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ArcelorMittal e
Olympico

Formando craques 
em cidadania

@fundacaoarcelormittal

A ArcelorMittal acredita no esporte como fator de transformação e, por esta 
razão, investe em diversas iniciativas que tenham como objetivo a inclusão.

A empresa se orgulha de parcerias em projetos como o Atleta Olympico, 
que contribuem para a formação dos atletas do amanhã.

social. por meio da prática esportiva.
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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados associados,

Enfrentamento é a palavra mais adequada para o momento. A crise sempre nos 
rondou, mas em tempos tão modernos, de uma medicina extremamente avan-
çada, nunca se imaginou que seria necessário nos recolher para enfrentar uma 
doença que trouxe a crise em forma de avalanche. Mas acredito que será apenas 
um teste para que possamos provar a força de uma nação. Tudo passa e isso 
também passará.

Neste momento difícil, em primeiro lugar, me solidarizo em especial ao povo 
mineiro que perdeu um ente querido, vítima do novo coronavírus.

Não podemos parar! Precisamos seguir em frente e contamos com a ajuda de 
todos. É hora de sermos fênix e ressurgirmos das cinzas.

Como ação imediata, afastamos 90% de nossos colaboradores, concedendo fé-
rias e possibilitando o trabalho em home office. Os demais ficaram cuidando do 
nosso quintal. E cuidando bem! As manutenções previstas para acontecerem, ao 
longo do ano, foram antecipadas.

Aderimos à medida provisória do Governo Federal para preservar empregos. 
Com a ação, teremos uma redução em nossa folha salarial e um respiro em 
nosso caixa. Com a queda dos custos, continuamos com a isenção da taxa de 
melhoria de R$ 15,00 e, além disso, conseguimos conceder mais 10% de des-
conto na próxima mensalidade, totalizando 20% de desconto na mensalidade 
a vencer no dia 08 de junho. Dia após dia, estudamos formas de reduzir ainda 
mais nossas despesas e, como consequência, aliviar o bolso dos nossos sócios.

Os Clubes estão unidos e criando estratégias para um novo amanhã. Esta edição 
será apenas on-line, porém não menos especial. Acompanhem com carinho. 

Minha homenagem às mães que têm, no mês de maio, um domingo especial 
dedicado a elas.

Boa leitura!

Walney Almeida

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

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

portivo e social a se instalar em Belo 
Horizonte, originado de um sonho 

em comum de um grupo de jovens. 
Os chamados “onze meninos”, como 

são conhecidos seus fundadores, 
não possuíam maioridade jurídica na 
época e, portanto, tiveram que contar 
com o apoio de pessoas adultas para 
construir a primeira quadra na casa da 

família Magalhães Pinto. 

Foram eles:
Roberto de Magalhães Pinto, 
João Câncio Fernandes Filho, 
Renato de Magalhães Pinto, 
Rogério de Magalhães Pinto, 

Mauro Ferreira, 
Antônio Carlos Rezende Garcia, 

Alberto Soares Teixeira, 
Luciano Passini, 

Camil Caram, 
Gil Guatimosim 
e José Vieira.

O Clube, localizado entre as monta-
nhas, em uma maravilhosa área onde, 
contrário à regra, rejuvenesce a cada 

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

de crianças e jovens. 

6

...dia após dia, 
estudamos formas de 

reduzir ainda mais 
nossas despesas...

BIÊNIO 2019/2020

“
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GENTE DA GENTE

DRIBLANDO A CRISE

PEQUENOS NEGÓCIOS BUSCAM ESTRATÉGIAS PARA VENCER AS DIFICULDADES

Em função da quarentena, os clubes e todo o comércio não es-
sencial estão de portas fechadas. A pandemia do novo coro-
navírus, além de um desafio para todos, trouxe complicações 
para o cenário econômico do País. Como seguir operando nessa 
situação?  

Empreendedores e microempresária do Olympico e do seu en-
torno estão adotando medidas criativas e inovadoras para tentar 
passar pelo período de adversidade.

O restaurante Solares modificou sua dinâmica. Com a falta dos 
clientes para o self-service, aderiu ao delivery para passar pelo 
momento de adversidade. “Reduzimos nossa equipe de trabalho 
em 90% e tivemos uma queda brusca no faturamento. Gostaría-
mos de agradecer aos sócios e à direção do Clube pelo apoio na 
iniciativa do serviço de delivery. Seja realizando pedidos, seja 

ajudando na divulgação. A todos, o nosso muito obrigado”, de-
clarou Welerson Minardi, dono do empreendimento. 

Uma campanha foi lançada nas redes sociais do Olympico para 
incentivar a compra em microempresas do entorno do Clube 
que também trabalham com delivery. As empresas Queijo e 
Companhia, Formoso Comida Natural, Sérgio Lavanderia, Loja 
das Fotos e Acarte Premiações atendem na região da Serra.

