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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros amigos, 

Em meu primeiro ano como presidente do Olympico, faço um rápido balanço 
sobre o início da minha gestão. Apesar das dificuldades do dia a dia, realizei, 
ao lado da diretoria executiva, uma gestão consciente e preocupada em oferecer 
um bom atendimento aos associados do Clube.  Em nove meses desde a nos-
sa posse, trabalhamos em conjunto com as entidades que zelam pelo Esporte, 
mantendo um relacionamento comprometido com o segmento clubístico como 
a FENACLUBES, o Comitê Brasileiro de Clubes e a FECEMG, e nos aproximamos 
ainda mais das entidades governamentais.  

Para os associados, trabalhamos em melhorias em nossa infraestrutura como 
a reforma da quadra de Futsal e da área da Churrasqueira, a nova portaria do 
Bianchi e concretizamos o desejo de adquirir o imóvel da Rua Prof. Estêvão 
Pinto que dividia nossa fachada. Também trocamos por blindex todo o parapeito 
do Varandão, tornando o nosso ambiente mais agradável, moderno e iluminado.

O final do ano, também, nos faz repensar sobre nossas metas para 2020. Ano em 
que o Clube completa 80 anos de sua fundação. O Olympico foi criado devido 
ao sonho de meninos que amavam o Esporte e, até hoje, o desejo de promo-
ver atividades para jovens é a principal característica que nos move. Reafirmo 
que trabalharemos, arduamente, para manter nossos patrocinadores e conquistar 
novos. Aproveito para destacar a alegria de ter iniciado, no mês de novembro, 
a execução dos projetos Atleta Olympico IV e Atleta Olympico V, ambos incen-
tivados pelo Mart Minas e pela ArcelorMittal, via Lei Estadual de Incentivo ao 
Esporte.

Para comemorar as oito décadas do Tricolor da Serra, estamos preparando sur-
presas incríveis e que, com certeza, irão agradar aos associados. O mês de 
fevereiro será dedicado à comemoração. Em breve, divulgaremos toda a progra-
mação. Porém, adianto o convite e espero que possam curtir todas as comemo-
rações do aniversário.

Esperamos que o próximo ano venha repleto de luta e garra para vencer as bata-
lhas. Desejo a todos um Feliz Ano Novo!

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

Para comemorar as oito 
décadas do Tricolor 
da Serra, estamos 

preparando surpresas 
incríveis e que, com 
certeza, irão agradar 

aos associados. 

BIÊNIO 2019/2020

“
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GENTE DA GENTE

GENTE DA GENTE

As tecnologias digitais têm transformado a vida das pessoas 
nos mais diferentes aspectos. A interação entre os indivíduos 
torna-se cada vez mais digital. Os papéis perdem espaço para 
os computadores, smartphones, tablets e, recentemente, o 
e-reader, um dispositivo eletrônico criado para leitura de textos. 

Pensando em acompanhar a tecnologia, o Olympico ofereceu 
aos associados a possibilidade de trocar a versão física da re-
vista pela versão eletrônica. A ideia é facilitar o acesso às infor-
mações, contribuir com o meio ambiente e, ainda, economizar 
com a impressão e a entrega.

A campanha foi lançada por e-mail e aderida por vários asso-
ciados, entre eles, Eduardo de Carvalho, sócio do Clube desde 
2017. O associado é engenheiro e tem uma consciência am-
biental aguçada: “Logo que vi o e-mail oferecendo a possibilida-
de de trocar a revista por uma versão digital, fiz questão de optar. 
Aproveitei para indicar todos os dependentes da minha cota para 
que também possam ter acesso. Assim, poderemos conferir as 
informações do Clube sem gerar resíduos.”

Eduardo indica a todos os sócios a adesão ao novo formato: “Há 
cerca de 10 anos, estou num processo de mudança de hábitos, 
largando o papel e trocando pela tela do computador ou do celu-
lar. Já faço meus pagamentos via internet Banking e até os livros 
estou trocando e lendo e-books”, contou.

Até a edição 45 da revista do Olympico, 2100 exemplares eram 
impressos. A partir desta edição, o Clube já reduzirá 100 uni-
dades. O valor unitário da revista gira em torno de R$ 5,25 por 

impressão e entrega. “A nossa expectativa é de reduzir 30% do 
valor gasto com a revista até dezembro de 2020, o que repre-
senta uma economia de aproximadamente R$ 3.100,00. Através 
disso, esperamos incentivar outras ações a serem desenvolvi-
das no Clube em prol do meio ambiente. Atitudes simples e ro-
tineiras podem fazer a diferença para o nosso planeta”, afirmou 
a coordenadora de Comunicação e Marketing, Rafaela Almeida.

NOSSA HISTÓRIA

NOSSA HISTÓRIA

ERA DIGITAL, FAÇA PARTE!
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UMA HISTÓRIA DEDICADA À VIDA PÚBLICA
No Gente da Gente desta edição, vamos contar um 
pouco sobre um dos homens mais importantes de Belo 
Horizonte e muito querido no Olympico – o ex-prefeito 
da Capital mineira, Júlio Arnaldo Laender. Gestor por 
natureza, ele é graduado em Agronomia e, desde muito 
novo, é uma figura de destaque no cenário da adminis-
tração pública.

Aos 30 anos, ainda muito jovem, ele assumiu a Pre-
feitura de Belo Horizonte. “Eu era presidente da Caixa 
Econômica Estadual, estava em Washington – EUA ne-
gociando recursos para habitação, quando recebi liga-
ção do governador Francelino Pereira, me convidando 
para assumir o cargo. Eu não era político, sempre fui 
administrador. O governador só me recomendou que 
fizesse na Prefeitura o mesmo trabalho feito na Caixa. 
Então, fiquei na Prefeitura entre maio de 1982 a abril 
de 1983.”

Com o pensamento sempre à frente, Laender foi um 
prefeito que reservava um dia da semana para atender a 
população: “Minha porta estava sempre aberta”. Ele fez 

a descentralização da Prefeitura, criando as regionais, 
que funcionam até os dias de hoje.

Com a vida pública pulsando, Laender deixou a Prefei-
tura e se dedicou aos estudos de separação do estado 
do Mato Grosso. A criação de Mato Grosso do Sul foi o 
meio encontrado para acelerar o desenvolvimento eco-
nômico e social na região Centro-oeste.

Após retornar para Belo Horizonte, Laender comprou 
um apartamento na Rua Caraça, no Edifício Bian. Foi 
neste momento que sua vida se encontrou com o Olym-
pico. No Tricolor da Serra, ele criou os filhos e ajudou 
a criar os netos. E por aqui permanece. Mas engana-se 
quem imagina que nos dias atuais ele curte toda a sua 
aposentadoria e passa o dia no Clube.  Aos 89 anos, ele 
não pensa em parar de trabalhar e, atualmente, atua no 
ramo da mineração.

Laender é importante para o país, mas acima de tudo é 
essencial para o Olympico. Ele é Olympico, ele é Gente 
da Gente.
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ESPORTEESPORTE

OS MELHORES DE MINAS GERAIS

SUB-13 SOLTA GRITO DE CAMPEÃO 
ESTADUAL COM 12 EQUIPES, DIRETORIA REALIZA 

FESTIVAL DE MINIBASQUETE 

BASQUETE

Com uma campanha impecável, os atletas da equipe Sub-14 de 
Basquete do Olympico conquistaram – invictos – o Campeonato 
Estadual de 2019.  A competição aconteceu no Ginásio do Trico-
lor da Serra, entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, reu-
nindo além dos donos da casa, as equipes do Minas Tênis Clube, 
Mackenzie Esporte Clube, Praia Clube e Esporte Clube Ginástico. 

Antes da final, a grande surpresa do dia veio cercada de muita 
emoção, uma linda e merecida homenagem dos atletas, dirigen-
tes do Minas Tênis Clube, amigos e das torcidas presentes no 
Ginásio do Olympico ao saudoso e carismático técnico, Júlio Piu 
– que faleceu no início de 2019. 

Com jogos eletrizantes durante toda a competição, a final não 
poderia ser diferente. O Olympico lutou pelo título contra a equipe 
do Minas Tênis Clube, fechando a partida em 73 a 40.

Para celebrar o bom momento vivido pelo atleta Lucca Rajão, 
ele recebeu o título de melhor jogador da competição, uma bola 
SPALDING e um boné, prêmios oferecidos pela Federação Minei-
ra de Basketball – FMB. 

A equipe Sub-13 de Basquete, treinada pelo técnico André Me-
dina, conquistou no dia 10 de novembro, o Campeonato Estadual 
da modalidade.

A competição mais importante do Estado reuniu os times do 
Olympico, Praia Clube, Mackenzie e Minas Tênis, em disputas 
acirradas de todos contra todos.

A competição aconteceu no Minas Tênis Clube, onde a garotada 
mostrou muita técnica, garra e jogadas belíssimas de encher os 
olhos. 

A criançada mostrou vontade e 
habilidade durante o Festival de 
Minibasquete, realizado no dia 
19 de outubro, nas quadras A, B 
e D. O torneio teve por objetivo 
a integração entre as equipes do 
Olympico, os projetos sociais 
de Contagem e Nova Lima e o 
Colégio Batista. E, além disso, 
possibilitar aos atletas o aprimo-
ramento das técnicas de jogo.

As 12 equipes foram divididas em três categorias – Sub-10, 
Sub-11 e Sub-12 – de 4 equipes, sendo que em cada grupo 
havia duas equipes do Olympico.

O Festival também contou com o desafio de habilidades, 
vencido pelo atleta Gabriel Bondã, da equipe Sub-12 do 
Olympico e o torneio de Lance Livre, vencido pelo atleta do 
Olympico, Tómas Ávila.

Todos os atletas formam contemplados com medalhas e um 
kit do Colégio Sagrado Coração de Maria. A garotada ainda 
pôde se refrescar com açaí à vontade, durante todo o evento.
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Em um ano de muitas conquistas, o Olympico fechou a tempora-
da 2019 com dois títulos Metropolitanos e conquistou o Bronze 
em quatro categorias do Campeonato Metropolitano. A compe-
tição, organizada pela Federação Mineira de Basketball – FMB, 
reúne times de toda a cidade, com alto nível técnico.

