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Anuncio
 Agora, o Mart Minas, o maior e mais completo 
atacado e varejo de Minas Gerais, oferece para todos 
os clientes algo ainda mais exclusivo: o Mart Mais, um 
clube de vantagens que oferece preços exclusivos e 
diferenciados para todos os participantes.
 Nele, os participantes recebem um encarte de 
ofertas distinto dos demais nas lojas, com produtos 
ainda mais baratos. Além de terem, também, seu perfil 
de compra salvo para receber ofertas compatíveis com 
suas necessidades, à medida que compram nas lojas.
 Para aderir, o cliente pode iniciar seu cadastro 
diretamente nos caixas das lojas ou no site, finalizando-o 
através de um link recebido via SMS no celular ou no 
e-mail, logo após o preenchimento dos dados. Uma vez 
cadastrado, basta informar o CPF ao passar as compras 
no caixa e pronto! Estará comprando ainda mais barato. 
Não vai ficar de fora dessa, não é? Participe!

O clube de vantagens do 
ATACADO & VAREJO

+ ECONOMIA
+ PRATICIDADE
+ VANTAGENS

Acesse 
www.martmais.martminas.com.br 

faça seu cadastro no Mart Mais e compre ainda 
mais barato!
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SAÚDE E BEM-ESTAR

Salve o nosso contato 
(31) 99765-0850 e nos envie uma 

mensagem manifestando interesse em 
receber nossas novidades pelo WhatsApp.
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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Queridos amigos do Olympico Club,

Nesta primeira edição da nossa revista do ano 2021, aproveito para reforçar meu 
agradecimento pela reeleição. Serão mais dois anos em busca das melhores ini-
ciativas para o Olympico. Agradeço aos diretores que, mais uma vez, toparam o 
desafio de coordenar o Clube comigo.

Nesta edição, preparamos um resumo de como o Esporte do Clube é incentivado. 
Convido todos a ler para que possam entender os benefícios do Esporte de ren-
dimento em nossa casa. 

Nosso trabalho não para, estamos pleiteando junto ao Comitê Brasileiro de Clu-
bes a participação em dois projetos, sendo: Edital nº 9 e Edital nº 10. Caso se-
jamos contemplados, iremos beneficiar os atletas das modalidades de Basquete, 
Futsal e Vôlei. Mas uma notícia vinda da CBC nos anima, já temos as datas dos 
CBI’s de Vôlei e de Basquete. Neste ano, atenderemos a categoria Sub-17, nos 
naipes Feminino e Masculino. No Feminino, sediaremos a fase classificatória 
entre os dias 15 e 20 de junho. No Masculino, a fase final será de 24 a 29 de 
agosto. Já no Basquete, a previsão é que aconteça a fase final em novembro. Mas 
destaco que essas competições só acontecerão após a avaliação da pandemia no 
período agendado. 

Aproveitando, reforço sobre os cuidados com a prevenção contra o coronavírus. 
Tenho muita preocupação sobre o assunto e, por ser casado com uma médica in-
fectologista, sou orientado com frequência sobre os riscos da doença e medidas 
de prevenção. Precisamos ser rígidos no combate à pandemia, para voltarmos à 
normalidade o mais breve possível. Nós, do segmento clubístico, somos afetados 
pelos riscos que a doença impõe e também pela privação de nossos momentos 
de lazer. 

Para finalizar, quero reforçar o convite para que todos os sócios participem do 
Concurso Cultural “O maior Tricolor de Todos os Tempos”. As regras de partici-
pação estão em nosso site, mas basicamente o sócio poderá escolher uma das 
três categorias: vídeo, texto ou foto para traduzir seu amor pelo Olympico. Essa 
é uma das formas que encontramos para celebrar os 81 anos, completados em 
fevereiro. Os vencedores de cada modalidade vão ganhar prêmios, entre eles, seis 
meses de bolsa na academia Clube de Quem Malha. Essa ação é uma forma de 
fortalecer as relações entre os parceiros do Clube. 

Deixo, aqui, o meu abraço. Cuide-se! Use máscara! Até breve!

Boa leitura!

Walney José de Almeida

”
Fo

to
: F

er
na

nd
o 

Ro
be

rt

Fundado em 04 de fevereiro de 1940, 
tendo como Presidente de honra 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
o Olympico foi o segundo Clube 

esportivo e social a se instalar em 
Belo Horizonte, originado de um 
sonho em comum de um grupo 
de jovens. Os chamados “onze 

meninos”, como são conhecidos seus 
fundadores, não possuíam maioridade 
jurídica na época e, portanto, tiveram 
que contar com o apoio de pessoas 

adultas para construir a primeira 
quadra na casa da família Magalhães 

Pinto. 

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

Mauro Ferreira, 
Antônio Carlos Rezende Garcia, 

Alberto Soares Teixeira, 
Luciano Passini, 

Camil Caram, 
Gil Guatimosim 
e José Vieira.