Já o Marcelo Zuquim, do Quiosque do Marcelo, contou com 
uma iniciativa de associados para enfrentar a crise. Cerca de 40 
sócios contribuíram com quantias em dinheiro que serão rever-
tidas em crédito, na reabertura do Clube. “Essa ação me mos-
trou como pessoas que estão no meu dia a dia me consideram. 
Fiquei muito feliz”, destacou o proprietário.
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ESPECIAL COVID -19 ESPECIAL COVID - 19

ESPECIALISTAS EXPLICAM 

OS DIREITOS DOS CONSUMIDORES EM MEIO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
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A pandemia do Coronavírus modificou substancialmente a rotina 
de todo o povo brasileiro, uma sociedade em que a população é 
conhecida mundialmente pelo afeto, com calorosos abraços e o 
saudoso aperto de mão que, atualmente, não podem ocorrer em 
razão das recomendações da Organização Mundial de Saúde, no 
sentido de os indivíduos evitarem aglomerações e permanece-
rem em casa, a fim de prevenir a disseminação do COVID-19.

As consequências da chegada do Coronavírus em solo brasi-
leiro, porém, não se limitaram às alterações no comportamento 
das pessoas, mas também incidiram de forma substancial nas 
relações de consumo. 

O artigo 6º, inciso V do Código de Defesa do Consumidor 

resguarda a possibilidade de “modificação das cláusulas con-
tratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem ex-
cessivamente onerosas”. Porém, lembre-se, neste momento 
de dificuldade global, antes de pensar na judicialização do seu 
conflito, a melhor solução é sempre a negociação, primando 
sempre pelo bom senso, boa-fé, proporcionalidade, razoabili-
dade e transparência, seja você consumidor ou fornecedor. 

Veja as dicas que o Instituto Defesa Coletiva preparou sobre a 
remarcação de passagens aéreas, decorrentes da pandemia do 
Covid-19.

1. MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA A AVIAÇÃO CIVIL 
BRASILEIRA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19

O Governo Federal editou a Medida Provisória nº 925/2020, que 
dispõe sobre as ações emergenciais para a aviação civil brasi-
leira, em razão da pandemia do coronavírus (COVID-19).

 As determinações estabelecidas na Medida Provisória se apli-
cam aos contratos de transporte aéreo firmados até 31 de de-
zembro de 2020, bem como estabelecem os procedimentos de 
remarcação de passagem ou de restituição do valor do bilhete. 
O artigo 3º da MP nº 925/2020 regulamenta que:

1.1 ALTERAÇÃO DO BILHETE AÉREO POR INICIATIVA DO 
PASSAGEIRO

Caso o passageiro opte por remarcar seu bilhete, estará isento 
das penalidades contratuais estabelecidas pela empresa aérea 
e terá direito a receber o crédito no prazo de doze meses. Isto 
se aplica a todas as passagens aéreas, inclusive aquelas adqui-
ridas pelo sistema de milhagem, ou até mesmo as passagens 
promocionais, que limitavam, nas suas cláusulas contratuais, a 
remarcação do bilhete por parte do passageiro.

De acordo com a ANAC, “na hipótese de o passageiro optar 
pelo cancelamento da passagem aérea e, consequentemente, 
pelo reembolso dos valores pagos (observados os meios de 
pagamento utilizados na compra) está sujeito às regras contra-
tuais da tarifa adquirida, ou seja, é possível que sejam aplicadas 
eventuais multas”. 

Importante salientar que, na hipótese de rescisão contratual, o 
reembolso ocorrerá em até 12 meses, contados da data do voo 
contratado.

1.2 ALTERAÇÃO DO BILHETE PELA COMPANHIA AÉREA

Caso a companhia aérea realize alguma alteração no horário do 
voo ou de seu itinerário, o passageiro deverá ser comunicado 
com no mínimo 72 horas de antecedência da data de embar-
que. Não ocorrendo a informação em prazo hábil, de modo que 
o passageiro se depare com a alteração da data ou do horário 
quando já estiver no aeroporto, a empresa terá a responsabilida-
de de fornecer as seguintes opções:

• Reembolso integral (no prazo de 12 meses) ou

• Reacomodação em outro voo disponível.

Na hipótese acima, se houver falha na prestação do serviço e 
a companhia aérea não informar previamente o passageiro, a 
empresa também deverá oferecer assistência material das se-
guintes formas:

• A partir de 1 hora de atraso: facilidades de comunicação 
(internet, telefonemas etc.);

• A partir de 2 horas de atraso: alimentação (voucher, refei-
ção, lanche, bebidas etc.);

• A partir de 4 horas atraso: hospedagem (obrigatória em 
caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta. 
Se o passageiro estiver no local do seu domicílio, a empre-
sa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência 
e dela para o aeroporto;

• O Passageiro com Necessidade de Assistência Especial 
(PNAE) e seus acompanhantes sempre terão direito à hos-
pedagem, independentemente da exigência de pernoite no 
aeroporto.

Por Elen Prates de Souza - OAB/MG 148.689
Diretora Executiva do Instituto Defesa Coletiva e Membro da 

Comissão de Direito do Consumidor da OAB/MG

Ainda que o passageiro seja informado dentro do prazo, essas 
mesmas alternativas (reembolso integral – no prazo de 12 me-
ses – ou reacomodação em outro voo disponível) também de-
vem ser ofertadas aos consumidores quando:

• Em voos internacionais: a alteração for superior a 1 hora 
em relação ao horário de partida ou de chegada;

• Em voos domésticos: a alteração for superior a 30 minu-
tos em relação ao horário de partida ou de chegada.