METROPOLITANO DE BASQUETE 

A equipe Sub-12 participou do Campeonato Brasileiro 
de Basquete, no Clube Duque de Caxias, em Curitiba-
-PR, terminando a competição em 6º lugar.

O abraço emocionado do atleta Miguel 
Mousinho, do Olympico, no amigo Rafael 
Faleiro Cançado, atleta do Minas e filho do 

professor Júlio Piu.

Confira as classificações de cada categoria Tricolor.

Sub-11 - 3º lugar na chave Prata do Campeonato 
Metropolitano Sub-12

Sub-12 - 3º lugar 
Sub-13 Azul - 3º lugar

Sub-13 Vermelho - Campeão 
Sub-14 - Campeão
Sub-17 - 3º lugar
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As equipes de Natação Pré-Mirim e Mi-
rim participaram no dia 9 de novembro, 
no Minas Tênis Clube, em Belo Hori-
zonte, da IV edição do Festival Aquático 
Mineiro Aberto – FAMA 2019.  

Doze atletas, comandados pelo técni-
co Leandro Luiz Murchd Santos, com-
petiram em 36 provas, conquistando 
dez medalhas de Ouro, nove de Prata 
e nove de Bronze. Destaque para os 
atletas Heloíse Matos, Pedro Arthur, 
Hugo Candelária, Juan Pablo Carmo, 

Yasmim Gabrielle e Rafael Dutra que 
foram campeões em suas categorias. 
Ao todo, 320 atletas participaram da 
competição. 

O técnico Leandro avaliou a partici-
pação dos atletas do Tricolor: “Fiquei 
satisfeito com os resultados obtidos e 
com a evolução da categoria Mirim, um 
grupo novo, mas com bastante quali-
dade”, contou. 

NOSSA HISTÓRIAESPORTE

ATLETAS ENCERAM FAMA COM 28 MEDALHAS

EMBAIXADORA É DESTAQUE EM COMPETIÇÃO NACIONAL
CBI INFANTIL DE NATAÇÃO

NATAÇÃO

Entre os dias 3 e 7 de dezembro, os 
atletas da equipe Juvenil de Nata-
ção participaram no Clube de Na-
tação e Regatas Álvares Cabral, em 
Vitória-ES, do Campeonato Brasi-
leiro Interclubes de Natação Juvenil 
de Verão – Troféu Carlos Campos 
Sobrinho. 

Ao todo, 95 clubes participaram da 
competição realizada em parceria 
com a Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos – CBDA. O 
destaque do Tricolor da Serra na 
competição foi a embaixadora, Letí-
cia de Paula, que conquistou várias 
medalhas. “Finalizei a competição 
somando 135 pontos para o Olym-
pico e como a 4ª melhor atleta na 
minha categoria, em pontuação. 
Com isso, o Olympico finalizou o 
campeonato em 22° lugar no geral 
com 138 pontos, em 9° no Femi-
nino com 135 pontos e em 17° no 
quadro de medalhas. Fiquei muito 
feliz”, destacou Letícia.

A equipe Infantil de Natação, acompanhada do técnico Le-
andro Murchd e da assistente Maísa Lima, participou do 
Campeonato Brasileiro Interclubes de Natação Infantil de 
Verão - Troféu Maurício Bekenn.

A competição aconteceu entre os dias 19 e 23 de novem-
bro, no Grêmio Náutico União-RS. Foi organizada pela Con-
federação Brasileira de Desportes Aquáticos – CBDA.

O Olympico competiu com oito atletas. A atleta Ariana 
Martins foi finalista da prova 100 metros Borboleta e con-
quistou o 6º melhor tempo. A atleta Beatriz Ferraz pegou a 
chamada final B, na prova 800 metros Livre e 100 metros 
Peito, terminando em 12º lugar.

Realizado no Minas Tênis Clube, nos dias 
6 e 7 de dezembro, o conceituado Cam-
peonato Mineiro – XIII Troféu Fernanda 
Ferraz Santos, promovido pela Federação 
Aquática Mineira – FAM, rendeu muitas 
medalhas para o Olympico Club. 

A equipe do técnico Leandro Santos 
garantiu o 4º lugar geral, com 21 
medalhas, sendo: oito de Ouro, sete 
de Prata e seis de Bronze. Destaque 
para a atleta Ariana Martins que re-
cebeu o troféu de mais eficiente na 
categoria Infantil.

A 52ª edição da Maratona Aquática 14 Bis, disputada no dia 
9 de novembro no litoral norte de São Paulo, foi uma das 
mais fortes de todos os tempos. Com 24 km de percurso, a 
largada aconteceu próxima ao Forte São João, em Bertioga e 
a chegada, na Base Aérea de Santos. 

A atleta do Olympico Larissa Lino Morato subiu ao pódio, 
conquistando a medalha de Bronze com o tempo de 5h e 
12min.

Larissa, atleta do Olympico desde 2017, compete atualmente 
na categoria Sênior e é especialista em provas de longa dis-
tância em mar aberto. 

Foto: FAM

ESPORTE

CAMPEONATO MINEIRO PETIZ E INFANTIL

NADADORA CONQUISTA TERCEIRO LUGAR 
EM PROVA DE LONGA DISTÂNCIA
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• Medalha de Prata nos 400 
metros Medley 

• Medalha de Bronze nos 200 
metros Peito

• Medalha de Bronze nos 200 
metros Medley 

• 5º lugar nos 200 metros Costas 

• 5º lugar nos 100 metros Peito

• 7º lugar nos 800 metros Livre 

• 12º lugar nos 200 metros Livre 
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A participação no Campeonato Estadual de Futsal Sub-15 ga-
rantiu o vice-campeonato aos craques de bola do Tricolor da 
Serra. A competição de alto nível reuniu no quadrangular final 
as equipes do Olympico, Minas Tênis Clube, Praia Clube e Ca-
tinguá. 

Os jogos aconteceram 
no Minas Tênis Clu-
be, entre os dias 1º e 
3  de novembro, mas 
jogar fora de casa não 
intimidou os atletas do 
Olympico. Na primeira 
rodada, o Tricolor da 
Serra bateu os donos 
da casa por 2 x 1 e na 

segunda, perdeu por 7 x 2 da equipe do Catinguá. Os resultados 
dos dois primeiros jogos deixaram a competição em aberto e a 
decisão do título aconteceu apenas na rodada final.

Na disputa pelo título, no terceiro jogo do quadrangular, os atle-
tas Matheus (com dois gols), Juan Pedro, Kayky e Arthur Mi-
randa garantiram a vitória do Olympico por 5 x 0 sobre o Praia.  

Olympico e Catinguá terminaram a fase final com seis pontos, 
porém o título ficou com a equipe do Catinguá. A definição 
aconteceu pelos critérios de desempate, sendo o saldo de gols 
do Catinguá maior que o do Olympico. 

O atleta Gabriel Bernard foi o artilheiro da equipe Tricolor com 
seis gols. 

Os jovens destaques do Olympico, Ma-
theus Jovêncio e Gabriel Bernard da 
equipe Sub-15 de Futsal, conquistaram 
no dia 23 de novembro, em Cuiabá-MT, 
o Campeonato Brasileiro de Seleções.

A final foi disputada contra a equipe do 
Pará, com o placar final de 5 x 2 para a 
Seleção Mineira, garantindo a invenci-
bilidade da equipe.

Os atletas do Tricolor foram fundamen-
tais para a equipe. Além do título, Mi-

nas Gerais terminou com o melhor ata-
que com 33 gols marcados e a melhor 
defesa com apenas 4 gols sofridos.

 “O Olympico parabeniza os jovens atle-
tas Matheus Jovêncio e Gabriel Bernard 
e, também, a Federação Mineira de 
Futsal pelo título nacional. Para nosso 
Clube é gratificante ter atletas que hon-
ram nossas cores juntamente com as 
do nosso Estado” destacou o diretor de 
Futsal do Olympico, Walfrido Garcia.

As equipes de Futsal do 
Olympico tiveram ótimos 
resultados na Copa Trive-
la. 

A equipe Sub-9 foi cam-
peã, vencendo o Colé-
gio Batista por 2x1. Já 
a Sub-11 conquistou o 
vice-campeonato, sendo 
derrotada na final pelo 
AABB, com o placar de 
4x2. 

O Futsal do Olympico conquistou ótimas co-
locações na Liga BH, consolidando o Clube 
como uma potência no esporte da cidade. A 
Liga BH é uma competição que reúne equipes 
de toda a cidade. 

NOSSA HISTÓRIAESPORTE

FUTSAL
EQUIPE SUB-15 DE FUTSAL É A SEGUNDA MELHOR DO ESTADO

ATLETAS DO OLYMPICO SÃO CAMPEÕES BRASILEIROS PELA SELEÇÃO MINEIRA

OLYMPICO É DESTAQUE NA LIGA BH

PÓDIO DUPLO NA COPA TRIVELA

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

Confira a classificação das equipes 
do Tricolor.

EQUIPE SUB-09
Campeã

EQUIPE SUB-11
3º lugar 

EQUIPE SUB-15
Vice-campeã

EQUIPE SUB-17
Vice-campeã
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NOSSA HISTÓRIAESPORTE

EQUIPES FEMININAS PARTICIPAM DE 
CBI’S

PARCERIA RESULTA EM MEDALHA EM COMPETIÇÃO NACIONAL

SETE DUPLAS REPRESENTAM OLYMPICO/BETIM EM COMPETIÇÃO NACIONAL

LIGA MINEIRA É O FUTURO DO 
VÔLEI MINEIRO

VÔLEI

A dupla Lara e Emanuely do Olympico Club/Prefeitura de Betim con-
quistou a medalha de Bronze no Campeonato Brasileiro de Vôlei de 
Praia Sub-19. A competição aconteceu no BNB Clube de Fortaleza, 
no Ceará, entre os dias 5 e 8 de dezembro. Nossas atletas venceram 
a dupla Fernanda e Manuela Niemeyer do Tijuca Tênis Clube (RJ), 
por 2 sets a 0 (21/16, 21/12). 

