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Apresentação

QUEM SOMOS

O OLYMPICO CLUB é uma Associação Civil sem fins lucrativos, fundado em 4 de 
fevereiro de 1940, com sede em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, localizado 
à Rua Professor Estêvão Pinto, nº 783, bairro Serra.

Missão:

Promover o Esporte, o Lazer e a Convivência Social, proporcionando a sócios, atletas 
e alunos uma melhor qualidade de vida.

Valores:

Responsabilidade Social; Ética; Proatividade; Respeito; Profissionalismo; 
Solidariedade; Cuidado.

Visão:

Ser referência esportiva, social e de lazer em nível nacional.

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO
Neste exemplar apresentamos o relatório de Gestão referen-
te ao ano de 2020. Ano que completamos 80 anos. A reali-
zação deste documento nos faz recordar os avanços do ano 
anterior, mesmo diante da pandemia que assola o mundo. 
Nós, do Olymico, sempre prezando em atender com pri-
mor nossos associados e também desenvolver o esporte, 
o lazer e a convivência social, proporcionando a todos uma 
melhor qualidade de vida. O comprometimento da diretoria 
do Clube é a diretriz dos trabalhos aqui realizados. Neste 
relatório, você poderá acompanhar de perto os resultados 
obtidos pelos departamentos de Esporte, Comunicação/
Eventos, Recursos Humanos, Financeiro e Projetos. Infeliz-
mente, nossos Campeonatos Brasileiros Interclubes (CBI’s) 
não foram realizados como previsto. Sabemos que, o ano 
de 2020 não pode servir de parâmetro em comparação aos 
demais. Mas mesmo com todas as dificuldades que ainda 
enfrentamos pela pandemia temos seguido firme.

  
Em 2020, realizamos diversas manutenções e melhorias 
em nossa infraestrutura. Mesmo com toda dificuldade 
enfrentada pela crise, nosso departamento financeiro tra-
balhou em conjunto com vice-presidência financeira para 
equilibrar as contar oferecendo tranquilidade para execu-
ção das atividades. Para passar por todo esse período di-
fícil realizamos algumas ações para reduzir os custos para 
os sócios, como redução na mensalidade e suspensão dos 
planos das escolas de esporte.

  
Confira tudo que realizamos em 2020 e boa leitura! 

 
Wamlney José de Almeida
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DIRETORIA CONSELHO

COMISSÃO FISCAL EFETIVA
Daniel Lopes Garcia
Glauco Naves Corrêa
Jair Eustáquio Ferreira Maia

COMISSÃO FISCAL SUPLENTE
Eduardo Antônio Pinto Campelo
Ricardo Siqueira Campos 
Ruy Gomes da Silva Filho

PRESIDENTE DO CONSELHO
Paulo Martins S. F. Bomfim

CONSELHO EFETIVO
Ângelo Alberto Maestrini
Antônio de Pádua Felga Fialho
Antônio Pinheiro de Almeida
Breno Moreira Montoni
Carlos Alberto Silva Barros
Cláudia Mara Gonçalves Fonseca
Cláudio Silva de Mello
Daniel de Almeida Barra
Erich Ribeiro Pettersen
Ewerton Andrade Félix
Fábio Augusto Gentil Buarque
Gustavo Dias e Sarmento
Helton de Oliveira
Henrique Murta Barros
Ignácio de Loyola Eyer Cabral
João Carlos Guimarães
João Eduardo Delmaestro Valim
João Penna Martins Vieira
José Carlos Antunes
José Expedito Ferreira
Luiz Augusto Duarte Perdigão
Manoel Mendes dos Santos Neto
Marcelo Augusto Avelar
Marcelo de Oliveira Bernardes
Marcelo Pereira Camilo
Maurício Zuquim Macedo
Paulo Beltrão da Cunha

Paulo César Eterovik Baranda
Paulo César Seabra Gomes
Paulo Tarciano Neves Campos
Pedro Onofre Fernandes
Rodrigo Cezar de Freitas
Rômulo Ferolla
Rômulo Rocha Mesquita 
Ruben Marques Fraga Júnior
Sônia Maria Monteiro
Thomaz de Aquino Pimenta
Wagner Cardoso de Pádua Filho
Waldiney José de Almeida

CONSELHO SUPLENTE
Alexandre Motta Carneiro
Aluízio Damaso Ribeiro Bastos
Cristóvão Eyer Cabral
Daniel de Oliveira Cardozo
Daniela Lopes Rodrigues
Fernando Carlos Nowicki Varela
Flávio Rezende Magalhães
Gabriel Gelape Marques
Isabel Marinho Teodoro Meniconi
Jorge Pereira dos Santos
Lucas Grossi Torres
Onésio Luiz de Castro Araújo
Renata Keile Fabreti de Oliveira
Rossano Américo Farah
Valter Francisco da Silva
Vinicius Drummond Martins
Vinícius Marco Antônio Antonini
Walfrido Garcia Barbosa Filho
William Duarte Pessoa de Faria

CONSELHEIROS NATOS
Gecenir Colen
Hélcio Nunan Macedo
Júlio César Pereira de Andrade
Luiz Carlos Bemfica Cotta Santos
Nismar Alves dos Reis
Sebastião Ferreira da Luz



6 7

QUADRO GERAL FREQUENTADORES

CATEGORIAS / IDADESCONSOLIDADO

QUADRO SOCIAL FREQUENTADORES 



8 9

ORGANOGRAMA
DA GESTÃO
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Montana e Charnov, em 2003, esclareceram que o ato de administrar é trabalhar com e por intermédio de outras 
pessoas na busca de realizar objetivos da organização, bem como de seus membros.

O Olympico Club traz em seu histórico uma gestão equilibrada, transparente e democrática, voltada para 
resultados que impactam diretamente seus associados, colaboradores, atletas e a comunidade local.

Nosso Planejamento consiste em definir e avaliar constantemente nossos objetivos, traçando metas e aplicando 
as ferramentas que se enquadram para melhor atingimento das mesmas.

Consideramos os princípios da gestão administrativa como alicerce para nossas atividades e tomadas de 
decisão, na busca incessante pelas obrigações, a saber:

I) Legalidade;

II)	 Impessoalidade	ou	finalidade;

III)	 Moralidade	Administrativa;

IV) Publicidade;

v)	 Eficiência.

Nossa Gestão é compartilhada e a tomada de decisão é democrática e construída a “quatro mãos”. Em síntese, 
os processos são definidos e cumpridos, garantindo a todos a participação, em prol de melhores ações para o 
Clube.

O Olympico encontra-se em dia com todos os órgãos de fiscalização e gestão de pessoas jurídicas tanto no 
âmbito municipal quanto estadual e federal conforme certidões a seguir:

ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO GESTÃO

NADA CONSTA PARA A INSTITUICAO 17.489.824 - OLYMPICO CLUB                       

SISBACEN 85024/7677-APJ4025027 CAD. INF. CREDITOS NAO QUITADOS   05032021 10:50 

TRANSACAO PISP650               CONSULTA CADASTRO                      MISP6003 

------------------------------------------------------------------------------- 

  CPF OU CGC BASICO INADIMPLENTE:                                               

                                                                                

  SIGLA  CREDOR                                                DT/HORA REGISTRO 

         COMPL./ NOME DEVEDOR                                                   

  ------ --------------------------------------------------    ---------------- 

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

--------------------------------------  ----------------------- Pag.: 001 ----- 

ENTRA=SEGUE                         F1=SOS                           F3=RETORNA 

F9=TRANSACAO                     F5=PRIM. PAG.                      F12=ENCERRA 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OLYMPICO CLUB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.489.824/0001-70
Certidão nº: 7985004/2021
Expedição: 05/03/2021, às 10:33:19
Validade: 31/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que OLYMPICO CLUB (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ
sob o nº 17.489.824/0001-70, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GESTÃO GESTÃO05/03/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 17.489.824/0001-70
Razão Social: OLYMPICO CLUB
Endereço: RUA PROFESSOR ESTEVAO PINTO783 783 / SERRA / BELO HORIZONTE / MG / 30220-

060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036,
de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.

Validade:21/02/2021 a 22/03/2021 

Certificação Número: 2021022100585375268149

Informação obtida em 05/03/2021 10:35:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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GESTÃO GESTÃO
05/03/2021 cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/guiaCND.xhtml

cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/guiaCND.xhtml 1/1

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda

Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA 
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: ABKJHLMLJL
Documento/Certidão nº 14.927.095 Exercício: 2021
Emissão em: 05/03/2021 Requerimento em: 10:31:50 Validade: 04/04/2021

Nome: OLYMPICO CLUB
CNPJ: 17.489.824.0001.70

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de
Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que
o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos
inscritos ou não em divida ativa.

RESSALVAS
Existe(m) lancamento(s) a vencer
Existe(m) lancamento(s) com parcelamento em andamento

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e
situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros

de acesso deste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO

Nome: OLYMPICO CLUB 
CNPJ: 17.489.824/0001-70 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:52:21 do dia 05/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2021.
Código de controle da certidão: C87F.2AAC.77A6.45A1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Page 1 of 1

05/03/2021http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidao/cndconjuntainter/EmiteCertida...
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05/03/2021 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProtocolo=… 1/1

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
05/03/2021

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
03/06/2021

NOME: OLYMPICO CLUB

CNPJ/CPF: 17.489.824/0001-70

LOGRADOURO: RUA CARACA NÚMERO: 783

COMPLEMENTO: BAIRRO: SERRA CEP: 30220260

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br

=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000451778846

Nossa prestação de contas anual além de seguir todas 
as normas internacionais de contabilidade, passa por 
rigorosa apreciação de uma comissão fiscal, conselho 
deliberativo e também conta com auditoria e revisão 
contábil de empresa independente.

Contamos com uma central de atendimento aos 
associados e uma coordenação administrativa 
que funciona de 2ª a sábado, trazendo conforto ao 
associado para resolução de todas as questões que 
envolvem a sua utilização de nossas dependências 
(pagamento de mensalidades, inscrições nas diversas 
modalidades da escola de esporte, venda de convites, 
alugueis de espaços e outros).

Investimos na substituição de todo o controle de acesso 
de nossas dependências colocando a disposição de 
nossos frequentadores o que há de mais moderno no 
mercado neste segmento (substituição de software de 
gestão, catracas, sistema de biometria, e aplicativos) 
além disso foi realizado um recadastramento de todos 
os frequentadores.

Além do controle de acesso de ultima geração 
contatamos também com um moderno sistema de 
monitoramento através de circuito interno de câmeras 
24 horas por dia.

O Olympico Club conta atualmente com cobertura 
de seguro de responsabilidade civil, que traz maior 
segurança aos seus frequentadores.

O Clube além do seu estatuto social que foi totalmente 
adequado a legislação vigente, conta também com um 
regimento interno que abrange de forma especifica 
todas as atividades realizadas além de normatizar o 
funcionamento dos diversos setores do Olympico.

Realizamos um trabalho muito próximo aos 
associados e frequentadores, diante desta proposta 
implementamos diversos canais de comunicação dos 
mesmos com nossa diretoria e seus coordenadores 
(livros diversos nas dependências do clube, e-mail, 
whatsapp, ouvidoria). 

