonato Estadual e o Cam-
peonato Metropolitano.

Após vencer o primeiro turno do Campeonato 
Estadual, nosso time fez um quadrangular final 
brilhante com duas vitórias e um empate, sa-
grando-se campeão invicto da competição. O 
time enfrentou no quadrangular final, as equi-
pes: Associação Desportista Futsal de Uberlân-
dia, Praia Clube e Clube Passense de Natação. 

A conquista veio no dia 19 de novembro, quan-
do ocorreu a última rodada da etapa decisiva, 
em que a equipe Tricolor venceu o Praia Clube 
por 5 x 2, com gols de Ruan Silva, João Pedro, 
Igor Augusto, Raphael e Estevão. O Olympico 
ainda teve o artilheiro da competição, Ruan 
Silva.

Em 2017, a equipe ainda conquistou a XIX da Copa Meritus, no 
dia 7 de dezembro e, no primeiro semestre, a Copa Trivella e o 
Campeonato Metropolitano. 

Olympico, Minas, Catiguá e Recreativo disputaram o quadran-
gular final do Estadual Sub-13 de Futsal, entre os dias 8 e 10 
de dezembro. Na última rodada, as quatro equipes mantinham 
vivas as chances de levantar a taça e o título só foi decidido nos 
critérios de desempate.

Olympico e Catiguá terminaram o Quadrangular com seis pontos 
conquistados, mas o título ficou com o Tricolor da Serra por cau-
sa do confronto direto, já que, na primeira rodada, o Olympico 
venceu o Catiguá por 5 x 3.

Após a conquista, o técnico Bebeto exaltou os 
seus jogadores. “Primeiramente, tem que dar o 
mérito para esses atletas. Eles estão vindo de 
uma maratona de jogos e, mesmo assim, en-
traram muito determinados em busca do título. 
Essa geração maravilhosa fez por onde e mere-
ce esses títulos. Tem que dar os parabéns para 
eles”, comentou o treinador do Olympico Club.

Campanha até o título

A equipe Sub-13 do Olympico chegou ao Esta-
dual como a campeã do Metropolitano. Na se-
mifinal, foi líder da chave A, com duas vitórias 
e um empate. 

Ao todo, o Tricolor da Serra teve quatro vitórias, 
uma derrota e um empate no Campeonato Es-
tadual. Foram 35 gols marcados e 27 sofridos.

NOSSA HISTÓRIAESPORTE

ANO BRILHANTE PARA A EquIPE SuB-11

EquIPE SuB-13 CARIMBA TíTuLO DO ESTADuAL
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RESULTADOS 2017
BASQUETE