O Clube, localizado entre as 
montanhas, em uma maravilhosa área 
onde, contrário à regra, rejuvenesce 

a cada dia, preservando o lazer, 
amizade, família e o desenvolvimento 

esportivo de crianças e jovens. 
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Nesta edição, 
preparamos um resumo 
de como o Esporte do 
Clube é incentivado. 
Convido todos a ler 
para que possam 

entender os benefícios 
do Esporte de 

rendimento em nossa 
casa. 

BIÊNIO 2021/2022

“
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NOSSA HISTÓRIA

NOSSA HISTÓRIA

EM ISOLAMENTO SOCIAL, CASAL SENTE SAUDADE DOS MOMENTOS NO TRICOLOR DA 
SERRA

Fotos: Arquivo pessoal

NOSSA HISTÓRIA

O Olympico é a casa de muitos. Dois sócios, em especial, têm 
um carinho enorme pelo Clube. São eles Waldeir e Maurineia 
Almeida, pais do atual presidente do Clube. Participativos em 
diversas atividades do Clube, em razão da pandemia, estão au-
sentes. Mesmo com a reabertura, ainda não se sentem seguros 
em retornar às tarefas habituais, pois fazem parte do grupo de 
risco e seguem isolados em um sítio, na região Metropolitana 
de Belo Horizonte.

Para saber como esses queridos sócios estão passando pelo 
isolamento social e como estão lidando com a saudade do Clu-
be, tivemos um bate-papo superlegal. Maurineia agradeceu o 
convite: “Ficamos muito envaidecidos com o convite para essa 
conversa sobre o Olympico. É mais um capítulo da nossa vida, 
escrito com muito carinho e emoção. Obrigada, Olympico, por 
permitir que façamos parte do seu corpo de sócios. Saibam que 
podemos afirmar: Olympico Club, nosso Clube, nossa casa”.   

Confira a entrevista.

Há quanto tempo vocês são sócios do Clube?

Passamos a fazer parte da família “TRICOLOR DA SERRA” há 
dezesseis anos, após quarenta anos, quando erámos sócios de 
um clube pequeno, com mais ou menos duzentos sócios. Com 
o encerramento das atividades deste clube, nossos filhos, Wal-
ney (Major) e Waldiney (Diney), compraram a cota de um outro 
clube, juntamente com alguns remanescentes do clube ante-
rior. No entanto, eles não se sentiram bem no novo clube, pois 
estavam acostumados em um ambiente amigo, familiar e des-
pojado. Então, foram convidados por um dos amigos do antigo 
clube a irem para o Olympico Club. Clube conhecido, onde o 
Walney, em sua adolescência, fazia parte da equipe de Voleibol.

No Olympico Club, o sócio encontra um ambiente de solidarie-
dade e amizade entre os associados e, a cada encontro, o abra-
ço fraternal entre seus sócios traz tanto prazer que emociona  
todos. É um clube totalmente diferenciado dos demais, princi-
palmente, pela grande família que é, sendo, por isso, motivo de 
orgulho para todos os seus associados.

De quais atividades vocês participam no Olympico?

Nós participamos, regularmente, nos finais de semana, das ro-
dadas com os amigos, quando com uma boa prosa se toma um 
bom vinho ou uma cerveja gelada. Participamos também das 
Olimpíadas, das festas Juninas, dos Happy Hours, das Confra-
rias. São atividades agradáveis que nos dão muito prazer.

Eu, Maurineia, admiro muito o Bem Viver.  O Olympico percebe 
que podemos envelhecer bem, nos proporcionando essa certe-
za com horas agradáveis, com uma combinação de passeios, 
tardes gostosas com um cafezinho amigo, jogos de buraco, es-
timulando nossa memória e a autoestima.

Como tem sido morar longe do Clube?

Somos naturais de Belo Horizonte e, há cinquenta anos, 
moramos no bairro Pompéia. Há onze meses, por causa da 
pandemia, estamos morando em nosso sítio na cidade de Lagoa 
Santa. Com isso, a distância do Olympico ficou muito grande, 
nos obrigando a ficar afastados dos familiares e amigos. Desde 
março passado, não frequentamos o Clube, esperando que, 
logo após a vacina contra o covid-19, possamos retornar às 
nossas atividades clubistas. Estamos compensando esse 
distanciamento com ligações, mensagens, uso constante do 
Whatsapp com o grupo Confraria 2020, live com a família e 
com alguns membros da Confraria.

De que têm sentido mais falta após a mudança 
para Lagoa Santa?

Família. Continuamos isolados em nosso sítio em Lagoa 
Santa, procurando uma maior segurança contra a pande-
mia que assola o mundo. De início, esse afastamento tocou 
fundo em nossos corações, pois somos uma família muito 
unida, onde qualquer encontro é motivo de festa. Atual-
mente, já nos encontramos, porém com uso de máscaras, 
distanciamento de mais de dois metros, mas com os cora-
ções aquecidos.

Maurineia, como é a dinâmica do bazar MM?