O técnico Giuliano Sucupira acompanhou a equipe que também foi 
composta pela dupla Leila e Júlia. A equipe Olympico/Prefeitura de 
Betim é fruto da parceria das instituições com intuito de fortalecer o 
Vôlei de Areia mineiro.  A medalha conquistada na competição é o 
resultado do planejamento das entidades em prol do Esporte. 

O Comitê Brasileiro de Clubes arcou com as despesas de passagens 
aéreas e hospedagem das atletas e da comissão técnica. 

O Olympico em uma grande par-
ceria com a Prefeitura de Betim 
participou, com cinco duplas 
femininas e duas masculinas, do 
Campeonato Brasileiro Interclu-
bes de Vôlei de Praia Sub-19, na 
sede do Clube dos Funcionários 
CSN, em Volta Redonda-RJ, en-
tre os dias 17 e 20 de outubro.

A comissão técnica foi composta 
pelos técnicos Giuliano Sucu-

pira e Andressa Abecassis. “O 
Olympico parabeniza todos os 
atletas. Agradecemos à Prefeitura 
de Betim pela parceria em mais 
um evento. Não podemos deixar 
de registrar nosso agradecimento 
ao Comitê Brasileiro de Clubes, 
grande incentivador do Esporte 
brasileiro”, destacou a diretora 
de Vôlei Feminino do Olympico, 
Isabel Meniconi.Fo
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ESPORTE

Valorizar e Incentivar o futuro do Voleibol Minei-
ro, essa é a proposta da Liga Mineira Sub-12. O 
Olympico teve a honra de participar da competi-
ção promovida pela Federação Mineira de Vôlei. 

Também disputaram o campeonato as equipes 
do Mackenzie, Minas Tênis, Sada, Escola de Vô-
lei de Lafaiete, Toque Certo e Clube Rodoviário. 
“O Olympico parabeniza a FMV por colocar em 
prática iniciativas como essa, que possibilitam 
às atletas iniciar bem cedo as atividades em 
quadra”, disse a diretora de Vôlei Feminino, Isa-
bel Meniconi.

Nossas equipes de Vôlei Sub-14 e Sub-16 representaram o 
Olympico nos Campeonatos Brasileiros de Vôlei Feminino. 

O torneio Sub-16 foi realizado entre os dias 11 e 16 de outu-
bro, no Mackenzie Esporte Clube, em Belo Horizonte-MG. O 
Sub-14 aconteceu no Praia Clube de Uberlândia-MG, entre 
os dias 5 e 10 de novembro.

As competições foram realizadas em parceria com a Con-
federação Brasileira de Vôlei – CBV e do Comitê Brasileiro 
de Clubes – CBC. Os Campeonatos Brasileiros Interclubes 
fazem parte da Política de Formação de Atletas do CBC, que 
visa o desenvolvimento de seus clubes integrados.

A Tabocas se orgulha em incentivar 
e contribuir para formação de novos 
atletas através de investimento no 
esporte em Minas.



1918 Revista do Olympico Club

Durante o ano, mais de 500 atletas, entre 9 e 19 anos, representaram nosso time por 
todo o país, entre as quadras e as piscinas. Para reconhecer e premiar os protagonistas 
do Esporte, o Clube reuniu, no Salão Social, no dia 17 de dezembro, os patrocinadores, 
atletas, comissões técnicas, autoridades e representantes de federações esportivas, em 
uma cerimônia emocionante.

O vice-presidente de Esportes, Flávio Magalhães, abriu a cerimônia representando o 
presidente do Clube, Walney José de Almeida. Ele agradeceu o apoio dispensado pelos 
patrocinadores e enalteceu o trabalho dos técnicos para as conquistas em quadra.

Logo após a mensagem de abertura, os atletas das equipes de Basquete, Futsal, Na-
tação e Vôlei apresentaram, em um lindo desfile, todos os troféus conquistados em 
copas, campeonatos metropolitanos, estaduais e brasileiros. 

Para agradecer o apoio dos patrocinadores, os atletas entregaram aos seus represen-
tantes uma escultura produzida pela Cooperativa Dedo de Gente. “A Dedo de Gente é 
uma instituição que valoriza o trabalho e o aprendizado artesanal de homens e mulheres 
do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Escolhemos agradecer nossos patro-
cinadores com essas esculturas para valorizar o trabalho de parceiros do terceiro setor 
que, assim como o Olympico, acreditam na valorização e promoção do ser humano”, 
destacou a coordenadora de Marketing do Olympico, Rafaela Almeida. 

Simbolicamente, juntamente com os patrocinadores, foi firmado o início dos projetos: 

• Projeto Excelência no Esporte – Basquete: incentivado pelo Mercantil do Brasil e 
pela Multitécnica, que captaram o valor R$ 398.926,96, via Lei Federal 11.438.

• Projeto Excelência no Esporte III: incentivado pelas empresas Biohosp, Construtora 
Ápia, Tabocas, Mart Minas e ArcelorMittal que captaram R$ 502.930,74, via Lei 
Federal 11.438.

• Projeto Atleta Olympico III: incentivado pelas empresas Mart Minas e Gasmig que 
captaram o valor de R$ 299.890,33, via Lei Estadual 20.824.

• Projeto Atleta Olympico IV: incentivado pelas empresas Mart Minas e ArcelorMittal 
que captaram o valor de R$ 243.933,75, via Lei Estadual 20.824.

• Projeto Atleta Olympico V: incentivado pelas empresas Mart Minas e ArcelorMittal 
que captaram o valor de R$ 246.051,28, via Lei Estadual 20.824.

O momento mais aguardado da noite foi a entrega das premiações individuais dos 
atletas, por categoria e modalidade. Todos os destaques ganharam um Smart Watch. O 
atleta Leonardo Rodrigues, da equipe de Vôlei Masculino Sub-19, foi escolhido como 
destaque geral e ganhou, além de um lindo relógio e uma mochila, um vale-compras 
no valor de R$ 600,00 oferecido pelo patrocinador Mart Minas. A fisioterapeuta Bárbara 
Gosling também foi homenageada como profissional destaque, escolhida por votação 
entre os membros do departamento de Esportes.

Encerrada a cerimônia, os atletas aproveitaram a festa e celebraram o fim da temporada 
2019.

ESPORTE ESPORTE
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OLYMPICO APRESENTA OS RESULTADOS DE 2019 A PATROCINADORES E ATLETAS

ACONTECEU NO ESPORTE

BASQUETE
SUB-11: MATHEUS AZEVEDO

SUB-12: HUGO ASSIS
SUB-13 AZUL: EYDER FERREIRA

SUB-13 VERMELHO: JOÃO VÍTOR MATIAS
SUB-14: VÍTOR SOUZA MOTA
SUB-15: RYAN VICTOR SILVA

SUB-16: BRYAN SILVA
SUB-17: NÍCOLAS SILVA FERREIRA

SUB-18: MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA

FUTSAL
SUB-09: BRUNO LARA

SUB-11: ENZO FLORENZANO
SUB-13: FRANCISCO GODOY

SUB-15: GABRIEL BERNARD DE OLIVEIRA
SUB-17: ANDRÉ AUGUSTO CONTE

NATAÇÃO
MIRIM FEMININO: REBECA DE ALMEIDA
MIRIM MASCULINO: HUGO SANTANA

PETIZ FEMININO: ANNA BEATRIZ NOVAIS
PETIZ MASCULINO: LUCAS MOREIRA

INFANTIL FEMININO: ARIANA MARTINS GOMES
INFANTIL MASCULINO: RENATO MARQUES

JUVENIL FEMININO: LETÍCIA DE PAULA SILVA
JUVENIL MASCULINO: JUAN PABLO SILVA

JÚNIOR FEMININO: LARISSA LINO MORATO
JÚNIOR MASCULINO: RAFAEL ROSA CORTEZ

VÔLEI FEMININO
SUB-12: JÚLIA SALVO E SOUZA

SUB-14: VIVIAN ANDRADE 
SUB-15: FLÁVIA MARIANA GUIOMAR
SUB-16: AMANDA INOCÊNCIO FÉLIX
SUB-17: THAINÁ KIARELLE SOUZA
SUB-19: RAPHAELA DE OLIVEIRA

 
VÔLEI MASCULINO

SUB-15: VÍTOR DALMAR DE MOURA
SUB-16: GABRIEL DOS REIS
SUB-17: VINICIUS DA SILVA

SUB-19: LEONARDO LUIZ GOMES RODRIGUES

ATLETA DESTAQUE GERAL
LEONARDO LUIZ GOMES RODRIGUES

FUNCIONÁRIO DESTAQUE
BÁRBARA MESSIAS GOSLING

Confira os atletas destaque por modalidade

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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ESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE

Em uma palestra inspiradora, o cam-
peão olímpico pela Seleção Brasileira 
de Vôlei em Barcelona (92) e técnico 
do Olympico, Talmo de Oliveira, falou 
aos técnicos, diretores, atletas de to-
das as categorias e seus pais, no dia 5 
de novembro, no Salão Social.

Na oportunidade, Talmo destacou a 
necessidade de acreditar nos sonhos, 
superar os desafios diários, conciliar 
os estudos com as rotinas de treinos e 
ter respeito e disciplina para conquis-
tar os objetivos.

Destacou o trabalho de motivação que 

os treinadores precisam exercer para 
tirar do atleta o melhor desempenho: 
“O Clube me deu a melhor oportuni-
dade, que é tirar dos atletas o melhor 
de cada um deles”. 

O técnico também contou sobre sua 
participação na Olimpíada de Bar-
celona e, para alegria de todos os 
atletas, trouxe a medalha de Ouro que 
guarda com muito carinho. Em um 
ato simbólico, colocou a premiação 
no vice-presidente Flávio Magalhães 
para demonstrar que todos os atletas 
podem ser campeões, basta acredita-
rem e merecerem.

Nos dias 3 e 4 de dezembro, o Comitê Brasileiro de Clubes 
– CBC realizou a quinta edição do Seminário Nacional de For-
mação Esportiva. O evento recebeu mais de 300 inscritos entre 
representantes de clubes, confederações e ligas.