FUTSAL

VÔLEI FEMININO 

VÔLEI  MASCULINO

NATAÇÃO

SUB-09
CAMPEÃO ESTADUAL
CAMPEÃO COPA TRIVELA

SUB-11

CAMPEÃO METROPOLITANO
CAMPEÃO ESTADUAL
CAMPEÃO COPA MERITUS
CAMPEÃO COPA TRIVELA
CAMPEÃO COPA BH
VICE-CAMPEÃO COPA SESC

CAMPEÃO METROPOLITANO
CAMPEÃO ESTADUAL
CAMPEÃO COPA MINAS SUB-13
3º  LUGAR COPA MINAS SUB-12

SUB-13

VICE-CAMPEÃO COPA MINAS SUB-15
VICE-CAMPEÃO COPA MINAS SUB-14SUB-15

VICE-CAMPEÃO METROPOLITANO
3º  LUGAR ESTADUALSUB-17
VICE-CAMPEÃO COPA MINAS SUB 17

VICE-CAMPEÃO METROPOLITANO
VICE-CAMPEÃO COPA MINAS SUB-18SUB-20

CONVOCAÇÕES
GABRIEL RIBEIRO DOS ANJOS

PRÉ-CONVOCADO SELEÇÃO MINEIRA SUB-17

KAIKE ENDERSON
SELEÇÃO MINEIRA SUB-17

SUB-12 6º LUGAR COPA BRASIL DE CLUBES

SUB-13 A 3º LUGAR METROPOLITANO

SUB-14 A
3º LUGAR METROPOLITANO

3º LUGAR ESTADUAL

6º LUGAR COPA BRASIL DE CLUBES

SUB-16 3º LUGAR METROPOLITANO

SUB-17 3º LUGAR ESTADUAL

CONVOCAÇÕES
RICHARD JÚNIOR SOUZA  CHAVIER 

PRÉ-CONVOCADO PARA SELEÇÃO BRASILEIRA SUB-14

GABRIEL EMILIANO DA CUNHA
SELEÇÃO MINEIRA SUB-18 DE BASQUETE 3X3

SUB-14 VICE CAMPEÃO METROPOLITANO

SUB-16

CAMPEÃO COPA PUC
2º LUGAR COPA SESC
3º LUGAR ESTADUAL
6º LUGAR COPA BRASIL DE CLUBES

SUB-18 3º LUGAR ESTADUAL

CONVOCAÇÕES
LUIZ CÉSAR DA SILVA ROCHA - TÉCNICO

ASSIST. SEL. MINEIRA SUB-19 E SEL. MINEIRA VÔLEI DE PRAIA SUB-17 E SUB-19

LUANNA CAMILA GOMES LIMA
PRÉ-CONVOCADA SELEÇÃO MINEIRA SUB-15

YASMIN BATISTA DOS SANTOS
SELEÇÃO MINEIRA SUB-19

VICTORIA NUNES DA SILVA DUTRA
PRÉ-CONVOCADA SELEÇÃO MINEIRA SUB-19

MYLLENA WYNE FERREIRA TORQUETTI
PRÉ-CONVOCADA SELEÇÃO MINEIRA SUB-19

SUB-19
3º LUGAR ESTADUAL

3º LUGAR METROPOLITANO
CÁSSIO GIOVANNI NOCE - TÉCNICO
ASSISTENTE SELEÇÃO MINEIRA SUB-18

EDINEY ZEFERINO DE LIMA - TÉCNICO
TREINADOR SELEÇÃO MINEIRA SUB-20

CONVOCAÇÕES

LUIZ PHILIPPE RIBEIRO DE OLIVEIRA
SELEÇÃO MINEIRA SUB-20

MATHEUS MENEZES SIMÕES QUEIROZ
SELEÇÃO MINEIRA SUB-20

MAURO LÚCIO DE OLIVEIRA  JÚNIOR
SELEÇÃO MINEIRA SUB-20

MARCUS VINICIUS ARCANJO MARTINS 
SELEÇÃO MINEIRA SUB-20

 COMPETIÇÕES16
 MEDALHAS DE OURO72

 MEDALHAS DE PRATA108
 MEDALHAS DE BRONZE125

CONVOCAÇÕES
LETÍCIA DE PAULA SILVA - SELEÇÃO MINEIRA - TROFÉU CHICO PISCINA

LEANDRO LUIZ MURCHD SANTOS - TÉCNICO  - TROFÉU CHICO PISCINA

ARIANA  MARTINS GOMES -  SELEÇÃO BRASILEIRA - COPA UANA

7º LUGAR COPA BRASIL DE CLUBES
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NOSSA HISTÓRIAESPORTE

PÓDIO NO CAMPEONATO METROPOLITANO SuB-14

EquIPE SuB-13 ENTRE AS OITO MELHORES EquIPES DO PAíS

A equipe Sub-14 de Basquete encerrou, 
no dia 25 de novembro, sua participação 
no Campeonato Metropolitano 2017, con-
quistando a terceira colocação 
na competição.

O torneio, promovido pela Fe-
deração Mineira de Basketball 
– FMV, teve início no mês de 
abril e é uma das mais impor-
tantes  competições. O técnico 
da equipe, André Tabuquini, 
comentou sobre a participa-
ção no torneio: “Acredito que o 
maior destaque nessa compe-
tição foi o trabalho em equipe, 

onde todos os atletas tiveram tempo de 
quadra e bastante rotatividade devido à in-
tensidade da competição”.

A equipe Sub-13 de Basquete do Tricolor da Serra brilhou em 
sua participação na Copa Brasil Interclubes de Basquete Sub-13 
Masculina, conquistando o 8º lugar entre as 16 equipes parti-
cipantes. A competição foi realizada no Rio de Janeiro-RJ, no 
Botafogo Futebol de Regatas, entre os dias 25 de novembro e 2 
de dezembro. 

Na primeira fase da Copa, o Olympico conquistou o primeiro lu-
gar na chave após enfrentar as equipes do AEST-ES, Thalia-PR e 
Fluminense-RJ. A chance de conquistar o título caiu nas quartas 
de final, ao perder para o Botafogo em um jogo disputadíssimo, 
com uma diferença de 12 pontos no placar final para os donos 
da casa. 

O técnico da equipe, Zânio Gontijo, destacou a importância da 
competição e a oportunidade que oferece aos atletas: “Foi um 
campeonato bem competitivo, com equipes de todo o país. O 
ponto alto foi a classificação entre os oito melhores do Brasil. 
Uma ótima experiência para os meninos. Alguns tiveram a opor-
tunidade de conhecer o mar e viajar de avião pela primeira vez”.

A competição realizada pelo Botafogo tem a parceria do Comitê 
Brasileiro de Clubes – CBC e contou com organização técnica 
da Confederação Brasileira de Basketball – CBB, com o objetivo 
de fortalecer o próximo ciclo olímpico. 
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ArcelorMittalBRwww.fundacaoarcelormittal.org.br

A ArcelorMittal foi a empresa que mais investiu em esporte em Minas 
Gerais nos últimos três anos, via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

Ao apoiar projetos como o Atleta Olympico, a ArcelorMittal se orgulha 
em promover a inclusão social e contribuir para a formação dos atletas 
do amanhã.

ArcelorMittal e
Olympico

Formando craques 
em cidadania
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O Campeonato Mineiro Petiz de Verão 2017 rendeu ao Tricolor 
da Serra, seis medalhas de Ouro. A competição, realizada no 
Praia Clube de Uberlândia, aconteceu nos dias 18 e 19 de no-
vembro, com a participação de 12 clubes.

As atletas Ariana Martins e Maria Cecília deram um banho de 
competência. Ariana conquistou cinco medalhas de Ouro e 
Maria levou uma de Ouro, uma de Prata e uma de Bronze. Os 
demais participantes da equipe Tricolor trouxeram para Belo Ho-
rizonte mais cinco medalhas de Bronze, somando 13 medalhas 
para nossa agremiação. 

