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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros associados, 

Gostaria de dividir com vocês a emoção de representar o Olympico em mais uma 
edição do Congresso Brasileiro de Clubes. Há algumas edições, participo das ativi-
dades do evento, porém, essa última teve um sabor especial. O Olympico foi o único 
clube homenageado em três oportunidades. 

O primeiro agraciamento foi conferido à nossa entidade com a placa Prata do prê-
mio Clube Top 100, que reconhece a importância do Olympico Club e atesta sua 
qualidade perante os mais de mil clubes no país. A segunda foi a participação do 
Clube na Campanha #CBCamoVC do CBC, resultado da dedicação do nosso time 
de Comunicação e Marketing que, além de abraçar as propostas do comitê, incentiva 
nossos atletas a divulgar a força dessa parceria. A última homenagem foi ainda mais 
especial, afinal, teve como reflexo o envolvimento dos nossos sócios nos concursos 
da Fenaclubes. A sócia Viviane Hudson, a quem parabenizo pela obra “Doo Órgãos”, 
foi vencedora, na categoria poesia, do Concurso de Literatura 2019. É gratificante 
representar uma instituição onde todos são comprometidos com o sucesso.

Sem me tornar repetitivo, destaco outra ação de sucesso - o Arraiá do Olympico. 
Agradeço o empenho de todos os envolvidos na realização da Festa Junina. Foram 
10 meses de muito trabalho da diretoria e dos funcionários do Clube em prol da 
realização da festa mais aguardada por nossos sócios. Foi gratificante perceber a 
animação dos nossos associados e seus convidados com os shows da banda Titãs e 
do cantor Du Monteiro. Temos prazer em realizar eventos de qualidade. Em breve, a 
edição 2020 começa a ser projetada com o carinho habitual da nossa equipe.

Ainda sobre eventos, durante o recesso escolar, promovemos a nossa tradicional 
Colônia de Férias, que contou com a parceria da Asttter em mais uma edição. Os 
pequenos viveram momentos inesquecíveis em nosso Clube.

No esporte, nos aproximamos de mais uma edição do Campeonato Brasileiro In-
terclubes de Vôlei Feminino Sub-18, competição que realizamos com o apoio do 
Comitê Brasileiro de Clubes, da Confederação Brasileira de Voleibol – CBV e da 
Federação Mineira de Vôlei – FMV. Deixo o convite para que todos possam prestigiar 
o torneio que terá início no final do mês de setembro.

Aproveito para desejar aos nossos atletas um segundo semestre de muitas vitórias 
nos campeonatos Brasileiros, Metropolitanos e Estaduais. Por fim, gostaria de pa-
rabenizar a atleta Letícia de Paula, da equipe Juvenil de Natação pelas medalhas de 
Bronze e Prata no Campeonato Brasileiro da modalidade.

Forte abraço,

Walney José de Almeida 

Walney José de Almeida
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Fundado em 04 de fevereiro de 1940, 
tendo como Presidente de honra 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, o 
Olympico foi o segundo Clube es-

portivo 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 
construir 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 monta-
nhas, em uma maravilhosa área onde, 
contrário à regra, rejuvenesce a cada 

dia, preservando o lazer, amizade, 
família e o desenvolvimento esportivo 

de crianças e jovens. 

6

É gratificante 
representar uma 

instituição onde todos 
são comprometidos 

com o sucesso.

BIÊNIO 2019/2020

“
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SÓCIA TRICOLOR CONQUISTA PRÊMIO NACIONAL DE LITERATURA DA FENACLUBES 

GENTE DA GENTE

Não foi à toa que Viviane Hudson se destacou 
entre dezenas de inscritos do Concurso Na-
cional de Literatura promovido pela Confede-
ração Nacional dos Clubes – Fenaclubes e do 
Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo 
– Sindiclube. Ela garante que tem no DNA o 
amor pela poesia – “Acho que nasceu junto 
comigo, pois gosto desde criança”.

Viviane venceu a categoria Poesia da última 
edição do concurso nacional. Após tomar ci-
ência da competição pela revista do Clube, 
ela foi incentivada pela irmã a se inscrever e 
representar o Olympico. “Frequento o Olympi-
co desde criança. Passei alguns anos longe e 
voltei a frequentar há mais ou menos 8 anos. 
Tenho um carinho muito grande pelo Clube, 
uma vez que faz parte da minha infância e é 
onde sempre encontro muitos amigos”, con-
tou.

Amante de poesias e romances, a autora já 
teve algumas obras publicadas e conta como 
nasceu a história da obra vencedora “Doo Ór-
gão”: “Fiquei muito surpresa e feliz em vencer 
o concurso! É muito gratificante ter um tra-
balho reconhecido. A ideia foi surgindo e eu 
fui escrevendo numa noite em que fazia muito 
frio. Lembro-me de que estava tomando um 
chá e anotando tudo num bloquinho. No dia 
seguinte, eu peguei a anotação, mudei, alterei 
várias coisas. Guardei por mais uns dias. Pe-
guei de novo, mudei mais algumas coisas... 
e assim foi até que eu fiquei quase satisfeita. 
Quase. Porque toda vez que eu releio alguma 
coisa que escrevi, sempre quero mudar”. 

Para coroar a vitória de Viviane, ela receberá 
do Sindiclube um prêmio em dinheiro no va-
lor de R$ 1500,00 e o Olympico recebeu um 
troféu durante o Congresso Brasileiro de Clu-
bes que aconteceu em Campinas, em junho.  
Uma réplica desse troféu será confeccionada 
pelo Olympico e ofertada à Viviane.

Aproveite para conhecer a Poesia “Doo Ór-
gãos” e refletir sobre a essência do belo texto! 
Boa leitura!

Doo minhas córneas.
Meus olhos já não são mais tão jovens, pois têm gravadas 
imagens que dariam vários longas-metragens. Já chora-

ram de rir tantas vezes que me fazem esquecer das vezes 
que eu chorei de medo, de dor ou de tristeza. E é isso o 
que os faz, hoje, mais brilhantes e preciosos. Se alguém 
quiser um par de olhos negros e curiosos, de muitas luas 

e histórias, eu doarei minhas córneas.

Doo meu fígado.
Meu órgão mais valente, um verdadeiro sobrevivente. 

Carnavais, churrascos, casamentos e Natais. E todo tipo 
de fim de semana com amigos especiais. Se alguém qui-
ser um órgão sensível e altruísta, eu doarei o meu fígado 

anarquista.

Doo meu estômago.
Tratado a pão de ló, dengo de mãe e canja de vó. Uma 
raridade em tempos de fast-food. Se alguém quiser um 
órgão flex, aceita das trufas brancas ao chicletes e não 

adoece nos mares, eu doarei meu estômago conservando 
os sabores de todos os jantares.

Doo também os meus ossos.
Qualquer osso. Joelho, costela ou pescoço. Doo os meus 

pés dançantes, que ainda teimam em sapatear. Se al-
guém quiser pés de valsa, eu desatarraxo meus tornoze-
los e sigo, vivendo descalça. Quem aprendeu a sonhar 

não precisa dos pés para caminhar.
 

Doo minha pele.
Marcada por tantas risadas, pelo Sol de belas praias e 
por lágrimas variadas. Sabiamente conserva o calor de 

quem muito se arrepiou por amor, e a suavidade de quem 
brinca com beija-flores. Se alguém quiser uma pele mista 
de vários sabores, eu doarei minha derme sem cicatriz ou 

pudores.

Doo meu útero.
O abrigo perfeito. O fato, o feto e o afeto. Meu órgão 

predileto. Se alguém quiser esse teto, numa bela forma 
de berço, eu doarei o meu útero e empresto o primeiro 

endereço.

Doo meu cérebro.
Meu orgulho, minha incógnita. Irrequieto e desigual, tem 
o polo direito colossal. Se alguém quiser um mistério, eu 

doarei o meu cérebro. Mas, não me leve a mal...