Prezamos por uma gestão transparente moderna 
e superavitária, mantendo sempre em dia todas 
as obrigações com associados, fornecedores, 
funcionários, colaboradores, órgãos públicos. 
Mantendo o Olympico em uma crescente e com o 
status de grande clube da capital mineira.
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Devido os impactos sociais, econômicos e culturais 
advindos da pandemia, no ano de 2020, o Clube esteve 
aberto 114 (cento e quatorze) dias, ou seja, 30% do 
período habitual.  O setor de Recursos Humanos atuou 
em uma ação integrada à Diretoria do Clube para que 
todos os protocolos da vigilância sanitária fossem 
rigorosamente respeitados. Entre as ações realizadas 
estão:

• Treinamentos quinzenais com foco na 
preservação a saúde de nossos funcionários;

• Aferição de temperatura de todos os 
funcionários;

• Todos os colaboradores receberam máscara 
de tecido de uso obrigatório, devendo cobrir todo o 
nariz e a boca e, também, face shield com proteção 
UV;

• Em todas as áreas do Clube, estão disponíveis 
dispensers de álcool 70%;

• Os colaboradores devem distância mínima 
de 2(dois) metros de qualquer pessoa durante a 
permanência no Clube;

• Os horários para café, almoço e jantar foram 
escalonados para evitar aglomerações.

RECURSOS HUMANOS

GESTÃO GESTÃO

QUADRO DE COLABORADORES=86 
ADMINISTRAÇÃO - 9 COLABORADORES 

Cargo Fem. Masc. Faixa Etária Faixa Salarial 
Assistente de Recursos Humanos Pleno 1 0 De 25 a 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Assistente de Secretaria Pleno 1 0 Acima de 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Analista de Compras 1 0 De 25 a 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Assistente de Tesouraria Pleno 1 0 De 18 a 24 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Auxiliar de Secretaria 0 1 De 25 a 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Auxiliar de Escritório 1 0 De 18 a 24 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Contínuo 1 0 De 18 a 24 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Coordenador Tesouraria e Administração 0 1 De 25 a 45 anos De 3 a 5 salários mínimos  
Gerente de Suprimentos e Manutenção 0 1 De 25 a 45 anos De 3 a 5 salários mínimos 
TOTAL 6 3 

   

     COMUNICAÇÃO E EVENTOS - 3 COLABORADORES 
Cargo Fem. Masc. Faixa Etária Faixa Salarial 
Assistente de Comunicação Pleno 1 0 De 25 a 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Coordenador(a) de Comunicação e 
Marketing  1 0 De 25 a 45 anos De 3 a 5 salários mínimos  
Diagramadora 1 0 De 25 a 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
TOTAL 3 0 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPORTE - 37 COLABORADORES 
Cargo Fem. Masc. Faixa Etária Faixa Salarial 
Assessora Administrativa e Esportiva      1        0 Acima de 45 anos De 3 a 5 salários mínimos 
Assistente de Esportes 1 0 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Auxiliar de Esportiva 0 4 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Auxiliar de Esportiva 0 1 De 18 à 24 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Auxiliar Técnico(a) Esportivo de Natação 1 0 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Auxiliar Técnico(a) Esportivo de Voleibol 1 0 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Coordenador(a) de Esportes 1 0 De 25 à 45 anos De 3 a 5 salários mínimos 
Fisioterapeuta 2 0 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Instrutor(a) de Futsal 0 1 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Instrutor e Supervisor de Futsal 0 1 Acima de 45 anos De 3 a 5 salários mínimos 
Instrutor(a) de Hidroginástica 0 1 Acima de 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Instrutor(a) de Hidroginástica e Natação 0 1 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Instrutor(a) de Inic. Esportiva e Voleibol 1 0 Acima de 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Instrutor(a) de Natação 1 0 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Instrutor(a) de Natação 0 1 De 18 à 24 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Instrutor(a) de Tênis 0 1 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Preparador Físico 0 2 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Psicólogo(a) do Esporte 1 0 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Serviços Gerais 1 0 De 18 à 24 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Supervisor de Basquete 0 1 Acima de 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Técnico de Futebol 0 0 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Técnico(a) Esportivo de Basquete 0 1 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Técnico(a) Esportivo de Basquete 0 2 De 25 à 45 anos De 3 a 5 salários mínimos 
Técnico(a) Esportivo de Natação 0 1 De 25 à 45 anos De 3 a 5 salários mínimos 
Técnico(a) Esportivo de Natação 0 1 Acima de 45 anos De 3 a 5 salários mínimos 
Técnico(a) Esportivo de Vôlei Feminino 1 1 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Técnico(a) Esportivo de Vôlei Feminino 0 1 Acima de 45 anos De 3 a 5 salários mínimos 
Técnico(a) Esportivo de Vôlei Masculino 0 1 Acima de 45 anos De 3 a 5 salários mínimos 
Técnico(a) Esportivo de Vôlei Masculino 0 1 De 25 à 45 anos De 3 a 5 salários mínimos 
TOTAL 12 25 
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O Setor de Recursos Humanos acompanha as métricas 
de rendimento de seus colaboradores, monitorando os 
indicadores de Absenteísmo e Turnover, adota política 
redução de horas extras, com projeção para o futuro.  Foco 
na gestão dos programas de benefícios e incentivos aos 
Colaboradores.

ABSENTEÍSMO: No ano de 2020, utilizamos o modelo 
de trabalho remoto conhecido por “Home Office”, com o 
intuito de que o colaborador desenvolvesse suas atividades 
profissionais e preservasse por sua saúde e de seus 
familiares. Durante todo o período de trabalho remoto, o 
departamento de Recursos Humanos avaliou a cada 15 
dias o estado de saúde dos colaboradores, minimizando 
os riscos de proliferação do vírus. O acompanhamento 
também esteve focado em reduzir o absenteísmo, pois, 
mantendo nossos colabores saudáveis a possibilidade de 
afastamento é menor. 

TURNOVER: No ano de 2020, evitamos fazer demissões, 
colocamos os colaboradores em férias, trabalho remoto 
e suspendemos contrato de trabalho utilizando o BEM 
- Benefício Emergencial. Essas ações representaram 
tranquilidade ao quadro de funcionários e também para a 
gestão de recursos humanos diante de profunda incerteza 
que o mundo vive. 

PLANO	 DE	 SAÚDE: A regulação de planos de saúde 
não estipula quais valores devem ser praticados 
pelas operadoras. A ANS, Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, não define preços de planos de saúde. Ela 
estabelece limites, sem, no entanto, definir percentuais 
máximos de reajuste para os planos coletivos. A mesma 
ANS, entendendo que as pessoas jurídicas possuem 
maior poder de negociação junto às operadoras, deduz 
que as primeiras podem obter preços mais vantajosos na 
negociação direta com as operadoras de planos de saúde.

No ano de 2020, a operadora de saúde contratada pelo 
Olympico propôs reajuste de 6% nos planos corporativos de 
enfermaria e apartamento, porém, com empenho e visando 
o bem-estar de nossos colaboradores conseguimos que 
o reajuste não fosse concretizado. Desta forma, nosso 
quadro de colaboradores teve um alivio na parte financeira. 
Essa ação culminou na manutenção dos planos. 

Maria Aparecida da Cunha

Coordenadora Recursos Humanos

GESTÃO

MANUTENÇÃO - 37 COLABORADORES 
Cargo Fem. Masc. Faixa Etária Faixa Salarial 
Auxiliar de Enfermagem 1 0 Acima 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Auxiliar de Manutenção 0 1 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Auxiliar de Manutenção Junior 0 1 Acima  45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Auxiliar de TI 0 1 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Jardineiro 0 1 Acima  45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Monitor de Manutenção 1 2 Acima  45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Monitor de Manutenção Júnior 0 0 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Porteiro 0 3 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Porteiro 0 1 Acima de 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Salva-vidas 0 2 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Salva-vidas 0 1 Acima de 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Serviços Gerais 2 3 Acima  de 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Serviços Gerais 3 3 De 18 à 24 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Serviços Gerais 3 4 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Soldador 0 1 Acima de 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Técnico em Eletrônica e Informática  0 1 Acima de 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Tratador de Piscina 0 1 De 25 à 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
Tratador de Piscina 0 1 Acima de 45 anos De 1 a 3 salários mínimos 
TOTAL 10 27 
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A palavra esporte pode ser usada para caracterizar 
qualquer tipo de atividade corporal praticada 
com finalidade cultural, recreativa, educacional 
ou competitiva, com função sociocultural de 
comunicação, participação e expressão. Através dele, 
podemos construir, com a prática e a reflexão, uma 
ética que engloba saúde e o desenvolvimento mental 
inseparável da motricidade. 

A pratica esportiva, seja ela por qualquer finalidade, 
conduz o ser humano à atitude esportiva, que segundo 
BERNET (1965), é uma virtude que se concretiza 
no espírito esportivo. Ou seja, atraves do esporte 

aprendemos a respeitar, conviver, divertir,  admitir 
uma derrota com dignidade e saber vencer com 
humildade.

O Olympico Club trabalhou no ano de 2020 com as 
modalidades: natação, hidroginástica, futsal, iniciação 
esportiva, tênis e vôlei para sócios e não sócios do 
clube. Durante o ano não foi possível realizar aulas 
durante os meses de março a setembro devido a 
pandemia e pelo mesmo motivo não foram realizados 
eventos.

Sobre as modalidades:

FUTSAL

Segundo o site da Confederação Brasileira de Futsal, a 
modalidade tem duas versões sobre o seu surgimento, 
e, tal como em outras modalidades desportivas, há 
divergências quanto a sua invenção. Há uma versão 
que o futsal começou a ser jogado por volta de 1940 
por frequentadores da Associação Cristã de Moços, 
em São Paulo (SP), pois havia uma grande dificuldade 
em encontrar campos de futebol livres para poderem 
jogar e então começaram a jogar suas ‘’peladas’’ nas 
quadras de basquete e hóquei.

O futsal é praticado em uma quadra esportiva por 
times de 5 jogadores. As equipes, tal como no futebol, 
têm como objetivo colocar a bola na meta adversária, 
definida por dois postes verticais limitados pela altura 
por uma trave horizontal. 

Na Escola de Esportes do Olympico Club a modalidade 
está voltada para alunos de 05 a 12 anos e foram 
oferecidas 6 turmas de 08 às 11h e de 16 às 19h.

HIDROGINÁSTICA

Este exercício nasceu após a evolução da hidroterapia que 
começou na Europa durante o século XVIII. Foi na Alemanha que 
a ginástica na água nasceu chegando ao Brasil por volta dos 
anos 1980. 

A hidroginástica é uma atividade corporal realizada em um 
ambiente aquático que proporciona diversos benefícios físicos e 
para saúde.  Os exercícios dentro da água podem ser aeróbios ou 
de força com impacto reduzido sobre as articulações de membro 
inferiores e coluna. 

E o melhor de tudo, para aqueles aptos à realizar exercícios, 
a hidroginástica não tem contraindicação, crianças, adultos, 
idosos e gestantes, todos podem se exercitar na piscina com 
segurança e comodidade. 

Na Escola de Esportes do Olympico Club a modalidade está 
voltada para jovens, adultos e idosos, que eram a maioria do 
nosso público. Foram oferecidas 6 turmas de 08h15 às 12h e de 
14h15 às 16h.

INICIAÇÃO	ESPORTIVA

A iniciação esportiva é a modalidade na qual a criança 
começa a aprender de forma específica e planejada 
a prática esportiva com o objetivo imediato de dar 

continuidade ao seu desenvolvimento de forma 
integral, não implicando em competições regulares.