“O Campeonato Mineiro é a competição alvo da categoria Pe-
tiz. Ficamos com o quarto lugar geral entre 12 participantes. 
Os atletas tiveram uma boa participação conquistando ótimos 
resultados e batendo suas marcas. Fiquei muito feliz com a par-
ticipação da equipe, foi visível o amadurecimento dos atletas e a 
vontade com que nadaram”, contou o técnico da equipe Leandro 
Santos. 

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 Leandro Santos e a auxiliar da equi-
pe, Maísa Lima, fazem parte do projeto Formando Atletas Olym-
picos da Comitê Brasileiro de Clubes – CBC que possibilitou 
a contratação dos profissionais via CLT, durante os  próximos 
quatro anos. 

ESPORTE

NATAçãO

ATLETA DO OLyMPICO GARANTE LuGAR NO 
PÓDIO DO AquAMAN PRAIA DA COCANHA 
2017

V TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL 
A SêNIOR 2017

DESTAquES DA EquIPE PETIz SOMAM JuNTAS SEIS MEDALHAS DE OuRO NO 
CAMPEONATO MINEIRO

Larissa Lino Morato, atleta da categoria Júnior 2 do Olympico, 
conquistou o segundo lugar geral nos 7 km do AQUAMAN Praia 
da Cocanha 2017. O evento realizado em Caraguatatuba-SP, no 
dia 29 de novembro, contou com a participação de cerca de 500 
pessoas, entre 6 e 80 anos de idade. 

O desafio AQUAMAN é um projeto desbravador com dois grandes 
pilares: primeiro, os Desafios Individuais que consistem em 
contornar a nado, ilhas oceânicas, continentais ou fluviais de 
importância histórica, natural e cultural em diversas regiões do 
território brasileiro, dando mais visibilidade para a modalidade; 

segundo, as Travessias 
Coletivas que oferecem 
aos praticantes da 
maratona aquática, um 
percurso novo no circuito 
nacional e incentivam a 
participação de atletas 
dos mais variados níveis, 
do iniciante ao mais 
experiente, tornando a 
maratona aquática cada 
vez mais acessível, 
contribuindo, assim, para 
o seu desenvolvimento.

Os nadadores do Tricolor da Serra participaram do 
Torneio Metropolitano Infantil a Sênior, realizado no 
Minas Tênis Clube, nos dias 8 e 9 de novembro.

A competição, que serve para obter índices para 
campeonatos mineiros e brasileiros, possibilitou ao 
Olympico, na categoria Infantil, 18 índices mineiros e 
quatro índices brasileiros. 

Parabéns aos atletas Letícia Paula, Kaio Maurício, 
Manuela Horta e Bernardo Macedo, destaques na 
competição e que alcançaram índice para o Brasileiro. 
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Em 2017 a OCULARE completou        
10 ANOS DE ACREDITAÇÃO ONA.
Pioneira em qualidade, possui    
Nível máximo de Excelência          
na ONA e ISO 9001.

Investimos sério em qualidade 
para trazer o melhor 
atendimento aos nossos 
pacientes.

Tradição e Pioneirismo 
em Qualidade.

G E S TÃO  C E R T I F I C A DA

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

OCULARE HOSPITAL DE 
OFTALMOLOGIA 

10 ANOS 
DE ACREDITAÇÃO ONA

Rua Maranhão, 653 • Santa Efigênia  
30.150-330 • Belo Horizonte 

(31) 2517-7777       (31) 9 9486-0160 
www.oculare.com.br
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ESPORTE

EQUIPE DO OLYMPICO é DESTAQUE NO FAM MIRIM DE NATAçãO

A Federação Aquática Mineira - FAM realizou no dia 3 de de-
zembro, no Olympico Club, o Festival FAM Mirim de Natação. O 
evento é considerado o Campeonato Mineiro da categoria Mirim 
e reuniu 193 atletas, de 7 a 10 anos, de 12 agremiações.

O Olympico, participou da competição com 12 atletas e alcan-
çou a marca de 22 medalhas, divididas em: três de Ouro, oito de 
Prata e 11 de Bronze. Destaque para os atletas Brian Cavalcanti 
com uma medalha de Ouro, três de Prata e uma de Bronze, e para 
Anna Beatriz Novaes com duas medalhas de Ouro, duas de Prata 
e duas de Bronze.

O técnico Leandro Santos falou sobre o Festival e sua equipe: 
“Apesar da chuva, a competição foi muito boa! Muita animação 
por parte dos atletas e do público presente. Fiquei satisfeito e 
fecho a temporada 2017 da categoria Mirim com a sensação de 
dever cumprido. Obrigado a todos os envolvidos, ao Olympico 
Club e à toda comissão técnica pelo apoio.”

Participaram da competição as equipes do Olympico Club, Mi-
nas Tênis Clube, Mackenzie Esporte Clube, Albatroz Centro Es-
portivo, Academia Corpo & Arte, Jaraguá Country Club, Acade-
mia Gota D’Água, Clube Passensse de Natação, USIPA /SICOOB, 

CRES SEMEL, Clube Bom Pastor e Tropical Tênis Clube.