Doo meu coração.
Um órgão com enorme capacidade de regeneração. Por 
vezes um tanto teimoso, mas dócil e corajoso. Mergulha 
nas incertezas, contrariando o cérebro e suas corrente-
zas. Se alguém quiser um órgão latente, mesclando siso 

e molecagem, eu doarei meu coração na sua original 
embalagem.

Nota: Por incompatibilidade, é desaconselhável que 
cérebro e coração se juntem na mesma adoção.

Doo Orgãos

Viviane Hudson
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BASQUETE SUB-16 É BRONZE EM COMPETIÇÃO INTERNACIONAL ENTRE OS MELHORES DO BRASIL NO 
CBCB SUB-16

BASQUETE

Entre os dias 14 e 20 de junho, a equipe de Basquete Sub-16 
do Olympico participou da terceira edição da Copa Brasil de 
Clubes de Basquete - CBCB, terminando a competição com 
a sexta colocação entre as 28 equipes participantes. A sede 
da competição foi o Mackenzie Esporte Clube, mas teve como 
base para jogos de algumas chaves os ginásios do Olympico 
e do Ginástico-Buritis. 

Por dia, 14 partidas foram realizadas, chegando ao número de 
84 ao longo de seis dias. No último jogo pela competição, o 
Olympico conquistou a sexta colocação no confronto com o 
Esporte Clube Ginástico, em clássico mineiro, perdendo por 
40 x 52.  “Um campeonato de alto nível, destaco todas as 
equipes que se qualificaram para as quartas de final pelo óti-
mo desempenho. O nível técnico apresentado foi muito bom. 
A grande final reuniu Palmeiras e Vasco da Gama, mas ou-
tras equipes poderiam ter chegado à decisão, uma vez que 
o equilíbrio esteve presente. E fechamos a Copa Brasil com 
chave de ouro, sendo importante para o futuro da categoria”, 
analisou Alex Oliveira, coordenador técnico da competição.

A Copa Brasil Sub-16 Masculina 2019 foi uma realização da 
Confederação Brasileira de Basketball – CBB, em parceria 
com o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC. 

A quinta edição do Torneio Internacional de Basquete de 
Franca foi encerrada no dia 13 de julho, em Franca-SP. 
Com a participação das equipes Sub-13 e Sub-15, o 
Olympico terminou a competição com boas colocações.

A equipe Sub-13 conquistou o 3º lugar, na série Ouro. Na 
disputa, o Olympico Club quebrou o favoritismo da Liga 
Sorocabana e venceu o jogo por 62 a 32, garantindo a 
medalha de bronze. Já a equipe Sub-15, finalizou em 4º 
lugar na categoria Prata, após disputa contra a equipe do 
Flamengo, em um jogo disputadíssimo, por 53 a 51 para 
a equipe carioca. 

O Torneio teve início no dia 8 de junho e aconteceu em 
quatro ginásios esportivos: Pedrocão, Sesi, Clube Caste-
linho e Chuí Esportes. Ao todo, foram 84 partidas com 
mais de 151 horas de puro Basquete. Uma grande opor-
tunidade de vivenciar e conhecer os principais times do 
Brasil e de outros países.

Com garra e determinação, os Bugres da Serra terminaram a 
Copa Sul-Americana de Basquete Sub-16 com a medalha de 
Bronze. O torneio realizado entre os dias 14 e 26 de julho, no 
Clube Esperia, na zona Norte da Capital paulista, reuniu equi-
pes importantes de vários Estados brasileiros, da Argentina e 
Paraguai.

Além da ótima classificação na competição de alto nível, o atle-
ta Bryan foi eleito para a equipe Ouro da Copa que terminou em 
2º lugar no desafio de habilidades, ação promovida antes do 
início de cada partida.

“A Copa Sul-Americana de Basquete e o Desafio Internacional, 
que acontecerão em paralelo, foram idealizados para oportuni-
zar uma competição de alto nível e qualidade técnica, promo-
vendo o intercâmbio e o crescimento técnico e tático, estimu-
lando e despertando, em todos os participantes, o espírito de 
equipe e de competição”, comentou David Correia, idealizador 
do evento.

A Copa Sul-Americana de Basquete – 2019 é uma realização da 
Liga Paulista de Basketball – LPB e da Isla Kruger Decision & X, 
com apoio da Federação Paulista de Basketball – FPB, Confede-
ração Brasileira de Basketball – CBB, Clube Esperia, New Sports 
Network, Firmaseg e Overtime.
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DESTAQUE NO TORNEIO DE FRANCA

Você já pensou em ter, em casa, produtos 
com a marca do seu clube e esporte favo-
rito, confeccionados a partir de produtos de 
qualidade, com preço acessível e, ainda, 
contribuir com o futuro de jovens?! Esse 
sonho é realidade no Esporte do Tricolor. 
Como parte da estratégia de arrecadação 
de recursos para as categorias de base de 
Basquete, a diretoria da modalidade lançou 
artigos personalizados, com o apoio do De-
partamento de Esportes. 

A linha é diversificada: canecas, camisas, 
chaveiros, squeezes, sacola ecológica, 
bandeira, almofada e cachecol compõem a 
lista de produtos.  As peças variam entre R$ 
10,00 e R$ 50,00. 

O lançamento dos artigos foi realizado du-
rante a Festa Junina do Clube. A equipe 
montou uma barraca com as mercadorias, 
onde era possível adquirir um produto de 
acordo com o número de acertos em arre-
messos de lance livre.

Ficou interessado?! Restam poucas uni-
dades. Consulte disponibilidade e valores 
com o departamento de Basquete.

BASQUETE LANÇA LINHA DE PRODUTOS PERSONALIZADOS
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O Olympico participou entre os dias 5 e 8 de junho, no Minas 
Tênis I, do Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Nata-
ção de Inverno 2019 - Troféu Arthur Sampaio Carepa. A equipe 
foi composta pelos atletas Eloísa Pereira Reis, Isabella de Olivei-
ra Zanetti, Juan Pablo Santos Silva, Kaio Maurício Souza, Letícia 
de Paula Silva e Lucas Araújo Viana.

Letícia de Paula foi finalista em cinco etapas, somando ao 
ranking 100,5 pontos na competição. Na prova 400 metros Me-
dley, conquistou a medalha de Prata com o tempo de 5 minutos, 
14 segundos e 14 centésimos. A segunda medalha foi de Bron-
ze, na prova 200 metros Peito com a marca de 2 minutos, 41 se-
gundos e 72 centésimos. Ainda obteve o 5º lugar na prova 200 
metros Medley, 7º lugar na prova 100 metros Peito e 9º na prova 
800 metros Livre. “Foi uma competição diferente e emocionante
por ser a primeira competição nacional com medalha. Foi ótimo 
ter a presença das pessoas do Olympico. Há dois brasileiros, 

eu batia na porta, 
ficava sempre em 
4º lugar. Fiquei 
muito feliz com o 
resultado”, contou 
Letícia.

“Nossa participa-
ção foi muito va-
liosa, além de re-
velar valores como 
Letícia, a experi-
ência dos demais 
participantes foi muito importante e uma grande motivação
para toda a equipe. O fato do CBI acontecer em Belo Horizonte 
foi sensacional, pois deu aos nossos atletas a oportunidade de 
nadar em casa”, destacou o técnico Roberto Antonino.

NOSSA HISTÓRIAESPORTE

ATLETA BRILHA E CONQUISTA DUAS MEDALHAS NO CBI JUVENIL

MAIS UMA PARTICIPAÇÃO EM CBI JÚNIOR
FESTIVAL FAM MIRIM DE NATAÇÃO

SUPERCOPA DE NATAÇÃO

CAMPEONATO MINEIRO PETIZ E INFANTIL 
DE INVERNO

NATAÇÃO

Uma verdadeira festa foi realizada pelos atletas do Olympico 
nas arquibancadas do Parque Aquático do Minas Tênis Clube, 
durante a realização do Campeonato Mineiro Petiz e Infantil de 
Inverno – Troféu Dr. José Mendes Jr., nos dias 28 e 29 de junho.

