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@MartMinasAtacadoEVarejo

INAUGURAÇÃO DA 38ª LOJA: 
SÃO JOÃO DEL-REI

Com o início das atividades em São João del-
Rei, o Mart Minas passa a contar com 38 lojas no Estado, 
avançando em seu plano de expansão que prevê a abertura 
de 40 lojas até o final de 2020. A inauguração de mais uma 
loja representa maior oportunidade de crescimento nesta 
importante região do Estado. “Levamos à cidade mais uma 
loja ampla, confortável e com grande variedade de produtos 
a preços competitivos, que vai atender as famílias da região e 
os micro e pequenos comerciantes que atuam no município, 
assim como os que estão em cidades do entorno, tendo o 
Mart Minas como seu parceiro no abastecimento”, afirma 
Filipe Martins - Diretor Comercial e Marketing da rede. 
         
       Na sequência, as próximas cidades a receberem uma 
loja do Mart Minas serão João Monlevade, Patos de Minas II e 
Betim. Inaugurações que deixarão a rede com uma presença 
ainda mais forte em Minas Gerais.
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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados amigos, 

Parabéns, Olympico Club! É assim que inicio este editorial. Desejando parabéns 
a todos que fizeram e fazem parte da linda história do Clube que, em 4 de feve-
reiro, completou 80 anos. 

Em 1940, onze jovens fundaram um Clube para se divertirem, compartilhar mo-
mentos de lazer e praticar esportes. O Olympico cresceu muito mais do que 
esperavam, tornou-se referência no cenário Esportivo e forte no segmento Clu-
bístico que reúne cerca de mais de 11 mil entidades, conforme senso promovido 
pela FENACLUBES, em 2017. 

“O sucesso normalmente contempla aqueles que estão ocupados demais para 
procurar por ele”, disse o poeta Henry David Thoreau. 

Comemoramos mais um ano de sucesso. Estamos conscientes de que o nosso 
foco tem sido sempre de fazer o nosso melhor, com o objetivo de sermos me-
lhores e, não, com o desejo egoísta de alcançar o sucesso a qualquer custo.

É isso que torna o Olympico tão especial. Todo o sucesso que alcançamos é 
fruto de um trabalho árduo, é uma mera consequência. Que esta filosofia possa 
continuar nos guiando, durante os próximos 80 anos. É brilhante ver o Clube se 
transformar, evoluir. Evolução que inspira. O tempo propõe dificuldades, mas 
com trabalho sério vencemos todos os obstáculos. 

Olhando para nossa história, temos a certeza de que somos sinônimo de credibi-
lidade, afinal nossos associados e atletas confiam em nosso trabalho. 

Para celebrar uma data tão importante, a diretoria Social programou, durante 
todo o mês de fevereiro, diversas atividades aos finais de semana. A maior sur-
presa ficou por conta da atração da Festa Junina. Em um ano tão marcante, uma 
atração merecida, mais do que especial. Anuncio que teremos, como atração 
principal, nossos conterrâneos da banda Jota Quest, com turnê comemorativa 
de 25 anos.

Convido todos os sócios para que possam prestigiar o evento e as diversificadas 
programações planejadas para o ano. 

Vida longa ao Olympico Club!

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

...nosso foco tem 
sido sempre de fazer 
o nosso melhor, com 
o objetivo de sermos 

melhores...

BIÊNIO 2019/2020

“
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GENTE DA GENTE

XÔ LIXO! FORA PLÁSTICO! 

NO OLYMPICO, O MEIO AMBIENTE ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR
A coluna Gente da Gente desta edição tem a intenção de aguçar uma nova postura de 
nossos leitores. Como você tem descartado seu lixo produzido em locais de convi-
vência comum? E o que tem feito para evitar o uso excessivo de plástico? O plástico é 
o queridinho das pessoas que estão em dias muito atarefados, pois proporciona mais 
praticidade. Porém é o grande vilão do meio ambiente. Ele é o atual grande causador 
da poluição dos oceanos, rios e lagos, por exemplo. Segundo as Nações Unidas, 
se isso não for solucionado, teremos mais plástico do que peixes nos oceanos, até 
2050.

De acordo com uma matéria do jornal Estadão, de 8 de junho de 2018, o plástico é 
considerado o maior desafio ambiental do século 21. Estima-se que, todos os anos, 
cerca de 8 a 13 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos. Em um mun-
do globalizado, ainda estamos longe de ser campeões em reciclagem, apenas 9% do 
plástico produzido é reciclado.

Atentas a essas informações e preocupadas com o meio ambiente, as sócias Juliana 
Coutinho e Vanessa Torres procuraram nossa redação para sugerir que o assunto 
fosse debatido. 

Vanessa é sócia do Clube há 25 anos e tem se assustado com a quantidade de lixo 
que os associados deixam no Parque Aquático. “Como fico muitas horas no Clube, 
vejo famílias chegarem e irem embora. Tenho percebido que muitas delas, princi-
palmente, das mesas com número maior de pessoas, têm deixado o seu lixo nas 
mesas ou no chão. São sempre copos vazios, latas vazias, resto de comida, sacos 
plásticos”, contou triste.

O primeiro passo é sempre repensar a respeito do próprio consumo, destacou a sócia 
Juliana. “Precisamos entender que reciclar é preciso, mas não é suficiente. Uma vez, 
eu li uma matéria que dizia “resíduo bom é o que não é gerado” e essa lógica faz 
muito sentido para mim. Na minha casa e no meu trabalho, evito copos, talheres e 
canudos descartáveis. Além disso, tento não aceitar as sacolinhas plásticas que me 
são oferecidas no comércio em geral. Na minha bolsa tenho um kit com canudo de 
metal, copo sustentável e ecobag de tecido. Quando você já sai de casa preparado 
para essas situações, fica muito mais fácil dizer não aos plásticos de único consumo 
que nos oferecem”.

Segundo o site do Meio Ambiente, entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásti-
cas são consumidas em todo o mundo, anualmente. No Brasil, cerca de 1,5 milhão 
de sacolinhas são distribuídas por hora! Achou muito? A natureza também. Juliana 
tenta fazer a parte dela, no dia a dia: “Evito comprar legumes e verduras embalados 
individualmente; deixo sacos retornáveis no porta-malas do carro para as compras 
do supermercado e tento sempre comprar os refis dos produtos/embalagens com 
menos plástico ou em embalagens retornáveis”, destacou.

A questão envolve muitas situações. É necessário voltarmos nossos olhares para as 
coisas que acontecem à nossa volta. A dica é: recusar, reduzir, reutilizar. Comece 
recusando sacolas plásticas, em breve, será estranho aceitar uma delas no comér-
cio. Dizer simplesmente “Não, obrigado” é o primeiro passo. Também é importante 
cuidar dos ambientes que compartilhamos. Afinal, o Clube e outros locais como 
praças, parques são  um ambiente para que todos possam compartilhar momentos 
agradáveis. 

Reflita! O Olympico está no barco da reciclagem. Por todo o Clube, estão disponi-
bilizadas lixeiras de coleta seletiva. Faça a destinação correta. Esperamos que você 
embarque conosco no cuidado com o meio ambiente.
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GENTE DA GENTE

As três fotos de resíduos deixados no Parque 
Aquático do Clube foram feitas pela associada 

Vanessa Torres. Ela pede a colaboração de 
todos para manter um Clube mais limpo.
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NOSSA HISTÓRIA NOSSA HISTÓRIA

NOSSA HISTÓRIA

POUCA IDADE E MUITO CARINHO
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As crianças Cecília e Pedro Sarmento são irmãos que divi-
dem um amor incondicional pelo Olympico. Com apenas 
um ano, Pedro foi presenteado pela mãe Débora, com uma 
cota do Clube. 