O Bazar MM é o resultado dos trabalhos das tias, irmãs e 
filhas da família Almeida. São momentos de encontros e de 
fazer artes brincantes.  Há três anos, fazemos o nosso ba-
zar no Olympico Club que nos é cedido, gentilmente, pela 
diretoria. A renda do bazar é doada ao Olympico e o mes-
mo investe em seu grupo de atletas. Essa ação do Clube 
de ajudar a descobrir talentos, dando total apoio aos seus 
atletas, nos faz lembrar PAULO FREIRE, o PATRONO DA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA, em suas palavras: “EDUCAÇÃO 
NÃO TRANSFORMA O MUNDO. EDUCAÇÃO MUDA AS 
PESSOAS. PESSOAS TRANSFORMAM O MUNDO”.

Nossa filha, Walneia, faz parte de grupos de voluntários 
cujos slogans são: “O BEM QUE FAZ O BEM” e “CARA-
VANA DO BEM”. Eles estão sempre levando a alegria, a 
valorização aos mais necessitados, com roupas, livros, 
brinquedos, palestras, atendimentos médicos, tratamentos 
e outros. Eu estou sempre contribuindo, fazendo minhas 
artes brincantes que são levadas para aqueles que depen-
dem da boa vontade do outro. Os grupos visitam os sertões 
de Minas, outros estados no Brasil e, no ano de 2019, fo-
ram à África, em Malawi, trabalhando para um campo de 
refugiados.

Waldeir, está sentindo falta dos encontros da Con-
fraria?

Estou muito saudoso dos nossos encontros da Confraria. 
São momentos de muita descontração, bons papos, ótimos 
vinhos, cerveja geladinha, boa música e uma mesa de bons 
tira-gostos e jantares deliciosos. No ano passado, a Con-
fraria havia programado um baile beneficente para angariar 
fundos para os atletas carentes do Clube e também para os 
velhinhos do asilo em que o Manoel Mendes, associado do 
Clube, é benfeitor.   

Após a vacina, vocês pretendem voltar para BH?

Sim, mas após cumprirmos o tempo para sermos imuni-
zados e, só aí, retornaremos para Belo Horizonte, para o 
aconchego familiar e com os amigos.

Os sócios Maurineia e Waldeir
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GENTE DA GENTE

GENTE DA GENTE

OBRIGADO, BRENO!

No final de fevereiro, a família Olympico Club teve uma 
triste notícia. Perdeu um de seus conselheiros mais 
atuantes, o sócio Breno Montoni que, por 29 anos, dei-
xou o seu legado. Perder um amigo é um baque, pois 
é com eles que passamos momentos importantes de 
nossas vidas.

Breno era presença garantida na sala de baralho. Lá, 
ele passava horas na companhia dos amigos. “Era ele 
quem ditava o ritmo do jogo”, contou o sócio Elias 
Abras.  

Ele se dedicava ao Clube como poucos, era o respon-
sável por coordenar os processos eleitorais da diretoria 
e, sempre que necessário, participava com seu conhe-
cimento das atualizações pertinentes no Estatuto So-
cial. Outro fato que nos orgulha era sua disponibilidade 
em buscar patrocinadores para projetar o Tricolor da 
Serra, seu Clube do coração. Nós perdemos um grande 
amigo, um sócio, um conselheiro que participou ativa-
mente da história do Olympico Club. A saudade dos 
momentos de alegria que ele nos proporcionou perma-
necerá em nossas lembranças.

NÓS ACREDITAMOS EM VOCÊ!

O Olimpo trabalha o potencial de cada um de seus 

alunos, preparando-o para fazer diferença na 

construção de um mundo melhor,  interagindo 

em cada passo e possibilitando resultados 

de excelência nos melhores vestibulares, 

motivando os alunos na Paixão pelo 

Conhecimento! 

Faça parte do Colégio que forma 

cidadãos plenos!

Ens. Fundamental II, 
Ens. Médio e
Pré-Vestibular.

Breno Moreira Montoni

* 03/03/1947
+22/02/2021
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Em 2021, a modalidade de Futebol de Salão ganha mais três ca-
tegorias e aumenta a chance de títulos para o Tricolor da Serra, 
bem como a formação de equipes cada vez mais especializa-
das na questão habilidade x faixa etária. A criação das equipes 
Sub-10, Sub-12 e Sub-14 se deve à parceria das empresas RFX 
Consultoria e Gestão de Negócios e Laticínios Dona Formosa.  

A parceria possibilita aos atletas, além da participação em com-
petições, a oferta de uniformes oficiais, contratação de profis-
sional para formação e treino das equipes, dentre outros benefí-
cios. Saiba mais sobre os novos patrocinadores.

A RFX é uma empresa que realiza gestão de postos de gasolina 
da Redefle(x).

A empresa Dona Formosa nasceu no ano de 1999, no município 
de Águas Formosas, região Nordeste de Minas: de forma quase 

artesanal, a pequena indústria familiar iniciou a fabricação de 
alguns tipos de queijos. O crescimento e desenvolvimento da 
fábrica aconteceram de forma gradativa. Em 2015, após uma 
fase intensa de expansão e reestruturação, o Laticínios Dona 
Formosa conquistou seu registro no SIF (Serviço de Inspeção 
Federal), abrindo novas possibilidades para a empresa que pas-
sou a poder comercializar seus produtos em todo o território 
nacional.