O esporte exerce fascínio nas crianças muito mais 
pelo prazer da atividade (vivência) e pela coletividade 
do que pela competição. 

Entre as inúmeras vantagens da prática de atividade 
física estão o domínio e o conhecimento do corpo, 
o desenvolvimento físico, psíquico e social da 
criança e a melhora do sistema cardiorrespiratório, da 
flexibilidade e do equilíbrio.

Na Escola de Esportes do Olympico Club a modalidade 
está voltada para crianças de 03 a 08 anos, com 
atividades nas quadras e na piscina. Foram oferecidas 
5 turmas de 08 às 11h15 e de 15h10 às 17h20.

RELATÓRIO DA ESCOLA DE ESPORTES DE 2020

ESCOLA DE ESPORTES ESCOLA DE ESPORTES
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ESCOLA DE ESPORTES ESCOLA DE ESPORTES

NATAÇÃO	

A natação inicialmente era apenas um meio de 
sobrevivência do homem, que em tempos primitivos 
precisava fugir de animais maiores ou procurar 
alimentos por entre rios e lagos. Hoje em dia a natação 
pode ser vista como um método de recreação, um 
desporto ou podendo ser utilizada para salvar pessoas 
do afogamento.

Natação é considerada um dos exercícios mais 
completos por movimentar grande parte dos músculos 
e articulações do corpo. Oferece vários benefícios 
como: liberação de tensões, resistência muscular, 
diminuição do estresse, do colesterol e da pressão 
arterial e ainda auxilia na melhora da circulação 
sanguínea.

Na Escola de Esportes do Olympico Club a modalidade 
está voltada para alunos a partir de 03 anos e foram 
oferecidas mais de 30 turmas. O primeiro horário tinha 
início às 07h e o último com término às 20h. 

VÔLEI

O vôlei é uma modalidade olímpica que foi criada em 
1895, nos Estados Unidos. É um esporte coletivo com 
uma característica de atividade que estimula interação 
e sociabilidade. A diferença do esporte em relação a 
outras práticas é o pouco contato físico, pois existe 
uma rede dividindo os dois times. Para as pessoas 

que não gostam de esportes de contato mais incisivo, 
como no futsal, o vôlei é um ótimo exercício, pois tem 
uma interação mais controlada.

Na Escola de Esportes do Olympico Club a modalidade 
está voltada para o público feminino e masculino (2 
turmas mistas), com idades entre 09 a 17 anos e com 
horários de 18 às 20h.

TÊNIS

Muito mais do que bola para cá e para lá, o tênis é um 
dos esportes mais tradicionais e praticados no mundo. 
É sinônimo de técnica, tática e, claro, benefícios 
para o corpo. Tanto que, de acordo com os mais 
diversos estudos elaborados pela ciência esportiva, 
normalmente a modalidade entra como uma das mais 
completas para a nossa saúde, sendo indicada a todas 
as pessoas, seja homem, mulher, criança ou idoso, o 
tênis consegue se adaptar facilmente às necessidades 
e possibilidades de cada um, independente da idade. 

Praticado em partidas individuais ou em duplas, 
os golpes e os constantes movimentos das pernas 
durante a atividade mexem praticamente com todas 
as musculaturas do corpo. Melhorando a capacidade 
cardiovascular e respiratória, a coordenação motora e 
reflexos, a concentração e diminuindo o estresse.

Na Escola de Esportes do Olympico Club a modalidade 
está voltada para alunos a partir dos 05 anos e 
aconteceram de 07 às 21h.
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Gráfico	de	Receitas	x	Despesas	do	ano	de	2020

ESCOLA DE ESPORTES

Números da Escola de esportes em 2020 foram muito prejudicados pela pandemia pois não tivemos 
arrecadação nenhuma durante 5 meses.
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O Olympico Club, um dos maiores formadores de 
atletas do país, reconhecido por seu trabalho há 
mais de 80 anos, atende hoje mais de 600 crianças 
e adolescentes de 08 a 18 anos, que sonham em ser 
atletas. 

Para ingressar nas equipes esportivas do clube 
em 2020, o atleta, além de se cadastrar pelo site 
durante todo o ano e, por contato direto dos nossos 
treinadores, teve oportunidades através da peneirada 
que foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro. 
Devido à pandemia e ao fechamento do clube, essa 
foi a única peneirada presencial realizada. Após o 
retorno das atividades em outubro, tentamos realizar 
peneiradas online, porém não tivemos muitos 

inscritos com qualidade necessária para entrarem nas 
equipes. Todas as peneiradas foram divulgadas pelo 
Departamento de Comunicação do clube e conduzidas 
pelos técnicos das categorias que avaliaram as 
habilidades específicas que cada esporte demanda. 

Os atletas aprovados passaram a integrar nossas 
equipes esportivas e participar de todas as atividades 
programadas pelo nosso departamento de esportes.

Além disso, os atletas tiveram compromissos com a 
preparação física e com a fisioterapia através de um 
programa de exercícios preventivos de lesões, sendo 
a frequência e a intensidade definidas em comum 
acordo e de forma integrada pela equipe profissional 
do clube.

RELATÓRIO ESPORTIVO DE 2020 

FORMAÇÃO DE ATLETAS 



30 31

De março a junho os profissionais tiveram seus 
contratos suspensos. Os estagiários da preparação 
física, fisioterapia e psicologia continuaram atendendo 
os atletas de forma remota nesse período. De julho 
a setembro, com os profissionais com carga horária 
reduzida, todos os treinamentos foram realizados de 
forma online visto que o clube ficou fechado nessa 
época e todo o departamento de esporte trabalhou de 
suas casas.

Os atletas também tiveram conhecimento de que 
apenas o desenvolvimento técnico não é suficiente, 
existindo a necessidade da continuidade da melhoria 
da autoestima, do convívio e amizade entre o grupo, e, 
para tal demanda o departamento de psicologia foi o 
responsável, tratando assuntos que foram detectados 
nas equipes pelos treinadores ou pelos próprios 
atletas e que poderiam interferir no equilíbrio do 
grupo e consequentemente nos resultados. Quando 
necessário, foram marcados atendimentos individuais 
para assuntos específicos. Devido a pandemia, 
surgiram varias demandas para o departamento 
psicológico, e todas essas foram tratadas também de 
forma online.

Os nossos profissionais, capacitados e experientes, 
continuaram buscando qualificação profissional para 
aprimorar o trabalho através de estudos, participação 
em cursos e palestras online. Eles são responsáveis 
por, além de realizarem os treinamentos, elaborarem 
relatórios semestrais para avaliar e acompanhar a 
evolução dos atletas, atuando de maneira integrada 

para que o trabalho realizado seja em prol do 
crescimento e desenvolvimento do atleta. Como os 
treinos eram realizados online, 

eles fizeram também durante o período da pandemia, 
relatórios diários da atuação deles.  

As equipes treinaram de três a cinco vezes na semana, 
de forma online e quando autorizada a reabertura 
do clube, de forma presencial com protocolos bem 
rígidos para evitar a disseminação da covid-19. 

O cronograma de treinamentos foi bem variável devido 
às adaptações que tiveram que ser feitas pela covid. 
A maioria das equipes treinou três vezes na semana 
no turno da tarde. Quando online, toda a equipe junta 
e quando presencial, em grupos de até 10/12 atletas. 

Foram elas:

Basquete: Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15  e 
Sub-17

Futsal: Sub-09, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, 
Sub-15 e Sub-17

Natação:	Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil e Júnior

Vôlei	Feminino: Pré-equipe, Sub-14, Sub-15, Sub-
16 e Sub-18

Vôlei	 Masculino:	 Sub-15, Sub-16, Sub-17 e      
Sub-19

FORMAÇÃO DE ATLETAS FORMAÇÃO DE ATLETAS 

Todos os treinamentos, que proporcionam o 
desenvolvimento físico, técnico e tático, além do 
psicológico dos atletas, foram programados a partir da 
periodização feita entre técnicos, preparadores físicos, 
fisioterapeutas e psicóloga que foi constantemente 
alterado por conta da covid (fechamento e reabertura 
do clube) e do cancelamento de competições. Para 
cada período e situação (online ou presencial), um 
objetivo foi traçado e um planejamento executado. 

As melhorias e desenvolvimentos físicos dos atletas 
foram prejudicados porém houveram resultados 
significativos no sentido de nossos atletas, quando 
autorizados, terem retornado com uma condição física 
melhor para os treinos presenciais do que se não 

tivessem feito os treinos online.

Nossas equipes esportivas não participaram de 
competições oficiais esse ano, com exceção do 
Futsal Sub-13 e Futsal Sub-17. As competições 
em que participamos com essas categorias foram o 
Metropolitano Sub-13 e o Metropolitano Sub-17 e o 
Olympico sagrou-se campeão nas duas categorias, 
alcançando ainda um 3º lugar com a equipe Sub-13 
Azul na mesma competição. 

Na Natação, foi realizada uma tomada de tempo oficial 
para ranqueamento dos atletas e vários atletas do 
Olympico se destacaram a nível nacional. São eles:

 

 

 

 

 

Na Natação, foi realizada uma tomada de tempo oficial para ranqueamento dos atletas 
e vários atletas do Olympico se destacaram a nível nacional. São eles: 

HELOÍSE MATOS ALVES   CATEGORIA MIRIM I 

RANKING 
ESTADUAL 

1º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 50mt nado Peito 

RANKING 
BRASILEIRO 

4º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
8º Lugar na Prova 50mt Nado Livre 
3º Lugar na Prova 50mt nado Peito 

 

ANA CLARA SOUZA BARBOSA   CATEGORIA MIRIM I 

RANKING 
ESTADUAL 

2º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 50mt nado Costas 

BRASILEIRO 7º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
 

DAVI OLIVEIRA SOARES   CATEGORIA MIRIM I 

RANKING 
ESTADUAL 

1º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 50mt nado Borboleta 

BRASILEIRO 8º Lugar na Prova 50mt nado Borboleta 
 

MURILO TEOTÔNIO OLIVEIRA   CATEGORIA MIRIM I 

RANKING 
ESTADUAL 

2º Lugar na Prova 50mt nado Borboleta 
2º Lugar na Prova 50mt nado Peito 
3º Lugar na Prova 50mt nado Livre 

BRASILEIRO 8º Lugar na Prova 50mt nado Peito 
 

REBECA MORAES DE ALMEIDA   CATEGORIA MIRIM II 
ESTADUAL 2º Lugar na Prova 200mt nado Livre 

 

JULIA MARIA DE JESUS   CATEGORIA MIRIM II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 50mt nado Livre 

 

ANA CLARA GOMES  PEREIRA CATEGORIA MIRIM II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 50mt nado Borboleta 

BRASILEIRO 10º Lugar na Prova 50mt nado Borboleta 
 

PEDRO ARTHUR ARAÚJO CATEGORIA MIRIM II 

RANKING 
ESTADUAL 

3º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 50mt nado Borboleta 

 

BERNARDO NEVES GOMES CATEGORIA MIRIM II 

RANKING 
ESTADUAL 

2º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 200mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 50mt nado Costas 
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JOÃO HÉLIO FERNANDES   CATEGORIA MIRIM II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 200mt nado Livre 

 

SAMUEL MORAIS   CATEGORIA MIRIM II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 50mt nado Livre 

  
GUILHERME RIBEIRO FITTIPALDI CATEGORIA PETIZ I 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 100mt nado Costas 

 