Para espantar o frio, a galera entrou na dança, acompanhada 
pelas equipes que aguardavam pelo momento de competir. Tan-
ta alegria fez com que o técnico Leandro Murchd aceitasse o 
desafio de pintar uma unha de cada cor a cada medalha de Ouro 
conquistada. Faltaram dedos nas mãos: a equipe composta por 
42 atletas da categoria Petiz e 18 da Infantil conquistou 16 Ou-
ros, 13 Pratas, 11 Bronzes e oito premiações entre 4º, 5º e 6º 
lugares. 

A equipe Petiz terminou a competição em 3º lugar Geral, a cate-
goria Infantil em 4º lugar Geral e no ranking final da competição 
ficou em 4º lugar. 

No dia 15 de junho, o Olympico esteve no Festival FAM Mi-
rim de Inverno, considerado o Campeonato Estadual desta 
categoria. O evento foi realizado no Clube Passense de Na-
tação, em Passos-MG.

A equipe Mirim do Tricolor da Serra foi composta por nove 
atletas, sob a supervisão do técnico Leandro Murchd e da 
auxiliar Maísa Lima. O grupo encerrou a competição em 
2º lugar geral. Ao todo, 26 medalhas foram conquistadas, 
sendo: seis de Ouro, cinco de Prata, oito de Bronze e sete 
medalhas entre 4º, 5º e 6º lugares. 

O destaque vai para os atletas Heloíse Matos que foi campeã 
mineira nas provas 25 metros Livre, 25 metros Borboleta, 
25 metros Costas e 25 metros Peito; Pedro Arthur campeão 
na etapa 50 metros Borboleta e Phelippe Paiva, na prova 50 
metros Peito.

O Complexo Aquático 
do Santa Mônica Clube 
de Campo, localizado 
em Colombo na região 
Metropolitana de Curiti-
ba, foi o palco do XXIX 
Campeonato Brasileiro 
Interclubes Júnior de 
Natação – Troféu Tan-
credo Neves. A compe-
tição aconteceu entre os 
dias 25 e 29 de junho e 
teve a participação de 
dois atletas do Olympi-

co, Rafael Rosa e Augusto Romani, ambos treinados pelo técni-
co Roberto Antonino. 

Em sua primeira participação em competições nacionais, o atle-
ta Rafael nadou a prova 50 metros Livre.  Augusto competiu em 
duas provas: 100 metros Borboleta, encerrando sua participação 
em 15º lugar e 200 metros Borboleta, concluindo em 10º lugar.

Este CBI é um dos principais do Esporte, voltado para atletas 
entre 16 e 19 anos. Neste ano, o Troféu Tancredo Neves recebeu 
mais de 400 nadadores, representantes de cerca de 60 clubes 
brasileiros: “Para ambos os atletas foi uma experiência e um 
incentivo muito importante, grande motivação para melhores 
participações no futuro. Sem o Comitê Brasileiro de Clubes não 
haveria a oportunidade da participação de nossos atletas no 
campeonato”, disse o técnico Roberto. 

Em anúncio realizado por meio de nota, no dia 6 de julho, a 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos em parceria 
com o Comitê Brasileiro de Clubes anunciou a convocação 
da atleta do Olympico Letícia de Paula, da categoria Juvenil, 
para participar da Copa CBC CBDA de Natação - Campeonatos 
Brasileiros Interclubes.

A competição será realizada na piscina do Parque Aquático do 
Grêmio Náutico, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nos dias 
20 e 21 de setembro. A disputa foi concebida no formato mais 
utilizado atualmente pela Federação Internacional de Natação 
- FINA. O jogo consistirá apenas em finais e em piscina com 
quatro ou cinco raias, no máximo, em provas olímpicas curtas 
de até 400 metros.  

“Fiquei bem feliz 
com a convoca-
ção por ser uma 
competição nova 
no calendário e, 
também, por ser uma competição que irá reunir os quatro 
melhores atletas do país. Ser convocada significa que estou 
chegando em um alto nível, o que é muito bom, uma recom-
pensa depois de muito treino”, destacou Letícia. Os melhores 
atletas do Brasil em cada prova e em cada categoria vão dis-
putar uma final única, onde vencerá o campeão dos campeões 
e a campeã das campeãs.

Letícia foi selecionada pela CBDA em função de seus resulta-
dos no Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil, que acon-
teceu em Belo Horizonte, entre os dias 5 e 8 de junho. 

Encerrando as atividades do primeiro semestre da tem-
porada, as equipes Juvenil e Júnior de Natação participa-
ram da XX Supercopa de Natação - Troféu Eduardo Sávio, 
competindo em três categorias: Juvenil, Júnior e Sênior. 
A competição foi realizada no Minas Tênis Clube, no pe-
ríodo de 12 a 13 de julho e vale como o Campeonato 
Estadual das categorias.

“Conquistamos, nesta Supercopa, 18 medalhas com 
a participação de 30 atletas. Agradeço a nossa equipe 
Multidisciplinar, Preparação Física, Fisioterapia e Psico-
logia pelo apoio e dedicação que resultou em uma ótima 
performance de nossos atletas neste semestre”, destacou 
o técnico Roberto Antonino.  

A equipe terminou a competição em 4º lugar Geral, 3º 
lugar nas categorias Sênior e Júnior e 5º lugar na cate-
goria Juvenil.

Foto: FAM
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OLYMPICO NA COPA CBC CBDA DE NATAÇÃO
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Em finais eletrizantes, as equipes Sub-9,11,15 e 17 de 
Futsal do Olympico conquistaram o título da Copa Venda 
Nova 2019, que aconteceu durante o primeiro semestre 
do ano. 

Jorge Black, supervisor das categorias de base de Fut-
sal, destacou o elemento fundamental para a soberania 
Tricolor na competição: “O fator determinante para essa 
conquista em várias categorias foi a forma rápida como 
conseguimos montar as equipes. O trabalho em equipe 
foi fundamental para o sucesso do Olympico nessa com-
petição, todo o envolvimento dos técnicos com a dire-
toria contribuiu para que conquistássemos os títulos”.

 As primeiras a entrar em campo em busca do título fo-
ram as equipes Sub-17 e Sub-15, no dia 6 de junho. 
A turma do Sub-17 disputou a categoria Sub-19 e, na 
final, encontrou a equipe do JJ, com a vitória aconte-
cendo nos segundos finais. A equipe Sub-15 deu um 
show de habilidade ao vencer por 11 x 0 a equipe do 
Sesc Contagem.

 A equipe Sub-9, apoiada pelo grupo Iron Minas, brigou 
pelo título no dia 7 de junho, diante da equipe do Monte 
Sião, vencendo de virada. O placar final terminou em 2 x 
1 para o Tricolor da Serra.

 Para fechar a turma dos campeões, a Sub-11 jogou com 
a equipe do Soccer, no dia 9 de junho, no Cosam. O 
Olympico levou a competição por 7 x 3.

A equipe Sub-13 também participou da Copa Venda 
Nova e terminou em terceiro lugar.

Parabéns a todos os atletas e membros das 
comissões técnicas.

O grupo Iron Minas já é conhecido no Olympico pelo apoio 
que oferece às equipes de Futsal. Reconhecendo a necessi-
dade de aperfeiçoar e intensificar o treinamento, a empresa irá 
garantir, até o final da temporada, a contratação do treinador 
de goleiros, Ronaldo Gontijo. “A chegada desse profissional 
vai elevar o Futsal do Olympico a outro patamar. É um nível de 
profissionalismo que poucos clubes de base têm”, destacou o 
representante da Iron Minas, Yale Pereira. 