2. HOSPEDAGEM

A recomendação do Instituto Defesa Coletiva é para que as 
Agências de Turismo remarquem os hotéis, sem custo adicional, 
assim como já está sendo adotado para os bilhetes aéreos, se-
guindo o prazo de 12 meses, conforme determinação da Medida 
Provisória nº 925/2020 (que estabelece APENAS as condições 
de remarcação ou cancelamento de passagens aéreas).

O artigo 6º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, es-
tabelece que são direitos básicos do consumidor a proteção da 
vida, saúde e segurança. Portanto, para nós do Instituto Defesa 
Coletiva, a vida e a saúde do consumidor devem ser resguar-

das. Seguindo essa lógica, em razão da pandemia do Covid-19, 
o consumidor tem todo o direito de remarcar sua hospedagem 
sem valor adicional ou até mesmo cancelá-la, sem a incidência 
de qualquer penalidade, fazendo jus à devolução dos valores 
pagos integralmente.   

2.1 HOSPEDAGEM INTERNACIONAL

É muito comum que o consumidor que irá realizar uma viagem 
internacional faça a reserva diretamente com o hotel localizado 
fora do país. Nesses casos, o cidadão deve avocar seu poder 
de negociação, principalmente em relação aos países que estão 
fechando suas fronteiras, pois, em alguns casos, até mesmo o 
voo internacional será cancelado. A remarcação futura é sempre 
a melhor escolha.

Fique em casa, faça sua parte, assim todos nós estaremos pro-
tegidos! Seja um consumidor Consciente!  

PROTEGE UM, PROTEGE TODOS!

INSTITUTO DEFESA COLETIVA: 
www.defesacoletiva.org.br – Telefone 31. 3024 6091
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ESPECIAL COVID -19 ESPECIAL COVID - 19

ESPECIALISTAS EXPLICAM 

PERIGO NA INTERNET - CUIDADOS REDOBRADOS

A pandemia do Coronavírus (COVID-19), que estamos enfren-
tando nos dias atuais, trouxe uma mudança nas relações sociais 
que afetaram diretamente o cenário corporativo, forçando muitas 
empresas a se reinventarem através do sistema de home office 
ou trabalho remoto. 

O que se percebe é que a grande maioria das empresas não 
está preparada para que seus colaboradores possam trabalhar 
remotamente, com a infraestrutura necessária e com a devida 
segurança nos seus computadores e celulares pessoais.

Neste momento de adoção acelerada dos meios digitais para 
interação com o mundo, temos que tomar cuidados adicionais 
com o nosso comportamento e, especialmente, com os dados 
armazenados em nossos equipamentos pessoais que possuam 
acesso à internet.

Cibercriminosos estão se aproveitando da comoção mundial 
pelo tema Covid-19 e sobre outros assuntos advindos da pan-
demia, para invadir, atacar, sequestrar, roubar e vazar dados pes-
soais e empresariais.

Para se prevenir, seguem abaixo alguns métodos que devem ser 
seguidos, de forma a preservar sua integridade, a segurança dos 
equipamentos e de seus dados: 

A realidade é que nunca estamos totalmente seguros na internet 
com os nossos computadores e celulares, mas a disciplina em 
sua utilização pode auxiliar-nos a evitar riscos nos sistemas de 
nossos equipamentos, seguindo algumas ações:

Muito cuidado ao abrir e-mail de pessoas desconheci-
das ou com assuntos que pareçam ser falsos, absurdos, 
com conteúdo de informações ou promoções que cau-
sem desconfiança. Muitos desses e-mails contêm links 
e anexos com vírus provindos de computador ou de ce-
lular. Na dúvida, não abra!

Não visite sites desconhecidos para se informar sobre 
Covid-19. 

Procure sempre se informar e acessar sites de mídias 
confiáveis, como o do Ministério da Saúde e grandes 
jornais.

Não realize download de documentos de sites duvi-
dosos.

Não abra o link enviado por SMS de números desco-
nhecidos. 

Muitos desses links são downloads para vírus de ce-
lulares.

Fique alerta aos falsos telefonemas de Telemarketing.

Procure saber a fonte da ligação e não repasse ne-
nhum dado pessoal como, por exemplo, informação 
de documentos de identidade, números de contas de 
banco, senhas de cartão, WhatsApp, e-mail, etc. 

Mantenha sempre atualizado o Sistema Operacional do 
seu computador e do seu celular;

Instale sempre um antivírus em seu computador e o 
mantenha atualizado; 

Não compartilhe nenhuma senha de sua posse por apli-
cativos de redes sociais;

Não instale softwares piratas.

Procure sempre ativar um duplo fator de autenticação 
(tokens de acesso) para acessar aplicativos e sites que 
solicitem senha. Principalmente de bancos. 

Não use senhas simples, como números seguidos. 
Ex:12345

Procure diversificar suas senhas e não utilizar uma úni-
ca senha para diversos acessos, como por exemplo 
e-mails, redes sociais, Netflix, etc.

Mantenha sempre atualizado o backup dos seus dados. 
Siga o ditado: Só Jesus salva, o homem faz “BACKUP”. 
Não espere perder tudo, para depois se arrepender de 
não o ter feito.

Seguindo essas pequenas dicas, evitamos a zona cinzenta dos 
problemas. Quaisquer dúvidas que porventura surgirem quan-
to à utilização dos seus equipamentos e sistemas, procurem 
auxílio especializado. No Clube, procurem o departamento de 
Tecnologia e, caso queiram falar diretamente comigo, seguem 
abaixo meus contatos completos.