A captação do patrocínio foi realizada pelo diretor de Futsal, 
Walfrido Garcia. Agora, RFX e Dona Formosa são do time do 
Olympico rumo ao sucesso e ao lugar mais alto do pódio. 

UM PASSO À FRENTE
Durante o período em que o Clube 
permaneceu fechado, no mês de ja-
neiro, as equipes de Futsal Sub-11, 
Sub-12 e Sub-13 encontraram uma 
alternativa para manter os treinos de 
forma presencial.

Após articulação da empresa Iron 
Minas, patrocinadora da modalidade, 
os treinos foram realizados no Sport 
Club Olaria, localizado na cidade de 
Nova Lima–MG, na região Metropoli-
tana de Belo Horizonte. 

Para o diretor de Futsal do Olympico, 

Walfrido Garcia, a continuidade dos 
treinos é benéfica para as equipes: 
“Nossa tradição no Futebol de Salão 
em Minas é fruto de muito trabalho. 
Enquanto os adversários pararam, 
nós continuamos e o mais interes-
sante, com custo operacional zero 
para o Clube. Fica registrado nosso 
agradecimento à Iron Minas, pois 
sem esse apoio não seria possível”.

As equipes de Futsal de alto rendi-
mento são supervisionadas por Jorge 
Black, sob a liderança do diretor Wal-
frido Garcia. 

ESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE

NOVAS PARCERIAS FORTALECEM EQUIPES DO FUTSAL
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ESPORTE

Em todo começo de temporada, o técnico de Natação, Lean-
dro Santos, reúne todos os atletas das categorias Mirim, Petiz 
e Infantil na Jornada Pedagógica. O encontro teve o intuito de 
discutir pautas importantes para os atletas e abordou os mais 
diversos assuntos.

Os atletas se reuniram no espaço Gourmet, entre os dias 22 
e 26 de fevereiro. Esta é a 3ª edição consecutiva do projeto, 
cujo tema foi: “Construindo uma base forte e uma temporada 
de sucesso”.

Na Clínica, os atletas realizaram trabalhos em grupo sobre os 
estilos da Natação. Foram instruídos sobre Fisioterapia, prepa-
ração física, funcionamento e aprenderam sobre como se portar 
nas redes sociais, como destacou a jornalista do Clube, Ene-
dina Prates: “Tive uma bate-papo muito legal com as equipes 
Mirim e Petiz, com a intenção de mostrar que, mesmo ainda 
muito novos, eles precisam ter cuidado com as redes sociais e, 
também, salientar sobre a responsabilidade deles serem vistos 
como imagem do Clube, dentro e fora das redes”.

CLÍNICA DE NATAÇÃO 2021
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Aproveitando a paralisação das 
atividades por determinação da 
PBH devido ao novo coronaví-
rus, mais três espaços esportivos 
receberam manutenção nos pri-
meiros dias de 2021.  As quadras 
de Basquete (B), Vôlei (D) e Fut-
sal (C) passaram por processo 
de reparo das trincas, aplicação 
de nova base e nova pintura. As 
reformas concedem o conforto e 
a segurança necessários aos só-
cios e atletas que buscam mais 
qualidade em suas atividades e 
treinos. 

Apesar da cidade estar fechada, 
o Olympico prosseguiu com suas 
atividades e o compromisso de 
manter um espaço sempre ade-
quado e de qualidade para seus 
frequentadores.

PRONTOS PARA JOGO
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ESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE

PROCESSO DE ADMISSÃO 2021
REDESAGRADOBH.COM.BR

Convênio Olympico Club e Colégio Sagrado Coração de Maria
Desconto de 7% na mensalidade escolar para filhos de funcionários
e associados do clube.

Durante o segundo fechamento 
do Clube em razão da pande-
mia, após o decreto da Prefeitu-
ra de BH, as equipes esportivas 
do Olympico Club não interrom-
peram suas atividades, mas vol-
taram a realizar os treinamentos 
de forma online.

Os técnicos e profissionais das 
equipes multidisciplinares (Pre-
paração Física, Psicologia e 
Fisioterapia) dedicaram toda a 
atenção necessária aos atletas. 
No retorno, eles estavam pron-
tos para dar andamento ao pla-
nejado para a temporada 2021.

Assim como na primeira experi-
ência, as atividades foram tran-
quilas e atenderam a expectativa 
do Departamento de Esporte.

TREINAMENTO ONLINE 
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ESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE
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DEPARTAMENTO DE ESPORTE EM BUSCA DE NOVOS TALENTOS

Provavelmente, você já ouviu o ditado: “Filho de peixe, peixi-
nho é”. E, em muitos casos, esse ditado popular é o reflexo da 
verdade. No Olympico, conhecemos diversas histórias de filhos 
que se inspiraram nos pais e trilharam uma carreira brilhante no 
Esporte. Na história de hoje, é o que se repete. Samuel Xavier, 
12 anos, até que tentou não seguir os passos do pai, André Gus-
tavo, ex-jogador de Basquete por equipes tradicionais de Minas 
Gerais. O sonho do garoto era ser jogador de Futebol. O DNA do 
Esporte era fato, até porque a mãe do jovem também foi atleta. 
Lira Xavier foi destaque no Vôlei pelo Olympico e no exterior.

