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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.
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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. 
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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros associados,

Nos últimos dias, o Clube está colorido com as cores dos participantes das 
Olympiadas – Olympico / Mart Minas. É gratificante acompanhar o envolvi-
mento dos sócios na competição, sempre realizando disputas saudáveis e 
amigáveis. A participação de todos nos impulsiona a realizar eventos, cada 
vez mais, atrativos. 

Outro evento muito esperado e planejado com muito carinho para os associa-
dos é a promoção da primeira Oktoberfest. Para nossa surpresa e felicidade, 
todos os ingressos ingressos colocados à disposição dos associados se es-
gotaram em menos de 15 dias. Tanta procura multiplica nossa responsabili-
dade de atender as expectativas dos participantes. Nosso objetivo é trazer um 
pouquinho da cultura alemã, através da música, comidas típicas e muito mais.

Também em outubro, acontecerá o mágico Dia das Crianças que, neste ano, 
será comemorado em uma refrescante Pool Party Kids, com atrações espe-
ciais e o tradicional sorteio de bicicletas. Convido as crianças para esse even-
to especial que reserva momentos certos de alegria.

No Esporte, trazemos muitas novidades. A segunda edição da Maratona de 
Basquete foi um sucesso. Parabenizo todo o departamento de Esportes pela 
promoção da modalidade. Outro destaque no Esporte é a participação da 
equipe Sub-19 de Vôlei Masculino na Superliga C. Oportunidade importan-
tíssima para os atletas e que pode nos assegurar uma vaga na Superliga B, na 
temporada 2020.

Por fim, indico a leitura desta edição. Confiram as novidades que estão acon-
tecendo em nosso Clube.  Boa leitura!

Abraço,

Walney José de Almeida

Walney José de Almeida

”
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É gratificante 
representar uma 

instituição onde todos 
são comprometidos 

com o sucesso.

“
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NOSSA HISTÓRIA

PRESTES A COMPLETAR 60 ANOS COMO ASSOCIADO, ELE FALA SOBRE SEU CARINHO 
PELO CLUBE

NOSSA HISTÓRIA

São inúmeras as histórias dos associados do Olympico em qua-
se 80 anos de sua fundação. Nesta edição, escutamos o asso-
ciado Ignácio Eyer Cabral. Há 59 anos, sua história se esbarra 
com a do Clube.

Em 14 de setembro de 1960, Roque Cabral, pai de Ignácio, 
comprava uma cota no Olympico. O personagem da Nossa His-
tória desta edição era muito pequeno, tinha apenas cinco meses 
de vida. O tempo passou e Ignácio começou a fortalecer sua 
relação com o Clube: “Em 1963, mudamos para a Rua do Ouro, 
onde comecei a frequentar o Olympico. Somos nove irmãos, 
frequentávamos diariamente. Brincávamos e nos divertíamos 
muito, como se fosse a extensão da nossa casa”, contou. 

“Estudei no extinto Jardim Olympico. Passei toda a minha infân-
cia aqui, onde fiz muitas amizades. Depois, comprei uma cota-
-universitária e, posteriormente, uma cota-família. Acompanhei 
o crescimento do Clube. Ninguém imagina como era antes. 
Havia três piscinas, muito mato e era cercado por casas, nem 
o ginásio tinha. Hoje, o Olympico tem uma área considerável, 
através de várias aquisições de casas vizinhas. É um local que 
sempre foi bem cuidado”, relembrou.

Ignácio, como a maior parte dos associados, tem paixão por 
Esporte. Sua prática preferida é a Peteca. Com nostalgia, recor-
dou de um episódio envolvendo um associado e grande amigo: 
“Uma vez, o Alonso perdeu um Torneio Interno de Peteca para 
mim. Logo após a premiação, ele pegou o meu troféu e levou 
para casa. Tive que ir buscar na casa dele”, se divertiu.

Ignácio segue a rotina da infância de frequentar o Clube, dia-
riamente. Mas agora tem companhia da filha Ilva, de 8 anos e 
da esposa Alexandra. “Minha filha frequenta o Olympico desde 
bebê, já tem várias amizades. Ela adora! Minha esposa e eu te-
mos a segurança de deixá-la brincar livremente, aqui”. 

Nosso personagem ainda falou sobre sua participação nos even-
tos sociais. Sempre acompanhado de sua família, ele é presença 
certa nos Happy Hours e na Confraria dos sócios.

E você? Tem sua história marcada pelo Clube?! Conte para nós! 
Envie seu contato para o e-mail redacao@olympico.com.br. 
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ESPORTE

MARATONA DE BASQUETE TEM 12 HORAS DE JOGOS E 250 PARTICIPANTES

BASQUETE

Basqueteiros se reuniram para respirar o Esporte na segunda 
edição da Maratona Oncomed de Basquete. O evento é proposto 
com intuito de promover uma confraternização entre os partici-
pantes e, também, arrecadar recursos para o projeto social da 
modalidade. 

A competição organizada pelo Departamento de Esportes reuniu 
250 participantes inscritos, entre as categorias Sub-12 e UP50, 
partilhando momentos de diversão e confraternização. Cerca de 
400 visitantes estiveram na competição, que teve início às 8h e 
foi encerrada às 20h, totalizando 12 horas de jogos.

“O que chamou muito a nossa atenção é que, de forma inusita-
da, a Maratona terminou empatada, 818 a 818. Durante todo dia 
o placar foi bem distante, tivemos uma diferença, em um certo 
momento, de 40 pontos”, destacou o supervisor de Basquete e 
organizador do evento, Zânio Gontijo. 

Para recepcionar os participantes nas primeiras horas do even-
to, a Padaria Santíssimo Pão e o Bem Hortifruti ofereceram um 
saboroso café da manhã. Outra atração que agradou os maiores 
de 18 anos foi a venda de chopp Falke, a preços promocionais. 
Durante o dia, deliciosos petiscos e tira-gostos foram vendidos 
pelo Restaurante Solaris, com o sabor inigualável assinado pelo 
chef Minardi.

A inscrição no evento estava condicionada à entrega de 1kg de 
alimento não perecível. Produtos como macarrão, feijão e arroz 
foram arrecadados. Os itens serão destinados à confecção de 
cestas básicas. 

Na oportunidade, foram prestadas homenagens para as incen-
tivadoras da modalidade no Clube: a coordenadora de Esportes 
Sofia Bicalho, a assistente de Esportes Natália Scalabrini e Ana 
Lúcia Belo e Raquel Tonioni Braga Mousinho, mães dos atletas 
de Basquete Arthur Belo e Miguel Braga Mousinho, respectiva-
mente. Elas foram agraciadas com uma placa pela dedicação e 
empenho nas ações de fomento ao Esporte, atenção aos atletas 
e total atenção aos projetos da diretoria.

Quem não pôde participar da Maratona Oncomed terá uma nova 
oportunidade, a próxima edição já está sendo pensada: “A ideia 
é repetir o evento em 2020, com novas iniciativas e aumento 
gradativo do período de duração. Temos que agradecer a to-
dos os envolvidos e todos os patrocinadores, em especial, à 
Oncomed, que foi representada por Luiz Paulo. Outra presença 
importante foi o presidente da Federação Mineira de Basketball, 
Marcílio Cassini. Foi muito legal! Esperamos ter atingido a ex-
pectativa de todos”, contou Zânio. 

Aconteceu na Maratona: 

O evento contou com a partici-
pação especial de seis atletas 
do projeto social Fernando Mi-
neiro, do técnico do Olympico 
Fernando Alvim, que promove a 
integração e promoção do Es-
porte para atletas com Autismo 
e Síndrome de Down.  Os jo-
vens foram acolhidos com mui-
to carinho pelos participantes.
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ESPORTE

TÉCNICO DO OLYMPICO AUXILIA NO DESENVOLVIMENTO DA ARBITRAGEM BRASILEIRA
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A cidade do Rio de Janeiro foi sede do Campeonato Brasileiro de 
Basquete Masculino Sub-18, uma das maiores competições de 
base a nível nacional. O anfitrião foi o Tijuca Tênis Clube, entre 
os dias 19 e 24 de agosto.