No primeiro momento, o trabalho de preparação dos arqueiros 
será realizado com os atletas das equipes Sub-9 e Sub-11, 
duas vezes por semana. As demais categorias serão atendidas 
de acordo com calendário estabelecido pela diretoria. “Estou 
muito feliz em trabalhar em um clube como o Olympico que 
tem uma estrutura maravilhosa e a tradição de formar atletas. 
O Clube nunca teve um profissional dedicado à posição de 
goleiro, apesar de conhecer a necessidade. Tenho um novo 
desafio”, contou o novo treinador do Tricolor da Serra.

Ronaldo é um profissional com mais de 10 anos de experi-
ência. Em sua trajetória pessoal, já foi goleiro de Futsal e, na 
profissional, tem passagem por equipes como Cruzeiro, Boa 
Esporte, Guarani de Divinópolis, Nova Serrana, equipes esco-
lares dos EUA, entre outras. 

NOSSA HISTÓRIAESPORTE

FUTSAL
É CAMPEÃO, TIME! OLYMPICO 
DOMINA COPA VENDA NOVA

IRON MINAS AMPLIA REFORÇO AO FUTSAL COM TREINADOR DE GOLEIROS
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NOSSA HISTÓRIAESPORTE

EQUIPES DE VÔLEI INVADEM O RIO DE JANEIRO ATLETAS DO OLYMPICO PARTICIPAM DE 
PENEIRADA CBV

DOCINHOS FESTA JUNINA

VÔLEI

A Confederação Brasileira de Voleibol – CBV, em parceria 
com o Comitê Olímpico Brasileiro – COB e apoio da Fede-
ração Mineira de Vôlei – FMV, realizou Seletivas em busca 
de novos talentos em Vôlei de Praia, em oito cidades bra-
sileiras, sendo Minas Gerais um dos Estados escolhidos.  

Em Belo Horizonte, o primeiro dia da Seletiva aconteceu 
no Olympico Club, em 25 de julho. Atletas do Olympico 
dos naipes Feminino e Masculino foram convidados a par-
ticipar da Seletiva. Os jovens selecionados participarão de 
períodos de treinamento no Centro de Desenvolvimento de 
Voleibol, em Saquarema -RJ.

As Seletivas visam identificar talentos que possam dar 
frutos dentro das quadras de Areia e também representar 
o país, nos próximos Jogos Olímpicos da Juventude, em 
Senegal, no ano de 2022. 

As equipes Sub-16 Masculina e Sub-15 Feminina de Voleibol 
participaram, nos meses de junho e julho, do Campeonato Brasi-
leiro Interclubes de Vôlei promovido pela Confederação Brasileira 
de Voleibol – CBV e o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC. 

As sedes da competição foram na cidade do Rio de Janeiro-RJ. 
A etapa Feminina aconteceu entre os dias 17 e 23 de junho, no 
Fluminense Football Club. O naipe Masculino aconteceu no Clube 
de Regatas do Flamengo, entre os dias 2 e 7 de julho.

Nas duas categorias, o Tricolor da Serra não ficou entre os primei-
ros colocados, mas teve a oportunidade de realizar um intercâm-
bio de experiências. As despesas de hospedagem e transporte 
aéreo foram custeadas pelo CBC, por meio do Projeto Edital 07. 

Determinadas! Essa é a palavra que define as meni-
nas das equipes de Vôlei Feminino. Durante o mês de 
junho, elas colocaram o melhor sorriso no rosto para 
vender os docinhos mais deliciosos que alguém pode 
experimentar.

As vendas aconteceram durante a Festa Junina, treinos 
e jogos. A ação foi realizada para custear a participação 
em competições não programadas. 
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ESPORTE

VÔLEI FEMININO PROMOVE FESTIVAL DE 
TORTAS EM PROL DE COMPETIÇÕES

Não teve como ficar de fora. 
As atletas das equipes de 
Vôlei Feminino promoveram 
um incrível Festival com op-
ções deliciosas de tortas. O 
evento aconteceu no dia 8 
de julho, no salão Social. 
Os participantes puderam se 
servir à vontade, por apenas 
R$ 15,00.

Cerca de 910 fatias de tor-
tas doces e salgadas foram 
servidas aos 200 partici-
pantes. O total arrecadado, 
R$ 3.682,75, será revertido 
para custear algumas ações 
das competições, não pre-
vistas no calendário das 
mesmas. 

A técnica Andressa Abecassis, responsável pela organização do 
Festival, comentou: “O evento foi bem organizado; as atletas in-
teragiram muito bem; os convidados elogiaram muito o evento; 
a arrecadação foi boa; conseguimos nos organizar em relação ao 
número de tortas. Enfim, todos saíram satisfeitos, um evento bem 
produtivo”. 

Em paralelo à venda das tortas, as atletas faziam demonstrações 
de jogadas de Voleibol na quadra A, a fim de promover o esporte 
entre os convidados, especialmente junto às famílias que vieram 
prestigiar. 
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Empreender também é uma das vertentes do Olympico. Em tem-
pos de crise, inovamos e usamos nossa criatividade para contribuir 
com o futuro de nossos atletas. 

Os copos colecionáveis foram desenvolvidos em cinco modelos e 
levam os nomes das equipes de Basquete, Futsal, Natação, Vôlei 
Feminino e Vôlei Masculino. Cada exemplar é vendido ao valor de 
R$ 5,00. 

Escolha o seu preferido no Departamento de Esportes! Na dúvida, 
leve os cinco modelos! O valor arrecadado será revertido aos pro-
jetos sociais do Clube.

Treinadores, assistentes, estagiários, diretores das modalidades es-
portivas, membros da coordenação de Esportes e o vice-presidente 
de Esportes se reuniram no dia 27 de junho, no Espaço Gourmet, 
para um Workshop sobre estratégias para desenvolvimento do Es-
porte no Olympico. 

No encontro, cada modalidade apresentou, aos demais, os aconte-
cimentos no primeiro semestre, como por exemplo: os resultados 
dos jogos, as estratégias utilizadas, as competições disputadas, a 
organização da equipe e os planejamentos para o segundo semestre.

O vice-presidente de Esportes, Flávio Magalhães, destacou pontos 
importantes para o crescimento das equipes de base, a necessidade 
de intercâmbio, realização de jogos amistosos, entre outros.

A turma do Curso de Voleibol da Escola de Esportes encerrou, no 
dia 10 de julho, o Torneio Ranking. Durante sete dias, as alunas dis-
putaram partidas com diferentes formações de times. Cada acerto 
valia um ponto, a pontuação era marcada de forma individual e as 
melhores colocadas das turmas venciam. 

O curso de Vôlei do Oympico é uma atividade comple-
ta e um ótimo instrumento de integração entre os pra-
ticantes. Contribui para a saúde, ajuda a coordenação 
motora, proporciona maior equilíbrio e reflexo. Para as 
crianças e adolescentes, o Vôlei auxilia muito no cres-
cimento da estrutura óssea. Faça uma aula experimen-
tal. Para marcar, entre em contato com a Secretaria do 
Clube pelo telefone (31) 3073-9111.

Os atletas e alunos do Colégio Eccellente alcançaram as primeiras colocações em 
várias modalidades dos Jogos Escolares de Belo Horizonte 2019, com destaque 
para os campeões das categorias de Vôlei de Quadra Feminino, Vôlei de Areia 
Feminino, Basquete e Natação. 

A parceria firmada entre Olympico e Colégio Eccellente visa, além de oferecer aos 
atletas um ensino de qualidade, dar-lhes a oportunidade de participar de compe-
tições escolares. Os vencedores da etapa Municipal vão representar a cidade na 
etapa Estadual, valendo vaga na Nacional.

O JEBH é uma competição esportiva e educacional realizada pelo terceiro ano con-
secutivo pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio das secretarias municipais de 
Esportes e Lazer e de Educação. Em 2019, recebeu inscrições de 120 instituições 
de ensino das redes particular, municipal e estadual, além de centros socioedu-
cativos e escolas de práticas de paradesportos, envolvendo cerca de 4 mil alunos 
no torneio.