A história de carinho com o Clube é antiga. “Quando era 
muito pequeno, Pedro falava que tinha “aula de clube” ao 
invés de falar Iniciação Esportiva. Tipo essas coisas. Mas 
tem aqueles momentos que marcam muito. Quando “Cissa” 
tinha pouco mais de uma semana de vida, Pedro fez questão 
de colocá-la em seu sling – algumas pessoas conhecem 
por canguru – e levá-la para a aula de Iniciação Esportiva 
para apresentá-la para a professora Renata e os colegui-
nhas”, relatou Débora. 

Sócio há quase 9 anos, Pedro ama tudo que envolve o Clu-
be. Já a pequena Cissa, gosta de nadar, encontrar os amigos 
e das aulas de Esporte. Mas uma atividade, em especial, é a 
preferida dos irmãos – a Colônia de Férias. 

“Eles amam a Colônia. Sempre fazem novos melhores ami-
gos. Há dois anos, o pessoal que faz a oficina de culinária 
da Colônia repete a oficina no aniversário deles! O canibal é 
um caso à parte: Pedro fica dias imaginando estratégias para 

ganhar o jogo. Cissa adora as brincadeiras”, contou Débora. 

A paixão pela Colônia de Férias é tão grande que, ao esco-
lherem um presente no último Natal, não tiveram dúvidas, 
conta a mãe das crianças: “Nós temos feito um esforço para 
trocar presente-coisa por presente-experiência. Aí, no fim de 
novembro, eles já queriam saber se teria Colônia e pediram 
pra colocar na lista de desejos de Natal. Assíduos no evento, 
Pedro já participou de quatro edições e Cecília, de três. 

Tanto sentimento enche a mãe de orgulho: “Eu fico real-
mente feliz que eles curtam muito ficar na Colônia, que fa-
çam novos amigos e se divirtam. Eu venho de uma cidade 
pequena, Salinas, Norte de Minas. Lá, eu podia brincar na 
rua e no clube com amigos e primos. Deixá-los na Colônia 
é poder resgatar um pouco disso, de ter amigos da mesma 
idade pra brincar nas férias e voltar para casa cheios de no-
vidades pra contar”.

O enredo dessa história entre os irmãos e o Clube tem tudo 
para ter muitos capítulos. Com isso, vamos escrevendo 
mais páginas de lindas trajetórias, onde há 80 anos forma-
mos gerações. 

Pedro apresentando a irmã, com apenas 10 dias 
de vida, aos colegas da Iniciação Esportiva e à 

professora Renata.
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ESPORTE

NA COPA PANCHO, BUGRES CONQUISTAM ETAPA 3X3 E TERMINAM EM 5º LUGAR GERAL 
EM COMPETIÇÃO SUB-16

TRICOLOR RECEBE TORNEIO 3X3 DE BASQUETE

BASQUETE NATAÇÃO

A viagem ao Chile 
para participar da 
Copa Pancho em 
Valparaíso, entre os 
dias 25 e 31 de ja-
neiro, terminou com 
bons resultados para 
a equipe Sub-15 de 
Basquete do Tricolor 
da Serra. 

A Copa Pancho é um torneio tradicional que reúne equipes da 
América do Sul na categoria Sub-16, onde todos se enfrentam. 
Nesta edição, 14 equipes do Peru, Brasil, Argentina e Chile es-
tiveram presentes.

O Olympico, sendo a única equipe brasileira presente, terminou 
a competição com a medalha de Ouro na etapa 3x3, campeão 
da série Prata e ficou em 5º lugar geral, com a marca de quatro 
vitórias e apenas duas derrotas.

Além disso, foram conquistados prêmios individuais. O atleta 
Arthur Videira ganhou o troféu Fair Play, por ser o jogador mais 
“limpo” da competição, sendo leal com o jogo e o adversário. 
Já o atleta Kauã Santana entrou para o quinteto ideal da com-
petição.

Os Bugres da Serra têm tradição na competição internacional. 
Nos anos de 1994 e 1995, as equipes do Olympico trouxeram, 
do Chile, o título para a Capital mineira.

Para participar da competição, os atletas contaram com o apoio 
dos pais do associado Rogério “Siri”, dos patrocinadores ofi-
ciais da modalidade e da LATAM Airlines Brasil que facilitou a 
aquisição das passagens.  “Nosso agradecimento a todos que 
contribuem com o Olympico, a fim de levar nossos atletas para 
todas as partes”, destacou a coordenadora de Marketing do 
Olympico, responsável pelo contato com a LATAM. 

Pelo segundo ano consecutivo, o técnico de Natação Leandro 
Santos reuniu todos os atletas das categorias Mirim, Petiz e In-
fantil para tratar de assuntos importantíssimos, essenciais para 
uma temporada de sucesso, na 2ª edição da Jornada Pedagó-
gica.

Entre os dias 10 e 15 de fevereiro, os atletas ouviram atentos as 
informações do departamento de Esportes, com a participação 
da coordenadora de Esportes, Sofia Bicalho, da psicóloga Tha-
lita, das fisioterapeutas Bárbara e Amanda, do preparador físico 
Rafael, do vice-presidente de Esportes, Flávio Magalhães, do 
diretor, Iwens Marinho, do técnico Roberto Antonino e da as-
sistente Maísa. Outra importante participação foi do campeão 
olímpico Talmo de Oliveira, que falou aos atletas e pais sobre a 
importância do Esporte. 

A coordenadora de Esportes, Sofia Bicalho, comentou sobre a 
proposta do encontro: “Acho a iniciativa da Natação muito po-
sitiva. A Jornada faz com que os atletas possam conhecer o 
trabalho que o Clube realiza e o planejamento para o desenvol-
vimento deles.”

Isso tudo faz com que eles possam identificar-se ainda mais 
com o Clube. No encontro, os atletas realizaram trabalhos em 
grupo sobre os estilos da Natação. As apresentações variaram 
entre maquetes, curiosidades e vídeos, sempre com a temática 
de estilos de nados.  

No dia 15 de fevereiro, a Federação Minei-
ra de Basquete – FMB realizou, no Olympi-
co, a primeira etapa do Torneio de Basque-
te 3x3, nas categorias Sub-13 e Sub-18 
Masculino e Sub-14 Feminino. 

A competição aconteceu no ginásio do Tri-
color, com muitos jogos e disputas entre 
as equipes. A torcida compareceu, torceu  
e pôde curtir essa modalidade olímpica. 

Na página oficial da FMB no Facebook, 
foi feito um agradecimento ao Olympico. 
“Parabéns a todos que competiram e aju-
daram na organização desse evento. Agra-
decemos ao Olympico Club pela parceria. 
Em breve, anunciaremos a data e local da 
2ª etapa”. 

As equipes Sub-13 e Sub-18 Masculino 
terminaram em 2º lugar.

Fo
to

s:
 F

er
na

nd
o 

Ro
be

rt

ESPORTE

Fo
to

s:
 D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Co
m

un
ic

aç
ão

 e
 D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Es
po

rte
s.