HUGO CANDELÁRIA SANTANA CATEGORIA PETIZ I 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 400mt Nado Livre 

 

IGOR BARROS SAMPAIO CATEGORIA PETIZ I 
RANKING 
ESTADUAL 

3º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
3º Lugar na Prova 200mt nado Medley 

 
 

MARINA GONZAGA BARBOSA CATEGORIA PETIZ I 
ESTADUAL 2º Lugar na Prova 400mt nado Livre 

 

CHRISTIAN CORRÊA HAMMER   CATEGORIA PETIZ II 

RANKING 
ESTADUAL 

1º Lugar na Prova 100mt nado Borboleta 
1º Lugar na Prova 100mt nado Costas 
1º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 100mt nado Livre 

RANKING 
BRASILEIRO 

2º Lugar na Prova 100mt nado Borboleta 
2º Lugar na Prova 100mt Nado Costas 
5º Lugar na Prova 100mt nado Livre 

 

BRIAN HENRIQUE CAVALCANTI   CATEGORIA PETIZ II 

RANKING 
ESTADUAL 

2º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 400mt nado Livre 

RANKING 
BRASILEIRO 

10º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
8º Lugar na Prova 200mt nado Livre 
4º Lugar na Prova 50mt nado Livre 

 

CAMILA ISABEL DE OLIVEIRA CATEGORIA PETIZ II 
RANKING 
ESTADUAL 

3º Lugar na Prova 200mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 400mt nado Livre 

 

TIAGO MEGALE MACEDO LINO CATEGORIA PETIZ II 
ESTADUAL 2º Lugar na Prova 200mt nado Medley 

 

IARA FERREIRA CATEGORIA PETIZ II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 400mt nado Livre 

 

JOÃO VITOR SANTOS CATEGORIA PETIZ II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 400mt nado Livre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOÃO HÉLIO FERNANDES   CATEGORIA MIRIM II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 200mt nado Livre 

 

SAMUEL MORAIS   CATEGORIA MIRIM II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 50mt nado Livre 

  
GUILHERME RIBEIRO FITTIPALDI CATEGORIA PETIZ I 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 100mt nado Costas 

 

HUGO CANDELÁRIA SANTANA CATEGORIA PETIZ I 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 400mt Nado Livre 

 

IGOR BARROS SAMPAIO CATEGORIA PETIZ I 
RANKING 
ESTADUAL 

3º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
3º Lugar na Prova 200mt nado Medley 

 
 

MARINA GONZAGA BARBOSA CATEGORIA PETIZ I 
ESTADUAL 2º Lugar na Prova 400mt nado Livre 

 

CHRISTIAN CORRÊA HAMMER   CATEGORIA PETIZ II 

RANKING 
ESTADUAL 

1º Lugar na Prova 100mt nado Borboleta 
1º Lugar na Prova 100mt nado Costas 
1º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 100mt nado Livre 

RANKING 
BRASILEIRO 

2º Lugar na Prova 100mt nado Borboleta 
2º Lugar na Prova 100mt Nado Costas 
5º Lugar na Prova 100mt nado Livre 

 

BRIAN HENRIQUE CAVALCANTI   CATEGORIA PETIZ II 

RANKING 
ESTADUAL 

2º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 400mt nado Livre 

RANKING 
BRASILEIRO 

10º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
8º Lugar na Prova 200mt nado Livre 
4º Lugar na Prova 50mt nado Livre 

 

CAMILA ISABEL DE OLIVEIRA CATEGORIA PETIZ II 
RANKING 
ESTADUAL 

3º Lugar na Prova 200mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 400mt nado Livre 

 

TIAGO MEGALE MACEDO LINO CATEGORIA PETIZ II 
ESTADUAL 2º Lugar na Prova 200mt nado Medley 

 

IARA FERREIRA CATEGORIA PETIZ II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 400mt nado Livre 

 

JOÃO VITOR SANTOS CATEGORIA PETIZ II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 400mt nado Livre 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA CLARA MAGALHÃES CATEGORIA INFANTIL I 
RANKING 
ESTADUAL 

2º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
3º Lugar na Prova 50mt nado Livre 

 

ANNA BEATRIZ NOVAES CATEGORIA INFANTIL I 

RANKING 
ESTADUAL 

3º Lugar na Prova 100mt nado Borboleta 
3º Lugar na Prova 200mt nado Costas 
1º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 400mt nado Livre 

RANKING 
BRASILEIRO 

9º Lugar na Prova 100mt nado Borboleta 
9º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
9º Lugar na Prova 200mt nado Costas 

 

LUCAS WELINGTON MOREIRA CATEGORIA INFANTIL I 

RANKING 
ESTADUAL 

2º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 400mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 200mt nado Livre 

RANKING 
BRASILEIRO 

8º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
10º Lugar na Prova 200mt nado Livre 

 

RYAN HENRIQUE ARAÚJO CATEGORIA INFANTIL I 
ESTADUAL 2º Lugar na Prova 100mt nado Borboleta 

 

DANIEL CORRÊA HAMMER CATEGORIA INFANTIL II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 100mt nado Livre 

 

AUGUSTO REZENDE LEVINDO CATEGORIA INFANTIL II 
ESTADUAL 2º Lugar na Prova 50mt nado Livre 

 

Além disso, tivemos algumas convocações para as seleções, tanto de atletas quanto 
de comissão técnica: 

CONVOCAÇÕES 

Camp da Seleção Brasileira de Volei Sub 19 – Atletas Gustavo 
Queiroz, Anselmo Aganetti, Vinicius Silva VÔLEI 

 

Mas não apenas de treinos viveram os atletas do Olympico Club em 2020, tivemos 
diversas ações como palestras on line com ex atletas ou atletas de ponta do cenário 
nacional, técnicos renomados, nutricionistas entre outros.  

SOFIA BICALHO DUARTE 

COORDENADORA DE ESPORTES 

 

 

 

 

 

MARIA CLARA MAGALHÃES CATEGORIA INFANTIL I 
RANKING 
ESTADUAL 

2º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
3º Lugar na Prova 50mt nado Livre 

 

ANNA BEATRIZ NOVAES CATEGORIA INFANTIL I 

RANKING 
ESTADUAL 

3º Lugar na Prova 100mt nado Borboleta 
3º Lugar na Prova 200mt nado Costas 
1º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 400mt nado Livre 

RANKING 
BRASILEIRO 

9º Lugar na Prova 100mt nado Borboleta 
9º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
9º Lugar na Prova 200mt nado Costas 

 

LUCAS WELINGTON MOREIRA CATEGORIA INFANTIL I 

RANKING 
ESTADUAL 

2º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 400mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 200mt nado Livre 

RANKING 
BRASILEIRO 

8º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
10º Lugar na Prova 200mt nado Livre 

 

RYAN HENRIQUE ARAÚJO CATEGORIA INFANTIL I 
ESTADUAL 2º Lugar na Prova 100mt nado Borboleta 

 

DANIEL CORRÊA HAMMER CATEGORIA INFANTIL II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 100mt nado Livre 

 

AUGUSTO REZENDE LEVINDO CATEGORIA INFANTIL II 
ESTADUAL 2º Lugar na Prova 50mt nado Livre 

 

Além disso, tivemos algumas convocações para as seleções, tanto de atletas quanto 
de comissão técnica: 

CONVOCAÇÕES 

Camp da Seleção Brasileira de Volei Sub 19 – Atletas Gustavo 
Queiroz, Anselmo Aganetti, Vinicius Silva VÔLEI 

 

Mas não apenas de treinos viveram os atletas do Olympico Club em 2020, tivemos 
diversas ações como palestras on line com ex atletas ou atletas de ponta do cenário 
nacional, técnicos renomados, nutricionistas entre outros.  

SOFIA BICALHO DUARTE 

COORDENADORA DE ESPORTES 

 

 

 

 

 

Na Natação, foi realizada uma tomada de tempo oficial para ranqueamento dos atletas 
e vários atletas do Olympico se destacaram a nível nacional. São eles: 

HELOÍSE MATOS ALVES   CATEGORIA MIRIM I 

RANKING 
ESTADUAL 

1º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 50mt nado Peito 

RANKING 
BRASILEIRO 

4º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
8º Lugar na Prova 50mt Nado Livre 
3º Lugar na Prova 50mt nado Peito 

 

ANA CLARA SOUZA BARBOSA   CATEGORIA MIRIM I 

RANKING 
ESTADUAL 

2º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 50mt nado Costas 

BRASILEIRO 7º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
 

DAVI OLIVEIRA SOARES   CATEGORIA MIRIM I 

RANKING 
ESTADUAL 

1º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 50mt nado Borboleta 

BRASILEIRO 8º Lugar na Prova 50mt nado Borboleta 
 

MURILO TEOTÔNIO OLIVEIRA   CATEGORIA MIRIM I 

RANKING 
ESTADUAL 

2º Lugar na Prova 50mt nado Borboleta 
2º Lugar na Prova 50mt nado Peito 
3º Lugar na Prova 50mt nado Livre 

BRASILEIRO 8º Lugar na Prova 50mt nado Peito 
 

REBECA MORAES DE ALMEIDA   CATEGORIA MIRIM II 
ESTADUAL 2º Lugar na Prova 200mt nado Livre 

 

JULIA MARIA DE JESUS   CATEGORIA MIRIM II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 50mt nado Livre 

 

ANA CLARA GOMES  PEREIRA CATEGORIA MIRIM II 
ESTADUAL 3º Lugar na Prova 50mt nado Borboleta 

BRASILEIRO 10º Lugar na Prova 50mt nado Borboleta 
 

PEDRO ARTHUR ARAÚJO CATEGORIA MIRIM II 

RANKING 
ESTADUAL 

3º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 50mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 50mt nado Borboleta 

 

BERNARDO NEVES GOMES CATEGORIA MIRIM II 

RANKING 
ESTADUAL 

2º Lugar na Prova 100mt nado Livre 
1º Lugar na Prova 200mt nado Livre 
2º Lugar na Prova 50mt nado Costas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mas o trabalho online não se resumiu em treinamentos, 
mesmo de casa em 2020, tivemos diversas ações, 
como: palestras online com ex-atletas do clube, atletas 
de ponta do cenário nacional, técnicos renomados, 

nutricionistas, entre outros. Os encontros virtuais 
aconteceram de forma segmentada - com o intuito de 
reter a atenção do atleta - nos perfis do instagram das 
modalidades e, também, em salas no aplicativo zoom.
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FORMAÇÃO DE ATLETAS 
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COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO	VIA	WHATSAPP

Sempre atento as necessidades dos sócios/atletas e com intuito de aproximação ainda maior, o 
Olympico conta com um número de WhatsApp para tornar mais rápido o envio de informações e 
novidades.

E-MAIL	MKT

O Olympico envia constantemente todas as informações dos acontecimentos do clube por e-mail 
marketing para os associados, atletas, imprensa  e todos os tipos de público 

SITE

O Olympico disponibiliza em seu site todas as informações necessárias para os associados e 
atletas. Como: noticias, eventos, vagas, transparência. etc

OLYMPICO	INFORMA

Buscando manter uma boa comunicação interna com os associados e atletas o Olympico conta 
com murais dispostos pelo clube e televisão interativa. Plataformas de divulgação que possibilitam 
que as informações institucionais, de eventos e de esportes se tornem mais acessíveis e interativas.

