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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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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados amigos, 

A pandemia nos trouxe várias provocações. A principal delas, para mim, está ligada 
aos desafios que ainda teremos que enfrentar, com tranquilidade, para aprender a 
lidar com o “novo normal”. 

Ficamos seis meses sem poder frequentar o Olympico. Após muito trabalho, pla-
nejamento e união do segmento, fomos autorizados pela Prefeitura a reabrir. Mas a 
reabertura exige de nós uma postura séria e comprometida para a manutenção das 
nossas atividades. Para isso, esperamos que os associados possam seguir à risca 
os protocolos de segurança, a fim de impedir a proliferação da COVID-19.

Durante sua permanência no Clube, faça sua parte! Use a máscara cobrindo o nariz 
e a boca; lave as mãos com frequência ou higienize com álcool 70%; não retire as 
cadeiras e mesas dos lugares definidos; não circule descalço; mantenha o distan-
ciamento. Sabemos que é incômodo, mas é para o bem de todos nós. 

Entretanto, o fechamento do Clube não pode ser resumido apenas em experiências 
ruins. Foram realizados serviços em nossa infraestrutura para oferecer ainda mais 
comodidade aos frequentadores. Para as manutenções, contamos com o apoio do 
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, por meio dos recursos do projeto Edital nº 7. 
As piscinas ganharam novas bombas de calor, o ginasinho e a quadra A receberam 
um novo piso, o placar do ginásio foi trocado. 

Com os recursos do Clube, realizamos manutenção na pintura de todas as instala-
ções, reformamos a churrasqueira do Senado e adequamo-nos às normas do Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais para pleitear o Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros. 

E as manutenções não serão encerradas. Em nosso planejamento, está a revitaliza-
ção do Parquinho e uniformização dos pisos, para deixar nosso ambiente cada vez 
mais bonito. 

Também durante o período em que estivemos fechados, por inciativa da minha 
esposa, Valentina e da coordenadora de Marketing do Clube, Rafaela Almeida, rea-
lizamos o programa “Portas Abertas”, uma ideia simples que ultrapassou os muros 
do Clube e virou referência, concorrendo a prêmio na Confederação Nacional dos 
Clubes – Fenaclubes, na categoria Comunicação. 

Avante, amigos! Forte abraço,

Walney 

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. 
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...a reabertura exige 
de nós uma postura 

séria e comprometida 
para a manutenção 

das nossas atividades. 
Para isso, esperamos 

que os associados 
possam seguir à risca 

os protocolos de 
segurança, a fim de 

impedir a proliferação 
da COVID-19.

BIÊNIO 2019/2020

“
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NOVO NORMAL

DRIBLANDO A CRISE

OS DESAFIOS DA VOLTA AOS ESPORTES
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NOVO NORMAL

É importante entender que cada esporte vai demandar um trei-
no específico para o joelho e, para isso, o acompanhamento 
profissional para montar uma ficha de treinamento, exercícios 
e estratégias mais adequadas para cada pessoa é fundamen-
tal, bem como o fortalecimento muscular, imprescindível para a 
prevenção dessas lesões. 

#2 FAÇA AQUECIMENTO ANTES DA ATIVIDADE 
FÍSICA

Muitas pessoas associam a prática do alongamento antes do 
exercício físico como uma estratégia para prevenção de lesões, 
mas não existem trabalhos que apontem a real eficácia dos alon-
gamentos antes dos treinos para essa prevenção.

Por outro lado, um aquecimento dinâmico, ou seja, movimentos 
que preparem o corpo, as estruturas musculares e as articula-
ções para a realização das práticas esportivas, vão proteger o 
indivíduo das lesões.

Para a prática de Corrida, Crossfit, Futebol e Futevôlei, dentre 
outros, os movimentos específicos dos músculos e articulações 
que serão mais utilizados durante a prática, são recomendáveis. 
Ainda que sejam movimentos de alongamento, estes precisam 
ser mais dinâmicos para aquecer o corpo e também aumentar 
a frequência cardíaca, ajudando o indivíduo a ficar pronto para 
realizar a atividade em questão.

#3 FAÇA EXERCÍCIOS PROPRIOCEPTIVOS 

É muito importante a associação de exercícios proprioceptivos 
à sua rotina de treinos. Propriocepção é um termo médico que 
define a capacidade do corpo em reconhecer a sua posição e a 
sua relação com o espaço.

“A partir dessa propriedade, ou seja, fazer com que nosso corpo 
se localize espacialmente, conseguimos realizar movimentos 
sem que tenhamos que olhar o tempo todo para onde estamos 

indo ou onde vamos pisar.  Conseguimos realizar repetição de 
gestos específicos ao longo das atividades, sejam elas cotidia-
nas, ou mesmo nas atividades esportivas”, explica o especialis-
ta, Dr. Samuel Lopes.

Trazendo para a parte prática do dia a dia dos esportes, seria 
desta forma: um corredor de rua está em uma trilha e encontra 
um obstáculo. Com a prática de exercícios proprioceptivos, ele 
facilmente muda de terreno, o corpo se adapta ao tornozelo, ao 
pé, aos pequenos giros. O corpo entende a superfície e o corre-
dor consegue realizar aquela atividade com as articulações e o 
corpo mais protegidos.

Quando se está mais treinado em relação à propriocepção, ao 
controle do movimento e ao seu equilíbrio, a possibilidade de 
acontecer entorse do joelho ou do tornozelo fica mais remota.

Neste caso, estamos falando da prevenção de lesões na Corrida, 
mas o mesmo vale para qualquer esporte, como o Levantamento 
Olímpico, o Arremesso, com treinos específicos de acordo com 
a modalidade e gesto esportivo realizado. Quando se associa ve-
locidade, deslocamento, trocas de direção ao longo das ativida-
des, quanto maior a capacidade de reconhecimento espacial, de 
resposta aos terrenos e aos contatos, ou seja, a propriocepção, 
mais longe o indivíduo está de contrair uma lesão.

Para quem quer evoluir nos esportes, ou mesmo quem já teve 
uma lesão, ou está no processo de reabilitação, é preciso inse-
rir exercícios em que haja instabilidade, mudanças de direção, 
superfícies instáveis para que a resposta neurossensorial seja 
treinada, a fim de que haja uma melhoria da capacidade proprio-
ceptiva da pessoa.

E para quem nunca teve uma lesão, fazer esse tipo de trabalho 
também vai atuar como prevenção.

Prepare-se e Previna-se! Esta é a hora.

Devido à pandemia do coronavírus, a prática de atividades físicas come-
ça, gradativamente, a voltar ao normal no Brasil, assim como o Esporte 
de alto rendimento também começa a retomar seu ritmo no mundo.

Aos poucos, as grandes ligas esportivas estão se organizando e reto-
mando os calendários interrompidos no mês de março. 