JORNADA PEDAGÓGICA REÚNE ATLETAS DA NATAÇÃO

ORGULHO 
EM INCENTIVAR 

DE NOVOS 
A FORMAÇÃO

talentos!
multitecnica.com.br

Acesse nossas redes sociais
pelo QR CODE  ao lado.
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NOSSA HISTÓRIAESPORTE

FORMADOS NO OLYMPICO, ESTRELAS DO CAMPEONATO MINEIRO BRILHAM NA 
TEMPORADA 2020

FUTSAL VÔLEI

Os atletas Marco Antônio, Lucas Edu 
e Alexandre Jesus são destaque no 
Campeonato Mineiro 2020, defen-
dendo a equipe do Cruzeiro. Esses 
jovens de muito talento jogaram na 
equipe de Futsal do Olympico, entre 
os anos de 2009 e 2013. 

O meia Marco Antônio relembra com 
carinho do tempo que defendeu as 
cores do Tricolor da Serra, ainda 
criança: “Cheguei com 9 anos e saí 
com 13. Joguei o Sub-9, Sub-11 e 
Sub-13. Depois disso, tive que sair 
porque não conseguia conciliar com 
o Cruzeiro, no Futebol de Campo. O 
Olympico sempre foi um Clube mui-
to família, tinha um ambiente agra-
dável e fazia a gente sempre querer 

estar lá. Ganhei vários títulos e fiz 
muitas amizades no Clube, fui muito 
feliz lá”.

Para Marco, o Futsal foi fundamental 
na sua evolução: “O Futsal foi impor-
tante demais na sequência da carrei-
ra no Campo, pensar mais rápido, 
saber lidar com espaço curto, fechar 
espaços, muita coisa”, contou. 

O diretor de Futsal do Olympico, Wa-
lfrido Garcia, acompanhou de perto 
a evolução dos atletas durante o 
tempo em que jogaram no Olympi-
co. O diretor acredita que o sucesso 
do atleta profissional está ligado ao 
trabalho desenvolvido nos clubes de 
base.

A temporada de competições das equipes de Futsal Sub-11 e 
Sub-13 começou cedo, em 2020. Com duas equipes de cada 
categoria, os atletas estão empenhados em conquistar o Torneio 
do Branco, no qual outras 12 equipes estão em busca do título.

Entre os destaques da competição está o atleta Martin Oliveira 
com seis gols marcados.

O Torneio do Branco tem previsão de término no final do mês de 
março. Boa sorte aos atletas!

TORNEIO DO BRANCO DE FUTSAL 
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Foto: Arquivo Pessoal Marco Antônio

OLYMPICO NA SELEÇÃO

OLYMPICO NA SELEÇÃO BRASILEIRA DE VÔLEI
A temporada 2020 será 
marcada pela realização 
de mais uma edição dos 
Jogos Olímpicos, com-
petição em que o Brasil 
tem tradição no Voleibol 
tanto de Quadra, quanto 
de Praia. E para se man-
ter entre as principais 
forças do Esporte, o tra-
balho deve ser feito des-
de muito cedo. Por isso, 
pensando no futuro, é 
que a Confederação Bra-
sileira de Voleibol (CBV) 

promoveu, mais uma vez, um laboratório de novos talentos. 

Entre tantos talentos escolhidos, os atletas do Olympico, Vini-
cius Lopes, Anselmo Agnetti e Gustavo de Queiroz, estiveram 
no Laboratório que foi realizado no Centro de Desenvolvimento 
de Voleibol (CDV), em Saquarema-RJ. 

Os jovens foram chamados em razão do seu desempenho em 
eventos, como os Jogos Escolares e as disputas de Campeo-
natos Brasileiros de Seleções e Campeonatos Brasileiros In-
terclubes. Os treinamentos têm como objetivo a formação das 
seleções que disputarão os Campeonatos Sul-americanos de 
base, em 2020.

Nossos atletas ficaram sob o comando do técnico Giuliano Ri-
bas, o Juba, que trabalha em conjunto com Renan na Seleção 
adulta, tendo uma experiência valiosíssima. “Eu queria que to-
dos os atletas pudessem ter a oportunidade que tivemos, na 
Seleção, de aprender e evoluir nossas habilidades técnicas e 
nossos pensamentos”, contou Vinicius. “Foi uma experiência 
marcante para nós três e traz uma responsabilidade a mais, 
pois tivemos que mostrar os ensinamentos que temos aqui, no 
Olympico”, completou Anselmo.

Os atletas reconhecem que só chegaram à Seleção pelo traba-
lho feito no Tricolor da Serra: “A gente tem que agradecer ao 
Olympico, aos profissionais da Fisioterapia, preparação física, 
parte técnica, todos que estiveram envolvidos. Só fomos para a 
Seleção por conta deles”, finalizou Gustavo. 

A técnica da equipe de Vôlei Feminino Sub-19, Andressa Abecassis e a fisioterapeuta 
Bárbara Gosling foram convocadas para servir na Seleção Mineira na fase preparatória para 
o Campeonato Brasileiro de Seleções Feminino Sub-18. A fisioterapeuta Amanda Santana 
também foi convocada para a fase preparatória do CBS Sub-19.

O Brasileiro de Seleções acontecerá entre os dias 9 e 14 de março, em Saquarema-RJ. 

O técnico Thiago Gonçalves foi convocado como auxiliar técnico da Seleção Masculina de 
Voleibol Sentado, visando a preparação para a Paralimpíadas 2020, em Tóquio - Japão.

Foto: Departamento de Esportes

ESPORTE

A Tabocas se orgulha em incentivar 
e contribuir para formação de novos 
atletas através de investimento no 
esporte em Minas.esporte em Minas.
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Lucas Edu (2) e Marco Antônio (9) quando 
jogavam pelo Olympico

A técnica Andressa Abecassis e a 
fisioterapeuta Bárbara Gosling.
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As equipes de Vôlei Masculino Sub-15 e Sub-16 estão sob novo co-
mando. O técnico Thiago Gonçalves assumiu oficialmente os times em 
fevereiro, após 2 anos como auxiliar técnico das equipes Masculinas. O 
profissional tem registro nível III pela Confederação Brasileira de Vôlei 
– CBV.

Para a contratação de Thiago, o Olympico teve o apoio do Comitê Brasi-
leiro de Clubes, por meio do projeto Edital Nº 6 que possibilita a contra-
tação de profissionais esportivos via CLT.  

O segundo reforço na equipe é para o Vôlei Feminino. As equipes serão 
apoiadas pelo estagiário André Diniz, ex-atleta de Voleibol com passa-
gens pelas equipes Meritus Contagem, Pro-Vôlei Resende do Rio de Ja-
neiro, Gabarito Uberlândia e Centro Olímpico de São Paulo. André está 
cursando o 5º período de Educação Física, pela UNA Contagem. 

Com o objetivo de selecionar atletas com potencial para compor as equipes de 
competição, a Peneirada 2020, promovida pelo Departamento de Esportes do 
Olympico Club, renova a expectativa de mais vitórias e títulos.

Nos meses de janeiro e fevereiro, mais de 200 jovens acessaram o Clube para o 
desafio de fazer parte do nosso trabalho social através do Esporte. Por tradição, 
o Tricolor da Serra é um clube que investe na formação de atletas de alto rendi-
mento. 

O período de avaliações dura até 30 dias. Os selecionados estão sendo avaliados 
por suas habilidades técnicas. Para a temporada 2020, o Departamento de Espor-
tes beneficiará, aproximadamente, 500 atletas de 9 a 18 anos, de acordo com as 
modalidades ofertadas. 

Durante os testes do Vôlei Feminino, o técnico desta modalidade e campeão 
Olímpico pela Seleção Brasileira em 92, Talmo de Oliveira, falou aos pais sobre a 
vida de um atleta de alto rendimento e da importância do apoio da família.