Reunidos com a equipe do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, 
em construção conjunta, foi estabelecido o calendário dos 
Campeonatos Brasileiros Interclubes® – CBI para o próximo 
ano, a Política de Formação de Atletas do CBC que já beneficia 
mais de 120 mil atletas em todo o País e, também, sobre o 
próximo Edital de Chamamento de Projetos.

Sob o tema “Planejando o Ciclo Olímpico e Paralímpico 2020-
2024”, o V Seminário Nacional de Formação Esportiva homena-
geou grandes nomes que contribuem para o Esporte nacional, 
como o Secretário Especial do Esporte, Gen. Décio Brasil; o 
Presidente do Comitê Paralímpico Internacional, membro do 
Colegiado de Direção do CBC, Andrew Parsons; e o campeão 
mundial de ginástica Artística e Embaixador do CBC, Arthur 
Nory.

Pelo segundo ano, o CBC realizou uma programação exclusiva 
destinada a profissionais de Comunicação de clubes integra-
dos,  confederações e ligas, com foco nas novas tendências 
de mercado e Comunicação. Entre as novidades apresentadas, 
está o Manual de Comunicação CBC e o Kit de Identidade Vi-
sual – ambos preparados para tornar mais rápida e dinâmica a 
integração entre clubes e o CBC, além da identidade visual dos 
Campeonatos Brasileiros Interclubes® – CBI.

O programa ainda teve a participação de grandes nomes da Co-
municação, como o diretor de Comunicação do Novo Basquete 
Brasil - NBB, Guilherme Buso e o representante da equipe de 
Comunicação do Clube de Regatas do Flamengo – RJ, Rafa-
el Rezende, além de painel sobre novos modelos de negócio 
dos esportes. Entre a programação especial planejada pelo CBC 
aconteceu um bate-papo com o atleta Arthur Nory. A embaixa-
dora do Olympico, Letícia de Paula, participou da ação com um 
vídeo questionando o papel do clube de Arthur na conquista do 
Ouro no Mundial. 

O Olympico foi representado no evento pelo presidente, Wal-
ney José de Almeida, pelo consultor de Projetos, Cássio Castro, 
pela coordenadora de Esportes, Sofia Bicalho e pela coordena-
dora de Comunicação e Marketing, Rafaela Almeida. 

Em novembro de 2019, sempre acreditando no poder de transformação de uma 
sociedade mais justa e igualitária, o Tricolor da Serra iniciou a execução de dois 
novos projetos via Lei Estadual 20.824 de Incentivo ao Esporte.

Esse trabalho só é possível através do apoio de seus incentivadores que comparti-
lham a mesma missão. Conheça os projetos e seus benefícios.

Projeto Atleta Olympico IV 
Período de execução: 12 meses
Modalidades: Vôlei e Natação
Patrocinadores: ArcelorMittal que destinou R$ 226.930,54 e Mart Minas, com o 
incentivo de R$ 17.003,21.
Benefícios: Materiais esportivos, uniforme e RH.

Projeto Atleta Olympico V
Período de execução: 12 meses
Modalidades: Futsal e Basquete
Patrocinadores: ArcelorMittal que incentivou com R$ 123.054,48 e Mart Minas 
captou R$ 122.996,80.
Benefícios: Materiais esportivos, uniforme e RH.

“ESPÍRITO VENCEDOR” - CAMPEÃO OLÍMPICO MOTIVA ATLETAS DO TRICOLOR COM 
HISTÓRIA DE VIDA

CURSO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA FORMA MAIS UMA TURMA
A professora da turma de Iniciação Esportiva, Renata Paratela, reuniu no dia 
12 de dezembro, no Varandão, as atletas Ana Clara Guimarães e Júlia Rios 
de Simone D. Martins para a formatura das atletas.

A solenidade contou com a participação dos pais, familiares e amigos das 
formandas. Entre os participantes, dois convidados especiais. A embaixa-
dora dos atletas do Clube, a nadadora da equipe Juvenil Letícia de Paula e 
Ediney Zeferino, técnico das equipes Sub-15 e Sub-19 de Vôlei Masculi-
no, que foram escolhidos para ocupar os cargos de madrinha e paraninfo, 
respectivamente. Na oportunidade, puderam falar das suas conquistas e da 
importância do Esporte na vida de cada um. 

O Departamento de Esportes 
está com novos estagiários para 
melhorar ainda mais o atendi-
mento aos atletas. Lucas Régis 
atuará no setor de Psicologia e 
Thabata Barbosa, na Fisiotera-
pia. Os acadêmicos irão auxiliar 
na aplicação de testes e no de-
senvolvimento de projetos volta-
dos para as equipes.
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Fotos: Departamento de Comunicação

ESPORTE

REFORÇO NO ESPORTE

V SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA TRAZ CONTEÚDO PARA DIRIGENTES 
E DEPARTAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

PROJETOS ATLETA OLYMPICO IV E V SÃO INICIADOS
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ENSINAMENTOS SÃO APRESENTADOS EM FESTIVAIS

FESTIVAL DE FUTSAL SEGUROSAT

FESTIVAL DE NATAÇÃO COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA

FESTIVAL DE TÊNIS 

Reunindo mais de 80 alunos, desde a categoria Patinho até 
Aprendizado Avançado, a Escola de Esportes promoveu o II 
Festival de Natação 2019, no dia 19 de outubro, na piscina Se-
miolímpica.

Os alunos puderam demonstrar, aos familiares e sócios do 
Olympico, todos os ensinamentos dos professores do Tricolor, 
dando um verdadeiro show de fofura e talento!

O curso de Natação do Olympico oferece aprendizagem e aper-
feiçoamento dos quatro nados (Crawl, Costas, Peito e Borbole-
ta), proporcionando a prática de atividade física e a revelação 
de talentos que poderão ingressar nas equipes competitivas, 
posteriormente.

A ação contou com o apoio do Colégio Sagrado Coração de 
Maria que, assim como o Olympico, acredita que conhecimento 
é fundamental. E, também, da empresa Segurosat.

O Festival de Futsal Segurosat, realizado 
no dia 6 de outubro, contou com a parti-
cipação de 50 alunos, entre eles, os alu-
nos da escola do Vale dos Cristais. Todos 
os participantes foram presenteados com 
medalhas oferecidas pelo patrocinador 
Segurosat e um kit do Colégio Sagrado 
Coração de Maria.

Com a participação de 12 alunos da escola de 
Tênis e alunos da Iniciação Esportiva, no dia 5 
de outubro, foi promovido o Festival de Tênis. Os 
participantes puderam aprender novas técnicas 
com os professores Carlinhos e Hebert. O Colé-
gio Sagrado Coração de Maria também apoiou a 
ação com medalhas e kit. 

 A história do Olympico Club com o Voleibol é conhe-
cida por todos, afinal, o Clube nasceu do sonho de “11 
meninos” que se juntaram para jogar Vôlei em uma qua-
dra improvisada, no quintal da família Magalhães Pinto. 
Quase 80 anos depois, a ligação com o Esporte só au-
menta. 

Entre os dias 26 de novembro e 8 de dezembro, o Clube 
recebeu 33 delegações, mais de 460 atletas, cerca de 
60 membros de comissões técnicas, em busca dos tí-

tulos dos Campeonatos Brasileiros Interclubes de Vôlei 
Masculino Sub-17 e Feminino Sub-18. A competição 
do naipe Masculino recebeu 14 equipes, sendo que o 
naipe Feminino, 19. 

Em um momento que entrou para a história, o Tricolor da 
Serra realizou a cerimônia de premiação do CBI Sub-17 
em conjunto com a abertura da competição Sub-18. A 
seguir, você confere os detalhes das competições que 
alegraram todos que passaram pelo Clube.

OLYMPICO VIVE DIAS INTENSOS DE VOLEIBOL

Traga seu filho para o Olympico. Consulte horários e valores na Secretaria do 
Clube ou pelo telefone (31) 3073-9111.
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ESPECIAL CBI ESPECIAL CBI

O torneio Masculino aconteceu entre os dias 
26 de novembro e 2 de dezembro. Os jogos 
foram realizados no Ginásio do Olympico e na 
sede do Cruzeiro, no Barro Preto. A primeira 
edição da categoria Sub-17 terminou com o 
Sada Cruzeiro conquistando o título. O clu-
be mineiro venceu o clássico contra o Minas 
Tênis Clube por 3 sets a 0, com as parciais 
25/23, 25/21 e 25/20.

Se na luta pelo troféu de campeão tivemos 
um clássico “Pão de Queijo”, a disputa pela 
medalha de Bronze foi liderada por cariocas. 
O Fluminense venceu o clássico contra o Bo-
tafogo, por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 
25/15 e 30/28. A quinta posição ficou com 
o Círculo Militar que superou a Sogipa por 3 

sets a 0, parciais de 25/20, 25/22 e 27/25.

Os atletas do Tricolor da Serra jogaram bem 
durante toda a competição, ficaram com a sé-
tima posição ao bater o Tijuca Tênis Clube por 
3 sets a 1, parciais de 25/20, 25/19, 22/25 e 
25/17. A disputa do nono ao décimo quarto 
lugar foi feita em um hexagonal com cinco 
rodadas. 

Durante a cerimônia de premiação, o atleta 
Ramon Halfeld do Sada Cruzeiro foi eleito 
pelos técnicos da competição, membros da 
Federação Mineira e pelo ex-presidente do 
Olympico Hélcio Nunan como o atleta MVP 
da final. Ramon faturou um kit de produtos da 
empresa TM7, patrocinadora do evento.

O torneio Feminino aconteceu entre os dias 2 
e 8 de dezembro. Com a casa cheia, o Tricolor 
da Serra sediou 36 dos 54 jogos. As outras 
18 partidas foram disputadas no ginásio do 
Mackenzie Esporte Clube. 

O Tijuca Tênis Clube conquistou o título, ao 
vencer a equipe do Fluminense por 3 sets a 
1, com as parciais de 25/19, 25/23, 20/25, 
25/16. 

A medalha de Bronze ficou com o Macken-
zie que superou o Grêmio Náutico União. Na 
disputa pelo quinto lugar, o Dentil/Praia Clube 
superou o ADC Bradesco por 3 sets a 2. Já na 
disputa de sétimo lugar, o Minas Tênis Clube 
venceu, por 3 sets a 0, as atletas do Olympico, 
com as parciais 25/15, 25/16, 25/15.