O Olympico,  em parceria com a empresa Nade Bem, ofereceu 
aos atletas uma deliciosa mesa de frutas, o “Espaço Saúde Nade 
bem”,  que foi um sucesso entre eles.
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ACONTECEU NO ESPORTE

EM NOITE DE FESTA, OLyMPICO PREMIA ATLETAS E AGRADECE A PATROCINADORES

Alegria e emoção estiveram presentes na Cerimônia de Pre-
miação do Esporte promovida pelo Olympico Club, no dia 13 
de dezembro, primeiro dia das festividades do Esporte 2017. 
A celebração, organizada pelo Tricolor da Serra, teve como ob-
jetivo reconhecer os atletas, apresentar aos patrocinadores os 
resultados das equipes durante o ano, lançar os uniformes da 
temporada 2018 e os projetos incentivados: Atleta Olympico I e 
II e Excelência no Esporte.

O evento contou com a ilustre presença do Secretário de Estado 
Adjunto de Esportes em exercício, Ricardo Sapi, representando 
o Governador do Estado na ocasião, bem como patrocinado-
res, Federações, familiares dos atletas, funcionários e atletas do 
Olympico.  

Sapi destacou, em seu discurso, o contentamento de presenciar 
mais um importante momento no Olympico: “Faço questão de 
estar sempre presente às agendas e eventos do Olympico Club. 
Aproveito, inclusive, para parabenizar por uma recente conquis-
ta que se soma a tantas outras. A indicação como Best Case 
de Comunicação dos Campeonatos Brasileiros Interclubes pelo 
Comitê Brasileiro do setor. Esse é o resultado de se ter profissio-
nais de ponta no Clube, engajados no fortalecimento da marca”, 
completou o Secretário.

O Olympico entregou aos parceiros um relógio personalizado, 
simbolizando as modalidades beneficiadas por meio das Leis de 
Incentivo ao Esporte, nos mecanismos das leis Federais e Es-
taduais e via Comitê Brasileiro de Clubes, como forma de agra-
decimento pelas oportunidades ofertadas aos atletas do Clube. 
“É quase incalculável o benefício que o Esporte proporciona 
à sociedade. Vivemos em um cenário de preocupação diante 
da violência que nos tem assombrado. Por meio do Esporte, o 
Olympico cumpre seu papel de contribuição para transformação 
da sociedade. Hoje, além de atletas, formamos cidadãos para 
um futuro melhor”, disse o presidente do Olympico, Nismar Al-
ves dos Reis.

Os protagonistas da noite não ficaram de fora das homenagens. 
Na cerimônia, foram premiados os atletas destaque em cada 
categoria e modalidade pelas boas atuações nas competições 
realizadas durante o ano de 2017, totalizando 32 esportistas. A 
atleta Myllena Wine da equipe Sub-18 de Vôlei Feminino foi es-
colhida como destaque geral e levou, além de um lindo relógio, 
um vale-compras no valor de R$ 1.000,00, oferecido pelo Mart 
Minas. O técnico Edney Zeferino também foi premiado por seu 
trabalho com os atletas.

Durante a cerimônia, foram assinados, de forma simbólica, os 
lançamentos dos projetos incentivados Atleta Olympico I e II, 
viabilizados pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, mecanis-
mo da Secretaria de Estado de Esportes, pelo representante da 

ArcelorMittal, Nilton Sales e pelo Secretário Adjunto de Esporte, 
Ricardo Sapi. O projeto Excelência no Esporte, instrumento da 
Lei Federal de Incentivo ao Esporte de nº 11.438, foi assinado 
pela representante do Mart Minas, a gerente de Marketing Da-
niela Vidigal.

ESPORTE

A atleta destaque geral, Myllena Wine, com a equipe do Departamento de 
Esportes, o vice-presidente de Esporte, Cristóvão Cabral, o presidente do 

Olympico, Nismar Reis e a gerente de Marketing do Mart Minas, Daniela Vidigal.

Atletas destaque de 2017
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FESTA DO ATLETA
Para encerrar e receber as férias com alegria em alta por tantas 
conquistas, o Olympico preparou uma festa dedicada apenas aos atletas 
e membros das comissões técnicas, no dia 14 de dezembro.  

ESPORTE

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub

Ricardo Sapi, Secretário de Estado
Adjunto de Esportes, com a atleta Maria Luiza da 

equipe Sub-18 de Vôlei

O atleta Francisco Fassbender,  o representante da 
ArcelorMittal, Nilton Sales e o Secretário de Estado 

Adjunto de Esportes, Ricardo Sapi.

O atleta Gabriel da equipe de Futsal Sub-17 com 
a gerente de Marketing do Mart Minas, Daniela 

Vidigal

A atleta Manuela Horta- com a diretora 
técnica da Oculare Hospital de Oftalmologia, 

Dra. Ângela Maestrini
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ESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE

OLyMPICO FIRMA GRANDE PARCERIA COM COLéGIO ECCELLENTE  E GARANTE BOLSAS 
DE ESTUDO A ATLETAS

ATLETAS DO OLYMPICO SãO CAMPEõES 
BRASILEIROS DE PETECA DIRETOR DE SquASH VENCE ETAPA DO 

CAMPEONATO CARIOCA

À frente da direção do Colégio Eccellente, Pachecão é o mais novo 
parceiro do Tricolor da Serra. Ele promoveu, no dia 5 de dezembro, 
uma palestra de apresentação aos atletas do Olympico. 