André sempre o incentivou, convidava o filho para as peladas 
de Basquete, sem muito sucesso! Até que, em 2018, Samuel 
aceitou fazer um teste nas categorias de base do Tricolor da Ser-
ra, com o técnico André Medina. Mesmo sem muito interesse, 
Samuel deu continuidade ao Basquete e, no processo seletivo, 
acabou sendo efetivado como atleta da equipe. 

O tempo foi passando e quando Samuel se deu conta, já estava 
apaixonado por essa modalidade. “Agora, quando estou com 
o meu tempo livre, se não estou jogando, estou vendo lances 
de Basquete, assistindo séries ou jogando Basquete no video-
game”, contou. O sonho de jogar Futebol deu lugar a ser um 
grande profissional das quadras. Sua posição preferida é a de 
Ala e o jovem tem se dedicado muito. 

Em 2020, mesmo com a pandemia e a falta de competições, 
não parou de treinar. O resultado do esforço foi recompensado. 
No Torneio de Habilidades promovido pela Federação Mineira 
de Basketball (FMB), Samuel foi o atleta mais rápido entre todos 
os participantes. “Eu fiquei muito feliz e não esperava ficar em 
primeiro lugar geral. Fiz o circuito que tinha algumas dificulda-
des, como andar em zigue-zague com a bola, fazer arremessos 
e bandeja. Completei com 22 segundos, uma surpresa, pois ti-
nham outros garotos mais velhos. Fiquei muito feliz”, celebrou.

Para a temporada 2021, Samuel quer ainda mais prêmios. Espe-
ra ir cada vez mais longe e proporcionar mais orgulho aos pais. 
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JOVEM DEIXA SONHO DE JOGAR FUTSAL E É DESTAQUE NO BASQUETE

ESPORTE

Peneirada na imprensa

Confira as matérias que saíram na mídia sobre nosso 
processo de seleção de atletas:

Estado de Minas

O Tempo

ORGULHO 
EM INCENTIVAR 

DE NOVOS 
A FORMAÇÃO

talentos!
multitecnica.com.br

Acesse nossas redes sociais
pelo QR CODE  ao lado.

O Olympico Club abriu processo seletivo de atletas de alto 
rendimento para compor suas equipes que disputarão Cam-
peonatos Metropolitanos, Estaduais e Brasileiros nas próximas 
temporadas. As oportunidades foram para as modalidades de 
Basquete, Futsal, Vôlei e Natação, sendo que cada esporte apre-
sentou um critério específico de seleção. 

Os interessados realizaram cadastro no site do Clube. Nesta 
edição, mais de 600 jovens manifestaram interesse em integrar 
as equipes de Base. Os selecionados na primeira etapa devem 
seguir em avaliação até o início do mês de abril. 

Na temporada 21, o Olympico atenderá as seguintes modalida-
des e categorias:

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

• Futsal:  Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, 
Sub-14, Sub-15 e Sub-17

• Natação:   Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil e Júnior

• Vôlei Feminino:   Sub-12, Sub-14, Sub-15, Sub-16 
e Sub-18

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

Ser atleta do Olympico Club proporciona benefícios, como 
participação em competições regionais, estaduais e nacionais; 
uniformes de treino e jogo; acompanhamentos psicológico, 
pedagógico e fisioterápico; academia de uso exclusivo com 
acompanhamento de preparadores físicos; utilização das de-
pendências do Clube sem pagamento de mensalidade e partici-
pação em oficinas e palestras educativas.
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ESPORTE

SUPERLIGA DO BRANCO

ACONTECEU NO ESPORTE

A Oficina de Capacitação, que ocorreu no dia 28 de janeiro, 
foi realizada pelo Comitê Brasileiro de Clubes com a intenção 
de aproximar a gerência do CBC aos clubes integrados. O 
encontro apresentou conteúdo direcionado para que a retomada 
dos Campeonatos Brasileiros Interclubes® – CBI ocorra de 
forma planejada e com responsabilidades 
compartilhadas.

Entre os assuntos em pauta estava o plano de 
comunicação dos CBI’s. O Olympico já tem 
o aval da organização e aguarda a retomada 
das competições (CBI Vôlei Masculino Sub-
17 (etapa classificatória), Vôlei Feminino 
Sub-17 (etapa final) e Basquete Sub-14. 
O CBC está vigilante quanto à evolução da 
pandemia e espera a estabilidade para que 
a retomada das competições aconteça de 
forma segura para os participantes e sem 
prejuízos financeiros. 