Saúde a todos!
Rodolfo de Almeida

 
31 99156 - 6117

rodolfodealmeida@hotmail.com
Profissional de  Tecnologia da Informação (TI) , especialista em sistemas 

operacionais, cloud computing, virtualização e segurança de sistemas.
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ESPORTE

TORNEIO DO BRANCO

PARCERIA RENOVADA! IRONMINAS PATROCINADOR DO FUTSAL

FUTSAL

O ano começou movimentado para as equipes de Futsal Sub-11 
e Sub-13. Nossos pequenos craques participaram do Torneio do 
Branco e terminaram a competição com ótimos resultados.

Destaque para o atleta Martin Colombo da equipe Sub-11,   
artilheiro com 12 gols em cinco jogos. A equipe Sub-13 ter-
minou a competição em 3º lugar, após vencer por W.O. Na 
categoria Sub-11, duas equipes do Olympico disputaram a ter-
ceira posição. Ótimo resultado para um início de temporada.

Em meio à diminuição de receitas causada pela pandemia, as 
equipes de Futsal Sub-10 e Sub-12 do Olympico Club ainda 
podem comemorar a renovação de uma importante parceria 
para a modalidade. O Olympico Club e a IronMinas celebram a 
renovação da parceria até o final de 2020. 

O valor ofertado pela IronMinas será destinado ao pagamento de 
despesas necessárias com a formação das equipes, contribuin-
do para a captação dos atletas com a contratação de mais um 
estagiário para acompanhamento das equipes junto ao técnico. 
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NOSSA HISTÓRIAESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE ACONTECEU NO ESPORTE

Com o Clube fechado e a impossibilidade de os atletas realiza-
rem os treinos, o departamento de Esporte do Clube precisou 
se reinventar para que as equipes de Basquete, Natação, Vôlei e 
Futsal pudessem manter-se ativas.

A saída foi montar grupos divididos por modalidade e categoria 
e realizar, virtualmente, as atividades de Preparação Física, Fi-
sioterapia e Psicologia.

Os treinos de Preparação Física e de Fisioterapia foram mon-
tados pelos profissionais do Olympico e são conduzidos pelos 
estagiários. “Esta ação é muito positiva, o nosso Clube tem sido 
bem elogiado por ser um dos primeiros a tomar essa iniciativa 
e pela preocupação com o atleta”, destacou o estagiário da Pre-
paração Física, Rodrigo Marcelino.

A atleta Anna Beatriz Novaes, da equipe Infantil I de Natação, 
tem se esforçado para não perder o ritmo e acompanhar todas 
as atividades aconselhadas pelo Clube e, também, os estudos. 
“Todos os dias, eu procuro fazer no mínimo 30 minutos de bi-
cicleta e, à tarde, acompanho as atividades programadas pelo 
Clube. Não quero perder o ritmo. Quarentena não é férias! Tam-
bém tenho me preocupado com minha alimentação. Nossos en-
contros on-line também são bons para nossa mente, é sempre 
muito divertido”, contou.

Acompanhe, em nossas redes sociais, as nossas dicas!

SEM MOLEZA! DE CASA, ATLETAS SEGUEM ATIVIDADES PROGRAMADAS PELO CLUBE ADIAMENTO DOS CAMPEONATOS BRASILEIROS INTERCLUBES

Foto: Departamento de Esportes

ESPORTE
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do novo coronavírus, neste momento de crise e seguindo as 
recomendações das autoridades públicas de saúde, foi neces-
sário tomar medidas de precaução quanto à realização dos pró-
ximos Campeonatos Brasileiros Interclubes® - CBI. 

Tão logo a situação se normalize, o CBC em conjunto com o 
Olympico apresentarão novas datas para a realização dos CBI’s 
de Basquete Masculino Sub-14, Vôlei Feminino Sub-18 e Vôlei 
Masculino Sub-17, esses três grandes encontros do Esporte de 
Base, dos quais o Tricolor da Serra é sede.
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A QUALIDADE OCULARE 
AO SEU ALCANCE.

A qualidade e estrutura 
de atendimento da 
OCULARE com preços 
acessíveis para quem 
mais precisa. 

FAÇA SEU CADASTRO GRATUITO*

programamaisvisao.com.br
(31) 2517-7053 (31) 99703-2176
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CERTIFICADO nº 0149/006/0131
VALIDADE: 28/06/2020

OCULARE HOSPITAL DE 
OFTALMOLOGIA 
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O Clube não construiu uma nova quadra, mas a quadra de Peteca re-
cebeu manutenção que a deixou novinha e pronta para receber muitos 
jogos, após a quarentena.

Foram reparadas todas as trincas e o local recebeu uma nova pintura. A 
manutenção já estava programada no calendário do Clube e, o melhor, 
com mão de obra do próprio Olympico. 

UMA NOVA QUADRA
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FIQUE POR DENTRO

CHURRASQUEIRA RECEBE NOVO PISO

FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

Para atender melhor os sócios, o Olympico concluiu 
a manutenção no piso da área da Churrasqueira. Todo 
o piso foi revestido com pedras, tornando o local um 
ambiente mais acolhedor para os frequentadores. 

Você tem alguma sugestão de melhoria e ou de otimi-
zação de recursos para o Clube? Fale conosco pelas re-
des sociais Facebook @olympicoclubbh ou Instagram 
@olympicoclub.