Há mais de duas décadas ensinando Física, o professor Pachecão 
está entre os maiores nomes da educação brasileira. José Inácio 
da Silva Pereira, o professor Pachecão, é sinônimo de alegria, cria-
tividade e irreverência. Engenheiro mecânico, é pós-graduado em 
Gestão de Negócios pela UFMG, Gestão Ambiental e Desenvolvi-
mento Sustentável pela FGV. 

Com a nova parceria, atletas do Olympico serão presenteados com 
bolsas parciais e integrais no Colégio Eccellente. O objetivo é aliar 
o esporte à educação, contribuindo para a construção de valores 
como respeito, disciplina, dedicação, superação e solidariedade.

Os atletas do Olympico contemplados com as bolsas também irão 
representar a instituição nos jogos escolares, a partir do ano de 
2018. 

Em competição realizada entre os dias 17 e 19 de novembro, no 
Praia Clube de Uberlândia, Ricardo Pimenta e Robinson Contins 
conquistaram o Campeonato Brasileiro de Peteca 2017. 

Pimenta coleciona títulos do Campeonato Brasileiro. Esta foi a 
décima segunda conquista dele na competição. “Ganhamos o 
Brasileiro de forma arrasadora, todos os jogos por 2x0. Ven-
cemos as equipes do Rondônia, Santa Catarina e Goiás nessa 
sequência. Ganhamos de São Paulo na semifinal e, na final, ba-
temos a equipe anfitriã do Praia Clube”, contou Ricardo.

Disputado entre os dias 
6 e 10 de dezembro, no 
Rio Squash Clube, na 
cidade do Rio de Janei-
ro-RJ, o Nissan Kicks 
Carioca de Squash 2017 
teve como campeão, 
na categoria Master 35 
anos, um conhecido só-
cio do Tricolor da Serra. 

Daniel Cardozo, atleta 
e diretor de Squash do 
Olympico, conquistou a 
competição que corres-
ponde à última etapa do Campeonato Carioca de Squash e, 
ainda, ficou entre os quatro melhores da Segunda Classe. 

O diretor comentou sobre a participação no torneio: “Par-
ticipar do Carioca Squash foi muito bacana! Esse foi o úl-
timo campeonato do ano e pude encerrar bem, após ficar 
parado durante alguns meses devido a uma cirurgia. Ainda 
tive oportunidade de rever alguns amigos do Squash que 
moram no Rio. Espero que 2018 seja um bom ano e com 
novas conquistas”.
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ALéM DAS quATRO LINHAS

O Além das Quatro Linhas, desta edição, vai lembrar um dos 
profissionais mais dedicados ao esporte que já passou pelo 
Tricolor da Serra. Popularmente conhecido por Julinho Paletó, 
Júlio Antônio Alves Carvalho, faleceu em março de 2016, dei-
xando saudade aos amigos que conquistou no Clube.

Figura marcante, Julinho foi sócio, atleta e treinador no Olym-
pico. Sua relação com o esporte teve início como jogador de 
Futsal em um clube do bairro Barro Preto, em Belo Horizonte, 
mas descobriu no Tricolor da Serra, sua paixão pelo Vôlei.  

Como forma de agradecimento ao amor e aos anos de trabalho 
dedicados ao Olympico, a diretoria do Clube homenageou Juli-
nho, dando ao Ginasinho do Clube o nome do saudoso amigo. O 
tributo ao técnico aconteceu durante a Cerimônia de Abertura do 
Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei Feminino Sub-18, 
no dia 27 de novembro, e contou com a presença de amigos e 
familiares.

Em um momento emocionante, a diretora de Vôlei Feminino do 
Clube e amiga de Julinho, Isabel Meniconi, leu um texto escrito 
por Simone Queiroz, funcionária do Olympico e também amiga 
do treinador, antes do descerramento da placa. 

“Como não se lembrar daquele baixinho, cheio de ginga, que 
circulava por aqui. Daquele que, movido por extrema paixão, de-
dicou a maior parte da sua vida à causa do esporte. Daquele que 
carregava no peito e no coração o símbolo do Tricolor da Serra. 
Daquele que descobriu, treinou e formou talentos! Talentos que 

alçaram voos para outras paragens e que foram reconhecidos 
muito além das fronteiras do Brasil. Do baixinho reconhecido 
nacionalmente pelo trabalho gigantesco na formação de atletas. 
Do amigo que foi treinar em outras quadras, mas que tem ca-
deira cativa em nosso coração. Daquele que inspirou e ensinou 
gerações, de meninos e meninas, a acreditarem no “querer é 
poder”! Que trabalhou duro, suou a camisa e teve a ousadia de 
fazer amigos eternos! Saudades, meu amigo! Que seus olhos 
estejam sobre nós! Que sua persistência, sua fé e coragem nos 
inspirem e nos acompanhem no trabalho de Clube formador que 
somos!” – Simone Queiroz.

Em terra, Julinho jaz, porém, no Olympico, viverá para sempre!

ESPORTE

ETERNAMENTE JuLINHO PALETÓ 
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Julinho e Ediney Lima, atual treinador de Vôlei do Olympico, 
com a equipe Mirim do ano de 2007

Ricardo e Aroldo (irmãos de Julinho) e a diretora de Vôlei, Isabel 
Meniconi, descerram a placa em homenagem a Julinho.
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Seja um atleta
do Olympico Club!