Realizada em ambiente online, a oficina 
teve abertura oficial de representantes da 
Diretoria do CBC – o novo presidente do 
Comitê, Paulo Maciel, e o vice-presidente, 
Fernando Cruz. “Para o CBC, é uma honra 
ter um contato cada vez mais próximo com 
os clubes integrados no trabalho de formar 
mais atletas em todo o Brasil”, comentou 
o presidente Paulo Maciel. “Esperamos 
encontrá-los presencialmente no futuro, 
com toda a segurança necessária”, afirmou 
o vice-presidente Fernando Cruz.

Representaram o Olympico na oficina: o gerente de Projetos 
Esportivos, Cássio Castro; a coordenadora de Esportes, Sofia 
Bicalho; a assistente de Esportes, Natália Scalabrini; a assessora 
de Comunicação, Enedina Prates e a design Gráfico, Rafaella 
Thomé.

Com a presença de doze equipes, sendo duas do Olympico, 
participamos nos dias 6 e 7 de fevereiro, em Vespasiano, da 2ª 
edição da Superliga do Branco de Vôlei Feminino.

O Olympico foi representado pelas equipes Sub-18 e Adulto. A 
equipe Sub-18 terminou a competição em 4º lugar, já a equipe 
Adulto não se classificou para a etapa final.

A participação na competição oferece, às atletas, a oportunidade 
de voltarem ao ritmo de jogo, pois em razão da pandemia no 
ano de 2020, as equipes participaram de poucos jogos.

O torneio aconteceu de portões fechados e seguiu todos os 
protocolos de prevenção à Covid-19.

EQUIPE DO OLYMPICO PARTICIPA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS CBI’S

Fo
to

: C
BC

Fo
to

: H
ed

ga
rd

 D
es

la
nd

es

Fo
to

: D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Co

m
un

ic
aç

ão

OLYMPICO RECONHECE PARCERIAS DE 2020

Com a impossibilidade de realizar a Festa do Esporte 2020, 
onde nossos atletas e patrocinadores seriam homenageados, o 
Departamento de Comunicação buscou uma alternativa de man-
ter a relação entre Clube e apoiadores.

Para expressar nossa gratidão, enviamos um símbolo muito re-
presentativo e especial – bolas de Futsal, Basquete e Vôlei. A 
escolha foi pautada nos apoios que as empresas oferecem ao 
Esporte Tricolor.

A ação foi idealizada pelo presidente do Clube, Walney Almei-
da e executada pela coordenadora de Marketing do Olympico, 

Rafaela Almeida, que reforçou o agradecimento aos parceiros: 
“Nosso agradecimento é diário, é gratificante demais saber que 
atendemos mais de 500 atletas em razão de incentivos de em-
presas que acreditam no Esporte como fator de transformação 
social. Além do apoio financeiro, os apoios moral e emocional 
são um grande estímulo. Por isso, enviamos essa lembrança 
com muito carinho, um símbolo por acreditarem nos projetos do 
Clube e mergulharem de cabeça junto conosco. Esperamos que, 
no final deste ano, possamos nos reunir de forma presencial 
para celebrar novas conquistas”.

ESPORTE

rodape-ilux-21x7.indd   1rodape-ilux-21x7.indd   1 19/02/2021   20:2519/02/2021   20:25
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Nosso maior orgulho é formar jovens atletas. 
Nosso trabalho é apoiado por empresas e pes-
soas físicas que acreditam no Esporte como 
ferramenta de transformação social, tudo por 
meio das leis de incentivo ao Esporte. Nossa 
captação é feita pelos mecanismos de Leis.

Na Lei Federal, onde empresas que declaram 
imposto sobre o lucro real destinam 1% do 
valor devido ao nosso Clube e pessoas físicas 
destinam até 6% do valor devido do Imposto de 
Renda. No ano de 2020, tivemos um recorde 
de arrecadações por pessoa física nos projetos 
Excelência no Esporte IV e Excelência no Espor-
te Basquete II, totalizando R$ 30.296,23. Esses 
recursos serão empregados na formação dos 
atletas, custeando despesas com Recursos Hu-
manos e proporcionando-lhes: equipe técnica 
competente – apta a realizar atividades volta-
das ao Esporte de Rendimento e melhoria de 
seus resultados, custeando parte do salário dos 
profissionais, bem como, encargos trabalhistas; 
condições de treinos de qualidade garantindo 
a participação dos atletas nas competições 
devidamente reconhecidas pelas Federações e 
Confederações das modalidades, tendo repre-
sentatividade constante dos nossos atletas.

ESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE

EM 2020, PESSOAS FÍSICAS 
ATINGIRAM RECORDE DE 
DOAÇÕES EM PROJETOS

LEIS DE INCENTIVO AO ESPORTE 
GARANTEM FORMAÇÃO DE 
ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO
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ESPORTE

Outra forma de incentivo é pelo instrumento da Lei Estadual de 
Incentivo ao Esporte, um programa de fomento à prática espor-
tiva em Minas Gerais. Por ele, os contribuintes do ICMS podem 
obter incentivo fiscal, desde que sejam apoiadores de projetos 
esportivos aprovados pela Subsecretaria de Esportes da Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SUBESP). Com 
essa estratégia inovadora, executores, apoiadores e o Governo 
de Minas Gerais se unem em prol do fortalecimento do Esporte 
no Estado, em um esforço conjunto de tornar Minas Gerais o 
melhor Estado para se viver.