Apesar do retorno de muitas modalidades, aquelas praticadas em cen-
tros urbanos, academias, Maratonas e Corridas de rua ainda estão se 
estabilizando – cada uma a seu tempo – de acordo com os decretos 
estabelecidos em cada cidade. Por isso, os atletas precisam se preparar 
para alcançar o seu melhor ritmo com o menor risco de traumas, em 
seu retorno total.

Um dos principais desafios para esse retorno é a preparação dos atletas, 
depois de mais de cinco meses sem exercícios adequados para as ati-
vidades de alto rendimento. Sem tempo para uma preparação adequada 
e uma pré-temporada completa, o risco de lesões é alto e alguns cuida-
dos especiais precisam ser tomados.

“Depois de muito tempo parados, as lesões são um ponto de grande 
preocupação, pois o Esporte de alto rendimento exige muito do físico 
dos esportistas. Para reduzir os riscos, é muito importante que aconteça 
uma preparação prévia com o aumento gradual de atividades, até que 
encontrem o ritmo e condição física ideal”, destacou Dr. Samuel Lopes, 
médico ortopedista.

Fazer atividade física regularmente e praticar esportes é extremamente 
saudável e importante para a qualidade de vida, porém muitas dessas 
atividades e esportes exigem bastante do joelho. Essa exigência acaba 
nos colocando em risco de lesões, por isso, é muito importante a pre-
venção, principalmente nesse retorno.

Especialista em Trauma do Esporte e em Cirurgias do Joelho, o Dr. Sa-
muel, indica três estratégias importantes para a prevenção de lesões na 
prática esportiva.

#1 FORTALEÇA A MUSCULATURA

Músculos mais fortes ajudam a diminuir a sobrecarga sobre a articu-
lação e sobre estruturas, como os tendões, que são uma fonte muito 
frequente de lesões, em especial em esportes que têm associação com 
corrida, impacto ou repetição.  

O músculo da região anterior da coxa, o quadríceps, é um músculo 
muito importante. Mas ressalta-se a importância de outros grupos mus-
culares, como o complexo posterolateral do quadril, sendo, neste caso, 
o glúteo médio o mais importante; os músculos do core abdominal e, 
também, os músculos intrínsecos do pé. Todos devem ser trabalhados 
quando falamos de proteção do joelho e dos movimentos que os espor-
tes e as atividades físicas demandam.
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A comunicação é um processo que envolve a troca de informa-
ções entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e re-
gras semióticas, mutuamente entendíveis.  Trata-se de um pro-
cesso social primário que permite criar e interpretar mensagens 
que provocam uma resposta. Porém esse simples processo de 
comunicar, por vezes, apresenta falhas. Daí, a necessidade de 
entendê-lo e investir para que não exista interferência.

Vislumbrando a necessidade de auxiliar os atletas no processo 
de comunicação com a mídia, no dia 20 de junho, o departa-
mento de Comunicação e Marketing do Olympico, com apoio 
do departamento de Esportes, promoveu um encontro virtual 
dos atletas com a jornalista do Olympico, Enedina Prates, espe-
cialista em Assessoria de Imprensa e Jornalismo Empresarial.

Durante o treinamento, os jovens atletas tiveram orientações de 
como se portar em entrevistas para rádio, TV, sites e jornais. 
“Media training, ou treinamento de mídia, é um processo de 
treinamento dos porta-vozes, com o objetivo de aperfeiçoar sua 
capacidade de se relacionar com o próximo. Nós temos um pú-
blico muito jovem, entre 9 e 19 anos, composto por crianças e 
adolescentes que não se dão conta, muitas vezes,  da importân-
cia da posição que ocupam, afinal, ser atleta de base de uma 
instituição tão importante como o Olympico é representar, a 

todo momento, um Clube que tem mais de 80 anos de história. 
No bate-papo que tive com os atletas, quis demonstrar como 
eles são peça fundamental para o Clube e como uma situação 
adversa pode influenciar até na trajetória deles mesmos como 
atletas”, contou Enedina. 

A intenção dos departamentos de Marketing e Esportes é que 
o treinamento aconteça a cada seis meses, a fim de auxiliar a 
evolução do processo comunicativo dos atletas em sua forma-
ção profissional. 

NOVOS PERFIS ESPORTIVOS NO INSTAGRAM

Cada um no seu quadrado, ou melhor, cada um no seu Esporte. 
Assim estão as contas das modalidades esportivas do Olympico 
no Instagram, durante o período de isolamento social. Com o 
objetivo de segmentar e aumentar o engajamento das modalida-
des de Basquete, Vôlei, Futsal e Natação, foram criadas contas 
individuais na rede social. 

A conta oficial do Olympico continua ativa, mas você é nosso 
convidado para conhecer o trabalho de cada modalidade! Além 
de aproximar os atletas com informações adequadas às suas ati-

vidades, elas permitem que nossos apoiadores e patrocinado-
res acompanhem esse importante trabalho desenvolvido pelos 
educadores esportivos.  Apesar das contas serem monitoradas 
pelos técnicos com o acompanhamento da equipe de Comu-
nicação do Clube, estamos esperando você para acompanhar 
esse desenvolvimento. 

Siga, comente e compartilhe os nossos perfis. Acesse o QR 
Code abaixo e você será direcionado. 

ESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE
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OCULARE
Hospital referência 

em Oftalmologia 
em Minas Gerais

A OCULARE oferece 
assistência completa 
em todas as áreas da 

Oftalmologia, desde o 
procedimento mais 

simples ao mais complexo. 

Atendemos também 
urgências 24 horas, todos 

os dias do ano, com plantão 
integral.  A qualquer tempo, 

você pode sempre contar 
com a OCULARE.

G E S T Ã O  C E R T I F I C A D A

CERTIFICADO nº 0149/006/0131
VALIDADE: 28/06/2020

OCULARE HOSPITAL DE 
OFTALMOLOGIA 

22x28-2020.indd   1 19/10/2020   21:30

ATLETAS RECEBEM TREINAMENTO DE MÍDIA 

@OLYMPICOBASQUETE @OLYMPICOFUTSAL @OLYMPICONATACAO  @OLYMPICOVOLEI
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ESPORTE

DE CASA NOVA! GINASINHO RECEBE NOVO PISO

ACONTECEU NO ESPORTE

A Preparação Física e a Fisiotera-
pia estão repaginadas. Os setores 
receberam novos pisos e novos 
equipamentos.  

Na Preparação Física, novas estei-
ras, bicicletas, elíptico, alteres e 
muito mais.

Na Fisioterapia, sistema Game 
Ready que realiza a compressão 
juntamente com a crioterápica; 
sistema Recovery Pump que realiza 
a compressão; aparelho Globus que 
tem infinitas funções e se apresenta 
como uma grande ferramenta para 
a prática fisioterápica; aparelho 
de Laser que auxilia nos reparos 
teciduais; aparelho de Vibração 
para auxílio nas dores musculares 
e recuperação. 