O Olympico parabeniza  todos os atletas e técnicos do Clube que participaram do 
JEBH, representando o Colégio Eccellente e outras instituições de ensino. 

ESPORTE ESPORTE

Fo
to

s:
 D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Es
po

rte
s

DE OLHO NA ALIMENTAÇÃOCOLECIONÁVEIS 

WORKSHOP REÚNE PROFISSIONAIS ESPORTIVOS

REPRESENTANDO O COLÉGIO ECCELLENTE, ATLETAS DO OLYMPICO DOMINAM OS 
PÓDIOS DOS JEBH

TORNEIO RANKING DA ESCOLA DE VÔLEI FEMININO

Em constante atenção ao dia a dia dos atletas, o De-
partamento de Esportes promoveu no dia 25 de junho, 
no Salão Social, mais um evento sobre Nutrição Es-
portiva. 

A palestra teve por objetivo instruir, de forma geral, os 
pais e atletas sobre a importância da alimentação ade-
quada para atletas de alto rendimento. A nutricionista, 
Fernanda Dias, explicou sobre alimentos, cuidados e 
deu dicas nutricionais importantes aos atletas.

Fernanda mantém uma parceria com o Olympico e 
atende atletas, pais e funcionários do Esporte com 
preço especial. Saiba mais através do telefone: (31) 
99416-7832
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ACONTECEU NO ESPORTE

VEJA A CLASSIFICAÇÃO FINAL

Turma de 13 a 17 anos
1º lugar: Emilly
2º lugar: Laura

3º lugar: Fernanda

Turma de 9 a 12 anos
1º lugar: Giulia

2º lugar: Stella, Bel e Lívia
3º lugar: Manuela
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Dupla campeã do Vôlei de Areia com o preparador 
físico Mateus Hamdan e a técnica Andressa Abecassis. 

O Olympico foi a sede da etapa de Vôlei de Areia.

Campeãs do Vôlei de Quadra Equipe de Basquete 
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ESPORTE

ALÉM DAS QUATRO LINHAS

No Olympico, os companheiros de time, o técnico e todo o de-
partamento de Esportes já vivem o clima de despedida do atle-
ta Vítor Furiati. Querido por todos, ele atuou por dois anos na 
função de embaixador do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC.

O visto já está concedido há cerca de quatro meses. O processo 
para conseguir a bolsa de estudos do curso de Management foi 
iniciado no final de 2016. Na mala, estão indo novos sonhos 
e a saudade da família e dos amigos. Com a passagem em 
mãos, espera pelo momento de embarcar em busca do sonho 
de estudar e jogar Voleibol nos Estados Unidos da América, na 
Missouri Valley College, em Marshall, Missouri. 

Seu início como embaixador apresentou uma barreira – que 
chegou a preocupar. “Quando fui selecionado me senti um 
pouco assustado, pois era muito tímido, muito mais do que 
sou agora”, contou Vítor. Mas, em pouco tempo, mostrou que a 
escolha não poderia ter sido melhor. O atleta atuou como por-
ta-voz dos assuntos relativos ao CBC e contribuiu no trabalho 
de Comunicação, durante o Ciclo Olímpico que vai até 2020. 

Vítor também representou os atletas em grandes eventos de 
patrocinadores, participou de ações de Marketing e até realizou 
ensaios fotográficos, tudo com muita seriedade. Afinal, foco e 
determinação sempre foram suas principais características. “O 
Olympico foi o clube que me acolheu. Levo boas recordações 
do Clube, boas amizades, aprendizados e crescimento pesso-
al”, destacou o atleta. 

A trajetória de Vítor Furiati, no Clube, inclui participações em 
Campeonato Interclubes de Vôlei, medalhas de Bronze nos 
Campeonatos Metropolitano e Estadual de 2017, Bronze no 
Metropolitano de 2018 e convocações para a Seleção Mineira: 
“Fiz a seletiva para a Seleção Mineira em cinco oportunidades, 
fui pré-convocado em três e dentro dessas três chances que 
tive, viajei duas vezes junto com o grupo que disputou o Cam-
peonato Brasileiro de Seleções”, contou o embaixador.

O crescimento pessoal foi um fator de atenção para Vítor: “Ser 
embaixador foi uma forma de agradecimento por tudo que o 
Clube fez e faz por mim. Foi uma oportunidade sensacional, 
pude conhecer melhor outros atletas e ter abertura no Clube 
para conversar com a diretoria sobre o pensamento dos atletas. 
Essa oportunidade também me ajudou muito, tanto em minha 
vida pessoal como no Olympico, me tornei mais comunicativo, 
me abriu portas. E mudou meu modo de pensar, pois passei a 
representar todos os atletas, então minha conduta tinha que ser 
referência e isso é uma responsabilidade muito grande”. 

Com novos objetivos, Furiati tem a expectativa de viver um 
grande momento no exterior: “Espero ter um bom resultado no 
campo educacional e esportivo. Dedicar-me ao máximo ao en-
sino superior, sem me esquecer dos treinamentos de Voleibol, 
que é minha paixão”.
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DE MALAS PRONTAS, EM BUSCA DE UM SONHO

Vítor embarca para os EUA em meados de agosto. O atleta 
aproveitou para deixar um recado ao próximo embaixador do 
Olympico: “Desejo, ao meu sucessor, boa sorte, que ele possa 
evoluir com o projeto e seguir essa caminhada que dei início. 
Tenho certeza de que será uma pessoa que irá levar o nome do 
Olympico bem alto. Abrace esse projeto. Não se esqueça de 
ter coragem, pois é uma missão difícil, mas que vale muito a 
pena”, concluiu.
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PROGRAME-SE

CALENDÁRIO ESPORTIVO E SOCIAL 

VEM POR AÍ

12 às 15h 19 às 22h

19 às 22h

19 às 22h

19 às 22h

19 às 22h

Olympiada Domingo 
Musical

Happy Hour

Seresta

Torneio Vôlei 
de Quadra

Torneio de
Peteca

Torneio Vôlei de 
Natação

Dia das 
Crianças

Feijuca

Vôlei Feminino
Sub-18

3/8 a 
28/9

25/8 13/9

4/10

4/10

5 a 26/10

5 a 26/10

12/10

30/11

30/9 a 6/10

PARTICIPE DESSA
TRANSFORMAÇÃO.

ACESSE A NOSSA PESQUISA E DEIXE A SUA OPINIÃO.
ACESSE A PESQUISA

HTTP://BIT.LY/APPOLYMPICO

ATLETAS, ACESSE E FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES.
SÓCIO, SEU ACESSO SERÁ LIBERADO EM BREVE.

APP GRATUITO DISPONÍVEL PARA ANDROID E IOS. 

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
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FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

Comemorando seu trigésimo ano, o Congresso Brasileiro de 
Clubes trouxe uma programação muito diversificada e temas 
que incluíram desde atividades relacionadas à formação de 
atletas durante oficina específica do Comitê Brasileiro de Clu-
bes – CBC, até apresentações de atrações culturais de renome 
nacional e internacional. O evento foi realizado no Hotel Royal 
Palm Plaza, em Campinas-SP, entre os dias 21 e 23 de junho.

Representaram o Olympico, o presidente Walney Almeida, o vi-
ce-presidente Social Cristóvão Eyer Cabral, o sócio benemérito 
e ex-presidente Nismar Reis, a coordenadora de projetos Simo-
ne Queiroz e a assistente de compras Stephanie Linhares.