Com a presença de 16 equipes representando nove estados do 
país, o evento reuniu cerca de 260 pessoas entre atletas, técni-
cos, árbitros e dirigentes. O Tricolor da Serra terminou a compe-
tição em 8º lugar.

O CBI é uma competição do Comitê Brasileiro de Clubes e orga-
nizada pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB). O CBC 
arcou com as despesas de passagens aéreas e hospedagem dos 
atletas e da comissão técnica.

Antes mesmo de iniciar os jogos do CBI de Basquete Sub-18, no dia 
18 agosto, no Rio de Janeiro, o técnico de Basquete Filipe Oliveira rea-
lizou uma palestra exclusiva para os árbitros que atuam na competição. 
O convite foi feito pela Coordenação de Arbitragem da Confederação 
Brasileira de Basketball – CBB. A CBB tem investido na capacitação dos 
oficiais nacionais, de quadra e de mesa, para que consigam, cada vez 
mais, se aperfeiçoar. 

“A palestra abordou conceitos ofensivos e defensivos. A proposta foi 
para que os árbitros pudessem entender um pouco da tática do Basque-
te, a fim de ajudá-los no processo de interpretação das faltas”, contou 
o treinador.

A diretoria de Basquete do Tricolor da Serra ficou imensamente honrada 
em colaborar com esta conceituada Confederação, em prol do engran-
decimento do Esporte no cenário brasileiro. 

BASQUETE TRICOLOR PARTICIPA DE BRASILEIRO INTERCLUBES DE BASE SUB-18
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NOSSA HISTÓRIAESPORTE

NATAÇÃO

Após convite do diretor de Natação, 
Iwens Marinho, o departamento de Na-
tação ganha um reforço em prol das 
atividades da modalidade. O associado 
e atleta da equipe Master, Paulo Bueno 
auxiliará a diretoria com o intuito de 
acompanhar de perto as demandas. 

“O Olympico é a minha segunda casa. 
Desde que me tornei sócio há oito anos, 
frequento o Clube praticamente todos os 
dias para treinar e acompanhar os treinos 
da minha filha que faz parte da equipe de 
Natação, na categoria Infantil – o que me 
aproximou e me fez acompanhar de perto 
os trabalhos e desafios dos treinadores, 
além das competições disputadas nas 
temporadas desde 2016”, contou Paulo.

O assistente da diretoria ainda destacou 
os principais desafios da modalidade 

para o restante da temporada e para o 
próximo ano: “Precisamos manter os 
atletas que vêm se destacando, já que 
foram formados pelo Olympico, pois 
eles nos trazem bons resultados nas 
principais disputas. O objetivo será mo-
tivá-los através de uma estrutura cada 
vez mais sólida, o que já vem sendo de-
senvolvido pela atual direção”.

Paulo destacou, ainda, sobre a meta do 
trabalho que será desenvolvido em par-
ceria com Iwens: “A Natação do Olym-
pico vem se posicionando a cada ano, 
mas precisamos assumir uma colocação 
com maior destaque. Conquistamos 
mais atletas neste ano, o que gerou uma 
pontuação melhor para o ranking. Preci-
samos manter pelo menos esses resul-
tados e isso exige muita dedicação dos 
atletas e treinadores”.   

A Copa Minas foi um verdadeiro show. Realizada entre os 
dias 23 e 25 de agosto, a competição contou com disputas 
acirradas e um espetáculo de som e luzes para torcedores.

Ao todo, participaram 23 clubes brasileiros, dos estados de 
Minas Gerais, Espírito Santo, Sergipe, Rio de Janeiro e São 
Paulo, e o River Plate, da Argentina. O torneio aconteceu em 
piscina de 25 metros, com bons resultados individuais dos 
atletas. 

Na categoria Juvenil, o Olympico ficou em 8º lugar no qua-
dro de medalhas com duas 
medalhas de Ouro, cinco 
de Prata, sete de Bronze, 
totalizando 14 premiações.

Já nas categorias Mirim, 
Petiz e Infantil, o Tricolor 
da Serra participou com 52 
atletas, conquistando 12 
medalhas: duas de Ouro, 
três de Prata e sete de 
Bronze.

Ao final da Copa, um diver-
tido revezamento entre pais 
e treinadores promoveu 
muita descontração.

Muitas medalhas e o 2º lugar geral no pódio. Assim foi a 29ª 
edição do Troféu Kurosa de Natação, realizada nos dias 14 e 15 
de setembro, no Parque Aquático do clube Usipa, em Ipatinga. 

A competição contou com a participação de 15 clubes de Mi-
nas Gerais e um do Espírito Santo. No total, 295 nadadores de 
todas as agremiações estiveram presentes.

O Troféu Kurosa está oficialmente inserido no calendário da 
Federação Mineira e nasceu de uma homenagem ao precursor 
da Natação na região do Vale do Aço mineiro, Toshiaki Kurosa. 
Atualmente, o evento é considerado uma das melhores compe-
tições da região Sudeste nas categorias Mirim e Petiz. 

DIRETORIA DE NATAÇÃO GANHA REFORÇO E ALMEJA MELHOR POSIÇÃO NO RANKING

XV COPA MINAS TÊNIS CLUBE DE 
NATAÇÃO TRICOLOR É PRATA NO TROFÉU 

KUROSA DE NATAÇÃO

Fo
to

: M
in

as
 T

ên
is 

Cl
ub

e

Fo
to

: D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Co

m
un

ic
aç

ão

Fo
to

: F
AM



13Revista do Olympico Club

As atletas Ariana Martins e Letícia de 
Paula foram convocadas para disputar 
o Campeonato Brasileiro Interclubes de 
Natação - Copa CBC/CBDA, promovido 
pela Confederação Brasileira de Des-
portos Aquáticos – CBDA, com apoio 
do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC. 
A disputa aconteceu nos dias 21 e 22 
de setembro, no Grêmio Náutico União 
- GNU, em Porto Alegre-RS.
Letícia disputou a prova 200 metros 
Peito Juvenil, garantindo a medalha 
de Bronze. Ariana nadou a prova 100 
metros Borboleta na categoria Infantil 
2 e conquistou a medalha de Bronze. 

O Campeonato consistiu apenas em 
finais, em piscina com 4 ou 5 raias. 
Desta maneira, os melhores atletas do 
Brasil em cada prova e em cada cate-
goria disputaram uma final única.
Os atletas foram selecionados pela 
CBDA em função de seus resultados 
nos Campeonatos Brasileiros de In-
verno de Natação e nos Campeonatos 
Brasileiros Interclubes Infantil, Juvenil 
e Júnior.
O CBC apoiou com passagens aéreas e 
hospedagem de todos os atletas con-
firmados, dos clubes integrados e sua 
comissão técnica. 

DESTAQUE DUPLO NA COPA CBC DE NATAÇÃO

Foto: Departamento de Esportes

ESPORTE
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Os atletas da equipe Sub-13 de Futsal estão em 
festa. Os craques conquistaram a Copa BH, após 
vencer a equipe do Pilka por 2x1. 

A competição contou com a participação de 16 
equipes. O Tricolor da Serra sagrou-se campeão 
invicto. 

A participação na Copa BH foi uma das formas de 
preparação do técnico Bebeto para o Campeonato 
Metropolitano. 

Após cinco meses de disputa, o Cam-
peonato Metropolitano Sub-15 se en-
cerrou, rendendo ao Olympico a meda-
lha de Prata.

O Tricolor da Serra terminou sua par-
ticipação com um saldo de 59 gols, 
somando o primeiro e o segundo tur-
no. O destaque da equipe foi o atleta 
Gabriel Bernard, com 14 gols. Gabriel 
foi o quarto atleta a marcar mais gols 
no torneio.

O Campeonato Metropolitano, organi-
zado pela Federação Mineira de Futsal, 
é a competição oficial entre clubes, 
associações e prefeituras na região 
Metropolitana da Capital. Com o vice, 
o Olympico conquistou vaga para o 
Campeonato Estadual que tem início 
em outubro. 