“Tudo é de última tecnologia. Se-
rão grandes aliados e completam 
os tratamentos”, destacou a fisio-
terapeuta, Bárbara Gosling. 

Os equipamentos foram adquiridos 
através da parceria firmada com o 
Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, 
via Edital Nº 7. 

Nossa quadra poliesportiva, carinhosamente 
conhecida por Quadra A, está de cara nova.

O espaço ganhou piso de Placas Injetadas 
fabricadas em Polipropileno, de alto impacto 
e resistente a raios UV, altamente resistente 
à umidade e agentes biológicos. O reves-
timento reduz o impacto nas articulações 
em até 35% em relação ao concreto, pro-
porcionando maior segurança aos atletas e 
associados.

O piso ainda apresenta as demarcações de 
Voleibol, Basquete e Futsal. A aquisição foi 
realizada por meio do Projeto Edital Nº 7, em 
parceira com o Comitê Brasileiro de Clubes 
– CBC, pela contrapartida de realização dos 
Campeonatos Brasileiros de Basquete Sub-
14 Masculino e Vôlei Feminino Sub-18.

Quem for ao Ginásio do Olympico, irá perce-
ber uma novidade para os jogos sediados no 
Tricolor da Serra. 

Por meio de uma parceria firmada entre o 
Clube e o Comitê Brasileiro de Clubes – 
CBC, através do Edital nº 7, o espaço terá 
um novo placar eletrônico capaz de fazer a 
marcação adequada de todas as modalida-
des esportivas desenvolvidas. 

O Ginásio também recebeu manutenção 
programada de reparação da pintura, nas 
partes interna e externa.

O ginasinho Julinho Paletó utilizado para os treinamentos das 
equipes de Vôlei Feminino e Masculino e, também, para a prá-
tica de Peteca recebeu um novo piso. 

Um piso vinílico, para uso esportivo, heterogêneo e multiestrati-
ficado. Capa de uso em PVC de alta concentração, acabamento 
em PU (poliuretano) com textura antiderrapante em várias cores. 
Camada de fibra de vidro para aumento da estabilidade dimen-
sional do piso. 

O revestimento reduz o impacto nas articulações em até 35% 
em relação ao concreto, proporcionando mais segurança aos 
atletas e associados.

A aquisição do novo piso só foi possível devido ao Edital nº 7 do 
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC.

O piso antigo, que se encontrava em bom estado de conserva-
ção, foi doado à Prefeitura de Itaguara, cidade da região Me-
tropolitana de Belo Horizonte, a 95km da Capital mineira. O 
material irá reforçar o “Projeto Esporte Solidário” que atende 
cerca de 400 crianças praticantes de Vôlei, Futsal, Capoeira, 
Taekwondo, Zumba, Dança, entre outras modalidades. 

Em carta enviada ao Olympico, o prefeito de Itaguara, Geraldo 
Donizete de Lima, destaca: “Se faz necessário aumentarmos, 

gradualmente, a qualidade das atividades que reforcem o de-
senvolvimento de valores morais, éticos de solidariedade, fra-
ternidade, cooperação e parceria, contribuindo para a formação 
e distanciamento desta geração da criminalidade, de ocupações 
que possam influenciá-los negativamente como as drogas, al-
coolismo, entre outras atividades. Com a doação desse material, 
estaremos aumentando a qualidade das atividades socioesporti-
vas, atraindo o interesse dos participantes”.

O Olympico, na busca de sempre estar se atualizando, conse-
quentemente, promove a solidariedade através de doações de 
equipamentos que possibilitam outras entidades reutilizá-los na 
promoção do Esporte em outras regiões, descentralizando   os 
recursos. 
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QUADRA A COM MAIS SEGURANÇA PARA A PRÁTICA ESPORTIVA

NOVO PLACAR ELETRÔNICO 
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O Edital Nº 8 do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC propõe a 
viabilização de equipe Técnica e Multidisciplinar, vinculada à 
formação de atletas olímpicos e paralímpicos nos clubes para 
o próximo Ciclo Olímpico Paralímpico 2021-2024. O Olympico 
Club garantiu o aporte financeiro de R$ 2.492.303,42, homolo-
gado pelo Colegiado de Direção do Comitê. 

O Edital Nº 8 é a continuidade do Edital Nº 6 e possibilitará que 
os contratos de 16 profissionais do Esporte não tenham inter-
rupção de seus contratos. 

Como inovações, o Edital Nº 8 apresenta:

Rapidez nos processos - Soluções projetadas para desbu-
rocratizar processos, aliadas à tecnologia, foram implantadas 
para oferecer maior agilidade e praticidade nas plataformas de 
acesso e formalização do Edital, de modo que todas as etapas 
possam ser cumpridas mesmo com o trabalho remoto, tanto dos 
clubes quanto do próprio CBC.

Prevalência na valorização dos profissionais do Espor-
te - Os clubes são responsáveis por centenas de milhares de 
famílias brasileiras que dependem de seus empregos e fazem a 
diferença na sociedade. Enaltecendo os profissionais do Esporte 
que estão na linha de frente da formação de atletas, o CBC obje-
tivou a manutenção do projeto de formação de atletas olímpicos 
para apoiar os clubes filiados na contratação e/ou manutenção 
de profissionais para o próximo ciclo olímpico/paralímpico. 

Flexibilidade na composição técnica e financeira das 
Equipes Multidisciplinares - Foram incluídas novas cate-
gorias e funções, dando ao Clube mais autonomia para compor 
suas equipes, inclusive na atualização de valores, de modo a 
contemplar suas necessidades futuras, potencializadas com a 
crise que estamos vivendo, garantindo a continuidade e a esta-
bilidade do seu Programa de Formação de Atletas Olímpicos e 
Paralímpicos.

Mais oportunidade para os atletas do Olym-
pico. A partir de 2021, o Olympico poderá 
utilizar as quadras do Colégio Olimpo, locali-
zado no bairro Mangabeiras, a 900 metros do 
Clube.

A parceria foi firmada com intuito de oportuni-
zar volume de treinamentos em quadras espe-
cializadas para competição. Os treinamentos 
serão divididos entre o Olympico e o Colégio. 

A junção de forças entre as duas instituições 
também irá possibilitar que o Clube tenha 
mais um espaço para sediar os jogos dos 
Campeonatos Brasileiros Interclubes.

NOVA PARCERIA COM O COLÉGIO OLIMPO 

ESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE
COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES CONFIRMA OLYMPICO NO EDITAL Nº 8
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Escolher a melhor escola para nossos filhos nem sempre é uma tarefa 

fácil! Em 2021, essa escolha será desafiadora. Não podemos errar, já que 

precisamos de uma escola que potencialize o ensino a fim de recuperar 

os possíveis déficits gerados neste período de aulas virtuais. 