O CBC anunciou, durante o evento, a liberação do saldo de re-
cursos do Edital nº 06 que viabiliza as contratações de equipes 
técnicas multidisciplinares; repasse dos recursos já aprovados 
para a aquisição de materiais e equipamentos esportivos refe-
rentes à primeira etapa do Edital nº 07; aumento do alcance da 
Política de Formação de Atletas, que passou a abranger todas as 
categorias da formação esportiva; ampliação dos Campeonatos 
Brasileiros Interclubes® - CBI, tanto em diversificação de Es-
portes quanto de categorias a serem fomentadas e alteração dos 
procedimentos para a participação das Entidades de Práticas 
Desportivas - EPDs nos CBI. Os congressistas puderam, ainda, 
tirar dúvidas nos plantões com profissionais do CBC sobre as-
suntos variados. 

O Concurso Nacional de Literatura dos 
Clubes 2019 foi um grande sucesso, 
com a participação de 220 inscrições 
de associados de Clubes, cada autor 
concorrendo com uma única obra de 
poesia, conto ou crônica. 

A sócia do Olympico, Viviane Hudson, 
embarcou com o Clube no desafio do 
Concurso e conquistou o prêmio na 
categoria Poesia, com a obra “Doo 
Órgãos”.  Ao todo, 55 clubes de 24 
cidades de todo o Brasil tiveram as-
sociados inscritos, divididos entre 69 

obras na categoria “poesia”, 61 em 
“crônica” e 90 em “conto”. 

“Seguimos cumprindo o objetivo de 
promover a literatura nos clubes de 
todo o Brasil”, comentou Arialdo Bos-
colo, presidente da Fenaclubes entida-
de que promove o concurso em parce-
ria com o SINDI CLUBE SP. Até 2015, o 
concurso era restrito aos clubes pau-
listas. O Olympico ganhou um lindo 
troféu e a sócia, um prêmio no valor de 
R$ 1.500,00. A obra ainda poderá ser 
publicada em um livro. 

Entre as surpresas 
vividas durante o 
congresso, o Olym-
pico foi contempla-
do com a placa Prata 
do Prêmio Top 100, 
que chegou à sua 
4ª edição. A honra-
ria é uma das mais 
cobiçadas entre os 
Clubes Brasileiros. 
O Olympico fica na 
expectativa de con-
quistar, no próximo 
ano, a edição Ouro 
da homenagem que 
atestará, definitiva-
mente, a grandiosi-
dade e a importância 
da nossa entidade.

Desde o lançamento da campanha #CBCamoVC, o Olympi-
co tem se empenhado em participar. Diversos vídeos e fotos 
foram publicados por nossos atletas, com elogios, casos 
de transformação de vida pelo Esporte e histórias contadas, 
sempre acompanhados com o lema da campanha. Para nos-
sa felicidade, fomos contemplados com uma Câmera Go 
Pro 7 Hero. O prêmio foi anunciado e entregue durante o 
Congresso. 

A nova portaria, nos limites do Edifício Bianc, facilita o acesso dos mora-
dores associados ao Clube e oferece segurança aos demais frequentadores. 

O local é monitorado 24h por sistema de vigilância eletrônica e acompanha 
o horário de funcionamento do Clube. 

Os sócios que desejam trazer convidados devem realizar o acesso pela Por-
taria Principal, após aquisição dos convites. 

Retificando as informações contidas na matéria da edição 43, 
com o título “Brechó Solidário tem segunda maior arrecada-
ção”, informamos que o Brechó é promovido, anualmente, 
por Valéria Hudson com apoio da Fundação Dom Cabral.  A 
foto que ilustrou o texto é de Paulo Márcio. 

Com o tema Edital nº 07 e Aprimoramento dos Campeonatos 
Brasileiros Interclubes, o Comitê Brasileiro de Clubes promoveu 
nos dias 16 e 17 de junho, em São Paulo, a Oficina de Capa-
citação. O evento que reuniu toda a rede de clubes filiados e 
grande parte dos clubes vinculados ao CBC, totalizando mais de 
60 clubes formadores de atletas, contou ainda com a presença 
de representantes de 27 entidades nacionais de Administração 
Desportiva (ENAD) - Confederações e Ligas Nacionais interes-
sadas em integrar o calendário dos Campeonatos Brasileiros In-
terclubes – CBI. O Olympico foi representado por Jeferson Antô-

nio, responsável pelo departamento de Compras e Manutenção 
e Cássio Castro, consultor de Projetos Incentivados. 

Juntos, Clubes e ENAD conheceram a nova dinâmica normati-
va do Comitê que amplia os horizontes da formação de atletas. 
Foram capacitados para a utilização do sistema que operacio-
naliza a solicitação de passagens e hospedagens para partici-
pação nos CBI e o mais importante: construíram, em conjunto, 
as novidades para o Calendário de Competições que contará, já 
no segundo semestre de 2019, com novos Esportes e muitas 
outras categorias.

O Olympico recebeu orientações sobre a utilização do Sistema 
para a aquisição de equipamentos e materiais esportivos, se-
gundo a nova regulamentação do CBC. 

PRÊMIO TOP 100 #CBCAMOVC

OLYMPICO PARTICIPA DE MAIS UMA EDIÇÃO DO CONGRESSO DE CLUBES

FACILIDADE E TECNOLOGIA

OLYMPICO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO CBC

CONCURSO DE LITERATURA

ERRATA - BRECHÓ SOLIDÁRIO 
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Foto: Departamento de Comunicação

FIQUE POR DENTRO

Representantes de Clubes de Minas Gerais marcaram presença no 
maior encontro do país para discutir melhorias para os clubes
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EVENTOS SOCIAIS
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DOMINGO MUSICAL  30/6 - TRIO DE ASES

HAPPY HOUR  12/7 - CARLIM ALVES

HAPPY HOUR 26/7 - ANDREIA

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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EVENTOS SOCIAIS

EVENTOS SOCIAIS

CASAIS MERGULHAM EM UMA COMPETIÇÃO DIVERTIDA

SOLARIS COMEMORA ANIVERSÁRIO EM HAPPY HOUR 

A Piscininha Amor juntou no dia 8 de junho, 
na piscina Semiolímpica, Fernanda Caldeira e 
Ricardo “Pimenta” e Carolina Monteiro e Bráu-
lio Valadares em uma prova de Natação entre 
casais. 

A ação, promovida pela nova diretoria do Par-
que Aquático, comemorou o Dia dos Namora-
dos em uma divertida Pool Party. Para animar 
os sócios, a festa teve a participação da banda 
Bom de Samba.

Os competidores escolheram de forma livre o 
estilo de nado. Quem completasse o reveza-
mento 25 metros por 25, seria a dupla campeã. 
A vitória ficou com a dupla Fernanda e Ricardo. 

Os pombinhos vencedores ganharam um 
voucher no valor de R$ 400,00 no Restaurante 
Taste-Vin e convidaram o casal segundo 
colocado para dividir o prêmio. “A premiação 
foi ótima, conhecemos o Taste-Vin e adoramos. 
A Carol e o Bráulio foram ótimas companhias, 
vamos fazer outros programas com eles”, 
contou Fernanda. 

Em janeiro de 2020, uma nova competição 
pretende movimentar o Parque Aquático. Fique 
atento às comunicações do Clube e participe!

O restaurante Solaris comemorou 
o aniversário de dois anos com os 
sócios do Olympico em um excelen-
te Happy Hour, com o cantor Tony 
Patta. O festejo foi realizado no dia 7 
de junho, no Varandão, com direito a 
bolo e parabéns. O Solaris preparou 
uma opção de rodízio de massas e 
rodada dupla de chope para os só-
cios que prestigiaram o evento.  En-
quanto os papais e mamães curtiam 
a festa, as crianças aproveitaram o 
Espaço Kids disponibilizado para 
brincarem. 