RELAÇÃO DIRETA COM O SÓCIO

COMUNICAÇÃO

REDES SOCIAIS

LINKEDIN

Nossas mídias sociais nos permitem dinamismo na 
comunicação. Diariamente atualizadas com eventos, 
novidades, tabela de jogos, resultados do Esporte, 
além do dia a dia do Clube em suas atividades sociais.

O LinkedIn tem sido a nossa 
principal ferramenta de divulgação 
de oportunidades de trabalho. 
Desde 2019, o site com 
características de rede social  é 
utilizado pelo Olympico. O site 
também tem sido utilizado como 
ferramenta de captação dos 
projetos incentivados via leis 
(federal e estadual) de incentivo 
ao esporte. 

11.604	curtidas

8 mil seguidores

587 seguidores

	1.160	Inscritos
86.510	Visualizações

www.olympico.com.br
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COBERTURA FOTOGRÁFICA

Todos os eventos/
competições contam com 
cobertura fotográfica. 

São mais de 30 mil As 
fotossão disponibilizadas  em 
alta resolução no Flickr aos 
sócios e seus convidados. 

ASSESSORIA DE IMPRENSA

O Clube sempre tem pautas interessantes e de interesse público, com a pandemia e o fechamento do Clube a 
assessoria de imprensa trabalhou com o intuito de que o clube não caísse esquecimento. Conseguirmos, então, 
ser referencia na mídia sobre as medidas adotadas para reabertura do Clube e combate ao coronavírus.

Total	de	inserções	espontâneas:	43	

35.144	fotos	disponíveis

REVISTA 

A revista é um importante canal de comunicação entre Clube e sócios. Buscamos colocar os mais diversos 
assuntos com base nos interesses de nosso público. A revista também é uma importante ferramente de promoção 
e apresentação dos patrocinadores. 

	Tiragem:	2.100	exemplares

	Publicação	bimestral,	totalizando	quatro	publicações	em	2020.

	Disponível	para	consulta	online	no	site	do	Clube.

COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO
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ACONTECIMENTOS RELEVANTES

OLYMPICO DE PORTAS ABERTAS

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

Em agosto, o Clube reabriu, mas, apenas, para visitas guiadas com duração máxima de 60 minutos, sendo 
permitida a participação 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.

ACONTECIMENTOS RELEVANTES

CLUBE SE ADEQUA AO NOVO CORONA VÍRUS

O Clube está funcionando em horário habitual, porém é necessário 
que todos tomem alguns cuidados. Antes de entrar no Olympico, 
os sócios, atletas ou alunos das Escolas de Esportes precisam 
assinar e entregar, na Secretaria, o Termo de Responsabilidade.

Aos frequentadores, o Clube oferece toda segurança com a 
disponibilização 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
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ACONTECIMENTOS RELEVANTES ACONTECIMENTOS RELEVANTES

DOAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA 
ESCOLA PÚBLICA

AÇÕES COM ASSOCIADOS E ATLETAS DURANTE A PANDEMIA

TESTAGEM DE COVID

TEMAS ABORDADOS

NOVA IDENTIDADE VISUAL DO 
PARQUE ÁQUATICO 

Mesmo sendo uma instituição sem fins lucrativos, o Olympico 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 Escola Estadual 
Carlos Drummond de Andrade, doando uma rede de Voleibol e 
21 bolas das modalidades de Basquete, Futsal e Vôlei.

Diante do novo momento que a pandemia nos impôs, 
lançamos em nossas redes sociais novos conteúdos, a 
fim de contribuir para o bem-estar da nossa audiência 
que ficou em casa de quarentena.

Além de produzirmos alguns conteúdos, houve 
contribuições de professores das escolas de 
Esportes, técnicos das equipes esportivas e de alguns 
patrocinadores. 

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

No mês de setembro, a identidade visual do 
Parque Aquático foi uniformizada e refeita. 
Os banheiros e vestiários ganharam novas 
placas de sinalização e alerta, os quadros 
de avisos foram unificados, tudo em uma 
mesma identidade, deixando o espaço mais 
harmonioso.

1.	 Apoie	um	Pequeno	Empreendedor											

Muitos de nossos parceiros e vizinhos são microempreendedores 
e, com isso, nós nos vimos responsáveis socialmente em apoiá-
los durante o período da pandemia. Dessa forma, uma vez por 
semana, lançamos as novidades e os contatos desses parceiros 
em nossas redes sociais. Uma ação que movimentou e trouxe um 
valor diferenciado à marca do Olympico.

2.	 Dicas	de	Filmes	/	Jogos

Dicas, aos atletas, de filmes com temas sobre:

• trabalho em equipe;

• determinação;

• resiliência.

3.	 Alimentação

Com a participação de Nutricionistas, foram 
repassadas dicas para manter o foco nos bons 
hábitos alimentares durante a pandemia.
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4.	 Dicas	de	autocuidado

Sugestões de dicas para melhorar a autoestima, tais como:

• como controlar ansiedade e nervosismo;

• livros para crescimento pessoal;

• sinais de que pouca água está sendo ingerida;

• hábitos diários que melhoram a vida;

• dicas para sair da zona de conforto.

5.	 Livre-se	do	tédio	na	quarentena....

Sugestões e dicas de coisas para fazer durante a quarentena, tais como:

• organize suas fotos antigas;

• ouça mais música e crie sua playlist;

• dance;

• cozinhe;

• promova o Dia da Beleza.

6.	 Recreação	com	o	Olympico

Dicas de recreação para as crianças, tais como:

• ensinar a fazer brinquedos com sucatas;

• brincadeiras para se fazer em casa;

• jogos para se divertir em família.

AÇÕES COM PATROCINADORES DURANTE A PANDEMIA

LANÇAMENTO DOS UNIFORMES

Durante o período da pandemia, muitas de nossas 
ações de contrapartidas, compactuadas com nossos 
parceiros e patrocinadores, ficaram comprometidas 
devido à falta de atividades no Clube.

Muitas instituições atuaram bravamente no combate 
à COVID-19. Outras se reinventaram para diminuir os 
problemas financeiros.  Diante disso, abrimos nossas 

redes sociais para que pudéssemos publicizar, aos 
nossos associados e atletas, a importância das ações 
das instituições durante a pandemia.

Uma ação que 70% dos nossos parceiros abraçaram 
e se sentiram acolhidos, pois valorizou e incentivou-
os para que continuassem a lutar contra uma guerra 
invisível.

Em 2020, não houve jogos e campeonatos para 
estrear os novos uniformes da temporada 2020/2021. 
No entanto, uma ação de media day preparada 
pelo departamento de Comunicação e Marketing 
movimentou as redes sociais do Clube.

Atletas representando cada modalidade, com toda 
segurança, seguindo todos os protocolos de saúde 
e cheios de energia positiva, posaram para fotos 
e lançaram vídeos nas redes sociais do Clube, 
demonstrando aos demais atletas a surpresa que os 
aguardava.

ACONTECIMENTOS RELEVANTES ACONTECIMENTOS RELEVANTES
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HOMENAGEM AOS 
PATROCINADORES DO ESPORTE

Reconhecer e enaltecer os nossos 
apoiadores sempre fez parte das ações de 
Comunicação e Marketing do Olympico. 
O principal evento realizado pelo Clube, 
no qual se faz essa homenagem, se viu 
cancelado devido à pandemia, em 2020. 
No entanto, apesar disso, vídeos e entrega 
de reconhecimento foram enviados às 
instituições. Assim, fortalecemos os 
vínculos e reforçamos a importância dos 
mesmos para a continuidade da missão de 
transformação social através do Esporte.

NOVOS PERFIS ESPORTIVOS NO INSTAGRAM
Durante o período de isolamento social, com o 
objetivo de segmentar e aumentar o engajamento das 
modalidades de Basquete, Vôlei, Futsal e Natação, 
foram criadas contas individuais na rede social. 

Além de aproximar os atletas com informações 
adequadas às suas atividades, elas permitem que 

nossos apoiadores e patrocinadores acompanhem 
esse importante trabalho desenvolvido pelos 
educadores esportivos.  As contas são monitoradas 
pelos técnicos com o acompanhamento da equipe de 
Comunicação do Clube. 

ACONTECIMENTOS RELEVANTES
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EVENTOS SOCIAIS

OS EVENTOS DO OLYMPICO SÃO COORDENADOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA 
SOCIAL COM INTUITO DE PROPORCIONAR AOS SÓCIOS MOMENTOS DE 

DIVERSÃO E INTERAÇÃO.

EVENTOS SOCIAIS

COLÔNIA DE FÉRIAS

A Colônia de Férias do Olympico visa 
proporcionar às crianças, sócias e não 
sócias, atividades lúdicas e divertidas 
durante as férias. As atividades são 
todas programadas seguindo um tema e 
são oferecidas de forma segura por uma 
equipe especial à disposição.

Data: 27 a 31/1

Público: 100 crianças
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EVENTOS SOCIAIS

80 ANOS OLYMPICO CLUB

2 DE FEVEREIRO - DOMINGO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

No dia 4 de fevereiro de  2020, 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.

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.

7 DE FEVEREIRO - HAPPY HOUR

9 DE FEVEREIRO - PRÉ-CARNAVAL

No dia 7 de fevereiro, a dupla Rodrigo Borges e Ian Guedes 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. 

EVENTOS SOCIAIS
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EVENTOS SOCIAIS

16 DE FEVEREIRO - DOMINGO ESPECIAL

21 DE FEVEREIRO - HAPPY HOUR

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. 

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

EVENTOS SOCIAIS

23 DE FEVEREIRO - POOL PARTY

29 DE FEVEREIRO - SÁBADO ESPECIAL

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 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 Varandão.
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EVENTOS SOCIAIS

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 presidente 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 faltaram 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. 

GRANDE BAILE ENCERRA COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS

EVENTOS SOCIAIS

PÁSCOA

O Olympico realizou na Páscoa uma tradicional 
distribuição de ovos de chocolate para as 
crianças, mas em 2020, não foi possível 
em virtude da pandemia. Por iniciativa do 
Departamento de Comunicação e Marketing 
uma nova ação deu lugar para que o brilho 
da data não fosse apagado. Um livro de 
atividade de Páscoa foi proposto e enviado aos 
associados. 
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EVENTOS SOCIAIS

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.

O objetivo da live musical foi oportunizar aos sócios, atletas e patrocinadores um domingo em casa e com 
diversão. Na oportunidade, foram apresentados os uniformes das equipes esportivas do Clube.

EVENTOS SOCIAIS

DIA DAS CRIANÇAS

NATAL

No dia 12 de outubro, já com o Clube aberto, 
realizamos distribuição de picolés, algodão doce 
e pipoca para alegrar o Dia das Crianças.

O Olympico não recebeu a visita do Papai 
Noel em razão da pandemia, mas garantiu 
que o Clube estivesse decorado e todos 
entrassem no clima do Natal. E, ainda, 
ficou encarregado de distribuir um livro 
de atividades enviado pelo bom velhinho.
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EVENTOS SOCIAIS
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Possuímos um setor específico que planeja e executa as ações necessárias para o pleno andamento do Clube.
Nosso quadro é composto por profissionais graduados, com experiência no segmento e que tratam a questão 
de forma ímpar e transparente. Os processos são, em sua grande maioria, embasados na Lei 8666, que regula 
a legislação sobre licitações e contratos administrativos.

