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Luiz Carlos Bemfica
Presidente

Editorial Caros amigos,

É muito gratificante ver o pai chegando ao Clube de 
mãos dadas com o filho, o avô com o neto ou, até mes-
mo, com o bisneto. Ver que a tradição e o amor pelo 
Olympico são transmitidos de geração a geração. Isso 
porque o Olympico é, e sempre foi, um clube compro-
metido com seus associados.

É cada vez mais frequente vermos crianças e jo-
vens desfrutando do lazer, recreação e cultura 
oferecidos pelo Clube. E isso me faz acreditar que 
essa juventude é o futuro do Olympico. Daí, a im-
portância de se ver e agir além do presente e de 
interesses imediatos, e de se projetar ações que 
nos trarão retorno a médio e longo prazos. Isso re-
quer atitudes inovadoras que visam o melhor para 
o Clube e, consequentemente, para nossos filhos 
e netos. 

Com esse pensamento, foi feita a parceira com a 
Escolinha Guga - Tênis para crianças, projeto que 
será realizado no Olympico, a partir de agosto des-
te ano. O Tênis é um esporte relativamente novo 
no Clube, mas desde sua criação, acreditamos em 
seu poder agregador e em sua força de projetar o 
Olympico para além dos muros que o cercam. E 
isso trará benefícios a toda nossa família.

Falando em família Olympico, agradeço ao José An-
tônio, o Zé do Quiosque, pelos sete anos de trabalho, 
dedicação e carinho por todos no Clube, servindo o que 
há de melhor da comida de buteco. Zé decidiu que é 
hora de descansar e passou a responsabilidade de to-
car o bar. O que ele mais quer, agora, é aproveitar o 
Olympico como sócio, voltar a frequentar por lazer o 
Clube que tanto ama.

Nos esportes recreativos, os torneios internos estão, a 
cada edição, mais participativos e organizados. É mara-
vilhoso ver disputas sadias e interativas! Vencer é muito 
bom, competir e fazer parte da resenha é melhor ainda.

Termino com um convite muito especial: o Arraial do 
Olympico, dia 8 de junho, a partir das 18h. Será uma 
grande festa, repleta de atrações para todas as idades. 
Vamos participar e aproveitar de mais esse momento 
de lazer.

Um abraço.

Foto: Lúcia Guatimosim
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Com a Palavra

Rossano Farah
Diretor de Futsal Recreativo

Foto: Lúcia Guatimosim
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...Tenho o Olympico 
como parte de mim, 
às vezes penso que 

“estamos juntos e 
misturados”....

Psicólogo de formação, estou há nove semestres tran-
cado no 9o período de Direito, mas meu coração per-
tence ao comércio, talvez por descendência ou sim-
plesmente por gostar. Trabalho no Mercado Distrital do 
Cruzeiro (bairro), onde, além de lojista, faço parte da 
administração.

Tenho o Olympico como parte de mim, às vezes penso 
que “estamos juntos e misturados”. Tenho coleciona-
do amigos, em décadas de convivência no Clube. Sem 
citar nomes, pois poderei ser injusto, mas são muitos 
e todos podem ter a certeza de que estão comigo mis-
turados, acho isso lindo! “Cada pessoa que passa em 
nossa vida passa sozinha é porque cada pessoa é única 
e nenhuma substitui a outra, cada pessoa que passa em 
nossa vida passa sozinha e não nos deixa só, porque 
deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Essa 
é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que 
as pessoas não se encontram por acaso.”

Como diretor de Futsal e Recreação, tendo sido indica-
do pelos associados e referendado pelo presidente Luiz 
Carlos Bemfica, ele assim como toda a diretoria de seu 
primeiro e segundo mandato deixam um pouco de si e 
levam um pouco de mim.

Hoje, tenho a organização de três campeonatos de Fut-
sal: Sub-35, Master e Integração (misto); dois torneios 
de baralho, individual e duplas. Estive também à frente 
da implantação do Futsal Feminino. Estou tentando or-
ganizar o Tênis de mesa que é um belo esporte e bus-
co associados praticantes de outros esportes. Qualquer 
um pode me procurar para sugerir novas metas. 

É lógico que sozinho não conseguiria levar tudo isso à 
frente.  Deixo, aqui, todo meu carinho e admiração às 
pessoas que de alguma forma me ajudaram: à diretoria 
pelo respaldo e confiança, aos funcionários e funcioná-
rias pelo trabalho e pelo zelo. À minha esposa e filhos 
pela permissão e compreensão. Aos meus colaborado-
res e colaboradoras pela doação e cumplicidade. E a 
todos os associados pela participação e amizade. Amor 
não se escolhe, acontece!



Com a Palavra
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...pudemos realizar: 
os passeios progra-
mados, as visitas a 
museus e creches, 
as palestras...