Homenageado na competição, Hélcio Nunan 
teve a missão de escolher a atleta que mais se 
destacou na partida final. A capitã da equipe 
do Tijuca, Marcelle da Silva, foi eleita MVP do 
CBI Sub-18. Ela faturou um kit de produtos da 
TM7.  A TM7 também presenteou as atletas do 
Olympico com produtos da marca. 

O Tricolor da Serra disputou seis jogos, ganhou quatro e perdeu 2. Confira a trajetória do Clube 
na competição, com as parciais: Com jogos disputadíssimos, o Olympico competiu com garra todos os confrontos. Confira o 

caminho da equipe durante o torneio.

O OLYMPICO NA COMPETIÇÃO
O OLYMPICO NA COMPETIÇÃO

1ª rodada: Olympico Club 3 x 0 Aero Clube (25/20, 25/20 e 25/19)

2ª rodada: Olympico Club 3 x 0 Sogipa  (25/23, 25/20, 25/16)

3ª rodada: Olympico Club 0 x 3 Tijuca (17/25, 19/25 e 19/25)

Quartas de final: Olympico Club 1 x 3 Fluminense (25/23, 17/25, 15/25 e 14/25)

Disputa de 5º a 8º lugares: Círculo Militar 3 x 2 Olympico Club (23/25, 25/13, 23/25, 25/19, 15/7)

Disputa de 7º lugar: Tijuca 1 x 3 Olympico Club (20/25, 19/25, 25/22 e 17/25)

1ª rodada: Olympico Club 3 x 0 Aero Clube (25/22, 25/15 e 25/19)

2ª rodada: Olympico Club 3 x 2 Grêmio Náutico (24/26, 25/22, 25/22, 23/25, 15/12)

3ª rodada: Olympico Club 3 x 0 Duque de Caxias (25/14, 25/21, 25/15)

Quartas de final: Olympico Club 0 x 3 Mackenzie (16/25, 13/25 e 24/26)

Disputa de 5º a 8º lugares: Dentil/Praia Clube 3 x 0 Olympico Club (25/16, 25/13 e 25/16)

Disputa de 7º e 8º lugares: Olympico Club 0 x 3 Minas Tênis Clube (25/15, 25/16, 25/15)

MASCULINO SUB-17 FEMININO SUB-18

CÍRCULO MILITAR (PR)

DENTIL/PRAIA CLUBE (MG)

GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO (RS)

RECREIO DA JUVENTUDE (RJ)

NÁUTICO (PE)

FLAMENGO (RJ)

DUQUE DE CAXIAS (PR)

5º

5º

9º

9º

13º

13º

17º

3º 3º

7º

7º

11º

11º

15º

6º

6º

10º

10º

14º

14º

18º

4º
4º

8º

8º

12º

12º

16º

SOGIPA (RS)

ADC BRADESCO (SP)

SANTA MÔNICA (PR)

 CLUBE CURITIBANO (PR)

AEROCLUBE (RN)

BNB CLUBE (CE)

LIGA PARAIBANA (PB)

BOTAFOGO (RJ)
GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO (RS)

TIJUCA TÊNIS CLUBE (RJ)

OLYMPICO CLUB (MG)

LIGA PARAIBANA (PB) 

GRAJAÚ (RJ)

CEV (MG)

FLUMINENSE (RJ) MACKENZIE (MG)

OLYMPICO CLUB (MG)

MINAS TÊNIS CLUBE (MG)

REMO (PA)

CÍRCULO MILITAR (PR)

AEROCLUBE (RN)

MINAS TÊNIS 
CLUBE (MG)

FLUMINENSE (RJ)

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E 
ESPORTIVA SADA (MG)

TIJUCA TÊNIS CLUBE  (RJ)

CAMPEÃO CAMPEÃO

VICE-CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO

CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Fo
to

:  
Fe

rn
an

do
 R

ob
er

t

Fo
to

:  
Fe

rn
an

do
 R

ob
er

t

Foto:  TM7



27Revista do Olympico Club26

ESPECIAL CBI

Reconhecer o desempenho dos atletas é 
um fator que gera motivação. O Olympi-
co ganhou dois aliados importantes para 
fomentar a vontade dos competidores de 
vencer. No campeonato Masculino Sub-
17, os melhores das partidas ganharam 
um voucher em produtos, no parceiro Santíssimo Pão.

Na competição Feminina Sub-18, a XSport, patrocinadora ofi-
cial da competição, ofertou brinde para as melhores das parti-
das e, também, para os times primeiros colocados.  

A competição não viveu apenas de jo-
gos. Nas arquibancadas, as atletas e as 
comissões técnicas se divertiram com 
os álbuns de figurinhas. A ação gerou 
interação entre os colecionadores que 
puderam levar na bagagem uma linda 
recordação.

E quem completou o álbum primeiro le-
vou brinde. No CBI Masculino, o atleta 
Felipe Sanches do Tijuca Tênis Clube 
levou o brinde do Olympico para casa. 
No Feminino, pelo segundo ano con-

secutivo, com o apoio da mãe Maria 
D’Ajuda – figura cativa nas arquiban-
cadas do Olympico, a atleta do Tricolor 
Ana Izabel garantiu o prêmio e a mãe, 
o título de especialista em completar 
álbuns.

Não completou seu exemplar? Na loja 
virtual do parceiro CaraColada, os 
colecionadores podem encomendar as 
figurinhas faltantes. 
Acesse www.caracolada.com.br.

Em 12 dias, ficamos 156 horas online 
com os apaixonados por Vôlei, uma 
média de 13h por dia. Pessoas de todo 
o país e até do exterior acompanharam 
os jogos, provendo muita interatividade 
e torcida. De acordo com o Facebook, 
rede social usada na transmissão dos jogos, sete mil 
usuários da plataforma se envolveram com os jogos por 
meio de comentários ou curtidas. E, ainda, 60,6 mil pessoas 
visualizaram os vídeos, por no mínimo 3 segundos. Números 
que comprovam o sucesso e grandiosidade da competição.

DESTAQUES DAS PARTIDAS ÁLBUM DE FIGURINHASTRANSMISSÃO

A convite do Sada Cruzeiro, os atletas da equipe 
Sub-17 de Vôlei do Clube Curitibano acompa-
nharam a partida entre Sada Cruzeiro x Sesi-RJ, 
pela 7ª rodada da Superliga Masculina. Mais 
uma oportunidade ofertada pelo Campeonato 
Brasileiro Interclubes.

O CBI Sub-18 proporcionou o encontro de dois 
campeões olímpicos pela Seleção Brasileira de 
Vôlei, em Barcelona, 1992. Jorge Edson, técnico 
da equipe Sub-18 do Clube Curitibano e Talmo 
de Oliveira, técnico da equipe Sub-16 do Olym-
pico. Os medalhistas se encontraram entre um 
jogo e outro e relembraram os tempos de atletas

O Secretário de Esporte e Lazer de Belo Hori-
zonte, Elberto Furtado compareceu ao CBI Mas-
culino. Ele elogiou a estrutura da competição e 
conversou com os atletas.

CURIOSIDADES
Encontro com os ídolos Visita especialDe olho na Superliga

Reencontro

Visita do Secretário

CBV de olho nas atletas

De volta para casa?

Os jogos do CBI Masculino Sub-17 realizados no 
ginásio do Cruzeiro possibilitaram o encontro dos 
jovens esportistas com ídolos do time adulto do 
Sada Cruzeiro, que coleciona títulos no Voleibol. 

Aliando Esporte à Educação, o Colégio Magnum 
visitou o CBI Feminino Sub-18. Um incentivo 
para as alunas que desejam ingressar no Esporte.

O preparador físico das Seleções Brasileiras 
Femininas de Base, Rommel Milagres, acom-
panhou e aplicou testes físicos nas atletas par-
ticipantes do CBI Feminino. Rommel integra a 
comissão técnica da Confederação Brasileira 
de Voleibol. Em setembro de 2019, Rommel 
e algumas das atletas que disputaram o CBI 

Um rostinho conhecido no Olympico esteve 
presente no CBI. A atleta Diana Martins, que 
defendeu o Olympico entre 2013 e 2018, foi 
presença certa no Ginásio do Olympico durante 
a competição, mas ela não está de volta. Diana 
participou da competição, defendendo a equipe 
do ADC Bradesco. 
“Foi muito bom voltar ao Olympico, reencontrar 
meus amigos e minha família. A mudança para 
o Bradesco me fez evoluir muito como atleta, 
mas sou muito grata por tudo que o Olympico 
fez por mim”, destacou Diana. Pelo Tricolor da 
Serra, entre suas conquistas estão os títulos 

ESPECIAL CBI

GALERIA DE FOTOS

do Campeonato 
Metropolitano nas 
categorias Sub-14 
e Sub-15. Diana 
foi o destaque da 
equipe do Olym-
pico no CBI de 
2018, chamando a 
atenção do técnico 
da equipe paulista.

- como a atleta 
Marcelle, do Tiju-
ca Tênis Clube e 
Júlia Gambatto, do 
Minas Tênis Clube 
-  estiveram no Egi-
to e conquistaram o 
Bronze no mundial 
de Vôlei Feminino 
Sub-18.
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ESPORTE

ALÉM DAS QUATRO LINHAS
UM TIME DE AMOR 

O Olympico Club escalou um time de craques para um “jo-
gaço”. Em jogo, apenas amor e solidariedade. Nesse cam-
peonato não havia adversário, apenas amigos. De um lado, 
atletas do Tricolor das equipes de Natação, Vôlei, Futsal e 
Basquete. Do outro, os pacientes da Oncologia infantil do 
Hospital da Baleia. Durante todo o mês de outubro, eles tro-
caram mensagens, vídeos e fotos criando muita expectativa 
pelo encontro de padrinhos e afilhados. 

O palco do encontro, Hospital da Baleia. Em um momento 
regado a mais pura emoção, as tradicionais modalidades dos 
atletas foram esquecidas, dando espaço a especialistas em 
pega-pega e pique-esconde. O que não faltou foi disposição 
para brincar.