A gestão de compras é tida em conta como um fator estratégico nos negócios das empresas, focalizando o volume 
de recursos, sobretudo, financeiros. A função desta atividade que compactua com todos os departamentos tem 
como objetivo de eficiência a obtenção dos materiais certos, das quantidades corretas, das entregas no prazo 
determinado e dos preços mais vantajosos. Buscamos, cada vez mais, novos fornecedores para fazer parte da 
parceria, viabilizando novos produtos e novas tecnologias que possam minimizar custo e tempo.

COMPRAS

EM 2020 , PODEMOS DESTACAR AS SEGUINTES AQUISIÇÕES SIGNIFICATIVAS 
PARA O OLYMPICO CLUB:

NOVOS	PARAPEITOS	E	CORTINAS	DO	VARANDÃO

REFORMA	DAS	PISCINAS	

COMPRAS

BANHEIRO	FAMÍLIA	

Para atender as demandas dos papais e mamães que 
frequentam o Clube sozinhos com seus filhos de sexo oposto, 
proporcionando 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, 
lavatório, 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

Em janeiro de 2020, foi realizada a instalação de parapeitos em 
blindex e cortinas automáticas em um dos quiosques. A obra 
transformou o Varandão em um ambiente mais agradável, moderno 
e iluminado.

Foram realizadas manutenções nas piscinas Recreativa, 
Semiolímpica e Infantil. A piscina Semiolímpica ganhou uma 
nova aplicação 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 azulejos para proporcionar, às 
crianças, toda diversão sem nenhum risco. 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.
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Clube não construiu uma nova quadra, mas a quadra 
de Peteca recebeu 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.

Em março, os sócios do Olympico ganharam no 
Parque Aquático 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.

A quadra de Saibro foi totalmente reformada no mês 
de maio. Cerca de 30 toneladas de Saibro serão 
utilizadas na reparação do espaço que, também, 
ganhou novas fitas e um sistema de drenagem ainda 
mais eficaz. 

REFORMA	DA	QUADRA	DE	SAIBRO

NOVO	BAR	DO	PARQUE	ÁQUATICO	

REFORMA	DA	QUADRA	DE	PETECA

Um novo espaço foi construído na área das 
mangueiras para atender os sócios com mais 
qualidade e conforto. 

Por meio de uma parceria firmada entre o Clube e o 
Comitê Brasileiro de Clubes –

CBC, através do Edital nº 7, o ginásio ganhou um 
novo placar eletrônico capaz de fazer a marcação 
adequada de todas as modalidades esportivas 
desenvolvidas no Olympico. A instalação aconteceu 
no mês de outubro. 

No mês de outubro, a Preparação Física e a 
Fisioterapia  receberam novos pisos e novos 
equipamentos. Na Preparação Física, novas 
esteiras, 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. Os 
equipamentos foram adquiridos através da parceria 
firmada com o Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, 
via Edital Nº 7.

NOVO	PLACAR	ELETRÔNICO

NOVOS	EQUIPAMENTOS	DA	ACADEMIA	E	
FISIOTERAPIA

NOVA	CHURRASQUEIRA	NAS	MANGUEIRAS



64 65

Nosso espaço kids está com um brinquedo novo muito legal. 
Agora, o Parquinho Pé de Areia ganhou uma nova casinha 
com: duas torres com telhado, uma torre estendida

com palmeira, balanço, dois escorregadores, um tobogã, 
escaladas e ponte. Pura diversão! O brinquedo é fabricado 
em madeira plástica de longa duração e baixa manutenção, 
não solta farpas e não tem quinas vivas, dando muito mais 
segurança às nossas crianças. Vale a pena lembrar as regras 
do Parquinho, para a segurança de todos.

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 revestimento reduz 
o impacto nas articulações em até 35% em relação ao concreto, 
proporcionando 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.

NOVO	KID	PLAY

NOVO	PISO	QUADRA	A

O ginasinho utilizado para os treinamentos das equipes de 
Vôlei Feminino e Masculino e, também, para a prática de 
Peteca recebeu um novo piso. 

Um piso vinílico, para uso esportivo, heterogêneo e 
multiestratificado. 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 dimensional 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.

GINASINHO	RECEBE	NOVO	PISO
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PROJETOS

A Lei de Incentivo ao Esporte – Lei 
11.438/2006 – permite que empresas 
e pessoas físicas invistam parte do 
que pagariam de Imposto de Renda 
em projetos esportivos aprovados 
pela Secretaria Especial do Esporte do 
Ministério da Cidadania. As empresas 
podem investir até 1% desse valor e 
as pessoas físicas, até 6% do imposto 
devido para o desenvolvimento 
e aprimoramento das atividades 
desportivas no Brasil.

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
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OBJETIVOS

• Atender aos jovens inseridos no projeto, de maneira 
integral, dando suporte necessário e adequado para que 
possam praticar a modalidade de forma orientada; 

• Ofertar treinos de qualidade e material específico para a 
prática do futsal; 

• Proporcionar a participação em competições regionais 
e estaduais reconhecidas pela federação estadual da 
modalidade; 

• Possibilitar aos jovens estudantes de escolas públicas 
a presença nos treinos e diretamente a melhoria do 
desempenho nos torneios que participarão; 

• Realizar análises do desempenho dos atletas, através de 
testes e análises dos treinos e jogos;

• Propiciar aos jovens, de notada vocação esportiva, 
o alcance a excelência no que tange ao desporto de 
rendimento; 

• Atender aos jovens inseridos no projeto dando suporte 
físico, fisioterápico e qualquer outro que ele necessite e 
que seja adequado ao esporte;

•  Proporcionar aos atletas condições de deslocamento 
para participarem de todas as atividades referentes ao 
projeto. 

EXCELÊNCIA NO ESPORTE – FUTSAL
Processo 58701.011180/2013-61

SLIE-1307276-52

Valor: R$ 176.571,41 

Beneficiados: 64 atletas

Status: Executado

Data de Início: 19/07/2018

Data de Término: 37/01/2021

Patrocinadores

PROJETOS EXECUTADOS

OBJETIVOS

• O objetivo do projeto Excelência no Esporte é 
identificar e desenvolver jovens atletas com potencial 
para atingirem o alto nível de desempenho esportivo, 
dando oportunidade à jovens e adolescentes que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social, para 
se desenvolverem enquanto atletas e cidadãos através 
da prática do basquete, futsal, natação e vôlei.

EXCELÊNCIA NO ESPORTE 
Processo  58701.004358/2010-74

SLIE- 1001017-39 Valor captado: R$ 649.000,00

Beneficiados: 320 atletas

Status: Executado.

Data de Início: 01/09/2012 

Finalizado em: 28/02/2014

Patrocinadores

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS EXECUTADOS

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS EXECUTADOS

• Atender aos jovens inseridos no projeto, dando 
suporte necessário e adequados para que possam 
praticar a modalidade de forma orientada;

• Ofertar aos jovens inseridos, treinos de qualidade 
e material específico para a prática da natação;

• Proporcionar ao jovem a participação em 
competições regionais e estaduais reconhecidas 
pela federação estadual da modalidade; 

• Possibilitar aos jovens estudantes de escolas 
públicas a presença nos treinos e otimizar 
diretamente a melhoria do desempenho nos 
torneios que participarão;

• Realizar análises do desempenho dos atletas, 
através de testes e análises dos treinos;

• Propiciar aos jovens de notada vocação esportivas 
o alcance a excelência no que tange ao desporto 
de rendimento.

EXCELÊNCIA NO ESPORTE – NATAÇÃO
Processo 58701.011977/2013-68 1

SLIE 1306872-51

Valor: R$ 209.102,03

Beneficiados Diretos: 40 atletas 

Status: Executado

Data de Início: 07/08/2018

Data de Término:31/12/2020

Patrocinador

OBJETIVOS
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• Atender, aos jovens inseridos no projeto, dando 
suporte necessário e adequado para que possam 
praticar a modalidade de forma orientada; 

• Ofertar aos jovens inseridos, treinos de qualidade 
e material específico para a prática do voleibol;

• Proporcionar ao jovem a participação em 
competições regionais e estaduais reconhecidas 
pela federação estadual da modalidade; 

• Possibilitar aos jovens estudantes de escolas 
públicas a presença nos treinos e diretamente 
a melhoria do desempenho nos torneios que 
participarão; 

• Realizar análises do desempenho dos atletas, 
através de testes e análises dos treinos e jogos;  

• Propiciar aos jovens, de notada vocação esportiva, 
o alcance a excelência no que tange ao desporto 
de rendimento. 

EXCELÊNCIA NO ESPORTE - VÔLEI
Processo 58701.011179/2013-36 

 SLIE 1306838-50

Valor captado: R$ 329.000,00

Beneficiados: 72 atletas

Status: Executado.

Data de Início: 14/07/2015

Finalizado: 28/02/2017.

Patrocinadores

OBJETIVOS

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS EXECUTADOS

• Melhoria da estrutura profissional através da 
contratação de profissionais com perfis específicos 
para o melhoria das ações e treinamentos;

• Atender aos 128 (cento e vinte e oito atletas) 
jovens inseridos no projeto, dando suporte 
necessário e adequados para que possam praticar 
a modalidade de forma orientada; 

• Ofertar aos contemplados no projeto, treinos de 
qualidade e material específico para a prática da 
modalidade;

• Proporcionar aos atendidos pelo projeto a 
participação em competições regionais e 

estaduais reconhecidas pela federação estadual 
da modalidade;

• Realizar testes físicos para analisar o desempenho 
dos atletas;

• Possibilitar aos jovens estudantes a presença 
nos treinos e otimizar diretamente a melhoria do 
desempenho nos torneios que participarão;

• Na busca pela maximização da excelência 
esportiva, procurar, identificar e desenvolver 
talentos na modalidade voleibol. 

EXCELÊNCIA NO ESPORTE II - VÔLEI
Processo 58701.003828/2015-97 

SLIE 1510467-27

Valor captado: R$ 249.670,29

Beneficiados: 128 atletas

Status: Executado.

Data de Início: 19/04/2017.

Finalizado: 19/04/2018

Patrocinador

OBJETIVOS

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS EXECUTADOS
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• Atender aos jovens inseridos no projeto de maneira 
integral, dando suporte necessário e adequado 
para que possam praticar a modalidade de forma 
orientada;

• Ofertar aos jovens inseridos treinos de qualidade 
e material específico para a prática do basquete;

• Proporcionar ao jovem a participação em 
competições regionais e estaduais reconhecidas 
pela federação estadual da modalidade; possibilitar 
aos jovens estudantes de escolas públicas a 
presença nos treinos e diretamente a melhoria do 
desempenho nos torneios que participarão;

• Realizar análises do desempenho dos atletas, 
através de testes e análises dos treinos e jogos;

• Propiciar aos jovens de notada vocação esportiva 
o alcance a excelência no que tange ao desporto 
de rendimento;

EXCELÊNCIA NO ESPORTE BASQUETE 
Processo 58701.009887/2013-15 

SLIE 1306613-76

Valor captado: R$ 116.291,27

Beneficiados: 80 atletas

Status: Executado.

Data de Início: 10/02/2020

Finalizado: 07/02/2021

Patrocinadores

OBJETIVOS

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS EXECUTADOS

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS EM EXECUÇÃO

• Potencializar as competições devidamente 
reconhecidas pelas Federações e Confederações 
das modalidades tendo representatividade 
constante dos nossos atletas. 

• Ofertar condições de treinos de qualidade 
garantindo a participação dos atletas nos mesmos. 

• Oportunizar e garantir maior presença dos atletas 
no desporto de rendimento. 