Ser atleta do Olympico Club garante: treinamento com técnicos renomados de 
Belo Horizonte; participação em competições regionais, estaduais e nacionais; 
uniformes de treino e jogo; acompanhamento fisioterapêutico; academia de uso 
exclusivo com atendimento especial de preparador físico; acompanhamento pe-
dagógico, utilização das dependências do Clube sem pagamento de mensalidade 
e participação em oficinas e palestras educativas.

ESPORTE

NOVIDADES NO ESPORTE

SELETIVA DÁ OPORTUNIDADE PARA NOVOS ATLETAS

ACONTECEU NO ESPORTE

ESPORTE

Fo
to

: D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Co

m
un

ic
aç

ão

Fo
to

s:
 D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Co
m

un
ic

aç
ão

114 KM

114 KM

203 KM

COM R$ 50 VOCÊ RODA:

ETANOL

GASOLINA

MOTORISTA, MUDE PARA GNV 
E GANHE ATÉ R$ 2 MIL.

FAMA DO CLUBE SE ESPALHA E ATRAI ATLETA DA AUSTRÁLIA 

Formador de atletas de destaque no cenário 
esportivo há 80 anos, o Olympico adquire 
prestígio por todo o trabalho desenvolvido. O 
sucesso do Clube extrapolou as fronteiras da 
América e chegou à Oceânia, conquistando o 
atleta de Futsal da Seleção Australiana, Sam 
Lowrie.

Sam tem 21 anos e, desde os oito, sonha em 
se tornar um jogador profissional. “Comecei a 
jogar Futsal por diversão, na baixa temporada 
do Futebol. Tive a sorte de frequentar uma es-
cola onde o Futebol e o Futsal eram oferecidos 
e foi aí que, realmente, encontrei meu amor 
pelo Futsal. Após o meu primeiro Campeonato 
Nacional de Futsal da Austrália, em 2014, fui 
selecionado em um grupo para fazer turnê e 
jogar no Brasil. Eu simplesmente amei minha 
experiência e sempre quis voltar”, contou.

O atleta já viajou pelo mundo, disputando tor-

neios da modalidade: “Tive a sorte de viajar jo-
gando torneios na China, três vezes; na Espa-
nha, duas vezes e em Nova Zelândia, uma vez. 
Além de jogar no Brisbane Atletico, também 
representei a Austrália na Copa do Mundo da 
Juventude da IFA, na Espanha e fui capitão da 
equipe adulta australiana na Copa do Mundo 
da IFA, na China, em 2019”, relembrou.

Treinando no Brasil com o técnico Rafael Co-
zzi, Sam está determinado em aprender téc-
nicas brasileiras para voltar ao seu país com 
muito conhecimento. “Eu sempre quis jogar 
Futsal no mais alto nível possível e aprender 
o máximo possível sobre o esporte para po-
der jogar profissionalmente, no futuro. É por 
isso que eu vim para o Brasil. Para aprender e 
jogar em alto nível. Estou muito animado para 
começar a treinar no Olympico. Ouvi dizer que 
é um Clube muito bom e produziu muitos jo-
gadores incríveis de Futsal”, finalizou o atleta. 
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Confira o número de avaliados por modalidade
• Basquete: 28 atletas

• Futsal: 77 atletas
• Natação: 7 atletas

• Vôlei Feminino: 53 atletas
• Vôlei Masculino: 38 atletas

Thiago Gonçalves

André Diniz

O campeão Olimpico, Talmo de Oliveira, 
falou aos pais enquanto as atletas de Vôlei 

Feminino realizavam o teste.
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ESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE

Sempre aliar Esporte e Educação. Esta é a preocupação cons-
tante do Olympico. Em torno de 90% dos atletas do Tricolor 
da Serra estão em idade escolar e, por diversas vezes, usam a 
estrutura da sala de Estudos do Olympico para a realização de 
trabalhos escolares. 

As tarefas escolares são acompanhadas pela estagiária de Pe-
dagogia, Franciele Souza. Percebendo a necessidade de renovar 
os livros didáticos da sala de Estudos a fim de melhor atender 
nossos atletas, o Departamento de Esportes lançou uma cam-
panha de doações de livros didáticos para alunos do 4º ao 9º 
ano. A proposta foi amplamente abraçada pelos sócios e pais de 
atletas, ao todo 162 exemplares foram recebidos. 

“Estes exemplares serão usados para complementar os conteú-
dos estudados em sala de aula, possíveis pesquisas e resolução 
de exercícios para fixação de conteúdo. A maioria dos livros é 
bem atual, 2017 para frente, o que faz toda a diferença”, contou 
Franciele.

Agora, nossa sala de Estudos está recheada de conhecimento e 
nossos atletas poderão estudar com muita qualidade, em 2020. 
Aqui, Esporte e Educação Jogam Juntos!

O Departamento de Esportes realizou uma campanha para arrecadar 
doações para as vitimas da chuva do estado de Minas Gerais, entre 
os dias 31 de janeiro e 6 de fevereiro. A campanha teve por objetivo 
arrecadar água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de lim-
peza, higiene pessoal e roupas de cama. 
As doações arrecadadas foram destinadas ao SERVAS - Serviço So-
cial Autônomo, com apoio da fisioterapeuta do Clube, Amanda San-
tana. 
O Olympico  agradece a todos que participaram da campanha e fize-
ram a diferença para quem necessita. 

FAZER O BEM SEM OLHAR A QUEM
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Mesmo sendo uma instituição sem fins lucrativos, o Olympi-
co se sente responsável por fazer ações de Responsabilidade 
Social. Esta é uma atitude que compreende ações que buscam 
contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.

Assim como necessitamos da ajuda de empresas, a diretoria 
do Olympico acredita que o processo é cíclico e não pode ser 
finalizado no Clube. No dia 14 de fevereiro, o Tricolor da Serra 
praticou uma ação de solidariedade em prol dos alunos da Es-
cola Estadual Carlos Drummond de Andrade, doando uma rede 
de Voleibol e 21 bolas das modalidades de Basquete, Futsal e 
Vôlei.

O material foi entregue pela coordenadora de Esportes, Sofia 
Bicalho e a coordenadora de Comunicação e Marketing, Rafaela 
Almeida para crianças e professores da escola. A vice-diretora 
da instituição de ensino, Alessandra Pires, agradeceu o apoio 
do Clube e contou sobre a necessidade dos materiais: “Nossa 
escola está em uma região muito carente e temos deficiência 
de materiais esportivos. Então, buscamos nos Clubes o apoio 
para adquirir esses objetos que já não são usados. Nós temos 
1.800 alunos, esse material que foi doado pelo Clube será muito 
importante. Só nos resta agradecer”.  

DOAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESCOLA PÚBLICA

Fo
to

: M
at

he
us

 G
on

ça
lve

s

Fotos: Departamento de Comunicação
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PEDAGOGIA RECEBE DOAÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS

Na edição nº 46, informamos, na matéria de título “Olympico apresenta os resultados de 2019 
a patrocinadores e atletas”, que o projeto Excelência no Esporte Basquete captou o valor de 
R$ 398.926,96. O valor correto da captação é R$ 116.291,27 pelas empresas Mart Minas e 
ArcelorMittal e incentivos por pessoas físicas. ER

RA
TA

O Olympico Club foi notícia nos grandes veículos de 
comunicação do país. Confira:

Seleção de Atletas – 
Portal O Tempo

Podcast Esportivamente 
Futsal – Portal O Tempo

Podcast Esportiva-
mente Vôlei – Portal O 
Tempo

Não perca tempo! Acesse o QRCode e confira tudo que 
saiu por aí

OLYMPICO NA MÍDIA 

Em momento emocionante, os alunos da 
Escola Estadual receberam as doações.
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A Iniciação Esportiva está de cara nova e com uma nova dinâ-
mica de ensino com a professora, Tatiele Silva. A modalidade 
busca incentivar a prática esportiva desde a infância e estimular 
o desenvolvimento corporal e o gosto pela atividade física.