Nossos jovens esportistas distribuíram presentes, bonés e 
até guloseimas – tudo com liberação médica. O atleta An-
dré Augusto, da equipe Sub-18 de Basquete, pelo segundo 
ano consecutivo, levou aos pequenos sorvetes deliciosos da 
Amora & Mel, empresa de sua família, deixando a visita ain-
da mais doce.

A ação teve por objetivo dar aos pacientes e aos atletas um 
novo estímulo para enfrentar os desafios do dia a dia, como 
conta Rafaela Almeida, coordenadora de Marketing do Olym-
pico e idealizadora da ação: “Mais do que formar atletas, 
um time campeão, nosso compromisso é formar cidadãos de 
bem, conscientes. Dia de pura emoção para nossos jovens 
atletas se doarem e desenvolverem, também, o seu lado hu-
mano de retorno à sociedade. No ano que vem tem mais!”.

Os representantes do Olympico aproveitaram para entregar 
as doações de leite que foram coletadas no Clube, cerca de 
600 litros. Por dia, o Hospital da Baleia gasta 120 litros na 
dieta dos pacientes. 

Também, durante a visita, os atletas entregaram aos repre-
sentantes do Hospital um cheque no valor de R$ 1.000,00 
doado por um sócio do Olympico.

Agradecemos o apoio do Mart Minas, patrocinador oficial do 
Olympico e do Hospital da Baleia, por ser o responsável pelo 
transporte e logística das doações coletadas.

Há 75 anos, o Hospital da Baleia é referência em atendimen-
to pelo SUS, no Estado. Anualmente, são mais de 600 mil 
procedimentos médicos de pacientes vindos de 88% dos 
municípios mineiros, sendo a maioria deles via Sistema Úni-
co de Saúde – SUS. O Baleia possui centros de referência 
em Oncologia Adulta e Pediátrica, Nefrologia (com ênfase na 
Hemodiálise e Transplante Renal), Ortopedia, Pediatria, Ci-
rurgia Bariátrica e Metabólica, além do Centro de Tratamento 
e Reabilitação de Fissuras Labiopalatais e Deformidades Cra-
niofaciais (Centrare).
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FIQUE POR DENTRO
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No dia 7 de outubro, representantes do Olympico participaram 
da reunião especial na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
– ALMG, em homenagem aos 50 anos da Federação dos Clubes 
do Estado de Minas Gerais – FECEMG. A reunião foi proposta 
atendendo o requerimento do deputado Estadual e apresentador 
da TV Record Minas, Mauro Tramonte.

A Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais foi fundada 
em 11 de dezembro de 1969. Durante seus 50 anos, sempre 
manteve o compromisso de trabalhar da melhor forma possível 
para seus associados, realizando o trabalho de assessoria e fo-
mento da política do desporto amador em seus clubes. 

“A FECEMG conta com 23 clubes afiliados. O Olympico tem a 
honra de ser membro de uma instituição tão séria e importante, 
que luta pelas causas dos clubes mineiros. Parabéns a Marco-
lino de Oliveira, presidente da FECEMG, por conduzir de forma 
brilhante a instituição”, disse o conselheiro Nato do Olympico e 

assessor da presidência da FECEMG, Nismar Reis. 

Na oportunidade, três representantes do Olympico foram home-
nageados: o presidente Walney José de Almeida, representado 
pelo vice-presidente Financeiro, Valter Francisco, o ex-presi-
dente do Olympico e conselheiro Nato, Nismar Alves dos Reis e 
o diretor de Sinuca, José Sílvio Abras. O vice-presidente Social, 
Cristóvão Eyer Cabral e o departamento de Futsal, com a pre-
sença dos atletas da equipe Sub-9, prestigiaram a solenidade. 

O Olympico encerra o ano com a efetivação da compra do imóvel nº 761, da 
Rua Professor Estêvão Pinto.  Sonho antigo da diretoria do Clube, o imóvel 
integra, a partir de agora, a fachada da Portaria Principal, totalizando 60 metros 
de frente.

A compra foi apresentada e aprovada pelo Conselho Deliberativo do Olympi-
co. Com a nova aquisição, a diretoria do Clube já trabalha em um projeto de 
revitalização e melhorias da fachada, que será apresentado à Prefeitura de Belo 
Horizonte. O projeto será realizado a longo prazo, sem previsão para início das 
obras, mas temos a certeza de que melhorias irão acontecer. 

No dia 7 de dezembro, a Federação dos Clubes do Estado de Minas Ge-
rais – FECEMG comemorou os 50 anos de sua fundação. Em uma pres-
tigiada solenidade no salão Portinari do Iate Tênis Clube, autoridades e 
personalidades do Esporte nacional, estadual e municipal se reuniram 
com os presidentes e dirigentes de todos os clubes afiliados à Entidade. 
O Olympico foi representado pelo presidente Walney Almeida, o conse-
lheiro Nato, Nismar Reis e o diretor de Sinuca, José Sílvio Abras.

O presidente da Confederação Nacional dos Clubes – Fenaclubes, Arial-
do Boscolo, também marcou presença na confraternização e aproveitou 
a oportunidade para homenagear a FECEMG com uma placa, pelos des-
tacados trabalhos ao longo dos seus 50 anos de existência. 

O vice-presidente do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, Paulo Maciel, 
também esteve presente e ressaltou a grande importância dos clubes 
mineiros na formação de atletas de alto rendimento, denominando nosso 
Estado como celeiro de craques. 

FECEMG COMEMORA 50 ANOS COM PRESENÇA DE AUTORIDADES
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MEMBROS DA DIRETORIA PARTICIPAM DE HOMENAGEM À FECEMG NA ASSEMBLEIA

OLYMPICO ADQUIRE IMÓVEL NA RUA ESTÊVÃO PINTO
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A FENACLUBES promoveu, com sucesso, mais uma edição do 
Congresso Brasileiro de Clubes – o último do Projeto Plurianual 
2016-2020. O encontro aconteceu entre os dias 22 e 24 de no-
vembro, no SERHS Natal Grand Hotel & Resort. O Olympico teve 
a honra de ser representado pelo presidente, Walney Almeida, 
pelo vice-presidente de Esportes, Flávio Magalhães, pelo vice-
-presidente Financeiro, Valter Francisco, pelo vice-presidente 
Administrativo, Daniel Cardozo e pelo conselheiro Nato, Nismar 
Alves dos Reis.

No evento, foram proferidas duas grandes palestras: a primeira 
com a ex-jogadora de Basquete Janeth Arcain, campeã mundial 
e pan-americana, que dividiu com os presentes várias histórias 
da sua vida e da sua carreira, deixando importantes lições e di-
cas aos presidentes e dirigentes clubísticos. A segunda palestra 
foi ministrada por Carlos Hilsdorf, considerado um dos melho-
res palestrantes motivacionais do Brasil, que conseguiu entreter 
e cativar os presentes, transmitindo valiosas lições e valorizando 
as potencialidades de todos!

O Congresso de Natal também recebeu mais uma edição da 
Reunião do Conselho Interclubes – CI – órgão estratégico da 
FENACLUBES que serve como fórum de discussão de proble-
mas afins do segmento. O Conselho é constituído pelos Clubes 
TOP 100 mais representativos em seus estados e os formadores 

de atletas olímpicos e paraolímpicos do Brasil. “É um orgulho 
imenso saber que nosso Clube está entre os 100 mais impor-
tantes do país e tem contribuído para o crescimento do setor. 
Participar de eventos como o Congresso nos possibilita inte-
ratividade e intercâmbio com outros clubes e, assim, cada um 
compartilha um pouco da sua experiência para podemos seguir 
em busca de melhorias. No próximo ano, não mediremos esfor-
ços para buscar a Placa Ouro dos Clubes TOP 100”, destacou o 
presidente Walney Almeida. 

Em um dia de muita alegria, os funcionários do Olympico e seus 
familiares se reuniram para a tradicional Festa de Confraternização. 

O evento foi realizado no dia 16 de dezembro, com intuito de agra-
decer aos colaboradores pelo ano de trabalho e dedicação, estreitar 
laços de amizade entre os setores e encerrar mais um ciclo de forma 
leve e descontraída.

A festa contou com a participação dos diretores que auxiliaram no 
sorteio de brindes oferecidos pelos associados, pelos parceiros En-
geloc, WTS, Albanos e pelo Clube. Os brindes mais cobiçados foram 
os televisores de 32 e 50 polegadas. Os sortudos foram Cristiano 
Ferreira, do setor de Manutenção e Lucas Brito, do Departamento da 
Escola de Natação. 

FUNCIONÁRIOS SE ENCONTRAM PARA CELEBRAR O ANO

CONGRESSO DE CLUBES REÚNE PERSONALIDADES EM NATAL-RN

RANKING DE TÊNIS

FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

A primeira edição do Torneio Ranking reuniu mais de 60 
tenistas classificados pelos resultados no Torneio Interno 
e na Olympiada. O objetivo da competição foi desafiar os 
melhores ranqueados.  

Os tenistas foram divididos em cinco categorias, sendo: 
Master, Feminina, 5ª Classe, 4ª Classe e Aberta. “A partir 
dos resultados dessas competições, tivemos a oportunida-
de de desafiar os participantes melhores ranqueados para 
melhorar suas posições no ranking”, contou a diretora de 
Tênis, Marcelle Prates.

O ranking final foi divulgado em uma confraternização, no 
dia 9 de novembro.  Veja ao lado como ficou os primeiros 
lugares de cada categoria. Para conferir o resultado com-
pleto acesse o nosso site: www.olympico.com.br.
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A convite do presidente da Federação 
Mineira de Vôlei – FMV, Tomás Men-
des, o presidente do Olympico, Walney 
Almeida e o conselheiro Nato, Nismar 
Reis, estiveram em Uberlândia, entre os 
dias 30 de outubro e 1º de novembro, 
para acompanhar a Supercopa de Vôlei 
e visitar o Praia Clube. 

Na primeira etapa da viagem, os repre-
sentantes do Olympico foram recebidos 
pelo presidente do Praia Clube, Carlos 
Augusto e o prefeito da Cidade, Odelmo 
Leão. Eles conheceram a estrutura do 
Praia e trataram de assuntos relativos ao 
segmento clubístico. 