Contaremos com 292 atletas com idade entre 11 anos 
e 21 anos, 24 atletas a mais do que o informado no 
projeto original. Todos devidamente matriculados em 
escolas/colégios e que possuem capacidade motora, 
física e técnica para participar das Competições, 
contemplando as modalidades, basquete Masculino, 
futsal Masculino, voleibol Masculino e feminino e 
natação Masculino e feminino.

Parte dos (as) atletas já compõe o corpo das equipes 
do Olympico Club, ainda sim, realizaremos uma 
peneirada (processo de seleção), durante a execução 
do Projeto, para que possamos buscar atletas com 
capacidade técnica para comporem as equipes de 
competição do Clube. Serão enviados ofícios às 
escolas da região, divulgaremos em nossos canais de 
comunicação eletrônicos (site e fanpage).

EXCELÊNCIA NO ESPORTE III

Processo 58000.116964/2017-13 

SLIE 1713555-98

Valor: R$ 502.930,74

Beneficiados Diretos: 292 atletas 

Status: Em execução.

Data de Início: 23/08/2019

Data de Término: 28/02/2021

Patrocinadores

OBJETIVOS

PÚBLICO

PROJETOS EM EXECUÇÃO



74 75

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS EM CAPTAÇÃO

• Atender aos jovens inseridos no projeto, 90  atletas, 
de maneira integral, dando suporte necessário e 
adequado para que possam praticar a modalidade 
de forma orientada; Maximizar o desporto de 
rendimento em nível estadual e nacional;

•  Ofertar aos jovens inseridos no projeto, treinos de 
qualidade e material específico para a prática do 
basquete;

•  Proporcionar ao jovem a participação em 
competições regionais, estaduais e nacionais 
reconhecidas pela Federação Estadual e 
Confederação Brasileira da modalidade; possibilitar 
aos jovens estudantes de escolas públicas a 
presença nos treinos e diretamente a melhoria do 
desempenho nos torneios que participarão.

• Dar continuidade aos Projetos Excelência no 
Esporte que custeiam Recursos Humanos;

• Proporcionar ao atleta, equipe de trabalho 
competente, apta a realizar atividades voltadas 
ao desporto de rendimento e melhoria de seus 
resultados.

• Potencializar as competições devidamente 
reconhecidas pelas Federações e Confederações 
das modalidades tendo representatividade 
constante dos nossos atletas.

•  Ofertar condições de treinos de qualidade 
garantindo a participação dos atletas nos mesmos 
através do repasse dos vales transportes.

• Custear salário de parte dos profissionais, bem 
como, encargos trabalhistas.

• Participar de competições em âmbito regional, 
estadual e nacional.

EXCELÊNCIA NO ESPORTE BASQUETE II
Processo: 58701.009887/2013-15 

SLIE: 1306613-76

Valor à captar: R$ 979.170,46

Beneficiados: 90 atletas

Status: Em captação

Data de início da captação: 10/02/2020

Data de finalização da captação: 22/01/2022

EXCELÊNCIA NO ESPORTE V
Processo 71000.048537/2020-51

Valor à captar: R$  1.874.280,16

Beneficiados: 342 atletas

Status: Em captação.

Data de início da captação: 25/09/2020.

Data de finalização da captação: 16/09/2023.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

PROJETOS EM CAPTAÇÃO

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS EM CAPTAÇÃO

• Fortalecimento da estrutura de profissionais, 
através do custeamento dos salários e encargos 
dos colaboradores que tem perfis específicos para 
o melhoria das ações e treinamentos;

• Ofertar aos contemplados no projeto, treinos de 
qualidade com material específico, disponibilizado 
pelo clube, para a prática da modalidade;

• Realizar testes físicos para analisar o desempenho 
dos atletas acima de 15 anos;

• Proporcionar aos atendidos pelo projeto a 
participação em competições regionais, estaduais 
e nacionais reconhecidas pela federação estadual 
da modalidade;

• Possibilitar à 102 atletas, estudantes de escolas 
públicas ou bolsistas de escolas privadas, saúde 
física e nutricional da concessão bolsa auxílio 
alimentação, o que permitirá a melhoria do 
rendimento físico dos atletas nos treinos e nas 
competições que participarão; serão atendidos 
com o auxílio alimentação, para almoço ou jantar, 
50 atletas do vôlei de quadra, naipe feminino, 40 
atletas do vôlei de quadra, naipe masculino, 8 
atletas do  vôlei de praia, naipe feminino e 8 atletas 
do vôlei de quadra, naipe masculino.

• Atender aos 142 jovens inseridos no projeto, dando 
suporte necessário e adequados para que possam 
praticar a modalidade de forma orientada; sendo 
126 atletas para vôlei de quadra e 16 atletas para 
vôlei de praia. Categorias vôlei de quadra feminino: 
sub-12, sub-14, sub-15, sub-16 e sub-18; 14 
atletas por categoria. Categorias vôlei de quadra 
masculino: sub-15, sub-16, sub-17 e sub-19; 
14 atletas por categoria. categorias vôlei de praia 
feminino: sub-17 e sub-19; 4 atletas por categoria. 
Categorias vôlei de praia masculino: sub-17 e sub-
19; 4 atletas por categoria.

EXCELÊNCIA NO ESPORTE III VOLEIBOL
Processo 71000.053679/2020-30

Valor à captar: R$ 1.468.203,06

Beneficiados: 142 atletas

Status: Em captação.

Data de início da captação: 20/11/2020.

Data de finalização da captação: 11/11/2023.

OBJETIVOS
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LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE EXECUÇÃO

•  Dar continuidade ao Projeto Excelência no Esporte 
III, cadastrado sob o n° 58.000.116.964/2017-
13 que custeia Recursos Humanos e transporte 
para os atletas de casa ao local de treino e auxílio 
alimentação para os atletas;

• Proporcionar à 270 atletas, equipe de trabalho 
competente e apta a realizar atividades voltadas 
ao desporto de rendimento e melhoria de seus 
resultados; 

• Oportunizar ao maior número de atletas possível a 
participação e a prática do desporto de rendimento; 

• Potencializar as competições devidamente 
reconhecidas pelas Federações e Confederações 

das modalidades tendo representatividade 
constante dos nossos atletas;

• Ofertar condições de treinos de qualidade 
garantindo a participação dos atletas nos mesmos; 

• Custear salário de parte dos profissionais, bem 
como, encargos trabalhistas; 

• Participar em competições em âmbito regional, 
estadual e nacional.

EXCELÊNCIA NO ESPORTE IV
Processo 71000.040504/2020-62

Valor à captar: R$  1.182.273,30

Beneficiados: 270 atletas

Status: Aguardando autorização para início de 
execução.

Data de início da captação: 30/07/2020.

Data de finalização da captação: 15/07/2023.

ARCELORMITTAL

TEREX

COPASA

DELF ENGENHARIA

TABOCAS

AÇUCAR E ÁLCOOL 
OSWALDO RIBEIRO DE 
MENDONÇA

 HYPOFARMA

CENTRAL ENERGÉTICA 
MORRINHOS 

 INGLEZA 

COLORADO COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS 

 MINERAL DO BRASIL

COLORADO LOCADORA 
E COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS 

MERCANTIL DO BRASIL 
 

POSTO JATAÍ

 AGUETONI 
TRANSPORTES

AUTO POSTO AVENIDA

POSTO CALIFÓRNIA 

EXPRESSO 
NEPOMUCENO

Patrocinadores

OBJETIVOS

PROJETOS AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE EXECUÇÃO

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE EXECUÇÃO

• Atender aos jovens inseridos no projeto, 80 atletas, 
de maneira integral, dando suporte necessário e 
adequado para que possam praticar a modalidade 
de forma orientada;

•  Ofertar aos jovens inseridos, treinos de qualidade 
e material específico para a prática do futsal;

•  Proporcionar aos jovens a participação em 
competições regionais e estaduais reconhecidas 
pela federação estadual da modalidade; possibilitar 
aos jovens, estudantes de escolas públicas a 
presença nos treinos e diretamente a melhoria do 
desempenho nos torneios que participarão;

•  Propiciar aos jovens, de notada vocação esportiva, 
o alcance a excelência no que tange ao desporto 
de rendimento;

•  Atender aos jovens inseridos no projeto dando 
suporte físico, fisioterápico, psicológico e 
qualquer outro que ele necessite e que seja 
adequado ao esporte;

• Proporcionar aos atletas condições de 
deslocamento para participarem de todas as 
atividades referentes ao projeto.

OBJETIVOS

EXCELÊNCIA NO ESPORTE ESPORTE FUTSAL II

Processo: 71000.053284/2019-01 

SLIE: 1915994-33

Valor à captar: R$ 554.921,60

Beneficiados: 80 atletas

Status: Aguardando autorização para início de 
execução.

Data de início da captação: 30/01/2020

Data de finalização da captação: 18/12/2022

Patrocinador
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LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

PROJETOS

A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, 
nº. 20.824/2013 é um programa 
de fomento à prática esportiva em 
Minas Gerais. Por este instrumento, 
contribuintes do ICMS podem obter 
incentivo fiscal, desde que sejam 
apoiadores de projetos esportivos 
aprovados pela Secretaria de Estado de 
Esportes (SEESP).

Com essa estratégia inovadora, 
executores, apoiadores, e o Governo 
de Minas Gerais se unem em prol do 
fortalecimento do esporte no estado, 
num esforço conjunto de tornar Minas 
Gerais o melhor estado para se viver.

PROJETOS EXECUTADOS

• Atender as crianças e adolescentes inseridos no 
projeto, dando suporte necessário e adequados 
para que possam praticar a modalidade de forma 
orientada;

• Com profissionais qualificados e o benefício 
solicitado, o presente projeto pretende diminuir o 
abandono/desistência dos treinos e proporcionar 
aos atletas condições adequadas de treinamento 
e que assim os mesmos desenvolvam suas 
capacidades físicas, técnicas e psicológicas.

• Ofertar treinos de qualidade, trabalho interdisciplinar 
através de profissionais capacitados, condições de 
presença nos treinos e material específico para a 
prática das modalidades;

• Proporcionar ao maior número de atletas possível 
a participação em competições regionais e 
estaduais reconhecidas pela federação estadual da 
modalidade;

• Possibilitar aos jovens estudantes de escolas 
públicas a presença nos treinos e diretamente a 
melhoria do desempenho nas competições que 
participarão;

• Contribuir para a formação plena dos envolvidos e 
para o desenvolvimento da cidadania.

ATLETA OLYMPICO 
Certidão de Aprovação: CA - 309
Beneficiados: 326 atletas
Status: Executado.
Data de Início: 31/03/2016
Finalizado em: 31/03/2017
Sub-total: R$ 194.577,72
10% SETES: R$ 19.457,77
Valor captado: R$ 214.035,49

Patrocinador

OBJETIVOS

LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS EXECUTADOS
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• Fortalecer a prática da natação ofertando melhor 
estrutura física, material e humana;

• Melhorar o nível competitivo dos atletas;

• Criar maior sinergia entre atletas, clube e 
federação, participando do maior número de 
competições possíveis.

• Dar continuidade a um processo de formação 
de atletas de natação, onde obtivemos grandes 
resultados e revelamos muitos atletas.

ATLETA OLYMPICO I

Certidão de Aprovação: 2015.01.0157

Valor captado: R$ 192.094,88

Beneficiados: 43 atletasStatus: Executado.