O Clube também é filiado e beneficiado pelo Comitê Brasilei-
ro de Clubes (CBC), assim é possível participar dos Editais de 
Chamamento de Projetos com possibilidade de fomento para: 
equipamentos e materiais esportivos; remuneração de técnicos 
e equipes multidisciplinares e participação em competições na-
cionais.

Recentemente, o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) viabilizou, 
por meio do Edital nº 7, além dos materiais esportivos e pisos 
de quadras, a compra de uniformes para os atletas e as comis-
sões técnicas do Tricolor da Serra que participarão das disputas 

ESPORTE

por uma vaga no time do Brasil, 
no próximo clico olímpico (Nata-
ção, Voleibol e Basquete).

Os uniformes serão usados ape-
nas durante os Campeonatos 
Brasileiros Interclubes (CBI’s) 
que têm a chancela de realização 
do CBC. Para registrar a entrega 
dos modelos e ter a aprovação 
definitiva do CBC, alguns atletas 
posaram para uma sessão de fo-
tos com a nova roupagem. Con-
fira todos os trajes desenhados 
pela designer gráfica, Rafaella 
Thomé, que compõe a equipe de 
Comunicação do Olympico e tem 
formação em moda pela FUMEC.

“Agradecemos a todas as em-
presas que apoiam o Clube pe-
los mecanismos de leis. Se você 
quer saber mais sobre nosso 
projeto ou deseja apoiar, entre 
em contato conosco pelo e-mail 
rafaelamkt@olympico.com.br”, 
destacou o presidente do Olym-
pico, Walney Almeida.

Fotos: Fernando Robert
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FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

OLYMPICO 81 ANOS
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O Tricolor da Serra chegou à marca de 81 anos, no dia 4 de fevereiro. Ao longo de todos 
esses anos, sempre contamos com a alegria de nossos sócios, com a doação de tempo 
e serviço de nossos diretores, com a dedicação de nossos colaboradores e empenho de 
nossos atletas para construir um Clube que se tornou referência no mundo.

Mais do que uma instituição de lazer e esportes, somos uma família – a família Olympico 
Club. E sempre iremos fazer questão de manter um clima de respeito, confiança e muita 
colaboração entre todos.

Neste ano, infelizmente, não foi possível celebrar a data com festa. Mas para não passar 
em branco, o Clube realizou o sorteio de dois Kits: Kit 1 composto por uma necessaire + 
canga + camisa e o Kit 2, uma bolsa + chinelo + camisa.  A promoção realizada pelo 
Instagram teve muitos participantes e as duas sortudas que levaram os prêmios foram as 
sócias Isabella Ratton e Marina Baltazar.

Fique ligado! Mais ações em comemoração aos 81 anos estão para acontecer. Dessa 
vez, será em parceria com a CQM, a Massagista Lilian e a empresa Salto Maior em nosso 
instagram @OlympicoClub. Se você não nos segue ainda, aproveite o momento. Veja na 
página seguinte. 
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O Olympico quer saber o tamanho de sua paixão pelo Clube. 
Para isso, preparamos um Concurso Cultural onde você poderá 
demonstrar seu sentimento, utilizando uma das três categorias: 
vídeo, foto ou texto.

O participante deve traduzir, na categoria escolhida, porque se 
considera o sócio mais apaixonado pelo Clube. O associado 
pode contar uma história que viveu no Clube, ou através de uma 
foto falar sobre um local do qual mais gosta, ou utilizar-se de 
um vídeo que traduza seu sentimento.

Para conferir as regras e realizar seu cadastro, acesse nosso site 
www.olympico.com.br e clique na opção “O maior Tricolor de 
todos os tempos”.  As inscrições acontecem entre os dias 8 e 
26 de março. Os melhores de cada categoria serão escolhidos 
pela diretoria e o resultado será divulgado no dia 2 de abril.

É claro que não poderia faltar presente. Os vencedores de cada 
categoria garantem seis meses grátis na Academia Clube de 
Quem Malha, três sessões de massagem com a massagista 
Lilian Grace e mais uma bolsa da grife Salto Maior.

O Futevôlei é uma febre no Tricolor da Serra. Para melhorar os 
aspectos técnicos do jogo, alguns sócios se reuniram e, após 
aprovação da diretoria, combinaram com o sócio e professor da 
modalidade, Lucas Potenza, haver aulas semanais.

As turmas se reúnem às segundas-feiras, na quadra de Areia e 
são abertas para todos os sócios. Atualmente, existem duas tur-
mas abertas, porém completas. No entanto, os sócios interes-
sados em realizar o treinamento personalizado podem procurar 
o professor Lucas, pelo telefone (31) 98897-5711, para criação 
de novas turmas.