A quadra de Saibro está sendo totalmente reformada, com pre-
visão de conclusão da manutenção no final do mês de maio.

Cerca de 30 toneladas de Saibro serão utilizadas na reparação 
do espaço que, também, vai ganhar novas fitas e terá um sis-
tema de drenagem ainda mais eficaz.

A manutenção era um pedido antigo dos sócios e já programa-
da para acontecer em 2020.

MANUTENÇÃO NO SAIBRO

Foto: Departamento de Comunicação
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PISCINAS REPAGINADAS

O Olympico abre, habitualmente, todos os dias da 
semana, 363 dias ao ano, fechando apenas em 
duas oportunidades - Natal e Festa dos Funcio-
nários.

Aproveitando o fechamento do Clube, devido à 
recomendação da OMS com intuito de conter o 
COVID-19, nossa equipe de manutenção, em es-
cala reduzida, realizou manutenções nas piscinas 
Recreativa, Semiolímpica e Infantil, o que seria 
difícil realizar com nosso Tricolor aberto.

A piscina Semiolímpica ganhou uma nova apli-
cação de rejunte para evitar o crescimento de 
algas, em busca da qualidade máxima da água. 
A piscina Recreativa recebeu, em alguns pontos, 
novas peças de azulejos e a rampa ganhou piso 
antiderrapante e corrimão, proporcionando mais 
segurança durante o lazer de nossos associados. 
Já a piscina Infantil contou com a troca dos azule-
jos para proporcionar, às crianças, toda diversão 
sem nenhum risco.

Nosso Clube está ficando cada vez mais bonito!

ORGULHO 
EM INCENTIVAR 

DE NOVOS 
A FORMAÇÃO

talentos!
multitecnica.com.br

Acesse nossas redes sociais
pelo QR CODE  ao lado.

Fo
to

s:
Je

fe
rs

on
 A

nt
ôn

io



2120 Revista do Olympico Club

Fotos: Gustavo Simões
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FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO
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FIQUE POR DENTRO

A tradicional distribuição de 
brindes no domingo do Dia 
das Mães não foi possível, 
diante do grave problema 
que enfrentamos em razão 
do novo coronavírus.  Po-
rém, as mamães tricolores 
que estiveram na secretaria 
do Clube, nos dias 8 e 9 de 
maio, receberam um cartão 
e chocolate para adoçarem 
esse dia tão especial para o 
Olympico.

DIA DAS MÃES 2020

Os sócios do Olympico terão, após o isolamento social, 
um novo local para encontrar os amigos. O Bar do Marcelo 
passará a atender também no Parque Aquático, em um espaço 
aconchegante e moderno. 

O novo bar vai oferecer, aos sócios, porções deliciosas e a 
bebida sempre gelada, com todo o conforto de estar pertinho 
de quem adora aproveitar as piscinas do Clube.

No dia 10 de março, o Olympico Club recebeu, da Federação 
dos Clubes do Estado de Minas Gerais – FECEMG, uma 
homenagem pelos 80 anos de sua fundação. 

Na ocasião, o presidente do Conselho, Paulo Bomfim e o 
presidente do Olympico Club, Walney Almeida receberam das 
mãos do presidente da FECEMG, Marcolino Júnior, uma placa 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em 
benefício do desenvolvimento social, esportivo, cultural e de 
lazer na sociedade mineira e, ainda, pelas glórias alcançadas 
ao longo de sua história.

“Agradecemos à FECEMG e a todos os Clubes parceiros da 
Federação pela belíssima homenagem”, destacou o presidente 
do Olympico. 

Promovido pelo SindiClube SP e pela FENACLUBES, com apoio 
da Academia Paulista de Letras – APL, o Concurso chega à sua 
5ª edição com caráter nacional e permite a participação de 
associados de Clubes de todo o Brasil, desde que associados 
e/ou confederados à FENACLUBES.

Cada associado pode se inscrever com uma obra, em apenas 
uma das categorias, que são: Conto, Crônica e Poesia. Não há 
limite de associados inscritos por Clube! Em 2019, a sócia do 
Olympico, Viviane Hudson, faturou a categoria Poesia com a 
obra “Doo Órgãos”. Em 2020, poderá ser a sua chance.

Todas as obras inscritas serão analisadas por uma comissão 
composta por três jurados, especialistas em cada uma das 
categorias, indicados pela Academia Paulista de Letras – APL. A 
premiação será no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais), R$ 1.000,00 (hum mil reais) e R$ 500,00 (quinhentos 
reais), respectivamente, para o primeiro, segundo e terceiro 
colocados de cada categoria.

As obras vencedoras do prêmio poderão ser editadas em livro 
e outros veículos de comunicação dos organizadores, com o 
direito autoral cedido pelos autores premiados, desde que não 
haja interesse comercial por parte destes.

Também serão premiados os Clubes filiados e/ou confederados 
à FENACLUBES, cujos associados obtiverem mais destaque 
em cada uma das categorias (um por gênero), além do Clube 
que se destacar como o que mais teve associados inscritos 
no concurso – sendo que não serão considerados para esta 
premiação específica os Clubes da cidade de São Paulo–SP, 
em razão do histórico estadual do prêmio e da já consolidada 
participação de autores paulistanos.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de junho. Confira o 
regulamento em nosso site www.olympico.com.br.

