
1Edição Especial - Campeonato Brasileiro Interclubes



2

A história do Clube nasceu com um grupo de 11 amigos que se reuniam no bairro Serra, em Belo Horizonte. A 
paixão pelo esporte era o denominador comum entre eles e, a partir daí, nasceu o embrião do que viria a ser o 
Olympico Club.

E assim, em 4 de fevereiro de 1940, esse grupo de jovens que se reunia para a prática do Vôlei fundou o Olym-
pico Club, segundo clube esportivo e social a ser instalado na Capital Mineira. 

Até hoje, o Olympico Club mantém uma forte ligação com o Voleibol e, com o decorrer do tempo, outras práti-
cas foram se fortalecendo, uma delas o Basquete. Com a consolidação dessas duas modalidades, o Clube tem 
o orgulho de promover, até 2020, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes, os Campeonatos Brasileiros 
Interclubes de Basquete Masculino Sub-14 e o Vôlei Feminino Sub-18.

Os Campeonatos Interclubes são eventos de grande proporção que contam com a organização técnica da Con-
federação Brasileira de Basketball – CBB, Federação Mineira de Basketball – FMB, Confederação Brasileira de 
Voleibol – CBV e Federação Mineira de Vôlei – FMV, respectivamente.

A realização da competição possibilitará ao Olympico pleitear projeto junto ao CBC, por meio do Edital de Cha-
mamento Interno de nº 7, no qual os recursos financeiros são provenientes da arrecadação das Casas Lotéricas 
da CAIXA, por meio da Lei Pelé.

O apoio do CBC às entidades esportivas tem por objetivo fortalecer a política de formação esportiva, incentivar e 
consolidar o calendário de competições esportivas nacionais, bem como potencializar as instalações esportivas 
dos clubes para a prática, treinamento e realização de competições. Todos os atletas e equipes técnicas dos 
clubes integrados ao Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, de fora da região metropolitana de Belo Horizonte, 
terão, durante a realização das competições, passagens aéreas e hospedagens subsidiadas pelo CBC.

Nesta oportunidade, o Olympico Club agradece ao Comitê Brasileiro de Clubes e às entidades que chancelam a 
organização técnica dos Campeonatos. A promoção das competições representa um majestoso momento para 
o Olympico. Um marco na história desta instituição.

APRESENTAÇÃO
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Entre 9 e 15 de outubro de 2017, o Olympico foi sede da primeira edição da Copa Brasil de Basquete Masculino Interclubes Sub-14. A 
competição contou com a participação de 24 clubes de sete estados do Brasil e do Distrito Federal.

Com uma bela atuação, os jovens do Olympico não se intimidaram com a pressão de jogar em casa e fizeram uma brilhante participação, 
conquistando o 6º lugar no torneio. Conheça o time que representou o Olympico Club.conquistando o 6º lugar no torneio. Conheça o time que representou o Olympico Club.conquistando o 6º lugar no torneio. Conheça o time que representou o Olympico Club.conquistando o 6º lugar no torneio. Conheça o time que representou o Olympico Club.conquistando o 6º lugar no torneio. Conheça o time que representou o Olympico Club.conquistando o 6º lugar no torneio. Conheça o time que representou o Olympico Club.

Richard Júnior

Felipe Lopes

Davi Rafacho

Diogo Couto

Denner dos Santos

Augusto Vieira

Pedro Avelino

André Tabuquini  

Yuri Souza

Daniel Augusto 
Muniz

Theo Meister

Matheus Tasso

Raphael Mota

COPA BRASIL INTERCLUBES DE BASQUETE 
MASCULINO SUB-14
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CÍRCULO 
MILITAR (PR)

MACKENZIE 
ESPORTE CLUBE (MG)

ESPORTE CLUBE 
GINÁSTICO (MG)

BNB CLUBE (CE)

BOTAFOGO FUTEBOL 
E REGATAS (RJ)

SOCIEDADE 
THALIA (PR)

TIJUCA TÊNIS 
CLUBE (RJ)

FLUMINENSE 
FOOTBALL CLUB (RJ)

ÁLVARES CABRAL (ES)

CLUBE DE CAMPO 
PIRACICABA (SP)

SOGIPA (RS)

GRÊMIO NÁUTICO 
UNIÃO (RS)

CLUBE 
VIZINHANÇA (DF)

CLUBE 
CURITIBANO (PR)

CLUBE REGATAS 
INTERNACIONAL (SP)

SOCIEDADE NOVO 
HAMBURGO (RS)

OLYMPICO 
CLUB (MG)

CLUBE DE REGATAS 
DO FLAMENGO (RJ)

CLUB ATHLETICO 
PAULISTANO (SP)

AEST/INSTITUTO
 VIVA VIDA (ES)

ESPORTE CLUBE 
PINHEIROS (SP)

AMAB GIRAFINHAS 
DO BASQUETE (SP)

PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA 
(MG)

MINAS TÊNIS CLUBE (MG)

CAMPEÃO

CAMPEÃO

3º LUGAR

VICE-CAMPEÃO

VICE-CAMPEÃO

FOTOS

CURIOSIDADES

TABELA DE
CLASSIFICAÇÃO

Ao final da CBI, a Confederação 
Brasileira de Basketball - CBB divulgou 

a convocação dos 24 jogadores da 
Seleção Brasileira de Basquete Sub-14 

que disputaram o Sul-Americano da 
categoria, de 27 a 31 de outubro/2017, 

em Maturin, na Venezuela. 

Destaque do Olympico no Campeonato, 
Richard Júnior foi recompensado por sua 
boa atuação na competição. 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.