Os testes serão divididos em duas 
fases eliminatórias, sendo:

1ª FASE  - Etapa eliminatória  Cadastro pelo site do Olympico - 
Os retornos e convocações para a segunda etapa 
serão realizados entre os dias 24 e 26 de janeiro.

Avaliações práticas, com duração de até 30 dias.2ª FASE  - 

A entrada dos candidatos em processo de avaliação será pela portaria 
principal (Rua Professor Estêvão Pinto, 783 - Bairro Serra - BH), 

É indispensável apresentar a carteira de identidade e roupa/calçados 
apropriados para a prática esportiva.

Faça já a sua inscrição!
Boa sorte!

Preencha o formulário 
�Seleção de Atletas� 
no site do Olympico.

www.olympico.com.br

MODALIDADE ANO NASCIMENTO 

Basquete

Futsal

Vôlei Feminino

Vôlei Masculino

Natação

2001 a 2007 

2001 a 2009 

2000 a 2006 

2000 a 2005 

1999 a 2009 

Testes a partir de 29 de janeiro

Inscrições de 8 a 24 de janeiro
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EVENTOS SOCIAIS

18º BRECHÓ SOLIDáRIO 
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CANTATA DE NATAL é MAIS uMA ATIVIDADE DA PROGRAMAçãO NATALINA

EVENTOS  SOCIAIS

O espírito de Natal está preenchendo o coração 
de sócios, atletas e funcionários do Olympico. 

Em mais uma atividade para celebrar a aproxi-
mação do Natal, o Olympico recebeu, no dia 10 
de dezembro, a apresentação do Coral do Jam-
breiro e o Presépio ao Vivo do grupo do Centro 
Artístico Cultural São João Batista.

As apresentações celebraram o espírito de união 
com canções e mensagens reflexivas.

Bolsas, sapatos, roupas de marcas e sorteio de vários 
prêmios, com a única intenção de fazer o bem! Assim, 
foi o feriado de 15 de novembro no Olympico. O Clube 
abriu as portas do Salão Social e cedeu o espaço para 
a realização da 18ª edição do Brechó Solidário.

A ação, que nasceu em 2007, permanece ativa há 10 
anos. O objetivo é beneficiar iniciativas independentes 
com a premissa maior de ajudar o próximo.

Nesta edição, o brechó destinou 10% das vendas ar-
recadadas ao enxoval de crianças carentes do Instituto 
Dona Maria do Carmo Rabello e o restante da verba 
para as seguintes instituições: Recanto do Menor, Cre-
che Tia Carminha e Lar de Idosos Clotilde Martins.

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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FIQUE POR DENTRO
PRESIDENTE E DIRETORES DãO BOAS-VINDAS A NOVOS ASSOCIADOS

Em cerimônia realizada na noite do dia 11 de de-
zembro, o Olympico abriu as portas do Espaço 
Gourmet para receber e apresentar aos novos só-
cios do Clube a história da instituição desde sua 
formação até os dias atuais, bem como o trabalho 
realizado pelos departamentos Esportivo e Social.

O presidente do Olympico, Nismar Alves dos Reis, 
foi o responsável por apresentar o Clube e dar as 
boas-vindas, aos cerca de 50 novos proprietários. 
Ao final do evento, os sócios receberam, junto à 
história do Clube, uma bolsa com o Estatuto So-
cial e folhetos comemorativos contando a história 
do Clube.

Na oportunidade, os novos sócios foram informa-
dos sobre os meios de comunicação que o Clube 
oferece: os canais nas redes sociais e os livros 
disponíveis nos vestiários e na Secretaria. 
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FIQUE POR DENTRO
REPRESENTANTES DO OLyMPICO PARTICIPAM DO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLuBES

FIQUE POR DENTRO

O Congresso Brasileiro de Clubes, maior evento do segmento 
clubístico, realizado no Hotel Windsor no Rio de Janeiro, entre os 
dias 1º e 5 de novembro, reuniu em palestras e mesas-redondas, 
presidentes e dirigentes dos clubes, grandes nomes do esporte, 
autoridades e personalidades de destaque. O Olympico Club foi 
representado por seu presidente, Nismar Alves dos Reis, pelo 
vice-presidente Social, Walney Almeida e pelo vice-presidente 
de Esporte, Cristóvão Eyer Cabral.

Realizado pela Confederação Nacional dos Clubes - FENACLU-
BES, com apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e do Sindi-
Clube, o congresso teve foco na excelência da gestão e na inte-
gração e troca de conhecimentos. Dentro do contexto de gestão, 
algumas das discussões nas palestras envolveram assuntos 
como o impacto das mudanças na reforma trabalhista no dia a 
dia das relações de trabalho dos clubes, as responsabilidades 
dos administradores em época de crise e os tempos de mudan-
ça, como fatores para oportunidade e inovação. 

“Tínhamos a expectativa de um grande Congresso, mas acho 
que todos perceberam o sucesso desse evento! Tivemos o cui-
dado de deixar as cerimônias mais leves e curtas, com mais ví-
deos explicativos. Além disso, a escolha das atrações culturais 
se mostrou acertada”, comemorou Arialdo Boscolo, presidente 
da Confederação Nacional dos Clubes – FENACLUBES, organi-
zadora do evento.