PARQUE AQUÁTICO GANHA NOVO ESPAÇO 

FECEMG PRESTA HOMENAGEM AO CLUBE

FENACLUBES PROMOVE MAIS UMA EDIÇÃO DO CONCURSO DE LITERATURA
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ANIVERSÁRIO DO CLUBE

No dia 6 de março, os treinos nas quadras A e D deram 
espaço para o grande baile de celebração dos 80 anos do 
Olympico. Cerca de 500 pessoas prestigiaram o evento, 
entre sócios e autoridades. Entre os presentes estava o pre-
sidente do Comitê Brasileiro de Clubes, Jair Pereira.

A festa foi animada pela banda Lurex – cover do Queen – 
que tem mais de 20 anos de estrada. No repertório não fal-
taram clássicos, como “Radio Gaga”, “Love of my Life”, “I 
Want to Break Free”, “We Will Rock You” e “Somebody to 
Love”. A banda Tony Manero também agitou o público com 
clássicos dos anos 70, 80 e 90!

Essa inesquecível comemoração contou com o apoio do 
Mart Minas, patrocinador oficial do Tricolor da Serra. 
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GRANDE BAILE ENCERRA COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS

EVENTOS SOCIAIS EVENTOS SOCIAIS
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EVENTOS SOCIAIS EVENTOS SOCIAIS
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EU NO OLYMPICO

#EUNOOLYMPICO

    @rafafreirealmeida   @teresacristina.1805@carolmsoliveira

@juninhofut.07

@rafaribeiroinsta@vitormeniconi     @amandasantana.fisio

Memória fotográfica

@matheus.oly.19

Devido à pandemia, nossos encontros no Clube estão suspensos temporariamente, mas 
resgatamos nas redes sociais alguns registros dos associados, para matar a saudade desse lugar 

especial para todos nós.  

Olympicoclubbh

Olympicoclub

Olympicobh

PALAVRAS CRUZADAS

DIVERSÃO

EXERCITANDO A MENTE

DICAS DESSE JOGO

Está sem muita coisa para fazer durante a quarentena? Vamos dar uma mãozinha! Divirta-se com as palavras cruzadas. Elas 
proporcionam entretenimento, geram benefícios à saúde intelectual e ainda levam cultura a quem resolve. 

Os passatempos, disponibilizados aqui, abordam temas atuais que tiveram destaque na mídia. 

• Emily (...), atriz de “Revenge”;
• O “Águia de Haia” (3,7);
• Angelimcoco;
• Um dos três Reis Magos (Bíblia);
• Utilidade, préstimo, serventia;
• Vinho tido como excipiente medicinal;
• Sinal separador no endereço de e-mail;
• Visitas a um site;
• Privada de vestuário;
• (...) Jackson, cantor country;
• Alfabeto base do russo;
• Shinzo (...), premiê japonês;

• Moeda de prata chinesa;
• “(...) Mia”, musical com Meryl Streep;
• Alto, elevado;
• Separe dos demais;
• Contração da preposição “para”;
• Serviço Social da Indústria (sigla);
• Íntimos, interiores;
• Escrava que fazia serviços caseiros;
• (...) Felippo, atriz;
• Patrões, senhores;
• Arroz, em italiano;
• Empregar;

• Marcos (...), apresentador de TV;
• (...) Martin, ator;
• Clube Atlético Mineiro (sigla);
• Determina a medida;
• Amassar (a roupa);
• Alceu Valença, cantor;
• Instituto Nacional de Educação;
• (...) Bordosa, criação de Angeli;
• (...) Gardner, atriz;
• Bebê, recém-nascido;

@torneiodobranco



29Revista do Olympico Club28

SAÚDE E BEM-ESTAR
SAÚDE E BEM-ESTAR

CLUBE DE QUEM MALHA

Discorrer sobre saúde e qualidade de vida, nosso tema costumeiro 
nesta seção, tornou-se um enorme desafio em tempos de pandemia. 
A mudança brusca na nossa rotina e em nossas vidas, o risco real e 
incontestável à nossa integridade física, a repercussão na imprensa 
mundial, revelam a severidade do momento histórico que estamos 
vivendo.

Além da iminente ameaça do vírus, das incertezas profissionais, do 
isolamento social e suas consequências, convivemos ainda com uma 
avalanche de notícias que nos chegam continuamente, numa velocida-
de sem precedentes na história. Esses conhecimentos, mesmo com a 
chancela da razão e da metodologia científica, muitas vezes são diver-
gentes, deixando-nos confusos e apreensivos. Convivemos ainda com 
o fanatismo e a polarização extremada das ideias, onde interesses po-
líticos, econômicos e financeiros, por vezes escusos, realçam nossas 
incertezas e medos. Precisamos desenvolver atenção e discernimento 
para tentar identificar as mensagens inverídicas, as “fake news”. 

O excesso de informações, ainda que verdadeiras, nos causa angústia 
e tristeza. Nosso organismo responde com uma descarga de adrenali-
na e outros hormônios que, liberados de forma contínua, podem nos 
trazer muitos malefícios, agravar e até gerar quadros de doenças físi-
cas e psicológicas, como por exemplo: ansiedade, depressão, pânico, 
hipertensão, entre outras tantas. 