O Colégio Olimpo, com certeza, será um investimento 

acertado, visto que já possui uma excelente estrutura, além 

de uma visão pedagógica que supera o senso comum.

Sem dúvida, quando se trata de educação, o Colégio 

Olimpo é referência!

A boa nova é que o Olimpo abriu as inscrições 

do Exame de Seleção e de Descontos.

A prova será aplicada nos dias 20 e 21 

de novembro. As inscrições devem ser 

realizadas no site www.olimpobh.com.br. 

Neste ano, todo o processo será virtual! 

Corra lá e escolha o melhor horário.

Vamos, juntos, criar uma geração 

apaixonada pelo conhecimento!

Acesse para mais informações: 
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ESPORTE

PRESENÇA DE OURO

ACONTECEU NO ESPORTE

FIQUE POR DENTRO

ESTAMOS DE VOLTA

PROJETO EXCELÊNCIA NO ESPORTE IV

Mais um projeto prontinho para captação! O projeto Ex-
celência no Esporte IV irá viabilizar, via Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte, os encargos e benefícios referentes 
à legislação do vínculo empregatício de toda a equipe 
técnica e multidisciplinar ligada ao Esporte do Clube, be-
neficiando o atendimento de 500 atletas. 

Empresas interessadas em aportar recursos devem en-
trar em contato com o Departamento de Comunicação e 
Marketing, pelo e-mail rafaelamkt@olympico.com.br.

O período em que o Olympico permaneceu fechado 
interferiu na assiduidade dos atletas nos treinamentos 
- que passaram de presencial para o formato online.  
Para incentivar a participação dos jovens, o Departa-
mento de Esportes por meio do setor de Fisioterapia, 
promoveu uma competição.  

A presença em cada atividade proposta pontuava e, 
semanalmente, um desafio com pontos extras era 
lançado. O jovem mais frequente e que venceu mais 
desafios semanais em sua categoria faturou um prê-
mio. 

Com a volta aos treinos presenciais, a galera já garan-
tiu um lindo brinde do Clube. 

Vôlei Masculino 
•   Sub-19 – João Victor 
•   Sub-17 – Gabriel Barbosa 
•   Sub-15/16 Iury Ricardo 
 
Vôlei Feminino 
•   Sub-18 – Luísa de Paula 
•   Sub-16 – Beatriz Ananias 
•   Sub-15 – Maria Eduarda T. 
•   Sub-14 – Dhandara Moreira 
 
Natação 
•   Júnior – Fernanda Eloi 
•   Infantil – Daniel Hammer e    
     Maria Luísa Dieguez 

•   Petiz – Christian Hammer

Futsal 
•   Sub-17 - Gabriel Dadini               
      e Artur Tonani 
•   Sub-15 – Rafael Paiva 
•   Sub-13 – Hibertt Santana 
 
Basquete 
•   Sub-16/17 – Matheus Sá e           
      Ryan Victor 
•   Sub-15 – Bruno Tasso 
•   Sub-14 – Vinícius Penteado

Desde o dia 26 de setembro, o funcionamento do Clube está 
autorizado pela prefeitura de Belo Horizonte. A reabertura acon-
teceu seguindo todos os protocolos de segurança para oferecer 
saúde e bem-estar.

O Clube está funcionando em horário habitual, porém é ne-
cessário que todos tomem alguns cuidados. Antes de entrar 
no Olympico, os sócios, atletas ou alunos das Escolas de Es-
portes precisam assinar e entregar, na Secretaria, o Termo de 
Responsabilidade. Esse Termo está disponível em nosso site, 
www.olympico.com.br ou na Secretaria do Clube. A entrega po-
derá ser realizada presencialmente, ou pelo e-mail secretaria@
olympico.com.br.

Aos frequentadores, o Clube oferece toda segurança com a dis-
ponibilização de tapete sanitizante, totem com álcool em gel na 
entrada, 45 dispensers de álcool 70%, informativos e alertas 
sonoros com os cuidados que precisam ser tomados. Todos 
os funcionários receberam treinamento sobre como higienizar 
os espaços. 

Além de todos os cuidados, o Clube tem pedido a colaboração 
dos associados. Há sinalização por todo o Clube indicando os 
protocolos de saúde, como destaca o presidente do Olympi-
co, Walney Almeida: “É importante que as mesas, cadeiras e 
espreguiçadeiras não sejam trocadas de lugares, o layout foi 
definido seguindo as normas enviadas pela PBH. Que todos 
permaneçam de máscara e que não andem descalços. Todos 
são muito bem-vindos! Que nosso ‘novo normal’ tenha a alegria 
de sempre”.

“Contamos com o apoio de todos para a permanência das nos-
sas portas abertas. Vale lembrar que o Clube tem sido alvo de 
denúncias e fiscalização. Por duas vezes, tivemos a visita da 
Vigilância Sanitária conferindo nossas ações de combate ao 
Covid-19 e as atitudes dos nossos sócios. Cuidemos do que é 
nosso”, destacou a coordenadora de Comunicação e Marketing 
do Olympico. 

Foto: Departamento de Esportes

OLYMPICO NO “NOVO NORMAL”

Fo
to

: F
er

na
nd

o 
Ro

be
rt

Fo
to

: D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Co

m
un

ic
aç

ão

Fo
to

: F
er

na
nd

o 
Ro

be
rt



1918 Revista do Olympico Club

ESTAMOS DE VOLTA

Empenhado na proteção contra o coronavírus e conter a pande-
mia, o Olympico disponibilizou cerca de 2 mil unidades de tes-
tes rápidos de Covid-19, gratuitamente, aos associados, atletas 
e funcionários.

Os exames foram fornecidos sem custo pela empresa Altra Im-
portação e Exportação, em uma ação intermediada pelo diretor 
de Vôlei Masculino, Everton Félix. 

Os testes analisam os anticorpos combinados IgG-IgM, que uti-
lizam o ensaio gráfico de imunocromatografia em ouro coloidal, 
que pode detectar com precisão de até 90% os anticorpos IgG 
e IgM, simultaneamente, contra o vírus SARS-CoV-2 no sangue 
humano. Tudo isso dentro de apenas 20 minutos. Os testes são 
aprovados pela ANVISA e por laudo técnico da FioCruz.

Nenhum novo caso de Covid-19 foi detectado.

ENFRENTANDO A PANDEMIA 

FIQUE POR DENTRO FIQUE POR DENTRO

NÃO SE ESQUEÇA DE
CUMPRIR AS SEGUINTES 
ETAPAS:

Ao entrar faça a higienização das 
mãos.

Permita que a sua temperatura seja 
verificada.