Entre as atividades apresentadas no congresso, destacam-se a 
palestra de Arthur Antunes Coimbra, o Zico; a palestra motiva-
cional com o psicólogo e consultor Waldez Ludwig sobre es-
tratégia, excelência, inovação e talento nos clubes e as oficinas 
técnicas e jurídicas, com a presença do superintendente técnico 
do CBC, Lars Grael. 

“Reunir 95% dos clubes filiados à FENACLUBES em um even-
to desse porte é o sinal da preocupação dos dirigentes com 
o futuro das nossas agremiações. Essa é a oportunidade que 
temos de discutir e trocar experiências de gestão. Só temos que 
parabenizar a FENACLUBES e o Comitê Brasileiro de Clubes por 
essa iniciativa que, a cada dia, envolve mais os clubes. Hoje, 
os clubes são parceiros em busca de melhores condições para 
atletas, associados e funcionários”, comentou o presidente do 
Olympico, Nismar Alves dos Reis. 
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SÓCIOS E CONVIDADOS APRENDEM SOBRE MEDITAçãO
Os adeptos da Meditação puderam aprender um pouco 
mais sobre o tema, com a palestra: “Meditação de Fim 
de Ano: Sonhar é viver! - Meditação segundo a sabe-
doria do Antigo Egito”. O encontro para tratar sobre os 
métodos que buscam firmeza emocional, disposição, 
equilíbrio, fortalecimento da autoestima e paz interior 
aconteceu no Salão Social do Olympico, no dia 24 de 
novembro.

Cerca de 30 pessoas, entre sócios e convidados, pres-
tigiaram a palestra que foi dividida em duas partes, 
sendo a primeira sobre Meditar segundo a tradição do 
antigo Egito – Kabash, uma prática de três minutos de 
duração. E a segunda, Meditação, força interior e ener-
gia positiva para a realização dos sonhos. O encontro 
foi conduzido por Ana Paula Garrido, psicóloga e mes-
tre em Kabash.  

OLYMPICO FORMA A 4ª TURMA DO CURSO DE INICIAçãO ESPORTIVA

Com muita alegria, o Olympico promoveu a formatura da 4ª tur-
ma do curso de Iniciação Esportiva, no dia 6 de dezembro.

A solenidade, realizada no varandão, contou com a presença do 
padrinho Vítor Furiati, atleta da equipe Sub-19 de Vôlei Mascu-
lino e embaixador do Comitê Brasileiro de Clubes no Olympico 
e de Cássio Giovani, técnico das equipes Sub-16 e Sub-17 de 
Vôlei Masculino, paraninfo do evento.

Estrela da cerimônia, a formanda Cecília Pedrosa, de 8 anos, 
recebeu os cumprimentos e aplausos de seus familiares, da pro-
fessora Renata Paratela, do padrinho Vítor Furiati e do paraninfo 
Cássio.

Ao final, o Clube ofereceu um coquetel para o congraçamento 
de todos.
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TORNEIOS INTERNOS

OLyMPIADA 2017 é SuCESSO ENTRE OS SÓCIOS

Por quase três meses, os sócios do Olympico se movimentaram 
para os jogos da 3ª edição da Olympiada. Realizada entre os 
dias 26 de agosto e 11 de novembro, o maior torneio interno 
promovido pelo Olympico reuniu, em 2017, cerca de 270 ins-
critos.

Os jogos tiveram por intuito proporcionar aos sócios momen-
tos de descontração, entretenimento e incentivar a prática de 
exercícios físicos. Neste ano, o torneio reuniu as modalidades 
de Vôlei, Futsal, Futsal Feminino, Tênis de Mesa, Basquete, Si-
nuca, Natação, Tênis, Xadrez, Futevôlei, Peteca, Buraco e Truco.

Com grande empenho dos participantes, a equipe verde se sa-
grou campeã, após conquistar 60 pontos no placar geral. “Pa-
rabéns a todos os participantes  que, durante a competição, 
agiram com lealdade e respeito, compartilharam momentos 
inesquecíveis, além de estreitarem laços de amizade. Agradeço 
ao Cristóvão, vice-presidente de Esporte, ao Matheus Jorge, di-
retor de Esporte Recreativo, ao associado Erick e ao Major, pelo 
empenho e dedicação na elaboração e condução do torneio”, 
disse o presidente do Olympico, Nismar Alves dos Reis.

O encerramento, no dia 11 de novembro, aconteceu na quadra 
A, onde uma superfesta foi promovida com as atrações musicais 
de Renato e Luciano, Os Baianeiros e Los Olympicos. 

A competição contou com o patrocínio do Mart Minas - Ata-
cado e Varejo. Durante a cerimônia de premiação, a diretoria 
do Olympico condecorou com uma placa de agradecimento, 
o representante da empresa empresa Rono Neves, pelo apoio 
oferecido à competição e a todas as outras atividades sociais e 
esportivas que envolvem o Clube.

OLYMPIADA
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Confira mais 
fotos em 

olympicoclub

Os líderes das equipes foram homenageados 
pelo Olympico por  todo empenho e dedicação

Hélcio Nunan foi o responsável por 
encerrar a Olympiada
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#EUNOOLYMPICO

#EUNOOLYMPICO

@cris._xavier

@xsportbrasil@bracodeferrosuplementos@raquelbottaro 2

@davimaiarocha

@ociscobaby@leicampedro@fala_comigo_papai

#Eunoolympico

@anabrangi

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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As participantes do grupo Bem Viver participaram, no dia 13 
de novembro, de um momento de recreação musical com a 
cantora e professora de musicalização Sílvia Negrão.