Como bem disse o grande imperador romano e filósofo estoico do 
segundo século, Marco Aurélio: “Nada acontece ao homem que não 
seja próprio do homem”.  Portanto, enquanto humanidade, nos resta 
experienciar esta dura realidade e buscar algum aprendizado com a 
crise, adquirir alguns conhecimentos e, sobretudo, transformá-los em 
sabedoria. 

Sem cair no romantismo de procurar dar um sentido moral à pande-
mia, por acreditar que a natureza é neutra e somos nós que tendemos 
a uma ideologização dos fenômenos naturais, deixarei aqui algumas 
sugestões para nos auxiliar nesta travessia, com o intuito de usufruir-
mos esta realidade com saúde e consciência. 

• Seja solidário e desenvolva a empatia. Pensar no próximo é a 
nova ordem mundial.

• A prática do bem favorece a saúde mental do homem. 

• Tenha gratidão, desenvolva o hábito de agradecer por tudo que 
lhe foi oferecido nesta jornada. 

• Pratique o contato social virtual. Chamadas de áudio e vídeo se-
rão bem-vindas e ajudam a manter o vínculo emocional.

• Planeje seu tempo. Organize-se. Arrume-se para suas tarefas di-
árias.

• Faça uma faxina e organize gavetas e armários. Livre-se do que 
não precisa mais. A organização externa promove uma organiza-
ção interna no ser.

• Reflita sobre o sentido da vida. É hora de reavaliar e, se necessá-
rio, mudar a rota. 

• Ressignifique os seus valores e fortaleça as suas virtudes.

• Procure viver um dia de cada vez.

• Assista a bons filmes, leia bons livros.

• Encare o isolamento como uma oportunidade de retiro espiritual.

• Veja as adversidades como uma possibilidade de aprendizado e 
crescimento pessoal. Desenvolva a atitude de aprendiz o tempo 
todo.

• Medite. Dedique um tempo para ficar quieto. 

• Seja qual for a sua crença, ore ou mentalize mensagens e ima-
gens positivas.

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM TEMPOS DE PANDEMIA

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

   Rua Professor Estevão Pinto, 683, Serra

Alguns Educadores Físicos que atuam como "personal trainers" no CQM

(31) 3566-3073clubedequemmalha.com.br

Daniel
Paoliello

CREF 027959 G/MG

31 98875.9385

Maíra
Babo

CREF 024048 G/MG

31 99795.9911

Gustavo
Sarmento

CREF 010624 G/MG

31 99117.7853

João Victor
Rocha

CREF 028861 G/MG

31 99403.0395

Haidee Raquel 
Rocha

CREF 008067 G/MG

31 99552.2122

Yasmin Brandão 
Sousa Lima
CREF 028700 G/MG

31 99772.5705

Tiago Bruno 
Santos

CREF 028462 G/MG

31 99280.2613

Regis de Paula 
Reis

CREF 021980 G/MG

31 99881.5121

Paulo Márcio
Cassini

CREF 13135 G/MG

31 99788.7426

Eloysa
Martins

CREF 02836 G/MG

31 99619.1993

Fábia
Santana

CREF 21120 G/MG

31 98863.4678

Marcelo Terra 
Torres

CREF 13800 G/MG

31 98712.1914

• Não peça para ser poupado das provas, mas sabedoria para con-
seguir superá-las.

• Procure ver o melhor das outras pessoas. Visualize o lado posi-
tivo das adversidades.

• Não espere o futuro para ser feliz. Reinvente-se. Viva o presente 
e seja feliz agora!

• Cultive a coragem e o otimismo. 

• Busque ampliar a sua consciência e cultivar o autoconhecimento. 

• Evite negar a realidade. Enfrente. A negação da realidade é um 
ato ineficaz.

• Não se omita. A omissão é uma forma de escolha e tem conse-
quências.

• Tudo passa. Tudo é transitório. 

• Exercite-se. Peça dicas para treinar em casa a um educador físico 
da sua confiança.

• Se possível, tome sol diariamente, ainda que por alguns minutos.

• Mantenha uma alimentação saudável. 

• Como já bem diziam os atemporais filósofos estoicos: “O que é 
bom para a colmeia é bom para a abelha”. Se puder, fique em 
casa! 

Eu me despeço com um forte abraço virtual e com o desejo de que, 
em breve, possamos nos rever e nos abraçar pessoalmente, afinal, a 
vida acontece nos encontros!
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O Olympico Club reforça que, devido à paralisação no dia 20 de 
março das nossas atividades por tempo indeterminado, previsto 
no decreto Municipal nº 17.304/2020 realizado com o intuito de 
conter o avanço da pandemia do novo coronavírus e por orienta-
ção da Organização Mundial da Saúde, as decisões tomadas pela 
diretoria Executiva visam conciliar os interesses dos associados 
com a saúde financeira do Clube, sem impactar os empregos de 
nossos colaboradores e sempre prezando pela transparência.  

Desta forma, a diretoria Administrativa, em conjunto com o depar-
tamento de Recursos Humanos, está seguindo todas as medidas 
disponíveis na legislação Trabalhista e Previdenciária para evitar 
a demissão em massa. Logo após o fechamento do Clube, nos-
so quadro funcional foi posto em férias ou banco de horas e os 
demais colaboradores em home office. Após o retorno das férias 
de nossos colaboradores, aderimos à medida provisória nº 936 - 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 
- do Governo Federal para preservar os empregos, suspendendo 
o contrato de trabalho de alguns colaboradores. Desta forma, o 
Clube será responsável por uma parte da folha salarial dos funcio-
nários afastados e do pagamento de todos os benefícios.