O proprietário do restaurante, Welli-
son Minard, falou sobre a alegria 
em construir sua história no Clube: 

“Apesar dessa trajetória ainda tão 
curta, é sempre muito prazeroso. No 
Olympico, pude materializar alguns 
sonhos. Já estou nessa estrada de 
buffet e restaurantes há uns 20 anos 
e sempre ambicionei  ter o meu res-
taurante, amo cozinhar e  anfitrionar.  
E essa oportunidade sobretudo per-
mitiu que eu, como homem de famí-
lia, além de colocar em prática  mi-
nhas paixões, pudesse trazer minha 
família para o convívio  no Clube. 
E ela foi tão acolhida pelos sócios 
que até parece que estamos aqui há 
anos. Portanto, cabe a mim desejar 
nossa permanência nessa grande fa-
mília Olympico por muitos e muitos 
anos mais”. 
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FESTA JUNINA

EVENTOS SOCIAIS EVENTOS SOCIAIS

Quem pensa que rock não combina com Festa Junina está ex-
tremamente enganado. No dia 15 de junho, a banda Titãs agi-
tou mais de 3.000 associados e seus convidados, no Arraiá do 
Olympico 2019, com a apresentação de clássicos como a mú-
sica “Epitáfio” e outras consagradas pelo público. Outra atração 
do evento foi o cantor Dú Monteiro que apresentou o melhor do 
Sertanejo, desde músicas raiz até a pegada do universitário. En-
tre um show e outro, o público pôde curtir o agito do DJ Thiago 
Mattos. E teve mais, a turma jovem pôde curtir o som do DJ 
Chiquinho, no Lounge.

A festa contou com um cardápio variado de comidas e bebidas 
típicas para agradar todo tipo de paladar. Com temática que abor-
dou a música, mais de 300 miniaturas de violões foram utiliza-

das como decoração das mesas. As bandeirinhas, tradicionais 
nas festas juninas, estavam presentes em cores diversas. Muitas 
luzes e outros adereços juninos ajudaram a deixar a festança ain-
da mais bonita.

A quadrilha não podia ficar de fora. Em mais uma bela apresen-
tação, nossos atletas caíram na dança e não deixaram o público 
de fora.

O Arraiá do Olympico faz parte do circuito Arraial de Belo Hori-
zonte. A festa tem por objetivo a valorização das raízes e a apre-
sentação de agentes simbólicos da arte, cultura e tradições de 
Minas Gerais. Isso faz com o que circuito seja considerado uma 
das maiores rotas de festas juninas do Brasil. 

TITÃS LEVA PÚBLICO AO DELÍRIO 

O Clube agradece a todos que prestigiaram! Ano que vem tem mais...

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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COLÔNIA DE FÉRIAS

EVENTOS SOCIAIS

OBA! FÉRIAS É NO OLYMPICO

A Colônia de Férias do Olympico / Mart Mi-
nas encerrou o primeiro semestre da criançada 
com muita alegria. Para explicar que somos 
todos diferentes, mas que o respeito entre as 
pessoas deve estar sempre em primeiro lugar, 
foram propostas atividades descontraídas para 
as crianças de 4 a 12 anos, girando em torno 
do tema: “A diferença é o que nos une”. 

Para trabalhar o tema de forma natural, foram 
utilizados jogos e materiais didáticos que valo-
rizam as diferentes raças, pessoas com defici-
ências e que mostram meninos e meninas em 
posição de igualdade e cooperação. 

Durante os cinco dias, os pequenos curtiram 
Water Ball na piscina, Mural da Diversidade, 
Futebol de Sabão, Vôlei Sentado, Futebol de 
Cinco, Basquete de Cadeira, entre outras ati-
vidades. As 100 crianças inscritas na Colônia 
também puderam visitar e brincar muito no Bo-
liche Del Rey.

Para fechar com chave de ouro, os meninos 
curtiram a festa de encerramento com uma 
apresentação especial de talentos e um lanche 
delicioso. Agradecemos a presença e anima-
ção das crianças da ASTTTER em mais esse 
evento. 

Ficou com gostinho de quero mais? Aguarde... 
Janeiro vem com mais novidades!

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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VÔLEI DE AREIA FUTSAL

TORNEIOS INTERNOS TORNEIOS INTERNOS

O Torneio Interno de Vôlei de Areia 
Olympico / Mart Minas, realizado do dia 
25 de maio a 1º de junho pela diretoria 
de Esportes Recreativos, foi um sucesso. 
A competição reuniu 19 sócios em uma 
divertida competição. 

Para encerrar e celebrar, os participan-
tes e seus convidados se reuniram na 
área da Churrasqueira, após as partidas 
finais. Os participantes do Torneio de 
Xadrez Mart Minas também participaram 
do evento para comemorar a competi-
ção, realizada nos dias 18 e 19 de maio.  

Um dos torneios mais esperados pelos associados uniu alegria 
e habilidade nos pés dos competidores. O torneio contou com 
80 inscritos, divididos nas categorias Sub-40 e Master, que dis-
putaram jogos nível máximo, entre os dias 19 de maio e 29 de 
junho. 

Gols não faltaram na competição, revelando diversos craques 
de bola. Na categoria Sub-40, Gui Vale marcou oito vezes, dis-
parando na artilharia. Na categoria Master, Rossano, Fred e Gui-
lherme Cabrera empataram com cinco gols cada.

Para comemorar o sucesso do torneio, os apaixonados por Fut-
sal celebraram com seus convidados, no dia 29 de julho, em 
uma bela festa regada a cerveja gelada e churrasco. 

Sempre presente nas ações do Clube, o Mart Minas – Atacado 
e Varejo apoiou a realização do torneio e da confraternização.

CONFIRA OS VENCEDORES

QUARTETO MISTO
Maria Tereza, Valéria, Rebeca, 
Eduardo Magalhães e Caio

REI DA PRAIA A
André

REI DA PRAIA B
Wellington 

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO

Sub-40
Campeã: Equipe Verde
Vice-campeã: Equipe Amarela

Master 
Campeã: Equipe Amarela
Vice-campeã: Equipe Cinza

TORNEIO DE VÔLEI DE AREIA – REI DA PRAIA BOLA NA ÁREA PARA OS AMANTES DE FUTSAL

Confira mais 
fotos em 
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FUTEVÔLEI

TORNEIOS INTERNOS

Diversão e alegria eram os elementos princi-
pais do Torneio de Futevôlei realizado no dia 27 
de julho, na quadra de Areia do Olympico. O 
torneio tem por missão unir os associados em 
jogos dinâmicos. 

Nesta edição, 10 duplas correram em busca do 
título, em sistema de dupla eliminação. O as-
sociado Thiago Pessoa “Nakapa” foi o respon-
sável pela organização do evento: “Foi um tor-
neio muito bem planejado, com total apoio do 
Clube. Meu elogio ao uniforme que ficou muito 
legal. Também agradeço ao setor de compras 
pela confraternização. Estava tudo delicioso. 
Fica meu convite para que outros sócios pos-
sam participar das próximas edições”.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL

Campeões:
Lucas Potenza e Matheus Foureaux

Vice-campeões:
Luiz Paratela e Rogério Abras

TORNEIO DE FUTEVÔLEI É SUCESSO ENTRE OS SÓCIOS
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TÊNIS 

TORNEIOS INTERNOS

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL

Master
Campeão: Walfrido Garcia 

Vice-campeão: Luiz Mundim 

Feminina
Campeã: Aline Leite 

Vice-campeã: Juliana Malard

5ª Classe
Campeão: Augusto Vaz

Vice-campeão: Guilherme Araújo

4ª Classe
Campeão: Ralph Rodrigues

Vice-campeão: Lincoln Hissa

Aberta
Campeão: Fernando Alencastro
Vice-campeão: Marcelo Faria

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub

Com 57 inscritos divididos em cinco 
categorias, o Torneio de Tênis foi rea-
lizado entre os dias 1º de junho e 7 de 
julho. Foram contabilizadas 102 parti-
das nas quadras de Saibro e Lisonda. 

A diretora da modalidade, Marcelle 
Prates, se surpreendeu positivamen-
te com a participação de novos as-
sociados na competição: “Eu gostei 
demais do Torneio, todos participa-
ram ativamente, com muito interesse, 
ativos nos grupos. Tivemos muitos 
participantes novos, estreantes que 
conseguiram boas colocações, como 
o vice-campeão da categoria aberta”.