“As aulas são extremamente importantes para o desenvolvimen-
to das crianças. As capacidades coordenativas trabalhadas nas 
aulas, juntamente com os esportes, possibilitam às crianças um 
desenvolvimento da coordenação motora de forma lúdica. Du-
rante as aulas, trabalho com as crianças de forma bem divertida 
e diversificada”, contou Tatiele.

A Iniciação Esportiva atende crianças de 3 a 6 anos, fazendo 
com que cada uma experimente o Esporte por meio dos movi-
mentos básicos, como andar, correr e arremessar. São aplica-
dos, também, os movimentos fundamentais e as capacidades 
coordenativas como equilíbrio, reação e diferenciação. E podem 
aprender – brincando – os fundamentos das modalidades de 
Basquete, Futsal, Handebol, Judô, Natação, Tênis e Vôlei. 

Tatiele entrou no Olympico em março de 2017, como estagiária 
da Escola de Esportes, onde permaneceu por 2 anos, sempre 
acompanhando os professores de todas modalidades. Após se 
formar em Educação Física pela UniBH, foi contratada como 
Professora Auxiliar da Escola de Esportes e, agora, passa a ser 
professora titular. 

Deixe seu filho 
viver esta expe-
riência! Agende 
uma aula experi-
mental na Secre-
taria do Clube 
ou pelo telefone 
(31) 3073-9111.

ESPORTE

ESCOLA DE ESPORTES
NOVA PROFESSORA NA INICIAÇÃO ESPORTIVA 

NOVAS TURMAS DE FUTSAL AULAS DE VÔLEI NO OLYMPICO

AGENDE UMA EXPERIMENTAL PELO TELEFONE (31) 3073-9111.

A Escola de Esportes abriu novas turmas para a modalidade de 
Futsal, no turno da manhã. As aulas acontecerão às segundas 
e quartas-feiras, em três horários, de acordo com a idade da 
criança. 

Podem se matricular sócios e não sócios do Clube. Para outras 
informações, acesse nosso site www.olympico.com.br ou entre 
em contato com a Secretaria, pelo telefone (31) 3073-9111. 

O curso de Vôlei do Olympico é uma atividade completa 
para crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. A atividade 
é um ótimo instrumento de integração entre os pratican-
tes. Contribui para a saúde, auxilia muito no crescimento 
da estrutura óssea e na coordenação motora, proporciona 
maior equilíbrio e reflexo.

Faça uma aula experimental com a professora Rochelli. 

Confira dias e horários das aulas: 

Segundas e Quartas
18 às 19h - 13 a 17 
anos (Turma mista)
19h às 20h - 9 a 12 
anos (Turma mista)
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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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A Medicina moderna vem promovendo, nos 
últimos anos, avanços científicos fantásticos 
na prevenção e tratamento de inúmeras doen-
ças. Patologias que no passado eram letais, 
hoje, podem ser plenamente controláveis, 
com excelentes resultados na qualidade e na 
sobrevida do ser humano. Estamos vivendo 
mais e melhor porque, hoje, temos a nossa 
disposição um conhecimento médico capaz 
de detectar e tratar precocemente as doenças. 
Porém, infelizmente, ainda somos influencia-
dos por “mitos”, como o que diz que “não 
procure o médico para prevenção porque 
senão você vai encontrar doença!” ou, então, 
por notícias falsas de internet que dizem que 
“uma coisa” faz mal ou “não serve para nada”.

Não se deixem enganar! Somente o seu mé-
dico poderá lhes dar, com segurança, as 
orientações e recomendações seguras e, 
comprovadamente, eficazes para prevenir e 
tratar doenças. De toda forma, alguns hábitos 
saudáveis devem ser estimulados para toda a 
população e, especialmente, para os sócios 
do Olympico. Somos um Clube com sócios 
de diferentes perfis de idade e de condição 
atlética. Isso quer dizer que temos pessoas 
com comprovado preparo e condicionamen-
to físico, mas também temos os chamados 
“atletas de finais de semana”. Na prática, são 
pessoas que não praticam atividade física 
regular e que concentram o seu esporte no 
sábado e/ou domingo. Além disso, não se 
submetem a avaliações médicas frequentes 
e preventivas, para detectar precocemente 

situações de risco ou mesmo doenças 
em estágios iniciais. Quando se fala 
em atividade física, a primeira coisa 
que vem à cabeça é a prevenção da 
morte súbita e das doenças do cora-
ção. Recentemente, a Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia atualizou suas 
diretrizes para a prevenção de doenças 
e reforça a importância de controlar os 
fatores de risco cardiovasculares, ou seja, 
aquelas condições clínicas que aumentam o 
risco de uma pessoa ter um ataque cardíaco. 
Esses fatores são: hipertensão arterial, taba-
gismo, diabetes, sedentarismo, obesidade e 
o colesterol alto. Algumas destas condições 
são plenamente evitáveis, como o hábito de 
fumar, a obesidade e o sedentarismo. Outras, 
infelizmente, só podem ser controladas e 
tratadas. É muito importante ter hábitos ali-
mentares saudáveis, combater o estresse e 
praticar exercícios físicos regulares. Isso quer 
dizer fazer atividades aeróbicas (caminhadas, 
pequenas corridas, bicicleta, esteira, Natação, 
dança, etc) pelo menos quatro a cinco vezes 
por semana, por 45 a 60 min, com uma inten-
sidade de esforço moderada, sem exceder de-
mais. Nada de alimentos ricos em gorduras, 
açúcares e industrializados na sua rotina. Para 
os fumantes, planejem-se para parar de fumar 
o quanto antes! Mas lembrem-se: o melhor a 
fazer é procurar seu médico de confiança para 
uma consulta de rotina, receber orientações 
seguras e confiáveis e realizar os exames ne-
cessários para o seu check up.

Você curte participar dos Torneios Internos do Olympico?! Então fique atento! Separamos uma previsão das datas em que os tor-
neios devem acontecer durante o ano de 2020. Escolha o seu preferido e já marque na agenda!

FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO
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BOAS PRÁTICAS PARA PREVENIR DOENÇAS E CUIDAR DE SUA 
SAÚDE

TORNEIOS INTERNOS 2020

Wagner Pádua, 
médico especialista em Cardiologia pela Soc. 

Brasileira de Cardiologia - CRM 26753 e 
sócio do Olympico Club. 

”

É muito importante ter 
hábitos alimentares 
saudáveis, combater 
o estresse e praticar 

exercícios físicos 
regulares.

“

Beach Tennis
Futsal
Sinuca
Tênis
Futevôlei
Peteca
Vôlei de Areia
Olympiada
Xadrez
Natação

Até 13 de março
A definir
Até 5 de abril
De 30 de março a 9 de abril
De 8 a 17 de abril
De 5 a 20 de abril
De 22 de abril a 6 de maio
De 1 a 19 de julho
De 8 a 20 de outubro
De 9 a 21 de outubro

28 e 29 de março
A definir
De 25 de abril a 30 de maio
De 25 de abril a 6 de junho
De 9 a 16 de maio
De 9 a 23 de maio
De 24 a 31 de maio
De 8 de agosto a 19 de setembro
7 e 8 de novembro
8 de novembro

29 de março
A definir
30 de maio
6 de junho
16 de maio
23 de maio
31 de maio
19 de setembro
8 de novembro
8 de novembrp

TORNEIO INSCRIÇÕES REALIZAÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO

*As datas são apenas uma previsão, podem ser alteradas sem aviso prévio

Olympico Club
Clube de Vantagens

A Academia oferece atividades de Musculação, Artes 
Marciais, Pilates e Nutricionista. 