In loco, apenas uma escala mínima para atender os serviços de 
portaria, limpeza, financeiro e secretaria.  Intensificamos a higie-
nização, adotamos o uso de novos produtos de limpeza para o 
combate ao Covid e instalação de novos borrifadores de álcool 
em gel. Reforçamos que estão sendo observadas todas as nor-
mas de segurança e saúde, principalmente, o uso de máscaras e 
o respeito à distância mínima de 1,5m.

Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que as manuten-
ções realizadas durante o período de isolamento já estavam pre-
vistas para acontecer no decorrer do ano. Sendo com mão de 
obra própria e com verba já comprometida e prevista no plano de 
diretrizes junto ao Consellho Deliberativo.

Informamos que foram rescindidos os contratos de estágio, pois, 
sem atividades no Clube e nas Faculdades, o estágio, que tem 
caráter de aprendizagem, fica inviabilizado.

Esclarecemos que os valores das mensalidades de cursos da 
Escola de Esporte serão canceladas a partir de junho. Após o 
período de isolamento, a coordenação da Escola de Esportes 
apresentará calendário de reposição – com aulas extras e festivais 
– a se adequar à realidade dos alunos que estavam quitando as 
mensalidades.  

Sobre as reduções, fica suspensa a taxa de melhorias no valor de 
R$ 15,00 durante o período em que o Clube permanecer fechado. 
É verdade que tivemos redução de despesas com insumos (clo-
ro, materiais de limpeza, por exemplo), mas insignificantes em 
relação à nossa perda de receita apurada até o momento. Não é 
demais ressaltar, mais uma vez, que o Olympico é uma entidade 
sem fins lucrativos. O valor do condomínio visa à preservação do 
patrimônio de cada um de nós. Por isso, o pagamento da taxa de 
condomínio não pode ser interrompido e é, agora, ainda mais 
importante para nós, pois é nossa única fonte de receita para nos-
sa sobrevivência. Após avaliação do setor Financeiro, a taxa de 
condomínio com vencimento em 08 de junho terá mais 10% de 
desconto, totalizando 20% sobre o valor do condomínio.

A festa Junina será remarcada. Nenhum sócio ou não sócio será 
prejudicado. Esperamos que todos que tenham adquirido os con-
vites estejam conosco na celebração da festa. A nova data será 
definida de acordo com a agenda das Bandas Jota Quest e Trem 
dos Onze e, em breve, divulgada. A escolha será baseada com 
intuito de garantir segurança a todos.

Importante informar que o segmento Clubístico está unido em 
prol do retorno das atividades de forma segura. Os clubes mi-
neiros, sob a liderança da FECEMG – Federação dos Clubes do 
Estado de Minas Gerais, criaram um plano de retorno das ativida-
des esportivas e recreativas, com diretrizes rígidas para a abertura 
progressiva das instalações. O estudo tem por objetivo sensibili-
zar os governantes sobre a importância das atividades esportivas, 
recreativas e culturais que geram qualidade de vida  e bem-estar 
para a população.

Queremos acreditar que, rapidamente, estaremos com nossas 
atividades normalizadas. Por esse motivo, as medidas podem ser 
revogadas a qualquer tempo, a depender dos desdobramentos da 
crise. Porém, enquanto tudo isso não passa, contamos com sua 
ajuda. As máscaras de proteção, o uso do álcool em gel 70%, 
as lavagens das mãos e cuidados ao sair de casa são medidas 
indispensáveis durante a pandemia do novo coronavírus, pois di-
minuem as chances de contágio do vírus. Protejam-se! Assim, 
vamos nos encontrar bem rápido em nossa casa.

Lembrem-se! Nós, associados do Tricolor da Serra, somos os do-
nos do Clube. Juntos, venceremos essa guerra!

Forte abraço,

Walney de Almeida e toda a diretoria Executiva do Olympico Club
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Acesse: 
www.martminas.com.br

 Estamos vivendo um tempo que inspira cuidado. 
E para o Mart Minas cuidar também é manter nossas lojas 
funcionando com a dedicação e o empenho de nossos 
incríveis colaboradores.
 Garantir  tranquilidade  nessas horas é fundamental. 
E é por isso que intensificamos a higienização de nossas 
lojas e equipamentos, seguindo todas as orientações dos 
órgãos de saúde.
 Para que você possa abastecer sua casa com 
tranquilidade, mais do que nunca, precisamos uns dos 
outros.
 Pedimos a você que vá as compras sozinho se 
possível. Deixe as crianças, as pessoas que fazem parte 
do grupo de risco e, principalmente, os maiores de 60 

anos em casa.
 Mantenha distância de 2 metros das pessoas 
e tente não comprar além do necessário. Não haverá 
desabastecimento de produtos. E é por isso que você 
pode contar com o Mart Minas diariamente.
 Estamos fazendo o nosso melhor para continuar 
a atendê-los da melhor forma e passar por tudo isso da 
melhor maneira.
 Cuide-se. Nós também estamos cuidando de 
você.

#MartMinasCuidaDeVocê
#Responsabilidade

TODOS CONTRA O
CORONAVÍRUS

COVID-19
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