Marcada pelo brilho do Esporte em prol da Educação. Assim foi a 
participação da equipe de Futsal do Olympico no jogo amistoso 
com alunos da rede Sagrado, na 9ª edição do Intersagrado que 
aconteceu no dia 13 de setembro.

O evento, realizado a cada dois anos, reúne mais de 200 estudan-
tes/atletas das cinco unidades da Rede Sagrado para momentos 
esportivos saudáveis. O Olympico é parceiro de longa data do Co-
légio e ficou honrado em participar de um momento de integração 
tão importante. 

NOSSA HISTÓRIAESPORTE

FUTSAL
É CAMPEÃO DA COPA BH!

VICE-CAMPEÃO NO METROPOLITANO SUB-15

ATLETAS DO FUTSAL PARTICIPAM DO IX INTERSAGRADO
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Os atletas Gabriel de Oliveira, Juan Bispo,  Kayke Souza, 
Matheus Oliveira e Ricardo Henrique da equipe Sub-15 foram 
pré-convocados para o período de treinamentos que visam o 

Campeonato Brasileiro de Seleções de Futsal, a se realizar em 
Cuiabá-MT, entre os dias 18 e 23 de novembro.

PRÉ-CONVOCADOS PARA A SELEÇÃO MINEIRA

ESPORTE
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REPENSAR 
O MUNDO   
É O QUE NOS 
FAZ EVOLUIR.
O Colégio Sagrado Coração de Maria acredita 
em um ensino que estimula a autonomia dos 
estudantes. Do berçário ao ensino médio, o colégio 
faz um convite à vivência e à experimentação. 
Questionar o porquê das coisas e investigar as 
questões cotidianas são hábitos que permeiam 
o modelo de ensino da Rede Sagrado e que são 
fundamentais em um mundo que, diariamente, 
anseia por explicações.

/redesagradobh /Sagradobh@redesagradobh

matriculasagrado.com.br
PROCESSO SELETIVO 2020

Rua Professor Estevão Pinto, 400 - Serra - BH (MG) 2105.0880

Matheus Oliveira Ricardo HenriqueGabriel de Oliveira Juan Bispo Kayke Souza
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NOSSA HISTÓRIAESPORTE

CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES 
DE VÔLEI DE PRAIA SUB-17

VÔLEI MASCULINO SUB-19 ESTÁ ENTRE OS 
CINCO MELHORES DO PAÍS

VÔLEI

O Olympico Club participou com duas equipes, uma do 
naipe Feminino e outra do Masculino, do Campeonato 
Brasileiro Interclubes de Vôlei de Praia Sub-17. Os jogos 
foram na sede da Associação Esportiva Siderúrgica de 
Tubarão – AEST, em Serra-ES. A competição aconteceu 
entre os dias 4 e 8 de setembro, em parceria com a Con-
federação Brasileira de Voleibol – CBV.

Após vencer a equipe do Botafogo por 3 sets a 1 e garantir a quin-
ta colocação, o Olympico encerrou a participação no Campeonato 
Brasileiro Interclubes de Vôlei Masculino Sub-19.  

Treze clubes participaram da competição neste ano, entre os dias 
16 e 22 de setembro, no clube Grêmio Náutico União, em Porto 
Alegre-RS. 

A participação do Olympico na competição contou com o apoio do 
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC por meio do Edital nº 07, que 
arcou com as despesas de passagens áreas e hospedagem dos 
atletas e da comissão técnica.  

Fo
to

: D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Es

po
rte

s

Fo
to

: D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Es

po
rte

s

CAMPEÃO OLÍMPICO REFORÇA O TIME DE TREINADORES DO CLUBE

O ganhador do Ouro Olímpico pela Seleção Brasileira de Vôlei 
em 1992, em Barcelona, Talmo Oliveira, é o nome do novo téc-
nico do Tricolor da Serra. Com toda sua experiência ele assumiu, 
em caráter temporário, a equipe Sub-16 de Vôlei Feminino. 

“Minha filha Julia está jogando no Sub-16 e houve uma con-
fraternização das atletas no Festival de Tortas. Nesse dia, tomei 
conhecimento do processo seletivo para substituição da Carol 
que entraria de licença maternidade. Disse que eu encaminharia 
meu currículo para participar do processo e assim foi o início”, 
contou o técnico.

Talmo foi treinador do Sesi, conquistando o Sul-americano de 
Vôlei 2014. Foi também vice-campeão da Superliga 2009/2010 
com o BMG/Montes Claros. “Após minha saída do Sesi, me de-
diquei à parte acadêmica, terminando meu mestrado e passando 
a coordenar seis cursos na área da saúde da Una. As quadras 
sempre foram minha grande inspiração e, certamente, estavam 
nos planos de um breve retorno.”

A volta às quadras tem como objetivo auxiliar na preparação de 
novas promessas do Esporte: “Hoje, estou com a cabeça voltada 

e me dedicando à formação de novos atletas. Claro que voltar a 
treinar uma equipe profissional fica sempre na expectativa. Mas 
tudo no seu tempo e devido lugar”, destacou.

De acordo com Talmo, o trabalho com as equipes de base deve 
ter maior atenção com as correções motoras, ajustes finos das 
habilidades, o que exige muita concentração e empenho: “Não 
abro mão da disciplina, do envolvimento, dedicação, atenção 
em querer fazer sempre o melhor a cada treino. O respeito às 
pessoas e à família são fundamentais 
na formação do cidadão”.

Talmo e sua equipe estão aguardando 
os momentos decisivos do ano: “Es-
tamos nos preparando bem e acre-
dito que as atletas estão evoluindo, 
desde o início da temporada. Agora, 
estamos chegando aos momentos 
mais gostosos da temporada, com 
jogos finais do Mineiro, CBI. Vamos 
continuar essa caminhada com muita 
dedicação”. 
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EQUIPE MASCULINA VOLTA AO CENÁRIO NACIONAL DE VÔLEI ADULTO ATRAVÉS DA 
SUPERLIGA C 

NOVA GERAÇÃO DE ATLETAS DO 
OLYMPICO NA LIGA MINEIRA

Em uma grande oportunidade, a equipe Sub-19 de Vôlei Mas-
culino participará da Superliga C. O torneio chega à segunda 
temporada e serve como acesso à Superliga B, segunda di-
visão da principal competição nacional do Vôlei. As partidas 
acontecem entre os dias 28 de setembro e 11 de outubro.

A participação no evento vai garantir aos atletas uma nova ex-
periência: “A expectativa em participar da competição é muito 
grande, ainda mais por proporcionar aos jovens a oportunidade 
de vivenciar uma competição de categoria adulta”, destacou o 
técnico da equipe Ediney Zeferino.

A competição terá três grupos onde os componentes jogam 
entre si. A melhor campanha em cada grupo garante o acesso. 
No torneio Masculino, serão 17 clubes de 12 estados diferen-
tes. O Olympico disputa no grupo B, com sede em Joinville 
(SC), no ginásio Embraco. Também estão na chave: o AAV 
Joinville (SC), o Uberlândia Gabarito/Start Química (MG), Vô-
lei Guarulhos (SP), Náutico (PE) e a Liga Paraibana Esportiva 
(PB). 

A novidade deste ano fica por conta da parceria junto ao 
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, mudando o nome para 
Campeonato Brasileiro Interclubes – Superliga C. O CBC 
patrocinará os clubes filiados ao comitê com o pagamento das 

passagens aéreas para a sede da competição, de ida e volta, 
bem como a hospedagem.

Para as demais despesas, como custos com alimentação, 
transporte terrestre, seguro de acidentes médicos e 
odontológicos, atestados médicos e inscrição na competição, 
o Clube busca por apoiadores. Os interessados podem entrar 
em contato com o Marketing do Clube: 3073-9122.
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ESPORTE

As jovens atletas da técnica Andressa Abecassis, da 
equipe Sub-12, estão com foco total na Liga Mineira 
da modalidade. O time, que tem crescido a cada jogo, 
está disputando a competição com outras seis equipes.