Condições especiais para sócios do Olympico: 
20% OFF na Musculação.

Rua Professor Estêvão Pinto, 683 - Serra  
Telefone (31) 3566-3073

CQM - Clube de Quem Malha

Família gosta de economia. E a família Olympico não é diferente! Por isso, firmamos vários 
convênios e parcerias que vão garantir, aos nossos sócios, muitos benefícios. Confira!

Benefícios para parceiros e funcionários das empresas: ArcelorMittal, Biohosp, Colégio Eccellente
Colégio Sagrado Coração de Maria, Copasa, Mart Minas, Mercantil do Brasil, Multitécnica, Oculare, Tabocas.

Desconto de 20% para locação dos espaços de Festa do Olympico.*
Desconto de 30% no plano trimestral ou 10% no plano mensal, nas Escolas de Esporte do Clube.* 

www.clubedequemmalha.com.br

Escola bilíngue com desenvolvimento 
criativo e empreendedor.

Condições especiais para atletas e associados 
Desconto de 20% para atletas

Desconto de 10% para associados 
Confira condições completas no site do Clube.

Colégio Eccellente
Ensino de programação e robótica para crianças e 

adolescentes, entre 7 e 17 anos. 
Desconto especial de 15% em todos os cursos para 

os sócios do Olympico.
Rua Muzambinho, 598 – Serra  

Telefones (31) 3586-4010 e (31) 98110-1632

Ctrl+Play 

www.ctrlplay.com.br

Aprenda Inglês, Espanhol, Francês e ainda tem aulas de 
reforço de todas as matérias para todos os anos! 

 30% de desconto para sócios e 
40% de desconto para sócios-atletas. 

Av. Bandeirantes, 2066 – Mangabeiras 
 Telefones (31) 3267-6146 / 99827-7110 (WhatsApp).

Number One - Serra Mangabeiras

www.numberone.com.br/escola/129

No Sr. Petucho, você encontra tudo que seu Pet 
precisa para ser saudável e feliz. 

Associado, faça uma visita e garanta desconto de 

10% para banho dos pets.
Rua Trifana, 539 - Serra - Telefone (31) 2514-2001

Sr. Petucho Pet Shop
O Studio Deivison não é apenas um salão de beleza, é um 

espaço para renovação do bem-estar e autoestima. 

Valores especiais para sócios do Olympico:
 15% de desconto em todos os serviços!

Rua Professor Estêvão Pinto, 863 - Serra 
 Telefone (31) 3223-481

Studio Deivison

www.studiodeivison.com.br

Urgência 24 horas, atendimento em todas as áreas 
da Oftalmologia. 

 Desconto de 30% sobre a tabela de particular 
para associados e atletas.

Rua Maranhão, 653 - Santa Efigênia 
Telefones (31) 2517-7777 / 99846-0160

OCULARE Oftalmologia 

www.oculare.com.br

O lugar ideal para quem procura educação 
de excelência e formação humana!

Condições especiais para filhos de Funcionários 
e associados do Clube, 

Desconto de 7% na mensalidade
Rua Professor Estêvão Pinto, 400 - Serra

Colégio Sagrado Coração de Maria Albanos

www.srpetucho.com.br

*Sobre o valor de não sócio.

Eventos sociais (aniversários, casamentos e reuniões 
familiares), empresariais ou eventos de grande porte, o 
Albanos Delivery tem a solução adequada, contando com 
a venda de barris de 30l e 50l, em diversos estilos e que 

já chegam no seu evento com todos os equipamentos 
necessários para o serviço. (31) 3281-8606 

Desconto especial para sócios do Olympico

www.matriculasagrado.com.br

www.eccellente.com.nr
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Representando o Tricolor da Serra, entre os 
dias 7 e 16 de fevereiro, os sócios Gustavo 
Simões, Márcio Moreira e Daniel Simões par-
ticiparam da 3ª Etapa do Torneio de Duplas do 
Circuito Mineiro BMG de Tênis, promovido 
pela Federação Mineira de Tênis – FMT, no 
Barroca Tênis Clube.

Em jogos disputadíssimos, os sócios Gusta-
vo e Márcio foram campeões, na categoria 4ª 
Classe, acima de 11 anos. Já a dupla Daniel 
e Gustavo foi vice-campeã, na categoria 5ª 
Classe, acima de 11 anos.  A competição teve 
a participação de representes do Olympico, 
Minas Tênis Country Clube, BH Tennis, Fly 
Belvedere Tênis, Casalechi Tênis, Clube Náu-
tico de Sete Lagoas, PIC e BS Tênis. 

Em 2019, Gustavo e Márcio foram vice-cam-
peões da competição pela 2ª Etapa e Gustavo, 
campeão da 1ª Etapa. “É um torneio dife-
renciado, estrutura de qualidade, muito bem 
organizado e que reúne competidores de alto 
nível técnico”, destacaram Gustavo e Márcio.

A Revista do Olympico agora pode estar sempre 
em suas mãos. Dentro do celular! 

O Olympico oferece, aos associados, a 
possibilidade de trocar a versão física da Revista 
pela versão eletrônica. Mais comodidade e 
rapidez no acesso ao conteúdo; contribui com 
o meio ambiente e, ainda, economiza com a 
impressão e a entrega.

Quer optar pela versão digital? Muito fácil!

Envie um e-mail com nome completo e o 
número da cota, optando pela versão online para 
redacao@olympico.br. 

REVISTA DIGITAL... FAÇA PARTE! SÓCIOS SÃO CAMPEÕES DO TORNEIO DE TÊNIS 
DE DUPLAS DA FMT – 250 CLASSES

Fotos: Gustavo Simões
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FIQUE POR DENTRO

REPRESENTANTES DE CLUBES SE ENCONTRAM 
PARA DEBATER PAUTAS DO SEGMENTO

FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

A Federação dos Clubes do estado de Minas Gerais - FECEMG realizou, 
no dia 28 de janeiro, a primeira reunião de dirigentes de clubes sociais e 
desportivos do Estado, em 2020. 

O encontro foi na Sociedade Recreativa Palmeiras. O Olympico foi repre-
sentado pelo seu presidente, Walney José de Almeida, pelo vice-presi-
dente financeiro, Valter Francisco e pelo conselheiro nato, Nismar Alves 
dos Reis.  Na ocasião, temas como o recolhimento indevido de impostos 
estaduais e cobranças arbitrárias do ECAD foram debatidos. Os advoga-
dos, Fernando Knoerr e Horácio Monteschio, levantaram alternativas para 
sanar tais problemas enfrentados pelas entidades clubísticas.

No encontro, o presidente da FECEMG, Marcolino de Oliveira, apresentou 
pautas que serão tratadas ao longo do ano, como encontros com os can-
didatos às eleições municipais, realização de eventos sociais e a Copa 
FECEMG.
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O mal-estar de um tratamento de câncer é 
um grande desafio para muitos pacientes 
do hospital da Baleia. Para tentar amenizar 
esse sofrimento, foi dada continuidade no 
projeto educacional para escolas – Estante 
Mágica, que transforma histórias criadas 
pelos autores do próprio livro.