Data de Início: 24/06/2016

Finalizado em: 24/10/2019.

Patrocinador

OBJETIVOS

• Fortalecer e melhorar nível competitivo dos atletas 
das modalidades futsal, voleibol e basquete do 
Olympico Clube;

• Incentivar a prática das modalidades e dar 
continuidade a um projeto que revela muitos 
atletas;

• Participar das competições em nível estadual e 
regional com todas as modalidades contempladas, 
auxiliando diretamente a

• Potencializar as respectivas competições.

• Contemplar três modalidades, a saber: futsal, 
basquete e voleibol.

ATLETA OLYMPICO II
Certidão de Aprovação: 2015.01.0156

Valor captado: R$ 189.676,88

Beneficiados: 302 atletas

Status: Finalizado.

Data de Início: 28/06/2016

Finalizado em: 19/03/2019

Patrocinadores

OBJETIVOS

LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS EXECUTADOS

• Dar continuidade ao processo de formação de 
atletas e cidadãos;

• Fortalecer a prática do desporto de rendimento;

• Potencializar e disseminar as modalidade futsal, 
vôlei, basquete e natação no estado de minas 
gerais;

• Criar maior sinergia entre atletas, clube e 
federações ao participar do maior número possível 
de competições;

• Ter um olhar diferenciado para o (a) atleta, 
preocupando-se com questões sociais, 
psicológicas e físicas.

ATLETA OLYMPICO III
Certidão de Aprovação: 2016.01.0134

Valor captado: R$ 90.000,00

Beneficiados: 320 atletas

Status: Em execução.

Data de Início: 18/12/2019

Será finalizado em: 17/03/2021

Patrocinador

OBJETIVOS

LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS EM EXECUÇÃO

PROJETOS EM EXECUÇÃO
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• Aumentar o nível competitivo dos atletas;

• Dar continuidade ao processo de formação de 
atletas;

• Criar maior sinergia entre atletas, clube e 
federação, participando do maior número de 
competições possíveis.

• Contemplar duas modalidades, vôlei, natação.

• Atender a 209 atletas nos naipes masculino e 
feminino

• Fazer acompanhamento pedagógico a atletas 
com dificuldades escolares a fim de melhorar 
seu desempenho escolar e minimizar a evasão 
esportiva.

ATLETA OLYMPICO IV

Certidão de Aprovação: 2017.01.0271

Valor captado: R$ 243.933,51

Beneficiados: 209 atletas

Status: Em execução

Data de Início: 02/12/2019

Será finalizado em: 02/04/2021

Patrocinadores

OBJETIVOS

LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS EXECUTADOS

• Atender a 135 atletas das modalidades Futsal e 
Basquete

• Ofertar material de qualidade, garantida a 
excelência nos treinos e a participação nas 
competições

• Aumentar o nível competitivo dos atletas;

• Dar continuidade ao processo de formação de 
atletas;

ATLETA OLYMPICO V

Certidão de Aprovação: 2017.01.0272

Valor captado: R$ 246.051,28

Beneficiados: 135 atletas

Status: Em execução

Data de Início: 08/11/2019

Será finalizado em: 11/02/2021

OBJETIVOS

Patrocinadores

LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS EXECUTADOS
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LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETOS CAPTADOS

• Ofertar aos atletas beneficiados no Projeto, 
condições de treino e de participação nos 
campeonatos Metropolitanos e Estadual, 
chancelados pelas Federações das respectivas 
modalidades, através do fornecimento de vales 
transporte, a fim de garantir a presença dos mesmos 
aos treinamentos técnicos/táticos e na preparação 
física. Fornecer lanches aos atletas que treinam 
cinco dias na semana a fim de reforçar a condição 

alimentar dos mesmos. Propiciar estrutura física e 
mão de obra necessária e compatíveis à melhoria 
de seus resultados.

• As ações previstas no Projeto terão acesso gratuito 
e serão isentas de taxa de inscrição ou quaisquer 
outras formas de contribuição, ou pagamento 
pelos seus participantes ou espectadores.

ATLETA OLYMPICO VI
Certidão de Aprovação: 2015.01.0156

Valor captado: R$ 298.200,00

Beneficiados: 350 atletas

Status: Captado – Solicitado início de execução.

Captação até: 26/01/2021

Patrocinadores

PROJETOS CAPTADOS

OBJETIVOS

• Ofertar aos atletas beneficiados no Projeto, 
condições de treino e de participação nos 
campeonatos Metropolitanos e Estadual, 
chancelados pelas Federações das respectivas 
modalidades, através do fornecimento de vales 
transporte, a fim de garantir a presença dos mesmos 

aos treinamentos técnicos/táticos e na preparação 
física. Fornecer lanches aos atletas que treinam 
cinco dias na semana a fim de reforçar a condição 
alimentar dos mesmos. Propiciar estrutura física e 
mão de obra necessária e compatíveis à melhoria 
de seus resultados.

ATLETA OLYMPICO VII
Certidão de Aprovação: 2015.01.0156

Valor captado: R$ 266.160,20

Beneficiados: 225 atletas

Status: Captado – Solicitado início de execução.

Captação até: 26/01/2021

Patrocinador

OBJETIVOS

PROJETOS EM CAPTAÇÃO

• Ofertar aos atletas beneficiados no Projeto, 
condições de treino e de participação nos 
campeonatos Metropolitanos e Estadual, 
chancelados pelas Federações das respectivas 
modalidades, através do fornecimento de vales 
transporte, a fim de garantir a presença dos mesmos 

aos treinamentos técnicos/táticos e na preparação 
física. Fornecer lanches aos atletas que treinam 
cinco dias na semana a fim de reforçar a condição 
alimentar dos mesmos. Propiciar estrutura física e 
mão de obra necessária e compatíveis à melhoria 
de seus resultados.

ATLETA OLYMPICO VIII
Certidão de Aprovação: 2019.01.0167

Valor captado: R$ 250.000,00

Beneficiados: 225 atletas

Status: Captado – Solicitado início de execução.

Captação até: 23/12/2021

Patrocinador

OBJETIVOS

LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETO EM CAPTAÇÃO
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PROJETOS APROVADOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CBC

Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de 
Formação de Atletas Olímpicos da CBCf. 

A Lei nº 9.615/1998, que inseriu o CBC no 
Sistema Nacional do Desporto - SND, como 
representante do segmento de clubes e, ainda, 
atribuiu o correspondente a 0,5% dos valores 
recebidos nos concursos de prognósticos 
federais para a formação de atletas, que 
passou a ser a única missão institucional do 
CBC.

Em 14/10/2020 foi sancionada a Lei n° 
14.073/2020, que alterou mais uma vez as 
Leis nº 9.615/1988 e nº 13.756/2018, além de 
dispor sobre ações emergenciais destinadas 
ao setor esportivo a serem adotadas durante 
o estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
de 2020.

FORMANDO ATLETAS OLYMPICOS

EDITAL 06-2016

VALOR APROVADO: R$1.761.255,69

BENEFICIADOS: 350 ATLETAS

STATUS: EXECUTADO

DATA DE INÍCIO: 01/01/2017 

FINALIZADO EM: 31/12/2020

Patrocinador

OBJETO

CBC

PROJETOS CBC
PROJETOS APROVADOS E EXECUTADOS
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EDITAL 07 EDITAL 07COPA DO BRASIL DE CLUBES – SUB-14 
BASQUETE MASCULINO 

EDITAL 07 - 2017

VALOR APROVADO: R$ 888.684,16

STATUS: EXECUTADO

DATA DE INÍCIO: 01/01/2017 

FINALIZADO EM: 31/12/2020

CAMPEONATO BRASILEIRO DE VÔLEI 
FEMININO - INTERCLUBES

EDITAL 07-2017

VALOR APROVADO: R$ 846.549,76

STATUS: EXECUTADO

DATA DE INÍCIO: 01/01/2017 

FINALIZADO EM: 31/12/2020

Patrocinador
Patrocinador

Contribuir para o qualificado processo de formação esportiva, executando em sinergia com o Comitê Brasileiro 
de Clubes - CBC, a Confederação Brasileira de Basquete - CBB e a Federação Mineira de Basquete – FMB, o 
Campeonato Brasileiro de Clubes, naipe masculino, categoria sub-14, durante o período que compreende os 
anos de 2017 a 2020. Disseminar o desporto de rendimento, em especial a modalidade basquete, através da 
execução do Campeonato supracitado.

Contribuir para o qualificado processo de formação esportiva, oportunizando às Atletas dos Clubes Formadores 
a participação em Competição de nível Nacional, executando em sinergia com o Comitê Brasileiro de Clubes 
– CBC, a Confederação Brasileira de Voleibol - CBV e a Federação Mineira de Voleibol – FMV, o Campeonato 
Brasileiro de Voleibol Interclubes, naipe feminino, categoria sub-18, durante o período que compreende os 
anos de 2017 a 2020.

Realização do Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Sub 14 Masculino Olímpico da(s) categoria(s) 
Sub 14, no(s) ano(s) 2017, 2018, 2019, 2020.

 Realização do Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol Sub 18 Feminino Olímpico da(s) categoria(s) Sub 
18, no(s) ano(s) 2017, 2018, 2019, 2020.

OBJETIVO OBJETIVO

OBJETO OBJETO

CBC
PROJETOS APROVADOS E EXECUTADOS

CBC
PROJETOS APROVADOS E EXECUTADOS
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EDITAL 07 EDITAL 07ATLETAS OLYMPICOS

EDITAL 07: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TERMO DE EXECUÇÃO: 024/2019

VALOR APROVADO: R$ 1.735.233,92

STATUS: EXECUTADO

DATA DE INÍCIO: 06/08/2019

FINALIZADO: 30/01/2021

FORMANDO ATLETAS OLYMPICOS II

ATO CONVOCATÓRIO 08: RECURSOS HUMANOS

TERMO DE EXECUÇÃO: 024/2019

VALOR APROVADO: R$2.492.303,42

STATUS: EM EXECUÇÃO

DATA DE INÍCIO: 01/01/2021

FINALIZADO: 31/12/2024

FATO CONVOCATÓRIO 10

CAMPEONATOS BRASILEIROS INTERCLUBES

TERMO DE COMPROMISSO: 0229/CICLO OLÍMPICO 
2021 A 2024

SEM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

STATUS: EM EXECUÇÃO

DATA DE INÍCIO: 01/01/2021

FINALIZADO: 31/12/2024

Patrocinador

Execução dos Programas de Formação de Atletas do CBC, por meio da formação de atletas na(o) OLYMPICO 
CLUB, com a disponibilização de equipamentos e materiais esportivos adequados e suficientes para que os 
atletas desenvolvam todas as capacidades e habilidades motoras em estrutura esportiva adequada, de modo a 
favorecer os treinamentos físico, técnico e tático específicos para o esporte praticado; bem como estruturar a(o) 
OLYMPICO CLUB para o sediamento de Campeonatos Brasileiros Interclubes

Assegurar a implementação, continuidade e perenidade à formação de atletas no clube de acordo com o 
Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC.

 Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos 
disponibilizados pelo(a) OLYMPICO CLUB para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de 
Atletas Olímpicos do CBC.

Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar, vinculada à formação de atletas 
olímpicos e paralímpicos do Clube 18, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC.

OBJETIVO
OBJETIVO

OBJETO

OBJETO

CBC
PROJETOS APROVADOS E EXECUTADOS

CBC
PROJETOS APROVADOS E EXECUTADOS
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