Atualmente, ocupando a quinta posição, tem grandes 
chances de conquistar um lugar no pódio. “Faltam 
quatro jogos ainda, é uma dinâmica de todos contra 
todos, três sets obrigatórios de 25 pontos”, contou 
a técnica Andressa, que vislumbra o crescimento da 
equipe Tricolor na competição.

A Liga Mineira segue até o fim de outubro. Entre na tor-
cida por nossas atletas, acompanhe em nossas redes 
sociais os próximos jogos. 
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Os atletas do Olympico e do Colégio Eccellente conquistaram mais medalhas 
de Ouro na temporada. Desta vez, no Basquetebol Masculino módulo I e na 
Natação módulo I, nas provas 50 metros Costas e 100 metros Costas, da eta-
pa Regional Sudeste dos Jogos Escolares da Juventude – JEJ/2019, realizada 
em Cascavel, no Paraná, entre os dias 2 e 6 de setembro. 

A etapa Regional Sudeste (Regional Amarela) foi disputada por Minas Gerais, 
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O evento é organizado pelo Comitê Olím-
pico do Brasil (COB) em parceria com outras entidades e a equipe ganhadora 
garante vaga na fase final Nacional.

O próximo desafio será a etapa Nacional em Blumenau-SC, entre os dias 16 
e 30 de novembro. 

Parabéns, Colégio Eccelente! É uma honra ser parceiro de vocês! Eccellente 
aliar Educação ao Esporte!

O sonho de ingressar em um Clube de alto rendimento ficou bem próximo para 
os candidatos que participaram da Peneirada das modalidades de Basquete, Fut-
sal, Natação e Vôlei, no segundo semestre.

Entre os dias 1º e 15 de agosto, o Clube abriu as portas para as avaliações. Cerca 
de 200 candidatos participaram das seletivas. Os selecionados passaram por 
testes físicos e fisioterápicos. Com os exames, torna-se possível diagnosticar 
as fraquezas e limitações de cada atleta e traçar o melhor plano de trabalho, de 
acordo com cada categoria. 

Na temporada 2019, o Departamento de Esportes tem beneficiado, aproxima-
damente, 600 atletas de 9 a 18 anos, de acordo com as modalidades ofertadas. 

Os irmãos Samuel e Receba Morais, 9 anos, foram aprovados para a categoria 
Mirim I de Natação. A mãe das crianças, Fabiana Morais, falou sobre a opor-
tunidade que seus filhos estão recebendo: “Eu sempre gostei de Esporte, meu 
esposo também, então nosso pensamento era inserir as crianças em alguma 
modalidade, ainda bem pequenos. Desde os 2 anos, eles fazem Natação, por 
isso, optamos em procurar um clube de alto rendimento. Pelas redes sociais, 
fiquei sabendo da Peneirada e eles estão vivenciando essa oportunidade”.

Os aprovados contam, hoje, com uma estrutura de ponta para treinamento e tor-
naram-se sócios-atletas, podendo desfrutar de todo o ambiente do Clube, desde 
o parque aquático até as quadras. Eles estão sendo treinados por técnicos re-
nomados e participarão de jogos pelos campeonatos Metropolitanos, Estaduais 
e Brasileiros. Todos acompanhados por fisioterapeutas e preparadores físicos. 

Sejam bem-vindos atletas! Contamos com vocês para encerrar a temporada, 
ainda mais fortes! 

ESPORTE

EM BUSCA DE UMA NOVA OPORTUNIDADE ATLETAS PARTICIPAM DE PENEIRADA

PARCERIA ENTRE OLYMPICO E COLÉGIO ECCELLENTE GARANTE MAIS MEDALHAS DE 
OURO NOS JOGOS ESCOLARES

ACONTECEU NO ESPORTE
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Seguindo a nova fase do Edital de Cha-
mamento de Projetos nº 07 referente 
ao repasse de recursos para aquisição 
de equipamentos e, também, conforme 
determinado pelo Termo de Execução 
nº 24/2019, parceria celebrada entre 
o Olympico Club e o Comitê Brasileiro 
de Clubes – CBC, o clube Olympico 
recebeu, em agosto, a quantia de R$ 
1.735.233,92.

O recurso será utilizado para atualiza-
ção e modernização dos equipamentos 
esportivos que a entidade disponibiliza 
a seus atletas em formação, na forma 
do Programa de Formação de Atletas 
do CBC.

“O departamento de Compras já está 
trabalhando na aquisição dos produ-
tos. Vamos receber muitas melhorias, 
entre elas a aquisição de um novo pla-
car para o Ginásio, reforma do piso da 
quadra A e do Ginasinho, conjunto de 
prismas, entre outras coisas”, contou 
o presidente do Olympico, Walney Al-
meida. 

O valor foi descentralizado mediante a 
apresentação de Projeto de Formação 
no contexto do Edital nº 07, por ser um 
dos clubes anfitriões dos Campeonatos 
Brasileiros Interclubes.

ESPORTE
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OLYMPICO CLUB É O NOVO CLUBE A RECEBER RECURSOS DE MAIS DE R$ 1,7 MILHÕES 
PARA INVESTIR EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Foto: Alminda Rosa 

MEDALHISTA DOS JOGOS PAN-AMERICANOS VOLTA AO 
CLUBE 
O Olympico tem satisfação em formar atletas e deixa suas portas 
sempre abertas para receber, com carinho, os jovens que ini-
ciaram sua carreira no Clube. Com a nadadora Camila Lins não 
poderia ser diferente.

No dia 29 de agosto, Camila se encontrou com os atletas das 
equipes de Natação para um bate-papo emocionante. A atleta, 
que atualmente compete pelo Minas Tênis Clube, contou com 
todo carinho como foi seu início no Olympico, transmitindo aos 
nadadores do Tricolor da Serra uma mensagem positiva e de 
determinação. 

Camila trouxe fotos de 
seu arquivo pessoal e a 
medalha de Bronze con-
quistada nos Jogos Pan-
-americanos de Lima, no 
Peru.

Na oportunidade, o Olym-
pico entregou à atleta uma 
homenagem em reconhecimento pela bela conquista no Pan e 
pela atenção aos nossos nadadores em formação. 
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ACONTECEU NO ESPORTE

Com a presença dos familiares dos atletas, 
membros das comissões técnicas de Vôlei 
e Natação, do departamento de Esportes e 
do vice-presidente de Esportes, no dia 18 de 
agosto, no espaço Gourmet, o Olympico re-
alizou uma cerimônia para registrar e prestar 
honras à transição do cargo de embaixadores 
junto ao Comitê Brasileiro de Clubes.

Vítor Alves Furiati, ex-atleta da equipe de Vô-
lei Masculino, ocupou o cargo por dois anos 
e passou a responsabilidade para Letícia de 
Paula, atleta da Natação. Na oportunidade, 
Vítor recebeu uma placa com os seguin-
tes dizeres: “O Olympico Club reconhece e 
agradece ao atleta Vítor Furiati pela dedica-
ção como exímio porta-voz dos atletas, no 
fomento dos assuntos relativos ao Esporte 
do Clube neste Ciclo Olímpico. Muito nos 
honrou a sua representatividade como o pri-

meiro a ocupar o cargo de Embaixador do 
Comitê Brasileiro de Clubes. Seu legado se 
perpetuará, orgulhando-nos ainda mais”. A 
homenagem foi entregue pelo vice-presi-
dente de Esportes, Flávio Magalhães.

Durante a cerimônia, Vítor entregou à Letícia, 
o mascote do CBC “Geraldos Clubes” que é 
o símbolo do projeto embaixadores. O atleta 
falou da oportunidade que lhe foi oferecida 
pelo Clube: “Vou me lembrar sempre, com 
gratidão, da oportunidade que o Olympico 
me deu. Estou muito feliz em receber essa 
homenagem”, destacou.