Pelo segundo ano consecutivo, pacientes 
do hospital da Baleia lançaram livros infan-
tis no Olympico. A ação aconteceu no dia 
28 de janeiro, no Varandão, com a presen-
ça de três dos sete autores. 

A coordenadora de Marketing do Olym-
pico, Rafaela Almeida, recebeu os convi-
dados e falou da gratidão em fomentar a 
parceria com o hospital da Baleia: “É com 
muita satisfação que abrimos as portas do 

Olympico para receber os representantes 
da Rede de Amigos do Hospital da Ba-
leia, os autores-mirins e seus familiares. 
O Olympico preza e incentiva o trabalho 
realizado pelo Hospital. Para nós, é uma 
alegria sermos escolhidos para lançar este 
projeto que resgata a autoestima dessas 
crianças que carregam no olhar a vontade 
de viver. Sempre acreditaremos em proje-
tos apresentados pelo Hospital da Baleia, 
instituição que, há 75 anos, tem a missão 
de resgatar sonhos. Referência em assis-
tência médico-hospitalar de qualidade e 
humanizada”.

A ação contou a participação especial das 
crianças da Colônia de Férias do Olym-
pico, que prestigiaram o lançamento e se 
alegraram com as histórias contadas. 

A diretoria não para de trabalhar em prol dos 
associados do Clube. Desta vez, a novidade é 
a instalação de parapeitos em blindex e corti-
nas automáticas no Quiosque do Marcelo. Em 
breve, as cortinas serão instaladas em todo o 
Varandão. 

A obra transformou o Varandão em um ambiente 
mais agradável, moderno e iluminado. Confira!

PACIENTES MIRINS DO HOSPITAL DA BALEIA LANÇAM LIVRO NO OLYMPICO

Foto: Departamento de Comunicação

NOVOS PARAPEITOS E 
CORTINAS REALÇAM A BELEZA 
DO CLUBE

CONVIVA BEM! RESPEITE OS ESPAÇOS 
EM COMUM

BANHEIRO FAMÍLIA CHEGA PARA 
ATENDER NECESSIDADES DE ASSOCIADOS

Para atender as demandas dos papais e mamães que frequen-
tam o Clube sozinhos com seus filhos de sexo oposto, propor-
cionando mais comodidade, a diretoria do Olympico criou o 
Banheiro Família, um espaço que vai facilitar os momentos de 
lazer e assegurar a privacidade de todos. 

Localizado no Parque Aquático, o local oferece: chuveiro, la-
vatório, sanitário e banheira para crianças de até três anos. O 
Banheiro Família pode ser utilizado por crianças de até 10 anos, 
acompanhadas por, apenas, um responsável.

Chegar aos vestiários e encontrar o local com bolsas 
espalhadas não é uma situação agradável. Para que si-
tuações desse tipo não aconteçam, sugerimos que os 
associados utilizem os guarda-volumes disponibilizados 
no local. Assim, além de acondicionar de maneira cor-
reta seus pertences, todos os seus objetos ficarão em 
local seguro. 

Seja consciente! Bancos são para o conforto de todos! 
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COLÔNIA DE FÉRIAS

Pensar que crianças, entre 4 e 12 anos, podem ficar longe de 
aparelhos eletrônicos por quase uma semana é praticamente 
impossível. Mas não é! A Colônia de Férias do Olympico propôs 
o tema: Desconectados. 

Cerca de 100 crianças deram adeus aos tablets, celulares, vide-
ogames e passaram cinco dias intensos de muita diversão. As 
brincadeiras fizeram alusão aos jogos, filmes e desenhos prefe-
ridos dos pequenos. Como por exemplo, o Angry Bird. A brinca-
deira se tratava do velho conhecido e, até esquecido, estilingue.  

Entre as atividades propostas durante a Colônia de Férias tam-
bém estava a apresentação das modalidades esportivas prati-
cadas na Escola de Esportes do Olympico. As crianças tiveram 
aulas de Basquete, Tênis, Natação e, aos menores, foram apre-
sentados alguns princípios praticados na Iniciação Esportiva.

A Colônia de Férias é um momento inesquecível para os pe-
quenos. Entre as atividades preferidas está o passeio. Os co-
lonos visitaram o cinema do Boulervad Shopping e assistiram 
ao filme “Um Espião Animal”. A animação conta a história de 
Lance Sterling, o melhor espião do mundo, que precisa unir 

forças com o inventor Walter para salvar o dia. Para acompanhar 
essa superaventura, os pequenos ganharam um kit com pipoca 
e refrigerante.

E quem ama pipoca adorou a ação do Colégio Sagrado Coração 
de Maria, no penúltimo dia. A instituição, que é parceira do Clu-
be, ofereceu, aos pequenos e aos pais, pipoca quentinha e um 
kit convite para participarem do evento Escola Aberta.

Para fechar a Colônia com chave de Ouro, a festa de encer-
ramento contou com muitas delícias. No cardápio, cachorro-
-quente, hambúrguer, batata frita e muito mais. E teve mais brin-
cadeira durante a festa, onde as crianças puderam aproveitar o 
tombo legal, air game e fliperama. 

Em mais uma edição, o Olympico contou com a parceria da 
Asttter - Associação dos Servidores do Tribunal do Trabalho da 
Terceira Região. 

E o Tricolor da Serra já começa a planejar a próxima Colônia de 
Férias que irá acontecer de 27 a 31 de julho. Em breve, mais 
informações. 

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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PROCESSO SELETIVO

O Colégio Sagrado Coração de Maria acredita em um 
ensino que estimula a autonomia dos estudantes. Do Baby 
(crianças a partir de um ano) 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, 
diariamendiariamente, anseia por explicações.

REPENSAR O MUNDO
É O QUE NOS FAZ EVOLUIR.

DES-CO-NEC-TA-DOS!
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ANIVERSÁRIO DO CLUBE

EVENTOS SOCIAIS EVENTOS SOCIAIS

A abertura das comemorações aconteceu no dia 2 de feve-
reiro, com a apresentação de Fabinho do Terreiro, Espaço 
Kids, distribuição de pipoca e algodão doce, degustação de 
chope e galinhada, sorteio de brindes do Mart Minas, Fe-

deração Mineira de Vôlei, Asttter, Colégio Sagrado Coração 
de Maria, Salão LS Capelli e Salto Maior. A criançada ainda 
pôde aproveitar todas as atrações do domingo divertido.

No dia 7 de fevereiro, a dupla Rodrigo Borges e Ian Gue-
des animou a galera em um Happy Hour com o melhor 
da MPB, cantando os clássicos do Clube da Esquina. 

No dia 9 de fevereiro, um pré-carnaval foi preparado. O 
bloco Faraó agitou o público que não ficou parado em 
nenhum momento. Todos os associados se deliciaram 
com picolés. 

OLYMPICO CLUB HÁ 80 ANOS ESCREVENDO UMA LINDA HISTÓRIA

2 DE FEVEREIRO - DOMINGO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

7 DE FEVEREIRO
HAPPY HOUR

9 DE FEVEREIRO
PRÉ-CARNAVAL

No dia 4 de fevereiro, o Tricolor da 
Serra completou 80 anos da sua 
fundação. Para comemorar tanta 

tradição, a diretoria Social preparou 
um mês recheado de atrações para que 

toda a família pudesse curtir.
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EVENTOS SOCIAIS EVENTOS SOCIAIS

No domingo de Carnaval, uma festança na piscina com 
o DJ Di Rodrigues. O parque aquático ficou colorido por 
boias de todas as cores. A turma pode se refrescar com 
geladinho e picolés. 