As senhoras assistiram ao DVD “Catibiribão - Baú de Músicas e 
Brincadeiras”, autoria de Sílvia, que contou sobre as atividades 
realizadas: “Trocaram ideias e lembranças de músicas. Fizemos 
uma brincadeira rítmica que é feita com a parlenda “Viva o rabo do 
Tatu”, onde utilizamos copinhos que foram percutidos na mesa. 
Essa brincadeira exige memorização, coordenação motora dos 
braços e mãos, e ritmo. Foi muito bacana! Concluímos com 
a música -  “A valsa da aranha” - que cantamos, dançamos 
e trançamos barbantes, tudo fazendo parte da coreografia da 
música. Elas gostaram bastante e eu também”.

Sílvia empreende trabalhos diversificados entre a arte e a 
educação. Suas atividades pedagógicas, em sala de aula 
e oficinas musicais, se intercalam às apresentações como 
cantora de MPB e como produtora de CDs e musicais.

BEM VIVER

BEM VIVER

TEMPO DE FESTA NO BEM VIVER

COM MuITA DIVERSãO, EquIPE DO BEM VIVER REALIzA ATIVIDADE MuSICAL

Para fechar as atividades do ano com chave de ouro, as 
integrantes do Projeto Bem Viver se reuniram para um divertido 
e delicioso almoço de confraternização, no Salão Social do 
Clube, no dia 7 de dezembro. 

Em uma tarde animada, nossas queridas senhoras realizaram 
troca de presentes, como símbolo de carinho e afeto. 

Enfim, férias!

O grupo, que se reúne 
semanalmente, entra 
em recesso e retorna 
na primeira semana 
do mês de fevereiro de 
2018. Se você também 
tem algo a compartilhar 
voluntariamente com o 
grupo, entre em contato 
com a diretora Carminha. 
Os encontros são sempre 
às segundas-feiras, às 
15h, no Espaço Gourmet 
do Olympico Club.
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SAÚDE E BEM-ESTAR

CLuBE DE quEM MALHA

   Rua Professor Estevão Pinto, 683, Serra

(31) 3566-3073

clubedequemmalha.com.br

de SEGUNDA À SEXTA às
7H, 8H, 9H, 18H, 19H, 20H

Aulas de 20 a 30 minutos

ALONGAMENTOS
& ABDOMINAIS

Aulas de

Você passa o ano inteiro batalhando contra aqueles quilinhos a mais, controlando a 
dieta, fazendo atividades físicas e quando chegam o fim do ano e as férias de verão, 
vai tudo por água abaixo, não é mesmo?

Confira aqui algumas dicas para não sair da linha, durante o mês de janeiro.

Hidrate-se

Com temperaturas que às vezes ultrapassam os 40°C, o verão brasileiro exige cui-
dado em dobro com a hidratação, especialmente para crianças e idosos. Beba muita 
água, chás e sucos (cervejinha não vale). A água de coco é uma ótima pedida, pois 
contém baixo teor calórico e, além de matar a sede, repõe os eletrólitos perdidos 
no suor.

Alimente-se bem

A tentação de comer muito ou abusar das guloseimas e comidas gordurosas é muito 
grande, quando estamos de férias. Porém, devemos manter a alimentação balance-
ada e consumir alimentos de fácil digestão, como saladas, frutas, legumes e carnes 
magras. Em praias e clubes, procure levar o lanche de casa dando preferência a 
frutas, sucos e sanduíches naturais.

Cuidado com o excesso de álcool

É comum aproveitarmos as festas de fim de ano para tomar umas cervejas e caipi-
rinhas a mais. Só não se esqueça de que, além do alto teor calórico, o álcool pode 
levar à desidratação, pois age como um diurético. Entre um copo de cerveja e outro, 
beba um de água.

Não se esqueça da atividade física

Se você for viajar para a praia, aproveite para fazer uma caminhada ou corrida na 
areia, observando a bela paisagem. Procure locais diferentes, próximos da natureza 
e faça exercícios leves, que relaxam e ao mesmo tempo trabalham o corpo, como 
ioga, por exemplo. Ou então, seja radical e experimente um esporte que você nunca 
praticou antes.  Independente do que escolher, o importante é não ficar parado.

E agora a dica mais essencial de todas: diga não ao estresse

Festas de fim de ano e férias de verão foram feitas para descansar e liberar a mente 
para um novo ano que se inicia. Portanto, divida as responsabilidades, saiba dizer 
“não”, pense um pouquinho em você e faça algo que lhe dê prazer, todos os dias.

COMO APROVEITAR AS FéRIAS DE VERãO SEM PERDER 
A LINHA

Ana Célia Mendonça - Jornalista e Produtora de Conteúdo do Clube de Quem Malha

Se você não for viajar, não deixe de vir malhar e frequentar as 
aulas do Clube de quem Malha. 

Abriremos normalmente, todos os dias, exceto:
Dias 24 e 25/12, domingo e segunda

Dias 31/12 e 01/01, domingo e segunda
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Mart Minas
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Natal