Letícia agradeceu a confiança do Clube: “Es-
pero cumprir todas as expectativas e divulgar 
cada vez mais o trabalho do Olympico e do 
CBC”.

AGORA É A VEZ DELA! LETÍCIA RECEBE DE VÍTOR O TÍTULO DE 
EMBAIXADORA DOS ATLETAS

DE PERTO, PATROCINADOR ACOMPANHA TRABALHO DO ESPORTE

Para acompanhar de perto o trabalho executado pelo Olympico 
por meio dos projetos de Incentivo ao Esporte, o Clube recebeu 
a visita do patrocinador Gasmig, no dia 29 de agosto.   

A Gasmig está patrocinando o Olympico Club por meio do pro-
jeto Atleta Olympico III. Para o diretor-presidente da Gasmig, Pe-
dro Magalhães, é um projeto importante, com olhar diferenciado 
para o atleta, preocupando-se com questões sociais, psicológi-
cas e físicas, permitindo à Gasmig associar-se a uma instituição 

de tradição que forma atletas e cidadãos melhores para o futuro: 
“A Gasmig se orgulha de contribuir para a formação de grandes 
atletas e vibra muito com o Tricolor da Serra”.

Os representantes da empresa conheceram toda a estrutura do 
Clube e acompanharam os treinos. Entre eles, estava o ex-atleta 
do Olympico que atua na Gerência de Comunicação Social da 
Gasmig, Guilherme Mesquita. 

“Poder retornar ao Clube foi uma 
nostalgia muito boa, que parou no 
sentimento, pois o Olympico evo-
luiu muito. Suas dependências e a 
quantidade de atletas no Clube são 
surpreendentes! Fui atleta também 
da equipe de Natação. Aprendi a ga-
nhar, perder, dividir alegrias, ser so-
lidário com as tristezas, fazer novas 
amizades... Por meio do Esporte, 
evolui minha confiança, determina-
ção, comprometimento e caráter”, 
contou Guilherme.
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ESPORTE

No final do mês de agosto, o Projeto Excelência no Esporte III, 
aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte – Lei Federal 11.438, 
começou a ser executado apoiando as modalidades de Vôlei, 
Futsal, Basquete e Natação.  

Os recursos estão sendo aplicados no pagamento de recursos 
humanos, comunicação e aquisição de vale-transporte para 292 
atletas, com idade entre 9 e 18 anos. 

O Excelência no Esporte III captou o valor de R$ 502.930,74 
junto às empresas ArcelorMittal, Mart Minas, Tabocas, Cons-
trutora Ápia, Biohosp e por incentivo de pessoas físicas que 
doaram 6% do imposto de renda devido. O Projeto tem duração 
prevista de 12 meses.

Agradecemos a confiança de todos que contribuíram para que 
mais um projeto de formação de atletas se inicie no Olympico, 
afinal são 79 anos formando gerações. 

PROJETO EXCELÊNCIA NO ESPORTE III COMEÇA A SER EXECUTADO

Incentivar a prática esportiva desde a infância es-
timula o desenvolvimento corporal e o gosto pela 
atividade física. Esta é a principal bandeira das aulas 
de Iniciação Esportiva do Olympico que visam dis-
seminar, de forma educativa e inclusiva, a prática de 
diferentes modalidades.

A professora Renata Paratela explica a proposta das 
aulas: “É importante que a criança se sinta capaz 
de compreender para aprender. Apresentamos uma 
metodologia diferente, por meio de uma filosofia de 
assimilação da atividade física, oferecendo às crian-
ças de 3 a 8 anos, a oportunidade de aprender a 
jogar, brincando. Ou seja, de forma lúdica fazer a 
construção dos esportes”.

Na primeira etapa, para alunos de 3 a 4 anos, a 
criança experimenta o Esporte por meio dos movi-
mentos básicos como andar, correr e arremessar. Na 
etapa intermediária, entre 5 e 6 anos, são aplicados 
os movimentos fundamentais e as capacidades co-
ordenativas como equilíbrio, reação e diferenciação. 
E na terceira etapa, para as crianças entre 7 e 8 anos, 
são praticados os fundamentos das modalidades de 
Basquete, Futsal, Handebol, Judô, Natação, Tênis e 
Vôlei.

Mesmo não sendo o foco das aulas, a formação bá-
sica de um atleta é iniciada de uma forma natural. 
Não são raros os casos de jovens que ingressam nas 
equipes de competição do Clube, após as aulas de 
Iniciação Esportiva ou escolas de esportes.

Deixe seu filho viver essa experiência! Agende uma 
aula experimental na Secretaria do Clube ou pelo 
telefone (31) 3073-9111. 

CRESCER APRENDENDO
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ESPORTE

ALÉM DAS QUATRO LINHAS
NOVA EMBAIXADORA ALMEJA PARTICIPAR DE UMA SELETIVA OLÍMPICA
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Determinada. Dessa forma, podemos caracterizar o modo 
como a nova embaixadora dos atletas do Olympico junto 
ao Comitê Brasileiro de Clubes traça seus planos. Com 
apenas 15 anos, Letícia de Paula da Silva é um dos princi-
pais destaques no quadro de atletas do Clube.

No Olympico desde 2011, já conquistou importantes 
competições e ajudou a equipe a subir no ranking da 
Federação Aquática Mineira. Ao todo são 116 medalhas, 
sendo 30 de Ouro, 34 de Prata e 52 de Bronze, números 
que crescem a cada dia. A mais recente conquista veio 
no Campeonato Brasileiro Juvenil, quando a estrela das 
piscinas do Clube conquistou a medalha de Prata na prova 
400 metros Medley. 

Mas a atleta ainda traça voos mais altos. Entre seus sonhos 
está a participação em uma Seletiva Olímpica: “Quero es-
tar sempre entre os melhores, sempre! Meu foco é estar 
entre os oito da categoria absoluta do país e na minha 
categoria, que é a Infantil. Quero melhorar cada vez mais 
minha colocação no ranking nacional”, contou a atleta de 
Natação.

Engajada no projeto Embaixadores CBC, já iniciou sua 
atividade como porta-voz dos assuntos relativos às ati-
vidades do CBC. Após receber um kit contendo camisa, 
copo personalizado, jogo da memória e o mascote, Letícia 
divulgou em suas redes sociais um vídeo sobre a parceria 
do Clube com o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC. 

Letícia também indicou três músicas para a playlist dos 
#EmbaixadoresCBC no Spotify. Optou pelas canções: 
Nave Espacial – Liu & Samantha Machado, Céu Azul – 
Ana Gabriela e Tá Escrito – Grupo Revelação. Todos os 
atletas do projeto indicaram músicas e ainda tem suges-
tões dos campeões Lars Grael e André Heller. 

Nossa embaixadora acredita que as ações relativas ao Pro-
jeto do Comitê vão agregar coisas boas em sua trajetória 
como atleta: “Estou aprendendo muito sobre o que é o 
CBC, a importância do Comitê para todos os atletas e, 
também, sobre o cenário esportivo atual do nosso país. 
Estou gostando bastante de ser representante dos atletas, 
sou nova e é uma oportunidade como atleta. Ainda tenho 
ganhado vários presentes! Amei receber o Geraldos Clu-
bes”, contou se divertindo. 

Você pode acompanhar de perto o caminho de Letícia. 
Siga a nadadora no Instagram e saiba tudo que anda acon-
tecendo no Olympico: @leticiadepaula_olympicoclub.Fo
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PROGRAME-SE

CALENDÁRIO ESPORTIVO E SOCIAL 

VEM POR AÍ

19 às 22h

12 às 15h

10 às 15h

10 às 19h

19 às 22h12  às 18h

DIA DAS 
CRIANÇAS HAPPY HOUR

DOMINGO 
MUSICAL

TORNEIO DE 
PETECA

OKTOBERFEST

COMEDY &
BEER

MATINÊ DE 
HALLOWEN

TORNEIO DE 
NATAÇÃO

TORNEIO VÔLEI 
DE QUADRA

KARAOKÊ
NIGHT

FEIJUCA

VÔLEI MASCULINO
SUB-17

VÔLEI FEMININO
SUB-18

12/10 18/10

10/11

19/10 a 2/11

2 a 30/1126/10

6/12

2/11

10/11 14/11

30/11

26/11 a 2/12 2 a 8/12

Plano de Saúde para Todas as Idades

Temos o Plano de Saúde certo para atender
as suas necessidas em todas as etapas da sua vida!