Para encerrar as programações de aniversário, o Clu-
be preparou o grande baile, no dia 6 de março. 

Confira tudo o que aconteceu na festa, na próxima 
edição da revista.

O aniversário do Olympico teve o apoio do Mart Mi-
nas, parceiro fiel das atividades esportivas e sociais. 

O Sertanejo também entrou na programação. No dia 16 de 
fevereiro, a cantora Nanda Vieira colocou todo o público 
para dançar. Também houve distribuição de picolés. 

Para finalizar o mês de fevereiro, não poderia faltar uma 
programação ao sábado, dia 29. O Forró de Carlin Alves 
animou os associados que acompanharam a festa no Va-
randão.

A Banda Mix, querida pelo público do Clube, também par-
ticipou das comemorações no Happy Hour do dia 21 de 
fevereiro. 

23 DE FEVEREIRO
POOL PARTY

16 DE FEVEREIRO
DOMINGO ESPECIAL

29 DE FEVEREIRO
SÁBADO ESPECIAL

21 DE FEVEREIRO
HAPPY HOUR

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub
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EU NO OLYMPICO

#EUNOOLYMPICO

@lamouniervirginia

    @rafafreirealmeida   @teresacristina.1805@robertoalrz

@leticiaxpedro - 3

@annaluisamfaria@sofiabicalho@rbmalbuquerque

#Eunoolympico

@davimaiarocha

Não se esqueça de deixar a foto com status público. 

As fotos que você registra no Olympico podem aparecer por aqui.  
Publique suas fotos usando a hashtag

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

do Clube. Vem com a gente!

Olympicoclubbh

Olympicoclub

Olympicobh

BEM VIVER

BEM VIVER

GRUPO BEM VIVER FECHA CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA O ANO

ALÔ É DO BEM VIVER? SIM! MAS MANDE 
UM ZAP, POIS AS VOVÓS ESTÃO CONECTADAS!

O GRUPO BEM VIVER

As senhoras do Projeto Bem Viver voltaram às atividades com 
muita energia. Durante o ano, elas se encontrão religiosamen-
te às segundas-feiras, às 14h, no Espaço Gourmet.  As tarefas 
para o ano de 2020 serão divididas em quatro etapas: Evoluindo, 
Apostila, Dinâmicas e Aniversários.

A etapa Evoluindo refere-se a temas trabalhados, geralmente, 
através de palestras ou exercícios. Nela, foram definidos os te-
mas ao lado. Confira.

Elas são modernas, descoladas e antenadas nas tendências da tecnologia. A terceira 
idade não é um obstáculo para as meninas do Bem Viver. No último dia 10 de fevereiro, 
a representante da empresa 60+ Viver Concierge, Flávia Chebly, especializada em traba-
lhos com a terceira idade, falou para as integrantes do projeto sobre como a internet está 
à disposição, hoje, para conectar as pessoas e facilitar suas vidas. 

As participantes do projeto tiveram a oportunidade de sanar dúvidas e conhecer novos 
aplicativos, como o Waze, famoso em ajuda na localização e o Uber para solicitar carros. 
O ponto alto do bate-papo foram as novidades sobre os aplicativos WhatsApp e Facebook, 
as redes sociais queridinhas do momento. 

A satisfação do amor em nossa 
vida

A gratidão

A pedra mágica tornando a 
gratidão um hábito

Propósito de vida

Oração Quântica

Curando seus relacionamentos

As sete leis espirituais do sucesso

Ho’oponopono

Palavras mágicas

Segredo da abundância ilimitada

Oração da gratidão

Oração dos antepassados e do 
empoderamento

17 de fevereiro                                    

2 de março 

9 de março                                              

6 de abril 

4 de maio 

1º de junho 

8 de junho

3 de agosto 

10 de agosto 

14 de setembro 

5 de outubro                                            

9 de novembro 

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 às atividades no mês de fevereiro.
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Participe você também!



35Revista do Olympico Club34

SAÚDE E BEM-ESTAR

CLUBE DE QUEM MALHA

O Beach Tennis surgiu no início da década de 90, na província de Ravenna, na Itália. É uma 
mistura entre o vôlei de praia, o tennis e o badminton e tem ganhado cada vez mais adeptos. 
Estima-se mais de 500 mil praticantes em todo o mundo, segundo a ITF (International Tennis 
Federation), que é um dos órgãos reguladores do esporte.

        No Brasil, ele chegou em 2007, no Rio de Janeiro. De lá para cá, o número de adeptos 
tem crescido a cada ano. O esporte também ganhou popularidade não só nas cidades litorâ-
neas, como também em outras cidades: Belo Horizonte, Brasília e Araraquara. 

        No Olympico Club começou a ser praticado em 2017, com a inauguração da quadra 
de areia, um pedido dos associados que foi atendido pela diretoria do clube, possibilitando, 
ainda, a prática de vôlei e futevôlei.  

        Segundo a professora e atleta da modalidade, Mariana Junqueira, responsável pelas 
aulas no Olympico, o sucesso do Beach Tennis acontece pela facilidade em se aprender o 
esporte, aliado à diversão que ele proporciona, mesmo para quem nunca o praticou antes. 

        Atualmente a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) é uma das entidades que regula 
o esporte no país. Apesar do Beach Tennis ser relativamente novo, o Brasil já é considerado 
uma potência mundial no esporte. 

• Fortalece e tonifica os músculos – Diversos estudos mostram que se exercitar na 
areia promove maior crescimento muscular do que treinos em outras superfícies 
mais lisas, pois a areia provoca maior esforço físico, durante o deslocamento. 

• Colabora no processo de emagrecimento – O treino ou o jogo na areia ajuda no 
processo de emagrecimento, pois o gasto calórico é bastante alto, estima-se que 
duas vezes o gasto em esportes de quadra lisa.

• Reduz o estresse – A prática de exercícios é fundamental para garantir a saúde men-
tal, pois ajuda a melhorar diversas funções do organismo, além de auxiliar na libera-
ção de hormônios relacionados ao bem-estar, tais como a serotonina e a endorfina. 
Estes hormônios ajudam a melhorar o humor, promovem uma sensação agradável 
e, também, reduzem o estresse.

        Para praticar qualquer esporte com segurança e saúde o Clube de Quem Malha, acade-
mia do Olympico Club, oferece um trabalho interdisciplinar com educadores físicos, fisiotera-
peuta, nutricionista e “personal trainers”, que garante uma preparação física adequada a cada 
indivíduo e para cada modalidade praticada.  

        O Olympico Club oferece treinamentos diurnos e noturnos de Beach Tennis. Venha fazer 
uma aula experimental e se apaixonar por esse esporte que já ganhou o coração dos brasilei-
ros e dos “Tricolores da Serra”.  

BEACH TENNIS, VOCÊ CONHECE ESSE ESPORTE? 

BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DO BEACH TENNIS

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

Gustavo Dias e Sarmento
Educador Físico

CREF 010624 G/MG
Personal Trainer  |  Responsável Técnico 

(31) 99117-7853

Bárbara Gosling
Fisioterapeuta

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

Fisioterapia Ortopédica 
Prevenção e Reabilitação de LesõesPrevenção e Reabilitação de Lesões

Andrea Picinin Santeiro
Nutricionista

CRN 10110
Nutrição Esportiva | Nutrição da Família 

Nutrição Funcional
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