Dê preferência para a carteirinha 
digital ou física.

Fique sempre atento aos 
informativos.

Ao cumprimentar os amigos, evite 
beijos, abraços e apertos de mão.

Siga as rotas definidas e respeite os 
espaços sinalizados

Fotos: Fernando Robert e Departamento de Comunicação
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FIQUE POR DENTRO

PORTAS ABERTAS

SÓCIOS VISITAM CLUBE PARA 
ACOMPANHAR MANUTENÇÕES 
PROGRAMADAS

Foram mais de cinco meses de portas completamente fecha-
das. Com intuito de amenizar a saudade, a Diretoria Executiva, 
por meio do Departamento de Comunicação, reapresentou o 
projeto Portas Abertas em uma releitura.  

Há 80 anos, o Olympico forma gerações apaixonadas pelo Tri-
color da Serra. Em tantos anos de existência, foram poucas as 
ocasiões em que o Clube esteve fechado. Porém, a pandemia 
do coronavírus separou temporariamente os sócios apaixona-
dos.

Em agosto, o Clube reabriu, mas, apenas, para visitas guiadas 
com duração máxima de 60 minutos, sendo permitida a parti-
cipação de até cinco associados da mesma família, os quais 
concordassem com o termo de responsabilidade da visita e que 
respeitassem o distanciamento de 1,5m entre os funcionários 
do Olympico.

A iniciativa foi compartilhada pela esposa do presidente do 
Olympico, Valentina Oliveira e a coordenadora de Marketing do 
Olympico, Rafaela Almeida.   “Muitos sócios sempre mantive-
ram contato conosco e sempre comentavam sobre a saudade e 
a curiosidade de ver as melhorias. Após uma visita de Valentina, 
inclusive médica infectologista, foram verificados todos os pro-
tocolos de segurança que o Clube portava e, assim, iniciamos 
a ação que tem sido um sucesso e com grande emoção, já que 
muitos visitantes são pessoas que possuem uma forte relação 
afetiva com o Clube. Todos se emocionam e contam como as 
melhorias farão a diferença após a abertura”, destacou. 

NOVO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

NOVA IDENTIDADE

FIQUE POR DENTRO

As áreas gourmet surgiram como espaços ideais para estar com 
os amigos e a família. De olho nesse conceito, o Olympico Club 
providenciou outro espaço para convivência e confraternização 
entre seus associados. 

O antigo quiosque de sapê, próximo ao restaurante Solaris, deu 
lugar a uma área gourmet com churrasqueira, lavabo e bancada. 
O local tem como premissa a integração de ambientes, com 
linda vista para o Clube, combinação ideal para deixar os dias 
de lazer ainda mais agradáveis.

O espaço será de uso exclusivo dos associados do Olympico, 
para desfrutar de todo o conforto que o ambiente oferece. Os 
interessados deverão realizar agendamento prévio na Secretaria, 
através dos números (31) 3073-9111 | 3073-9112 | 3073-
9113 | 3073-9114.

A identidade visual do Parque 
Aquático foi uniformizada e 
refeita. Os banheiros e vesti-
ários ganharam novas placas 
de sinalização e alerta, os 
quadros de avisos foram uni-
ficados, tudo em uma mesma 
identidade, deixando o espa-
ço mais harmonioso.

A espera dos associados está cheia de novidades! Assim está o 
Parque Aquático do Olympico Club. A principal e mais esperada 
manutenção envolve o sistema de aquecimento: agora, todas 
as piscinas são aquecidas. Foram instaladas oito bombas de 
calor para manter a temperatura. A colocação das bombas só foi 
possível pela parceira do Olympico com o Comitê Brasileiro de 
Clubes – CBC, via Edital de Chamamento Nº 7, que estabelecia 
que, em contrapartida da realização dos Campeonatos Brasilei-
ros Interclubes de Basquete Sub-14 e Vôlei Feminino Sub-18, o 
Tricolor da Serra seria contemplado com equipamentos espor-
tivos.  A piscina Semiolímpica ganhou uma nova aplicação de 
rejunte para evitar o crescimento de algas, em busca da quali-
dade máxima da água. A Recreativa recebeu, em alguns pontos, 
novas peças de azulejos e a rampa ganhou piso antiderrapante e 
corrimão em alumínio, proporcionando mais segurança durante 
o lazer de nossos associados. 

As piscinas Infantis, além do sistema de aquecimento, con-
taram com a troca dos azulejos para proporcionar às crianças 
muita diversão sem risco de acidentes.

As duchas estão repaginadas, oferecendo beleza e modernidade 
ao espaço. Com as alterações no Parque Aquático, um novo 
espaço foi criado para o associado, sem perda da área de gra-
mado. Revestido com pedra São Tomé, o local acomodará mais 
40 associados assentados.

OLYMPICO APROVEITA CLUBE FECHADO PARA REALIZAR MANUTENÇÕES JÁ PREVISTAS 
NO PARQUE AQUÁTICO
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FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

Andou pelo Clube e percebeu muitas mudanças? O Olympico, 
com o intuito de pleitear o AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros, tem adequado seus espaços. Mas qual o motivo de 
solicitar uma vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais – CBMMG?

A vistoria tem como objetivo verificar se o Clube está em dia 
com a legislação do estado de Minas Gerais, da prefeitura de 
Belo Horizonte e com as normas técnicas, após a aplicação do 
Projeto Técnico de Incêndio que foi previamente aprovado para 
a nossa edificação. 

Entre as medidas de prevenção a incêndio que vêm sendo 
realizadas no Clube estão: a nova cobertura do Quiosque do 

Futsal e Senado, instalação de iluminação de emergência, 
sinalização eficiente das saídas de emergência, sinalização 
de emergência, ampliação dos equipamentos de extinção de 
princípio de incêndio, adequação dos corrimãos e guarda-
corpos.

Após a aplicação de todos os itens solicitados no Projeto de 
Incêndio, o Olympico solicitará a visita para vistoria. Portanto, 
não se assuste se encontrar o CBMMG em nosso Clube. Após a 
aprovação da edificação, um documento será emitido atestando 
a segurança, com validade de 5 anos, a contar da data de sua 
emissão.  Mais segurança para todos os nossos associados e 
funcionários.

O Futmesa é a nova sensação esportiva. Começou no litoral e, rápido, ganhou 
concentrações de equipes esportivas e clubes. A modalidade mistura Tênis com 
Futevôlei, em partidas que podem ser individuais ou em duplas.

A modalidade esportiva traz diversos benefícios. Trabalha a coordenação motora, 
equilíbrio, melhora o condicionamento físico e o cardiorrespiratório, aumenta a 
flexibilidade e, o melhor, reduz o estresse e ansiedade.