O sócio Marcelo Faria participou, pela 
primeira vez, do Torneio. Ele fez uma 
avaliação positiva: “É a primeira vez 
que eu participo do Torneio do Olym-
pico. Gostei muito da organização em 
relação aos horários de jogos, dispo-

nibilidade de mudança de horários 
para atender a todos os participantes 
e o ambiente familiar entre jogadores 
e torcida. Muito interessante a forma 
de disputa também, pois deu possi-
bilidade de quem participou jogar, 
no mínimo, três jogos na fase classi-
ficatória. Eu cheguei até a final, mas 
perdi para o Fernando em um exce-
lente jogo, e o mais importante é que, 
como sou associado novo do Olympi-
co, conheci várias pessoas no Clube e 
já tenho vários jogos marcados daqui 
pra frente”.

Para celebrar o sucesso da competi-
ção, os participantes e seus convida-
dos se reuniram no dia 7 de julho, na 
área da Churrasqueira, para uma de-
liciosa confraternização. Os melhores 
colocados puderam receber seus prê-
mios e festejar com os colegas.

TENISTAS CELEBRAM TORNEIO DE TÊNIS 2019

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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Tabocas, há 20 anos com o 
compromisso de desenvolver seus 
projetos, garantindo a qualidade 

e segurança com o menor impacto 
possível, buscando sempre efi ciência 
na preservação do meio ambiente. 

EU NO OLYMPICO

#EUNOOLYMPICO

@ fala_comigo_papai

    @Matheusfpbomfim@annaluisamfaria@Renats12

    @fernandacaldeiraleall

@analuciabelo@rodrigodolabela@gloriaandre72

#Eunoolympico

@cliciaheringer

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

Está no Olympico? Não deixe de registrar seu click e usar a hastag #EuNoOlympico. Os perfis das 
nove fotos selecionadas, a partir desta edição, podem retirar um BRINDE exclusivo na Secretaria 

do Clube. Vem com a gente!

Olympicoclubbh

Olympicoclub

Olympicobh

BEM VIVER

BEM VIVER

ELAS ESTÃO DE VOLTA

Após as férias, o Bem Viver volta a se encontrar com direito a diversão certa! 
No grupo, você vai encontrar:

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. 

Tem interesse em participar conosco? Nossos encontros acontecem sempre às segundas-feiras, das 14 às 17h, no Espaço Gourmet 
do Olympico Club. Esperamos por você!

Comemorações

Almoços em grupo

Passeios

Palestras

Companhia agradável 
das amigas 
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SAÚDE E BEM-ESTAR

CLUBE DE QUEM MALHA

Relacionar a saúde humana com uma dieta alimentar equilibrada não é nenhuma 
novidade. Todos entendem, ou pelo menos já ouviram falar, da importância de 
uma alimentação balanceada, rica em nutrientes e diversificada, para a saúde e 
o bom funcionamento do organismo.  Até aí tudo certo, mas você sabia que o 
nosso intestino tem sido considerado por especialistas como o nosso “segundo 
cérebro”? 

Segundo o gastroenterologista Eduardo Antônio André, do Hospital do Servidor 
Público Estadual, em São Paulo, o intestino possui um sistema nervoso próprio 
com mais de 500 milhões de neurônios e sintetiza mais de 30 neurotransmisso-
res, incluindo cerca de 50% de toda dopamina e cerca de 90% de toda a seroto-
nina presentes no organismo humano.  Como se sabe, a serotonina é a molécula 
responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Os neurotransmissores são 
encarregados de transmitir recados de um lado para o outro e estabelecer comu-
nicação eficiente entre o sistema nervoso intestinal e o sistema nervoso central, 
ou seja, entre o intestino e o cérebro. “Essa conversa acontece diretamente por 
meio do nervo vago, estrutura que passa pelo tórax e liga o sistema gastroin-
testinal à cabeça”, descreve o endocrinologista Filippo Pedrinola, da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. O nervo vago é uma via de mão 
dupla: assim como o abdômen manda mensagens para a massa cinzenta, o cor-
reio inverso também ocorre. É por isso que, diante de uma situação de estresse, 
antes de uma entrevista de emprego ou de uma prova, podemos sentir frio na 
barriga ou vontade de ir ao banheiro”, esclarece Pedrinola. O médico Carlos 
Francesconi, professor da UFRGS e especialista em neurogastroenterologia, área 
da medicina que estuda os neurônios do sistema digestivo, diz: “Tanto o seu 
humor pode afetar o aparelho digestivo, quanto o seu aparelho digestivo pode 
afetar o humor”.

Nosso intestino carrega trilhões de micro-organismos que constituem a flora 
bacteriana, que participa ativamente do processo digestivo. “Do ponto de vista 
genético, falar no ser humano como uma unidade indivisível está caindo em 
desuso”, diz o biólogo paranaense Christian Hoffmann, da Universidade Federal 
de Goiás, em Goiânia. “Não somos apenas humanos. Somos metaorganismos. 
Somos um ecossistema complexo que dividimos com a flora bacteriana que 
habita nosso corpo, o microbioma”. Estudos recentes sugerem que possuímos 
mais micro-organismos do que células humanas em nosso corpo. “A microbiota 
tem papel decisivo na manutenção da saúde. Ela auxilia a digerir alimentos e a 
nos proteger de infecções”, explica a microbiologista Regina Domingues, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.  A Dra. Helen Bastos Zanusso, que tra-
balha com medicina funcional preventiva, afirma que o desequilíbrio da micro-
biota geralmente ocorre associado a hábitos alimentares inadequados, gerando 
uma condição inflamatória intestinal que pode levar a diversos tipos de patolo-
gias como: ansiedade, distúrbios do sono, depressão, obesidade, transtornos do 
humor, doenças neurológicas, comportamentais e autoimunes. Pesquisadores 
acreditam estar à beira do uso de “psicobióticos” ou “micróbios do humor” 
para o tratamento dessas doenças. Os médicos já sabem que condições como 
a síndrome do intestino irritável, marcada por diarreias ou dificuldade de ir ao 
banheiro sem razão aparente, propiciam nervosismo e depressão, assim como a 
ansiedade e o baixo-astral desequilibram a flora e patrocinam as crises.  

Assim, se almejamos viver com saúde e qualidade de vida, devemos estar aten-
tos à nossa alimentação diária, exercitar-nos regularmente, dormir bem e manter 
nosso cérebro em atividade. Como foi dito no início desta matéria, nenhuma 
novidade, não é mesmo?
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INAUGURAÇÃO DA 35ª LOJA: 
VARGINHA

 
 Dia 18 de julho, às 08h00, foi a data e o horário 
em que o Mart Minas deu mais um passo a frente em sua 
expansão, inaugurando a 35ª loja, na cidade de Varginha.
 A cidade estava ansiosa e os corredores lotaram 
em poucos minutos após a abertura da loja, jornais locais 
e os principais sites da cidade divulgaram o acontecimento 
e agora um forte polo urbano do Sul de Minas possui uma 
loja com 5.200 m² de área de venda, mais de 10.000 opções 
de produtos, 25 check out’s, televendas e 335 vagas de 
estacionamento, com posições para carros, motos e bicicletas 
também.
 Na sequência, as próximas cidades a receberem uma 
loja do Mart Minas serão São João del-Rei, Poços de Caldas 
e Unaí, inaugurações que deixarão a rede com uma presença 
ainda mais forte em Minas Gerais.

Após o corte da fita inaugural, a unidade Mart Minas de Varginha 
encheu seus corredores em poucos minutos.
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ArcelorMittal e
Olympico

Formando craques 
em cidadania

@fundacaoarcelormittal

A ArcelorMittal foi a empresa que mais investiu em esporte em Minas Gerais nos 
últimos 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.