Cotação Personalizada:
Eugenie Loyola | (31) 99391-8486

Planos a partir de

R$ 69,90
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FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

Em homenagem ao Dia dos Pais, o parceiro do Olympico 
Cria Cultura destinou, aos seguidores do Tricolor da Serra, 
dois pares de ingresso para o Show de Erasmo Carlos.

Os vencedores curtiram a apresentação do “Tremendão” no 
dia 10 de agosto, no Mercado Distrital do Cruzeiro.  

Para atender melhor os sócios, o Clube realizou reformas na 
quadra de Futsal e na área da Churrasqueira.

A quadra de Futsal passou por um processo de recomposi-
ção do piso, com recuperação das trincas e cobertura em 
tinta asfáltica. 

Na área da Churrasqueira, todo o piso foi revestido com pe-
dras, tornando o local um ambiente mais acolhedor para os 
frequentadores. 

Você tem alguma sugestão de melhoria para o Clube?! Fale 
conosco pelos livros de registro localizados nos vestiários. 

Em comemoração aos 50 anos da Federação dos Clubes do Es-
tado de Minas Gerais - FECEMG, no dia 3 de setembro, a Câmara 
Municipal de Belo Horizonte concedeu o Diploma de Honra ao 
Mérito Legislativo aos representantes do Olympico, pelos rele-
vantes serviços prestados em prol do Esporte, Lazer, Educação 
e Cultura.

Foram homenageados o presidente do Olympico, Walney José de 
Almeida, o conselheiro nato do Olympico e assessor da Presi-
dência da FECEMG, Nismar Reis e José Sílvio Abras, diretor de 
Sinuca do Olympico e membro do Conselho Deliberativo e Fiscal 
da FECEMG.

A condecoração é de autoria do sócio do Olympico, vereador e 
líder de Governo, Léo Burguês de Castro. A solenidade contou 
com a presença do Secretário de Estado de Esportes, Pelé do Vô-
lei, do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Elberto Furtado, 
do vereador Cel. Piccinini, do Ex-secretário de Estado Adjunto de 
Esportes, Ricardo Sapi, e ainda com os presidentes e diretores dos 
clubes afiliados à FECEMG.

Há 15 anos, o Olympico compartilha com a FECEMG a missão 
de promover o segmento clubístico do Estado. O Clube deseja 
os parabéns à Federação dos Clubes pelo cinquentenário. Temos 
gratidão por fazer parte da história brilhante desta instituição. 

PARCEIRO DO OLYMPICO SORTEIA 
INGRESSOS PARA SHOW 

REFORMAS DE MANUTENÇÃO

REPRESENTANTES DO OLYMPICO SÃO HOMENAGEADOS NA CÂMARA MUNICIPAL
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A edição 2019 da Copa FECEMG, realizada pela Federação dos 
Clubes do Estado de Minas Gerais, é uma festividade em come-
moração aos 50 anos da entidade. 

O Oympico não poderia ficar de fora de um momento tão im-
portante para os clubes mineiros. “Todos os anos, a FECEMG 
realiza a Copa com o intuito de promover o Esporte e a inte-
gração entre os clubes afiliados. Neste ano, 15 clubes afiliados 
participaram, dentre eles, o Olympico. O Clube sempre prestigia 
a Federação, participando ativamente de nossos eventos”, disse 
o presidente da FECEMG, Marcolino de Oliveira.

O Olympico participou em quatro modalidades: Vôlei de Qua-
dra, Sinuca, Futevôlei e Peteca. A união entre os participantes 
agradou-os muito: “Fomos convidados pela diretoria de Peteca 
do Olympico a representar o Clube e disputar o torneio da FE-
CEMG. Levamos o 3º lugar, eu e meu parceiro André. Importante 
dizer o quanto valorizam a integração dos esportes entre os clu-
bes e o quanto se preocupam em recepcionar e acolher todos os 
atletas”, destacou Cristiano Brasil.

A equipe de Vôlei não se classificou entre os primeiros coloca-
dos. A dupla de Futevôlei, com os sócios Luiz Paratela e Ricardo 
Potenza, conquistou o 3º lugar após vencer o PIC por 18 x 15. 
Na Peteca, os sócios Cristiano Brasil, André Vaz e Guilherme 
Andrade também terminaram em terceiro, após vencer a AS-
BEMG por 2 sets a 0. Até o fechamento desta edição, a modali-
dade de Sinuca não havia encerrado a competição. 

Pelo segundo ano consecutivo, o professor da Escola de Esportes, 
Alexandre Zuquim, foi convidado para ministrar um curso de Hi-
droworkout Internacional no ENAF BH 2019. A Hidroworkout é um 
exercício dentro d’água, de baixo impacto e excelente para quem 
tem dores nas articulações, como joelho, quadril e nas costas.

O evento aconteceu entre os dias 23 e 25 de agosto, no Expominas. 
Os professores Diego e Tatiele também participaram do curso, a 
convite de Alexandre.

O ENAF é um dos maiores eventos de Esporte, Fitness e Saúde 
da América Latina e conta com cursos de professores da Espanha, 
Argentina e Brasil.

Quer ter aula com esta equipe de sucesso? Venha conhecer os cur-
sos da Escola de Esportes. Consulte os valores e horários em nosso 
site ou pelo telefone (31) 3073-9111 e agende uma aula experi-
mental!

PROFESSORES DO OLYMPICO ATUAM EM CONGRESSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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OLYMPICO TEM BONS RESULTADOS NA COPA FECEMG
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O ex-presidente e Conselheiro Nato do Clube, Hélcio Nunan 
Macedo, participou no dia 10 de setembro, de uma entrevis-
ta pública na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da UFMG – EEFFTO. 

Na ocasião, o senhor Hélcio contou um pouco sobre suas 
lembranças. Nunan ingressou como funcionário da Escola de 
Educação Física de Minas Gerais em maio de 1952, poucos 
meses após sua fundação. Teve longa trajetória na instituição, 
acompanhando as várias mudanças de sede, a federalização, 
a criação dos cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e 
todas as mudanças que a Escola viveu ao longo de quase 40 
anos, se aposentando em 1991. A entrevista foi conduzida pela 
professora Meily Linhales. 

Em outubro de 2019, a EEFFTO completa 50 anos de sua fe-
deralização. Com o objetivo de rememorar e celebrar essa data 
e de olhar de forma crítica para esses 50 anos, diversas ações 

estão sendo desenvolvidas. O Olympico Club parabeniza a EE-
FFTO pela contribuição e formação de profissionais dedicados 
ao Esporte mineiro. 

Em ação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho – CIPA, o Olympico promoveu, no dia 26 de setembro, 
uma palestra sobre o Outubro Rosa e Novembro Azul. 

Outubro Rosa é uma iniciativa global em que comunidades ao 
redor do mundo dedicam o mês de outubro à consciência ao 
Câncer de Mama. A ação aconteceu pela primeira vez em 1985. 
Com ênfase na saúde masculina, o movimento Novembro Azul 
surgiu na Austrália, em 2003, intitulado de Movember, que con-
siste na junção de moustache (“bigode” em inglês) e November 
(“Novembro” em inglês), aproveitando as comemorações do 
Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, realizado em 
17 de novembro.

A palestra realizada pela ONCOMED, no espaço Gourmet, foi 
destinada aos funcionários como forma de conscientização da 
importância de manter hábitos saudáveis no dia a dia. Ao final, 
todos os funcionários receberam bottons com o símbolo das 
companhas para incentivar o debate e prevenção dos temas.

EX-PRESIDENTE DO OLYMPICO PARTICIPA DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DA EEFFTO

CUIDE-SE! 

FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado no dia 22 
de setembro e para festejar a chegada da primavera em 
23 de setembro, nossos atletas plantaram uma árvore no 
Parque Aquático do Clube. 

A ação foi proposta para conscientizar os atletas sobre a 
importância de preservar o meio ambiente. As árvores são 
indispensáveis na natureza por possuírem diversas finali-
dades. Elas auxiliam na purificação e umidade do ar, pois 
agem como sequestradoras de CO2, capturando gases tó-
xicos e devolvendo oxigênio para a atmosfera. Além disso, 
deixam nosso ambiente muito mais bonito e agradável.

ATLETAS COMEMORAM O 
DIA DA ÁRVORE
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EVENTOS SOCIAIS

DOMINGO MUSICAL 25/8 - BANDA BRUMA

DOMINGO DIVERTIDO

HAPPY HOUR  13/9 - RENATO E LUCIANO 
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OLYMPIADA

EVENTOS SOCIAIS

PARTICIPANTES DA 5ª EDIÇÃO DA OLYMPIADA SE SURPREENDEM COM NOVIDADES 

Um clima de animação e descontração tomou conta do Clube, no dia 3 de 
agosto, durante a abertura da 5ª edição da Olympiada Olympico Mart Minas.  

As equipes Austrália, Grécia, Suíça e Inglaterra se reuniram na quadra A para 
a solenidade de abertura. A escolha dos nomes das equipes se deu em re-
verência aos quatro países que enviaram atletas para todas as edições dos 
jogos olímpicos.

Em um emocionante momento, os conselheiros natos Nismar Reis, Hélcio 
Nunan, Gercenir Cólem e, representando a importância da mulher nos jogos, 
a sócia e diretora do projeto Bem Viver, Carminha Bréscia, hastearam as ban-
deiras do Brasil, do estado de Minas Gerais, do Olympico e da Fenaclubes.

Também marcante foi a condução da tocha Olympica, símbolo da realização 
dos jogos, pelo sócio, diretor de Futsal e grande nome no cenário do Futsal 
de Minas Gerais, Walfrido Garcia. Para afirmar o compromisso dos atletas 
com a competição, o sócio do Clube e vereador do município de Belo Hori-
zonte, Léo Burguês de Castro, realizou o juramento dos atletas.

A Olympiada busca oferecer bem-estar e sociabilidade, propiciando alegria 
e momentos memoráveis aos associados através do espírito olímpico: “O 
importante não é vencer, mas competir”. E com dignidade. Pensando nis-
so, como a missão do Clube nos direciona, apresentamos aos participantes, 
como novidade, o álbum de figurinhas. A ação tem sido o símbolo e início de 
novas amizades entre eles. 

No dia da abertura, os participantes puderam saborear um delicioso arroz 
carreteiro e o chope Albanos, em uma confraternização que “batizou” o início 
da competição.

A Olympida conta, em mais uma edição, com o patrocínio máster do Mart 
Minas.  
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DIA DOS PAIS 

EVENTOS SOCIAIS

MUITO AMOR PARA COMEMORAR O DIA DOS PAIS 

Quem esteve no Clube no dia 11 
de agosto, acompanhou a distri-
buição de uma linda bolsa espor-
tiva aos papais que passaram pelo 
Tricolor, durante o período da 
manhã. O dia foi preparado com 
muito cuidado para demonstrar 
todo o carinho que os donos do 
dia merecem.

Os papais aproveitaram para rea-
lizar uma avaliação da sua pisa-
da e do alinhamento das pernas 
e dos pés, com a tecnologia de 
Podoscopia computadorizada da 
empresa Pé Light. O processo foi 
realizado por um fisioterapeuta 
especializado em análise de pi-
sadas. O teste é capaz de indicar 
desvio que possa gerar dor nas 
pernas, pés, joelhos, quadris e 
até coluna. 

Para prestigiar os homenageados, 
o restaurante Solaris preparou um 
delicioso Café Colonial.

O Olympico parabeniza todos os 
pais, afinal, todos os dias eles 
merecem nossa homenagem!
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NOITE DA PIZZA

EVENTOS SOCIAIS

HUMM... NOITE DA PIZZA!!!

O Olympico tem expertise como anfitrião e faz 
de tudo para reunir os amigos. Para ficar perto 
das pessoas que gostamos e proporcionar mo-
mentos de diversão, o Clube realizou a segun-
da edição da Noite da Pizza Mart Minas, no dia 
10 de agosto.

O Varandão foi decorado para lembrar as tradi-
cionais Pizzarias. O aroma de ervas frescas in-
vadiu o local e abriu o apetite dos nossos asso-
ciados e seus acompanhantes. Muitos sócios 
prestigiaram o evento que teve quatro horas de 
duração e contou com mais de 20 sabores, en-
tre versões de pizzas doces e salgadas.

A música da banda Som de Vinil embalou a 
noite. Durante o intervalo, o Clube prestou ho-
menagem à sócia Viviane Hudson, vencedora 
do Prêmio Nacional de Literatura de Clubes 
2019. Ela recitou o poema “Doo Orgãos” e re-
cebeu uma réplica do troféu. O prêmio foi en-
tregue pelo sócio Carlos Bomfim que também 
concorreu ao concurso, pelo vice-presidente 
Social, Cristóvão Cabral e pelo presidente do 
Clube, Walney Almeida.

O evento contou com patrocínio do Mart Mi-
nas – Atacado e Varejo. O Olympico agradece o 
apoio a mais um evento de sucesso.
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EU NO OLYMPICO

#EUNOOLYMPICO

     @annabeatrizazevedonovaes

@annaluisamfaria@curyju@rbmalbuquerque

@leleopower

@paulolimaze@oly_sub14_2019 1@mateus.sport

#Eunoolympico

@alexandrezuquim 01

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
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BEM VIVER

BEM VIVER

UM DIA DE TRANQUILIDADE NO RETIRO DAS ROSAS

O GRUPO BEM VIVER

Ao visitar o Retiro das Rosas em Cachoeira do Campo, distrito 
de Ouro Preto, as integrantes do projeto Bem Viver e suas con-
vidadas desfrutaram, no dia 18 de setembro, de um momento 
de total integração com a natureza e relaxamento.

O grupo formado por 26 pessoas chegou cedo ao Hotel Fa-
zenda, onde foram recepcionadas com um delicioso café da 
manhã. O Day Use ainda ofereceu almoço e café da tarde, uso 
da área do SPA, ordenha e trato dos animais, colheita no pomar 
e na plantação de verduras e legumes, além de aprender um 
pouco sobre a produção de queijos e doces.

O tradicional não poderia faltar. As prendas foram oferecidas 
pela integrante do projeto Fausta Fonseca, com mimos da loja 
Cláudia Marisguia Bijoux. Ao final do dia, as meninas não dei-
xaram de passar na loja do hotel e adquiriram lembranças e 
produtos fabricados no local, como a famosa geleia de Rosas.

O Bem Viver é dedicado às mulheres sócias 
e não sócias do Olympico. No grupo, elas 

encontram um ambiente de socialização através 
da convivência fraterna. A equipe está sempre 

aberta a novas participantes. Venha nos visitar! 
Sempre às segundas-feiras, das 14 às 17h, no 

Espaço Gourmet, à Rua Professor Estêvão Pinto, 
747 – Serra.
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SAÚDE E BEM-ESTAR

CLUBE DE QUEM MALHA

Quando pensamos em saúde e qualidade de vida, normalmente relacionamos 
a um “corpo sarado” ou “malhado”, com quantidades ideais de músculos e 
gorduras, e focamos nossa atenção nesta composição corporal. Até aí tudo cer-
to. Mas o fato é que raramente nos preocupamos com a qualidade dos nossos 
ossos. É a Densidade Mineral Óssea (DMO) adequada que vai nos permitir ossos 
fortes e saudáveis. O esqueleto humano tem fundamental importância para a 
proteção dos nossos órgãos vitais, para a nossa sustentação e ainda nos pos-
sibilita movimentar e deslocar com bastante eficiência mecânica. A título de 
curiosidade, um indivíduo adulto possui 206 ossos aos quais se prendem os 
músculos (através dos tendões), os ligamentos e outras cartilagens. Os ossos 
ainda armazenam células sanguíneas, adiposas e muitos outros nutrientes.