A mesa foi instalada na quadra E, próxima à entrada do ginásio.  Incialmente, estará 
disponível:

- Às quarta e sextas-feiras, das 20 às 22h30 

- Aos sábados, domingos e feriados, das 6 às 19h30

FUTMESA, A NOVA ALEGRIA DO TRICOLOR

EM BUSCA DA CERTIFICAÇÃO DO CBMMG

Regras básicas para jogar

•Os jogos podem ser individuais ou em duplas.

•Partidas em dupla = 18 pontos e partidas 
individuais = 11 pontos. Em 1, 3 ou 5 sets.

•Não é permitido colocar a mão na bola e nem 
na mesa.

•Saque, somente com os pés ou com a cabeça.

•Se errar o saque, pode tentar mais uma vez.

•A bola, durante o saque, deve bater dentro da 
área demarcada na mesa.

•Após o saque, a bola pode bater em qualquer 
parte do lado oposto para que o ponto seja válido.

•Ao passar a bola para o adversário, não é 
permitido invadir, por cima da rede, o lado 
oposto da mesa.

•Poderão ser dados, no máximo, três toques na 
bola - mas na recepção do saque, são no mínimo 
dois toques.

•É permitido subir na mesa para completar um 
lance, mas sem usar as mãos.

Confira as regras de utilização em nosso site e 
boa diversão! 
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Carlos Bomfim
Autor da “A agonia da Poesia”

FIQUE POR DENTRO

Realizado em parceria entre a 
Confederação Nacional dos Clubes 
– FENACLUBES e o Sindicato dos 
Clubes do Estado de São Paulo – 
SindiClube SP, o Prêmio Nacional de 
Literatura dos Clubes teve, em 2020, 
um total de 125 obras enviadas por 
entidades clubísticas de todo o país. 

O Olympico Club participou com 
cinco sócios. Na categoria Poesia, 
concorreram: Viviane Hudson com 
“Enluarada”, vencedora do prêmio 
nesta categoria, em 2019, com a obra 
“Doo Orgãos”; Carolina Fernandes 
com “Ao Toque da Corneta”; Tânia 
Chaves com “Racional e Irracional”. 
Na categoria Crônica: Dirceu Moreira 
com “O Sol há de Brilhar Novamente”; 
Carlos Bomfim com “A Agonia da 
Poesia”.

Todos os anos, mais sócios participam 
do concurso, fato que muito nos 
orgulha. Entre os participantes, 
separamos a crônica de Carlos 
Bomfim. “Carlão”, como é conhecido 
no Olympico, é Auditor Fiscal de 
Tributos. Casado, pai de dois filhos. 
Músico e escritor, autor do livro “Nas 
teias da inconsciência”. Ex-secretário 
de Cultura da cidade de Itabirito–MG 
e fundador da ONG de proteção ao 
Meio Ambiente, ASCABRAL. É sócio, 
atleta da equipe Master de Vôlei do 
Olympico e ex-diretor da modalidade. 
Atualmente, é líder do projeto musical 
“30 tons de Poesia”. Confira, a seguir, 
a crônica de sua autoria.

SÓCIOS PARTICIPAM DE PRÊMIO NACIONAL DE LITERATURA

A agonia da Poesia 
Senhoras e senhores, peço, de todos, a atenção. 

Pediram-me para ser o arauto, aquele que tem uma triste missão. 
Disseram-me, à boca pequena, é claro, que jaz em um leito em plena agonia, a 

nossa tão amada e preciosa poesia. 
Sei que alguns, os mais atentos, avisam-nos que a poesia agoniza já faz um bom 

tempo. 
Agredida, maltratada, esquecida, a poesia vem sofrendo ataques por todos os 
lados, por todos os cantos, por aqueles que desconhecem, da vida, os seus 

encantos. 
Parece que a cegueira no reino dos que não possuem olhos para ver só aumenta, 
feito bruma forte e sedenta que luta para nos cegar e que também nos desorienta. 
Esquecida nas esquinas, jogada, já andava cambaleante, sobrevivendo apenas no 
peito dos poetas, nos corações ingênuos e nos lindos segredos entre os amantes. 
Na verdade, assim, acredito que a poesia foi afastada desses errantes, porque lhes 

falta aptidão, talento, coragem e as viagens dos grandes navegantes. 
Mas saibam todos os seus escudeiros, ainda que muito doente, pronta para sua 
derrocada, a poesia resiste, bravamente, na carência de não poder ser o todo ou 

na essência do existir por nada. 
Como será, então, meus caros, se ela, a poesia, morrer? Como explicar isso a 

uma flor? 
Afinal, um perfume e uma beleza só existem na imaginação dos poetas, quando 

desabrocham em palavras de amor. 
E aqui, só comigo, dentro do meu peito, chego a aceitar que a poesia é o amor em 

sua essência, talvez, até mesmo, o motivo provável da flor e de sua existência. 
E do amor, então, o que será feito? Se amar é traduzir, em poesia, uma paixão e 

mostrar os seus efeitos dentro do peito? 
Não quero nem pensar em como as noites sem poesia ficarão. Ou os pores do sol 

quando, ao se deitarem no colo amoroso do mar infinito, desistirem do verão.
E o sorriso de uma criança? Meu Deus, sem a poesia, não consigo imaginar! Será 

como se ao Rouxinol coubesse apenas a mímica, impedindo-o de cantar.
As músicas e suas notas que, sob a batuta da poesia, acostumaram-se a flutuar e, 

então, as melodias, quadradas, pesadas, cairão, quebrando-se em pleno ar. 
Mas se sua vida foi, pela poesia, com todas as suas nuances, conduzida, quando 
fizer a inevitável passagem e do outro lado se encontrar, os anjos lá estarão a lhe 
esperar, entoando canções de beleza poética, uma revelação de que viver com 

poesia tem o mesmo valor que viver e morrer pela ética.
Peço, então, que lutem para que a poesia não se vá de uma vez, deixando-nos 

apenas o gosto amargo da tristeza e um frio lamentar, semelhante a uma recente 
viuvez. 

Rogo a Deus que nos ajude! Que faça a graça da poesia salvar! Porque nada é tão 
poético, nada é tão poesia, quanto em Deus acreditar.
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O Olympico é apartidário e democrático, aqui, todos têm 
vez.  Por isso, abrimos espaço aos nossos sócios que serão 
candidatos nas próximas eleições. Conheça cada um deles, a 
relação com o Tricolor da Serra e suas propostas. 

Foram formuladas perguntas iguais e a apresentação feita em 
ordem alfabética.  

Meu nome é Elias Abras Neto, conhecido como Laluz.  

Nasci no bairro Serra, sou pai de três filhos e tenho dois netos, 
Rafa e Gui.

Qual é a sua relação com o Olympico Club?