Sobre o Futevôlei

As regras gerais de jogo são similares às do Vôlei, mas usando 
pés, pernas e cabeça. Como no Futebol, vale tudo, com exceção 
dos braços, antebraços e das mãos. A partida é disputada em 
melhor de três sets, com 18 pontos cada um. O esporte costu-
ma ser praticado em duplas, mas é possível formar quartetos. 
Os jogadores têm por objetivo enviar a bola por cima da rede, 
usando toques que podem ser efetuados com os pés, coxas, 
peito, cabeça e ombros.

FIQUE POR DENTRO

SÓCIOS SE REÚNEM PARA AULAS DE FUTEVÔLEI

Foto: Departamento de Esportes

FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO
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DIRETORIA TOMA POSSE VIRTUALMENTE PARA PRÓXIMO BIÊNIO

Walney José de Almeida e seus 
vice-presidentes foram empos-
sados pela segunda vez, para 
compor a diretoria do Olympico 
Club. Em razão dos protocolos de 
combate à pandemia da Covid-19, 
não houve a tradicional cerimônia 
de posse.  A efetivação dos car-
gos aconteceu de forma virtual, 
no último dia 18 de fevereiro, após 
e-mail de aprovação dos conse-
lheiros.

Walney e seus diretores perma-
necerão no cargo por mais dois 
anos. Não houve alterações na 
equipe que atuou nos anos de 
2019/2020. Mesmo sem o evento 
solene, o presidente fez questão 
de reconhecer a confiança dos 
sócios: “Quero expressar meus 
sinceros agradecimentos a todos 
que depositaram sua expectativa 
em mim. Foi um primeiro manda-
to difícil, com uma pandemia que 
não nos permitiu realizar eventos, 
mas retribuirei tamanha confian-
ça com muito trabalho, lutando 
para que nosso Clube seja cada 
vez mais reconhecido e um lugar 
agradável de se frequentar. Sei 
que, nesse mandato, ainda en-
frentaremos muitas dificuldades, 
principalmente, pelos problemas 
que a pandemia traz, mas ao lado 
de meus colegas vamos nos em-
penhar ao máximo em favor do 
nosso Clube”.
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EU NO OLYMPICO

#EUNOOLYMPICO

@mateus.gsilva

Olympicoclubbh

Olympicoclub

Olympicobh

#Eunoolympico
Não se esqueça de deixar a foto com status público. 

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

@rbmalbuquerque@rbmalbuquerque

@petitcecilia2020

@olympicovolei      @fe_mp

SAÚDE E BEM-ESTAR

CLUBE DE QUEM MALHA

Nesta modalidade, aluno e professor se encontram regularmente, em dias e horários 
pré-definidos. A partir de uma avaliação física e fisioterápica inicial bem minuciosa 
e completa, o treinador conhece a realidade do cliente, quais são seus reais objeti-
vos, e até suas possíveis limitações. Assim, ao prescrever o treinamento, considera 
as outras modalidades esportivas praticadas, os hábitos de alimentação, de sono, 
atividades profissionais, lesões pré-existentes, entre outros aspectos da vida do pra-
ticante. Os benefícios diretos são muitos: 

• Eficácia. Seja o objetivo do praticante emagrecer, aumentar a massa mus-
cular, melhorar a aptidão física, melhorar a performance esportiva, voltar ao esporte 
após período de afastamento, prevenir lesões, manter-se fisicamente ativo ou cuidar 
da saúde geral, melhores resultados serão alcançados em menos tempo.  

• Quantificação mais apropriada das cargas, volume e intensidade dos trei-
nos. Estas variáveis são consideradas e avaliadas a cada treino.

• Redução do risco de lesões pela possibilidade de correção imediata de 
erros de execução técnica, privilegiando a correção postural. 

• Maior motivação para os treinos. Possibilita mais variedade das atividades 
e exercícios e torna o trabalho mais prazeroso.

Pensando em oferecer todos as vantagens do Personal Training, com uma excelente 
relação custo-benefício, o Clube de Quem Malha criou diversas opções: Personal 
Class Trio, Personal Class Dupla e Personal Class Individual. E, para garantir um 
acompanhamento multidisciplinar e excelência nos resultados, criou planos de 
acompanhamento nutricional e fisioterápico a preços muito convidativos. 

Na nossa promoção de março, CQM MUITO PRESENTE, sócios do Olympico Club 
ganham 3 aulas na modalidade Personal Class Trio, inteiramente grátis, sujeito 
apenas ao cadastro e disponibilidade para agendamento prévio. Caso gostem da 
experiência e queiram se matricular no Personal Class com um descontão de 20%, 
ganham ainda um super bônus extra: 3 aulas on-line de Kundalini Yoga. Achou pou-
co? Nos planos trimestrais, semestrais e anuais você terá ainda mais um presente. 
Confira! Promoção válida até 31/03/2021. 

ENTENDENDO OS BENEFÍCIOS DO PERSONAL TRAINING

3566.3073
99195.0562

MUITO
PRESENTE

CQM

QUE TAL
      GANHAR...

MUITO
MAIS!

3 AULAS
PERSONALCLASS TRIO

3 AULAS
KUNDALINI YOGA

&

+

+20% OFF
PARA SÓCIOS OLYMPICO CLUB

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