Uma presença importante nas arquiban-
cadas do ginásio do Olympico alegrou 
os amantes do Basquete. O medalhista 
de Ouro nos Jogos Pan-Americanos de 

1987, Gerson Victalino, prestigiou vários 
jogos da competição.
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ABERTURAS

PAUSA PARA O DESCANSO ENTRE OS JOGOS

BRINCADEIRA PARA INTERAGIR 

Todas as grandes competições esportivas carre-
gam a tradição de uma Cerimônia de Abertura. 
Nos Campeonatos Brasileiros Interclubes de 
Basquete Masculino Sub-14 e Vôlei Feminino 
Sub-18, não poderia ser diferente. As festivida-
des foram marcadas pelo desfile das equipes, 
presença de autoridades e esportistas e pela 
participação especial de dois grupos. No Bas-
quete, a apresentação do projeto Querubins, 
composto de jovens percursionistas, foi res-
ponsável pela trilha sonora do evento. No Vôlei, 
a orquestra da PMMG embalou a cerimônia. 
Ambas as apresentações ajudaram a enrique-
cer, ainda mais, o início dos jogos.

Com a agenda de jogos cheia, os times ficavam quase todo o dia dentro 
do Clube. Para atender as demandas dos atletas, várias estruturas fo-
ram montadas exclusivamente para os participantes das competições, 
como o Espaço Atleta. 

Uma tenda de 16 m² foi montada abaixo das mangueiras, em ambiente 
arejado, instalada na entrada do Clube, com diversos atrativos. O local 
serviu de apoio aos atletas e membros das comissões técnicas para 
reuniões, deu comodidade aos esportistas e ainda tornou possível se 
divertir e adquirir produtos. 

O Espaço Atleta disponibilizou banner para fotos e música ambiente 
com máquina Jukebox, possibilitando aos que passavam pelo espaço, 
escolher o estilo preferido. No local, também era possível adquirir ar-
tigos personalizados das competições como, por exemplo: camisetas, 
squeezes, chaveiros, entre outros. 

Com o intuito de incentivar a interatividade entre os participantes do CBI de Vôlei 
Feminino Sub-18, o Olympico Club promoveu um álbum de figurinhas com todas as 
delegações participantes da competição.

Cada agremiação compôs uma página do álbum, com fotos das atletas e membros 
das comissões técnicas. As figurinhas trocadas foram o pontapé para novas ami-
zades. E, assim, ao final da competição, todos puderam levar, em sua bagagem, 
uma lembrança da experiência adquirida e dos momentos vividos nesse importante 
evento esportivo.

Para estimular que o álbum fosse completado, uma promoção foi lançada — o 
primeiro a completar o álbum levaria um brinde. A atleta Mariana da equipe do BNB 
foi quem conseguiu o feito e levou para casa uma linda bolsa térmica do Olympico. 

Orquestra da PMMG

Projeto Querubins
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CBI NA REDE

Pensando em aproximar e mostrar um pouco das competições realizadas no Tricolor da Serra, o Clube 
realizou a transmissão on line dos jogos. A primeira experiência foi realizada no Campeonato de Bas-
quete, quando as partidas foram mostradas no canal do Olympico no YouTube.  A segunda experiência, 
no Torneio de Vôlei, possibilitou aumentar o leque e transmitir os jogos, simultaneamente, pelos canais 
do Facebook e YouTube. 

Ao final dos jogos, um representante de cada time era escolhido para falar sobre a partida. Além disso, 
foram realizadas entrevistas com as autoridades presentes no evento. Em agradecimento, os entrevis-
tados ganharam brindes oferecidos pelos patrocinadores. Os dados alcançados foram incríveis e com 
audiência internacional. Expectadores dos EUA, Itália, Portugal, França e Argentina acompanharam os 
Torneios. Confira os números atingidos em cada modalidade.

A grandeza das competições atraiu olhares dos principais veículos de comunicação: rádio, televisão e portais de notícias. Ao todo, 18 
matérias foram divulgadas sobre a Copa Brasil Interclubes de Basquete Masculino Sub-14 e 13, sobre o Campeonato Brasileiro Interclubes 
de Vôlei Feminino Sub-18.

Confira algumas das matérias.

TRANSMISSÃO ON LINE DE JOGOS ALCANÇA MAIS DE 183 MIL VISUALIZAÇÕES

CBI NA MÍDIA

OS CBI’s 2018 ESTÃO CHEGANDO! CONFIRA A DATA DAS PRÓXIMAS EDIÇÕES.

BASQUETE VÔLEI

YOUTUBE YOUTUBEFACEBOOK

VISUALIZAÇÕES
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VISUALIZAÇÕES VISUALIZAÇÕES

MINUTOS DE 
VISUALIZAÇÃO

MINUTOS DE 
VISUALIZAÇÃO

MINUTOS DE 
VISUALIZAÇÃO

REAÇÕES REAÇÕES REAÇÕES

COMENTÁRIOS COMENTÁRIOS COMENTÁRIOS

NOVOS INSCRITOS 
NO CANAL

COMPARTILHAMENTOS COMPARTILHAMENTOS

38,3 183,3 16,3

324,4 385,3 385,3

1.075 3.700 275

5.416 1.250 738

582 183 139

MIL MIL MIL

MIL MIL MIL
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Basquete Masculino  Sub-14 Vôlei Feminino Sub-18

De 16 a 25 de julho De 20 a 26 de agosto

Não deixe de prestigitar!

Fox Esportes Super Esportes CBV O TEMPO