Venho ao Clube todos os dias, minha relação com o Olympico 
é familiar. Já nasci sócio, pois, na ocasião do meu nascimento, 
meu pai já era sócio e morávamos em frente. Sou apaixonado 
pelo Olympico, minha família frequenta assiduamente, tenho 
amigos em todas as áreas e boas histórias.

Qual é o seu propósito, enquanto candidato, a concorrer a 
uma vaga no Legislativo de Belo Horizonte?

Desejo, caso eleito, tentar algumas ações a favor dos clubes 
e associações esportivas como isenção total do IPTU para os 
que, em contrapartida, ofereçam às crianças e jovens carentes, 
a oportunidade de crescerem através do Esporte como cidadãos 
de bem, distantes da marginalidade.

Qual é seu histórico político?

Minhas propostas apesar de parecerem simples, são de grande 
importância, como, por exemplo, a Educação no Trânsito e 
Educação Financeira no ensino fundamental. São propostas 
de longo prazo, mas com uma eficácia imensa, pois quando 
essas crianças estiverem adultas serão mais conscientes e 
responsáveis.

Caso eleito, como será sua atuação no Legislativo Municipal 
em prol do segmento clubístico?

Caso eleito, meu gabinete estará aberto e a equipe disponível 
para ajudar e orientar nossos eleitores e toda a população. 
Serei vigilante na fiscalização das ações do Prefeito eleito, nos 
gastos da PBH e no direcionamento dos recursos. Junto aos 
meus pares, vamos votar sempre em prol da cidade nos projetos 
enviados e honrar a escolha do nosso nome para representá-los. 

Quais são suas propostas para a região Centro-sul, 
onde se encontra seu eleitorado?

Será um grande desafio, pois a classe política está desacreditada. 
Mas com a renovação que está ocorrendo, acredito que 
possamos recuperar a confiança da população e fazer uma Belo 
Horizonte melhor em todos os sentidos.

Tem alguma pergunta que não foi feita e da qual você 
gostaria de falar?

Neste ano, o pleito será diferente. A situação de excepcionalidade 
e a força das redes sociais serão um grande diferencial na 
conquista da confiança do eleitor. Eu acredito muito nas 
mudanças e mais ainda nas pessoas. E digo isso com convicção.

Somente posso prometer muito trabalho e comprometimento.

Agradeço ao Clube, a oportunidade desta entrevista.

Muito obrigado!

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020

ELIAS LALUZ
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Sou Leonardo Silveira de Castro Pires, conhecido como Léo 
Burguês. Nasci em Belo Horizonte e sempre fui apaixonado pela 
cidade e pelas pessoas que aqui vivem. Sou pai de duas meninas 
que são o meu maior tesouro. Por muitos anos, fui empresário 
do ramo de Entretenimento e, por ver de perto as dificuldades 
do setor, me vi motivado a ingressar na vida pública em defesa 
da Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

Qual é a sua relação com o Olympico Club?

Ser sócio do Olympico Club é um orgulho para mim, pois é 
um clube que dá força ao Esporte e tem muita força social. 
Sempre fui morador do bairro Serra e minha relação com o 
Clube começou na infância. Fiz Natação por muitos anos, aula 
de Basquete com o querido Papagaio, além de muitas amizades 
ao longo desses anos. Sinto que faço parte da família Olympico 
Club.

Qual é o seu propósito, enquanto candidato, a concorrer 
a uma vaga no Legislativo de Belo Horizonte?

Meu propósito é continuar a minha trajetória para a construção 
de uma cidade alegre, justa, inclusiva e cada vez mais fácil de 
se empreender e melhor de se viver.

Qual é seu histórico político?

Entrei na política com um objetivo claro para mim: ajudar a 
melhorar a vida das pessoas na nossa BH. Nesses 20 anos de 
vida pública, 16 deles como vereador, tive a oportunidade de 
atuar como um interlocutor determinado, como aqueles que 
buscam viver e construir uma cidade em que as oportunidades 
sejam para todos. Tive a honra de ser escolhido por duas 

vezes, pelos meus colegas vereadores, presidente da Câmara 
Municipal e, neste mandato, pelo Prefeito, seu Líder de governo. 

Caso eleito, como será sua atuação no Legislativo Municipal 
em prol do segmento clubístico?

Acredito que os clubes sociais de BH não promovem apenas o 
lazer, mas também a formação de atletas e o desenvolvimento 
esportivo e humano, principalmente daqueles em situação de 
vulnerabilidade social. Continuarei trabalhando pela valorização 
do trabalho clubístico, buscando a isenção do IPTU para os 
clubes ou que esse valor seja revertido em projetos sociais, 
como por exemplo, o programa Esporte para Todos.

Quais são suas propostas para a região Centro-sul, onde se 
encontra seu eleitorado?

Segurança e melhorias no trânsito. Trabalhei para a instalação 
de uma inspetoria da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte 
no bairro São Pedro, que vai atender todos os bairros da regional 
Centro-sul, inclusive a Serra. Além disso, continuarei buscando 
melhorias no trânsito, com o intuito de descomplicar o fluxo de 
veículos e facilitar a locomoção de pedestres e ciclistas.

Tem alguma pergunta que não foi feita e da qual você 
gostaria de falar?

Importante destacar a Lei nº 10.972/2016, oriunda de um projeto 
de lei de minha autoria, que permitiu a desafetação e alienação 
de área incorporada pelo Olympico Club, destinada à prática 
desportiva. Agora, estou empenhado em ajudar o Olympico na 
ampliação do complexo do Clube.

FIQUE POR DENTRO

LÉO BURGUÊS

Léo Burgues com 
os amigos Nismar 
Reis e João Valim 

no Clube.

Laluz com a neta 
Rafaela e o filho, 
em momentos no 

Clube
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Após seis meses com as portas fechadas e enfrentando problemas cada vez mais sérios, os clubes de Belo Horizonte foram assunto 
na mídia local. Confira as matérias veiculadas:

SAIU NA MÍDIA

PORTAL DO JORNAL O TEMPO 
 26 DE SETEMBRO

PORTAL DO JORNAL O TEMPO 
25 DE SETEMBRO

TV RECORD MINAS 
26 DE SETEMBRO

PORTAL DO JORNAL HOJE EM DIA 
25 DE SETEMBRO

PORTAL DO JORNAL O TEMPO 
 27 DE SETEMBRO

EDIÇÃO JORNAL SUPER NOTÍCIA
 26 DE SETEMBRO

PORTAL DO JORNAL HOJE EM DIA 
26 DE SETEMBRO

TV GLOBO – 26 DE SETEMBROEDIÇÃO IMPRENSA DO JORNAL O TEMPO – 26 DE SETEMBRO

TV BAND 
 25 DE SETEMBRO
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FIQUE POR DENTRO

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

PROCESSO DE ADMISSÃO 2021

2105.0880 matriculasagrado.com.br

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

O Olympico Club está de olho no 
prêmio do Concurso Nacional de 
Fotografia de Clubes, promovido 
pela Fenaclubes. Neste ano, 10 
fotografias serão premiadas, sendo 
que a grande vencedora será capa 
da revista da Semana Nacional dos 
Clubes. 