Para desenvolver e manter ossos saudáveis, ao longo da vida, o indivíduo deve 
ter uma boa alimentação, rica em vitaminas e minerais, como a vitamina D e o 
cálcio, entre diversos outros nutrientes. Além disso, deve manter-se fisicamente 
ativo, se expor aos raios solares moderadamente por pelo menos 20 minutos ao 
dia, evitar o tabagismo, o alcoolismo, bem como evitar também o excesso da 
ingestão de cafeína, presente no café, nos chás, refrigerantes e chocolates.

Poucos sabem, mas os ossos também se adaptam, se tornam maiores (hiper-
trofia) e mais fortes e densos (DMO). As atividades físicas que atuam mais na 
saúde dos ossos são as que geram mais impacto, como as corridas e as artes 
marciais, e as que exigem maior sobrecarga ou tensão, com contrações mus-
culares vigorosas, como o treinamento de força, popularmente conhecido como 
musculação.

Com o aumento da expectativa de vida, têm se tornado, cada vez mais frequen-
tes, doenças relacionadas à perda de massa óssea (atrofia) ou diminuição da 
DMO e estão relacionadas ao envelhecimento, sedentarismo, diminuição dos 
níveis hormonais (principalmente em mulheres), alimentação deficiente, pouca 
exposição à luz solar, fatores genéticos e hereditários, disfunções da tireoide, 
disfunções do fígado e rins, tabagismo, alcoolismo, entre muitas outras causas 
possíveis.

A osteopenia é a perda de massa óssea, num estágio inicial. Segundo o médico 
e jornalista, Dr. Drauzio Varella: “a osteopenia é uma condição pré-clínica que 
sugere a perda gradual de massa óssea que pode levar à osteoporose, esta sim, 
uma doença, que compromete a resistência dos ossos e aumenta o risco de 
fraturas”. Por ser uma doença silenciosa, o diagnóstico só é possível através 
do exame de Densitometria Óssea. Exames de sangue também podem auxiliar o 
médico no diagnóstico de causas secundárias da doença. Dito isto, deixo aqui 
minha sugestão: para ossos fortes e sadios mantenha seus exames médicos em 
dia e procure sempre o acompanhamento de um profissional de Nutrição para 
orientá-lo em sua dieta. Além disso, um profissional de Educação Física é o 
mais indicado para lhe acompanhar nas atividades físicas, tanto na prevenção 
como no tratamento da osteopenia ou da osteoporose.

SOBRE OSSOS FORTES E SAUDÁVEIS

Gustavo Sarmento - CREF 010624 G/MG
gustavo@clubedequemmalha.com.br

HERMES VINÍCIUS ANSELMO

NELSON SARDENBERG
CREF 008048 G/MG

JOÃO GUEDES 
CBKB 2321

JOÃO GUEDES 
CBKB 2321

MAÍRA BABO
CREF 24048 G/MG

ANA CARLA DE ASSIS
CREFITO 173147 F

ANDREA PICININ
CRN 10110

FABIA FERNANDA
CREF 21120 G/MG

NELSON SARDENBERG
CREF 008048 G/MG

HERMES VINÍCIUS ANSELMO

KUNG FU TAI CHI CHUAN

KARATÊ ADULTO KARATÊ INFANTIL

KICKBOXING KICKBOXING

PILATES NUTRIÇÃO

AVALIAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL PILATES
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@MartMinasAtacadoEVarejo

AGORA IMPLANTADO EM TODAS AS 
LOJAS DO MART MINAS!

 
 Após o início da ação nas lojas de Contagem, Sete Lagoas e 
Montes Claros, esta que foi um verdadeiro sucesso e trouxe melhorias 
básicas e estruturais para o Hospital da Baleia, Projeto Assistencial 
Novo Céu, CEEG Barreiro, CEEG Sete Lagoas e Associação Presente, a 
iniciativa ganhou força e se expandiu para todas as outras lojas do Mart 
Minas, atingindo 35 unidades contempladas com a ação beneficente.
 A estrutura do Troco Solidário baseia-se no repasse de doações 
provindas de clientes que realizam suas compras no Mart Minas e são 
convidados a doar seu troco, podendo efetuá-la com qualquer forma 
de pagamento disponível na loja. Após o recebimento das doações, os 
valores são auditados e repassados mensalmente para as instituições 
vinculadas a cada loja, auxiliando-as na compra de alimentos, produtos 
de limpeza, medicamentos, revitalização estrutural, etc.
 Confira a lista de instituições e seus contatos, bem como suas 
respectivas lojas que recebem as doações realizadas pelos clientes do 
Mart Minas:

- Alfenas: Associação dos Voluntários Vida Viva. Tel: (35) 3299-6622
- Araguari: Casa do Caminho. Tel: (34) 3242-2725
- Araporã: APAE de Araporã. Tel: (31) 3834-2049
- Araxá: FADA. Tel: (34) 3662-2634
- Barbacena: APAE de Barbacena. Tel: (32) 3331-5522
- Conselheiro Lafaiete: Lar de Maria. Tel: (31) 3721-1243
- Contagem (Cidade Industrial): Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus.
Tel: (31) 3408-3000

- Contagem (Riacho): Hospital da Baleia.Tel: (31) 3489-1500
- Contagem (São Joaquim): Projeto Assistencial Novo Céu. Tel: (31) 3368-6860
- Contagem (Via Expressa): CEEG Barreiro. Tel: (31) 3026-4668
- Divinópolis: ACCCOM (Associação de Combate ao Câncer). Tel: (37) 3512-1500
- Governador Valadares: APAE de Governador Valadares. Tel: (33) 3271-7345
- Itabira: Associação de Proteção à Infância Nosso Lar. Tel: (31) 3834-2049
- Itaúna: AVACCI. Tel: (37) 3249-8100
- Ituiutaba: Obra Social Adolfo Bezerra de Menezes. Tel: (34) 3261-2486
- Juiz de Fora: Educandário Carlos Chagas. Tel: (32) 2101-7500
- Lavras: Casa do Vovô. Tel: (35) 3822-1651
- Montes Claros: Associação Presente. Tel: (38) 3213-4296
- Pará de Minas: ABRACO. Tel: (35) 3231-2698
- Paracatu: Lar do Pequeninos. Tel: (38) 3671-7002
- Passos: Hospital Regional do Câncer. Tel: (35) 3522-6169
- Patos de Minas: Casa das Meninas Nossa Srª Aparecida. Tel: (34) 3822-7052
- Patrocínio: Hospital do Câncer de Patrocínio. Tel: (34) 3831-9797
- Pouso Alegre: Clube do Menor. Tel: (35) 3421-6298
- Santana do Paraíso: Educandário Família de Nazaré. Tel: (31) 3826-4905
- Sete Lagoas: CEEG Sete Lagoas. (31) 3026-4668
- Teófilo Otoni: O Ninho. Tel: (33) 3521-7810
- Três Corações: APAE de Três Corações. Tel: (35) 3231-2698
- Ubá: APAE de Ubá. Tel: (31) 3834-2049
- Uberaba (Parque das Laranjeiras): Hospital Hélio Angotti. Tel: (34) 3318-9800
- Uberaba (Santa Maria): Educandário Menino Jesus de Praga. Tel: (34) 3312-2801 
- Ubertândia (Jardim Botânico): Comunidade Casa. Tel: (34) 3219-2040
- Uberlândia (Jardim Patrícia): Comunidade Casa. Tel: (34) 3219-2040
- Uberlândia (Segismundo Pereira): SOS Família. (34) 3219-2040
- Varginha: FUVAE - APAE de Varginha. Tel: (35) 3221-1342

Pequenos gestos fazem a 

diferença!