Na noite do dia 30 de outubro, os re-
presentantes do Olympico receberam 
reconhecimento do Poder Legislativo 

de Uberlândia pelos relevantes serviços 
prestados em prol da promoção ao Es-
porte, lazer e convivência social, propor-
cionados aos sócios, atletas e alunos. A 
cerimônia aconteceu no restaurante da 
piscina Olímpica do Praia Clube e con-
tou com a participação da diretoria Praia-
na, do presidente da Câmara Municipal 
de Uberlândia, o vereador Hélio Ferraz 
Baiano e demais vereadores.

Walney e Nismar ainda prestigiaram a 
abertura da Supercopa, no ginásio Sa-
biazinho. A competição, organizada pela 
Confederação Brasileira de Voleibol - 
CBV com apoio da FMV, reuniu as equi-
pes campeãs da Copa Banco do Brasil e 
Superliga Feminina e Masculina da últi-
ma temporada. 

VIAGEM A UBERLÂNDIA FORTALECE RELAÇÃO DO OLYMPICO COM CLUBE DO 
TRIÂNGULO MINEIRO

Foto: Praia Clube

FIQUE POR DENTRO

CATEGORIA ABERTA
Fernando Alencastro com 1050 pontos

5ª CLASSE
Augusto Vaz com 1000 pontos

4ª CLASSE
Ralph Rodrigues com 1150 pontos

MASTER (ACIMA DE 55 ANOS)
Walfrifo Garcia com 1090 pontos

FEMININO
Marcella Macedo com 1150 pontos
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EVENTOS SOCIAIS

HAPPY HOUR  18/10 - PAULINHO TIGRE HAPPY HOUR  22/11 - LUCAS E ERLON

DOMINGO DIVERTIDO ESPECIAL DE HALLOWEN

DOMINGO MUSICAL  10/11 - GRATA DOSE
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fotos em 

olympicoclub
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EVENTOS SOCIAIS

EVENTOS SOCIAIS

Com boias de todas as cores e tipos pela piscina Recreativa, toda 
a família Olympico pôde comemorar o Dia das Crianças na Pool 
Party Kids, no dia 12 de outubro.

A festa foi animada pelo DJ Chiquinho que tocou os sucessos 
musicais mais curtidos pela garotada. Além da diversão no Par-
que Aquático, outras atividades aconteceram em paralelo no Clu-
be. Na quadra A, brinquedos infláveis – boliche humano, tobogã 
e pula-pula – fizeram a diversão da turminha. E não ficou apenas 

nisso, foram distribuídos geladinhos, pipoca e algodão doce. 

Dia das Crianças sem presente não tem graça. Foram distribuídas, 
para todas as crianças, bolas infláveis que coloriram o Clube du-
rante todo o dia. 

O tradicional sorteio das bicicletas foi realizado na piscina. Os 
sortudos foram os sócios Davi Nobre, de 3 anos e Lara Silveira, 
de 9 meses.

TEVE POOL PARTY PARA CELEBRAR O DIA DAS CRIANÇAS
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OKTOBERFEST
OKTOBERFEST TRAZ UM PEDACINHO DA ALEMANHA PARA O OLYMPICO

A primeira edição da Oktoberfest do Olympico cumpriu 
todas as expectativas. Com lotação máxima, os sócios do 
Olympico e seus convidados puderam curtir nove  horas 
de muita festa, com chope Albanos e comidas típicas. 

Os pratos tradicionais foram feitos pelos concessionários 
do Clube, restaurante Solaris e Bar do Marcelo. No car-
dápio, não poderiam faltar os tradicionais joelho de porco 
e chucrute, além de várias opções de linguiça populares 
na Alemanha.

Um dos destaques da festa foi o Campeonato de Chope 
no Metro. A cada rodada, duas duplas disputavam quem 
bebia mais rápido. Os vencedores levaram brindes do 

nosso patrocinador Engeloc e do parceiro Albanos. A 
diversão também tomou conta do Concurso de Caracte-
rização Alemã. 

A festa contou com a animação das bandas Bruma e Che-
vette Hatch. Para as crianças, um espaço kids, patrocina-
do também pela Engeloc, foi montado para atender bem 
os pequenos.

A Oktoberfest contou com o patrocínio das empresas En-
geloc, Mart Minas, Acarte responsável pela destinação 
dos copos de chope entregues como cortesia, Pronto So-
corro Veterinário, Comina Conservação e Limpeza e apoio 
do Albanos, Bar do Marcelo e Restaurante Solaris.

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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ALUGUE AQUI SEU EQUIPAMENTO 
PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA

ANDAIMES
ASPIRADORES DE PÓ
COMPACTADORES
COMPRESSORES
ENCERADEIRAS
ESCADAS
FURADEIRAS
LAVADORAS
LIXADEIRAS
MARTELETES
MARTELOS
SERRA MÁRMORE

MATRIZ – Av. Dom Pedro II, 1738 – Carlos Prates  - BH 
(31) 3287-2529

FILIAL 1 – Av. Uruguai, 86 – Sion  - BH
(31) 2531-3151

FILIAL 2 – Av. Toronto, 782 – Jardim Canadá  -  Nova Lima
(31) 3541-5981

3 LOJAS INTERLIGADAS  
POR SISTEMA. 

TOTAL FACILIDADE PARA 
RETIRAR E DEVOLVER 

EQUIPAMENTOS LOCADOS.

Martelo rompedor Lavadora de alta pressão Roçadeira

www.engeloc.com.br • engeloc@engeloc.com.br
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CHEGADA DO PAPAI NOEL

EVENTOS SOCIAIS

Muitas crianças acompanharam a chegada do Papai 
Noel, no dia 15 de dezembro, no Varandão. O bom 
velhinho foi recepcionado pelos pequenos, recebeu 
cartinhas, tirou fotos e distribuiu guloseimas.

A programação do dia foi pra lá de especial. As 
crianças puderam se divertir com tobogã na piscina 
Recreativa e produziram cartões natalinos para ami-
gos, familiares e até mesmo para o bom velhinho. 
As famílias também curtiram a hidro recreativa e a 
música do sertanejo Luan Cruz.

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub

EM MANHÃ MÁGICA, PAPAI NOEL 
ENCANTA O TRICOLOR DA SERRA
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EVENTOS SOCIAIS EVENTOS SOCIAIS

FEIJUCA OLYMPICO/MART MINAS REÚNE SÓCIOS EM GRANDE FESTA

A banda Baianeiros transformou a Feiju-
ca do Olympico em um Carnaval fora de 
época. As músicas animadas contagiaram 
os associados que curtiram o evento rea-
lizado no dia 30 de novembro, na quadra 
A. Para fechar a programação, a banda Bom 
de Samba continuou no clima do agito com 
um bom samba raiz. 

O ponto alto foi a gastronomia com open 
food de tira-gostos e feijoada completa e 
open bar de caipirinha, chope Albanos, re-
frigerante e água. 

“Foi com muita satisfação que realizamos 
a segunda edição do evento. Pelo segun-
do ano consecutivo, tivemos o apoio más-
ter do Mart Minas, que homenageamos 
na denominação do evento. Nesta edição, 
também contamos com a parceria da VMA 
Engenharia. Nossa expectativa é de repetir o 
evento em 2020, pois tem agradado muito 
aos nossos associados”, contou o vice-pre-
sidente Social, Cristóvão Cabral. 

OLYMPIADA
EQUIPE PRETA DISPARA E VENCE OLYMPIADA

FEIJUCA

Foram 56 dias de competição, um torneio com 16 modalidades 
esportivas, que reuniu 267 associados do Olympico na 5ª edi-
ção da Olympiada Olympico Mart Minas. Ao todo, cerca de 70 
partidas foram realizadas, perdendo-se a conta do número de 
gols, pontos e pódios. O que não se perdeu foram as marcas da 
equipe Preta que venceu com larga vantagem.

Para comemorar o sucesso da competição, os participantes se 
reuniram no dia 28 de setembro, em uma superfesta patroci-
nada pelo Mart Minas, parceiro do Clube. Entre as atrações da 
festa estavam as bandas Mais Amor – Pagode Retrô  e Carlim 
Alves, além de um cardápio delicioso e muita bebida gelada.

Como agradecimento pelo apoio dedicado ao Clube e ao tor-
neio, o Olympico homenageou o presidente do Mart Minas, 
Rono Neves, com um exemplar completo do álbum de figuri-
nhas, um sucesso entre os participantes da competição. 

O vice-presidente Social e um dos organizadores da Olympiada, 
Cristóvão Cabral, declarou: “Cada equipe trabalhou de forma 
fantástica, sempre em prol do coletivo. E essa é nossa maior 
recompensa. Agradeço a cada um dos participantes pelo envol-
vimento nos jogos, por toda dedicação e comprometimento”. 

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO POR 
MODALIDADE

BASQUETE – EQUIPE PRETA

BEACH TENNIS – EQUIPE PRETA

BURACO – EQUIPE PRETA

FUTSAL FEMININO – EQUIPE VERDE

FUTSAL MASCULINO – EQUIPE PRETA

FUT VÔLEI – EQUIPE PRETA

NATAÇÃO – EQUIPE BRANCA

PETECA – EQUIPE VERDE

SINUCA – EQUIPE AZUL

TÊNIS – EQUIPE PRETA

TÊNIS DE MESA – EQUIPE BRANCA

TRUCO – EQUIPE BRANCA

VÔLEI DE AREIA DUPLA MASC. – EQUIPE PRETA

VÔLEI DE AREIA QUARTETO – EQUIPE PRETA

XADREZ – EQUIPE PRETA

SQUASH – EQUIPE VERDE

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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PETECA

TORNEIOS INTERNOS

TORNEIO DE PETECA
A diretoria de Peteca realizou mais um Torneio de Peteca bastan-
te movimentado, entre os dias 5 de outubro e 2 de novembro. 
O campeonato reuniu mais de 40 competidores, divididos nas 
categorias A, A1, B, C e Sênior, em partidas de altíssimo nível 
de competitividade. 