A regra de envio da foto prevê a 
exibição da bandeira da Fenaclubes. 
A foto escolhida e enviada foi 
produzida pela coordenadora de 
Marketing, Rafaela Almeida e 
registrada por Fernando Robert. 

O Tricolor segue na expectativa da 
divulgação do resultado que deve 
acontecer em breve. 
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LIVE SOLIDÁRIA

A primeira edição da Live Solidária foi um sucesso. Realizada 
pelo grupo Magnatas do Samba, em parceria com o Tricolor da 
Serra, o show transmitido ao vivo pelos canais de Leandro Brito 
e do Olympico no YouTube continua disponível e já tem mais de 
61 mil visualizações.

Antes de a música entrar em cena, os atletas convidados pela 
equipe de Comunicação apresentaram os uniformes da tempo-
rada 2020/2021 (passeio, treino e jogo) ao público de casa e, 
claro, aos patrocinadores do Esporte do Clube. A live teve por 
proposta apoiar o projeto esportivo social do Tricolor e arreca-
dou cerca de R$ 2.165,00. O valor foi investido na compra de 
máscaras faciais para proteção dos atletas no retorno aos trei-
nos presenciais, trazendo segurança e saúde aos nossos atletas 
e profissionais envolvidos.

Quem acompanhou a live pôde participar de um sorteio relâm-
pago, feito pelo Instagram. O Mart Minas, parceiro de longa data 
do Clube, disponibilizou dois vouchers no valor de R$ 250,00. 
Os vendedores foram Nickolas Xavier e Ana Mendes.

A arrecadação contou com a parceria da empresa Gerencianet. 
Todo o processo de doação foi automatizado por meio de QR 
Code disponível na tela. A empresa abriu uma conta digital em 
nome do Olympico e as doações foram realizadas por boleto ou 
via cartão. E se você ainda não doou, esperamos sua contribui-
ção! As doações são a partir de 15 reais. Para acessar, use o QR 
Code disponível abaixo.

Contribua! Os atletas agradecem! 

LIVE SOLIDÁRIA COM MAGNATAS DO SAMBA

EVENTOS SOCIAIS
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EVENTOS SOCIAIS

Confira mais 
fotos em 

olympicoclub



31Revista do Olympico Club30

EU NO OLYMPICO

#EUNOOLYMPICO

@viniciusagurgel@soniafigueiredo5@petit_luisa

@lamouniervirginia

@marisa.2198@lilianesalvo@laurasgdias

@alexandrezuquim

Olympicoclubbh

Olympicoclub

Olympicobh

@fe_mp

#Eunoolympico
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

SAÚDE E BEM-ESTAR

CLUBE DE QUEM MALHA

Após 169 dias parados, estamos muito felizes com o retorno das atividades da academia, 
desde o dia 8 de setembro, e ainda mais com a possibilidade de rever nossos amigos e 
clientes. O distanciamento social nos levou a profundas reflexões filosóficas e trouxe muitas 
mudanças, algumas definitivas, na nossa sociedade. Alteramos a maneira como passamos a 
nos relacionar, seja no âmbito social, profissional e, até afetivo. Empresas e indivíduos foram 
obrigados a se reinventar e a se adaptar para atender aos novos tempos e à nova realidade. 

O Clube de Quem Malha informatizou todos os processos. Agora, o cliente CQM pode esco-
lher o seu plano e efetuar a compra “on-line” pelo aplicativo, o APP FITI. Pode também agen-
dar sessões de treino e acessar a sua ficha através do “smartphone”. Até mesmo a assinatura 
de contratos e documentos passou a ser digital. Tudo isso visando mais segurança e conforto 
aos nossos clientes e colaboradores. Toda a infraestrutura necessária foi criada para atender 
às normas sanitárias e exigências legais. Principalmente, inovamos na prestação de serviço e 
nos produtos oferecidos. Entre tantas novidades, destacamos:

Personal Class

Esta modalidade de treinamento personalizado visa atender aos clientes mais exigentes e 
mais comprometidos em alcançar os resultados pretendidos. O praticante escolhe quantas 
vezes por semana quer treinar e agenda os horários dos treinos. O educador físico estará 
sempre à disposição para garantir um atendimento diferenciado durante todo o processo. 
Esta proximidade entre o treinador e o cliente faz toda a diferença. Existe, ainda, a opção de 
se contratar o suporte regular da fisioterapeuta e/ou da nutricionista, que certamente otimizará 
os resultados. São três opções, a escolher, para esta modalidade:

Personal Class - Trio 

Nesta opção, a matrícula é individual e o praticante poderá, eventualmente, treinar sozinho, 
ou, caso as outras vagas sejam preenchidas, dividir o horário e o atendimento do professor 
com mais um ou dois praticantes, no máximo. Uma excelente relação custo/benefício. Aten-
dimento de alta qualidade a preços muito acessíveis.   

Personal Class - Dupla

Esta opção foi criada para atender aquelas pessoas que preferem treinar sempre junto com seu 
parceiro ou parceira de malhação. A matrícula é feita simultaneamente pela dupla, que passa 
ter os horários agendados reservados para ela. Neste caso, somente a dupla parceira será 
atendida pelo professor. Excelência no atendimento a preços muito interessantes.

Personal Class - Individual

Criado para atender ao cliente que faz questão de treinar sozinho ou que necessita de acom-
panhamento individualizado. Neste caso, o professor atende unicamente o contratante nos 
horários agendados. Atendimento exclusivo e integral a preços muito atraentes em relação ao 
mercado de “Personal Training”.

Os sócios do Olympico Club contam ainda com um desconto imbatível: 20% off em todas as 
modalidades acima citadas. Venha nos visitar e conhecer de perto as inovações e os novos 
serviços. 

Desejamos a todos muita saúde e qualidade de vida!  

NOVOS TEMPOS: INOVAÇÕES NOS CUIDADOS COM A 
SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA.

Gustavo Sarmento - CREF 010624 G/MG
gustavo@clubedequemmalha.com.br
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O clube de vantagens do Mart Minas que foi 
criado para você ter mais praticidade, preços 

ainda mais baratos e conteúdos exclusivos.

Cadastre-se informando o seu CPF no momento 
da compra e complete seu cadastro no site: 

www.martmais.martminas.com.br.

Depois do cadastro finalizado, basta informar 
seu CPF no caixa ao pagar suas compras, para 

aproveitar as ofertas exclusivas!!!

No Mart Mais é mais barato, é mais 
praticidade, é mais para você!