Para fechar a competição com chave de ouro, os petequeiros 
se reuniram em uma confraternização no Espaço Gourmet, logo 
após as disputas finais.
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NATAÇÃO

TORNEIOS INTERNOS

VII TORNEIO ÂNGELA MAESTRINI DE NATAÇÃO

O Parque Aquático do Olympico Club recebeu, no dia 
10 de novembro, a VII edição do Torneio Ângela Ma-
estrini de Natação. Um sucesso entre os participantes. 

A competição contou com a participação da homena-
geada que é uma das referências de ex-atletas do Cube 
e que, hoje, é patrocinadora da Natação do Olympico. 
Ao final, houve um almoço de confraternização entre os 
inscritos, com a distribuição de medalhas.

Confira a classificação
100 METROS LIVRE MASCULINO
Categoria 50 a 59 - Campeão: Enrico Sardu
Categoria 40 a 49 - Campeão: Fernando Antônio
Categoria 20 a 29 - Campeão: Matheus Pedrosa

25 METROS LIVRE MISTO
Categoria 80+ - Campeão: Ângelo Maestrini
Categoria 70 a 79 - Campeão: Martinho de Oliveira
Categoria 60 a 69 - Campeão: Francisco Marzano
Categoria 50 a 59 - Campeão: Maurílio Leite

50 METROS PEITO MASCULINO
Categoria 70 a 79 - Campeão: Alceu Chaves
Categoria 60 a 69 - Campeão: Márcio de Paiva
Categoria 20 a 29 - Campeão: Matheus Pedrosa

100 METROS PEITO MISTO
Categoria 50 a 59 - Campeã: Ângela Maestrini

50 METROS BORBOLETA MASCULINO
Categoria 60 a 69 - Campeão: Maurício Paiva
Categoria 40 a 49 - Campeão: Fernando Antônio

25 METROS PEITO MISTO
Categoria 80+ - Campeão: Ângelo Maestrini
Categoria 70 a 79 - Campeão: Martinho Oliveira
Categoria 50 a 59 - Campeã: Ângela Maestrini

50 METROS COSTAS MASCULINO
Categoria 60 a 69 - Campeão: Márcio de Paiva

25 METROS COSTAS MISTO
Categoria 80+ - Campeã: Maria Célia Maestrini
Categoria 70 a 79 - Campeão: Alceu Chaves 
Categoria 60 a 69 - Campeão: Francisco Marzano

50 METROS LIVRE MISTO
Categoria 50 a 59 - Campeão: Adison Augusto
Categoria 40 a 49 - Campeão: Fernando Antônio

REVEZAMENTO 6X25 MISTO
Campeã: Equipe B (Matheus, Ângela Maestrini, 
Maurício, Adison, Ângelo e Márcio)

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub

Confira a colocação:

Grupo A - Pimenta

Grupo A 1 - Guilherme e Zezé

Grupo B - Mário e Augusto

Grupo C - Lincoln e Anderson 

Grupo Sênior - Chico
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BEM VIVER

BEM VIVER

NATAL DO GRUPO BEM VIVER

O GRUPO BEM VIVER

Para encerrar as atividades do ano, no dia 5 de dezembro, o Grupo Bem 
Viver se encontrou no Espaço Gourmet para uma confraternização especial. 

As integrantes do projeto foram presenteadas pelo Clube com um almoço. 
As meninas aproveitaram o momento de celebração para realizar troca de 
presentes, recitar poesias e cantar.

O presidente do Olympico, Walney José de Almeida e o ex-presidente Nis-
mar Reis participaram da confraternização e desejaram que o projeto pros-
siga com a mesma intensidade no ano de 2020.

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.

Atenção! O grupo retornará suas atividades no mês de fevereiro.
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EU NO OLYMPICO

#EUNOOLYMPICO

@daniel_dac

    @barbaragosling.fisio@gontiijoduda@rodrigobaiano_

@juli.pmatos

@son_o.lord@pedrohpaiva__        @mariaaparecidacostaduarte 2

#Eunoolympico

@danicbartilheiro

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

Micropigmentação de sobrancelhas

Despigmentaçao de sobrancelhas

Extensão de cílios

Microagulhamento facial e capilar
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SAÚDE E BEM-ESTAR

CLUBE DE QUEM MALHA

Um antigo conto indiano narra que, certa vez, uma jovem mãe preocupada com a saúde do seu filho 
que ingeria regularmente muitos doces e guloseimas e nunca ouvia seus conselhos para evitar ou 
reduzir este hábito, procurou um sábio reconhecido naquela região e pediu-lhe que, com sua grande 
autoridade, aconselhasse o seu filho a não consumir mais açúcar. O guru escutou-a atentamente e, 
após um longa e silenciosa reflexão, pediu a ela que retornasse com seu filho após duas semanas. A 
mulher se foi, com a alma embalada por suaves esperanças. Os dias demoraram a passar. Decorridas 
as duas semanas, a jovem indiana retornou com o seu filho e, perplexa, ouviu-o aconselhar o menino 
a não comer mais doces e açúcar. A indiana, muito curiosa, indagou ao mestre por que ele a fez 
esperar duas semanas para só então conversar com a criança. O sábio respondeu: “É muito simples, 
há duas semanas eu também consumia açúcar regularmente e precisava do prazo para abandonar o 
hábito, pois se não o fizesse, não teria autoridade moral para lhe pedir que o evitasse.”

Na nossa sociedade é senso comum que os doces, compotas e guloseimas açucaradas são deli-
ciosos e irresistíveis. Na verdade, desde crianças, recebemos a informação subliminar de que os 
doces são uma coisa boa, um tipo de prêmio por bom comportamento. “Se almoçar tudo pode 
comer a sobremesa” ou “se tirar boas notas nas provas ganha um sorvete”.  Assim, desenvolvemos 
uma forte ligação emocional com os doces e crescemos reforçando a ideia de que são bons e 
inofensivos, exceto pelo fato, também já bastante conhecido, de que, se consumidos em excesso, 
podem nos fazer engordar.  

O que não é de conhecimento geral, e que muitas vezes nos passa despercebidamente, é que a 
ingestão de açúcar pode ser a causa, ou estar relacionada, a diversos outros problemas de saúde 
como: enfraquecimento do sistema imunológico, aumento na incidência de diabetes e obesidade, 
hipercolesterolomia, cáries, aumento da fermentação gástrica,  prisão de ventre, diminuição da 
microbioma (a boa flora bacteriana intestinal), problemas de memória e dores de cabeça e, pas-
mem, podem causar dependência química. Médicos, psicólogos, nutricionistas e cientistas estão 
descobrindo e comprovando que o açúcar vicia, causa dependência, pode provocar comportamento 
compulsivo e nos levar a desenvolver tolerância à substância e, como outras drogas tipo álcool, 
nicotina ou cocaína, pode causar fortes síndromes de abstinência.  Isto acontece porque o açúcar 
é rapidamente digerido pelo organismo e transformado em glicose que é o principal combustível 
para nossas células e o nosso cérebro. A glicose aumenta a liberação de neuropeptídios como a 
serotonina e a dopamina, relacionadas às sensações de prazer e bem-estar.  Quando cai na corrente 
sanguínea, a glicose gera um pico de insulina e causa uma sensação de energia e bem-estar, mas 
que rapidamente passa. Neste momento sentimos a necessidade de ingerir mais açúcar. Quando in-
gerimos em excesso, esta glicose excedente obriga o pâncreas a produzir cada vez mais o hormônio 
insulina para tentar regular o índice glicêmico sanguíneo. Este processo pode levar à resistência ao 
hormônio o que eleva o desejo de consumir doces, aumentando a incidência de gordura abdominal 
e diabetes. Quando o indivíduo não ingere doces e não fornece mais glicose aparecem os sintomas 
relacionados à abstinência: dores de cabeça, irritabilidade, desânimo, insônia, depressão, fadiga, 
mau humor, entre outros. 

Antes de escrever este artigo, me abstive completamente de ingerir açúcar por dois períodos de 
trinta dias, intercalados por um final de semana com sorvetes, chocolates e doces à vontade, e 
pude comprovar pela experiência, tanto os efeitos benéficos da privação do açúcar, como mais 
disposição física e psicológica, emagrecimento e melhoria das taxas de glicemia e triglicérides, 
quanto também experimentei, nos primeiros dias de privação, os dolorosos efeitos causados pela 
síndrome de abstinência, como: fadiga, mau humor, insônia, desânimo, ansiedade e até um certo 
grau de depressão. 

Feitas estas considerações, deixo aqui minha sugestão para uma boa saúde e qualidade de vida: 
uma boa alimentação sem adição de açúcar, a prática regular de atividades físicas e boas noites 
de sono. A orientação de um profissional da nutrição e de um educador físico podem fazer toda a 
diferença!  

SOBRE A INGESTÃO DE AÇÚCAR 

PEQUENO CONTO INDIANO

DOCE VÍCIO

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

   Rua Professor Estevão Pinto, 683, Serra

31 3566-3073 | 31 99195-0562

clubedequemmalha.com.br

Musculação | Pilates | Personal Training | Kickboxing 
Karatê | Karatê Infantil | Kung Fu | Tai Chi Chuan

Bárbara Gosling
Fisioterapeuta

CREFITO 4 / 235346 F
Avaliação Física e Fisioterápica | Fisioterapia Esportiva 
Bioimpedância Eletromagnética | Fisioterapia Ortopédica

Prevenção e Reabilitação de Lesões

Gustavo Dias e Sarmento
Responsável Técnico 
CREF 010624 G/MG
(31) 99117-7853

Andrea Picinin Santeiro
Nutricionista

CRN 10110
Nutrição Esportiva | Nutrição da Família | Nutrição Funcional

Presenteie com uma 
cesta de Natal Mart Minas!

 
Uma seleção de produtos para trazer a magia do Natal para 

você, amigos, familiares e funcionários. 

Consulte valores, endereços e telefones pelo site
www.martminas.com.br

Natal fantástico do Mart Minas, aqui você compra mais barato!

@MartMinasAtacadoEVarejo

MASTER

R$ 149,90
PESO APROXIMADO: 

6KG

PREMIUM

R$ 84,90
PESO APROXIMADO: 

6KG

LYRA

R$ 44,90
PESO APROXIMADO: 

4KG
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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.