Foto: Bernardo Fantauzzi

Maria Carmem Bréscia Fonseca
Diretora do Projeto Bem viver

Ao iniciarmos mais um ano, gostaria de, em primeiro 
lugar, desejar a todos um período de grandes realiza-
ções com saúde, paz e harmonia. E, em segundo lugar, 
agradecer a todos pelo voto de confiança em mim de-
positado ao me reelegerem como diretora da Melhor 
Idade. Isto foi muito gratificante, pois é um reflexo do 
que, com a ajuda de todos, pudemos realizar: os pas-
seios programados, as visitas a museus e creches, a 
realização de feiras de artesanato, as palestras minis-
tradas, as festas comemorativas e tantas outras coisas 
mais. Dentre tantos agradecimentos a serem feitos, um 
especial ao nosso presidente Luiz Carlos pela grande 
ajuda que temos recebido e à nossa grande colabora-
dora Vaninha Bicalho, idealizadora do Torneio de Bura-
co e que se encarrega de, toda primeira segunda-feira 
do mês, levar adiante o nosso projeto. Dentre o que 
será feito por ela, um programa bem diversificado foi 
idealizado: artesanato, cinema, palestra sobre memória 
e tarde de seresta. 

Para este ano, manteremos tudo aquilo que deu certo e 
foi bom para nós, incrementando com coisas novas e 
boas.  Uma coisa boa será a presença do gerontólogo 
Marcos Borges Júnior, especialista em exercício físico 
e envelhecimento e que estará conosco durante todo 
o ano. Ele nos foi cedido pela Akademia Olympos, a 
quem agradecemos muito por essa oportunidade. Ou-
tras sugestões, também, serão bem aceitas. Estamos 
abertos para opiniões e críticas, pois sem elas não po-
demos crescer para melhor servi-los.

As nossas festas serão mantidas e a próxima, o dia das 
Mães, já está agendada e sendo preparada com todo o 
carinho que elas merecem. Informamos, também, que 
o Torneio de Buraco teve seu sucesso, com o final no 
dia 22 de abril, quando proclamamos as vencedoras, 
Clene Ferreira e Eliane Guerra. Parabéns “meninas”.

Esperamos que, com a ajuda de Deus e todos, façamos 
uma boa gestão, pois juntos faremos mais e melhor.

Obrigada 
Carminha Bréscia Fonseca



Fotos: Acervo Ado



Nossa História

Foto: Lúcia Guatimosim
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“Nasci aqui no Clube, há 61 anos. Posso dizer que 
fui sócio fundador (porque entrava pelos fundos 
quando atrasava o pagamento do condomínio), sócio 
morador (porque não saía do Clube), sócio atleta, sócio 
universitário, sócio visitante e sócio cotista.” Nesse 
clima descontraído, começamos a nossa conversa 
com Sérgio Eduardo Lopes Jacques, ou como todos 
por aqui o conhecem, simplesmente, Ado.

Quando pequeno, morou quatro anos no Rio de 
Janeiro e um ano em São Paulo. Mesmo assim, como 
sócio visitante (modalidade da época) frequentava o 
Olympico quando estava em Belo Horizonte.

Logo depois, já em BH, jogou Futsal dos 12 até os 28 
anos e só parou para fazer a faculdade de Administração, 
especializando-se em Marketing. 

Aqui, no Olympico, fez seus melhores amigos, 
como Rominho, Ding Ling, Vital Abras, Laluz, 
Tico-tico, Decinho, Zêro, Mexerica e outros que, 
com saudade, se lembra: “Reuníamos em frente 
à quadra de Futsal que, mais tarde, passou a ser 
o ponto dos peladeiros e batizada de Quiosque 
da Pelada”. Durante esse período, Ado ganhou 
vários títulos: Foi Tri-campeão Estadual nos anos 
1971, 1972 e 1973, Campeão Metropolitano em 
1974, Bi-campeão Aspirante em 1976 e 1978 e 
jogou na Seleção Mineira de Futsal. “Eu não fui 
artilheiro e, sim, feliz nos arremates!”

Das lembranças, conta que antes de existir o 
ginásio e até mesmo as galerias fluviais da rua 
Caraça, uma oficina mecânica da região jogou 
um para-choque de Fusca em um dos bueiros. 
O resultado veio na primeira chuva, quando esse 
lixo impediu a drenagem da água e com o deslizamento 
de terra, o Clube foi invadido por barro. “A água azul da 
piscina redonda se misturava com o barro da chuva. Foi 
uma luta para limpar tudo, aqui”, conclui.

Ainda hoje, Ado é frequentador assíduo das nossas 
festas, continuando a fazer parte ativa da construção da 
nossa história que, afinal, também é sua...

Sérgio Eduardo Lopes - Ado

Eu não
fui artilheiro

e, sim,
feliz nos

arremates!

“

“

Sérgio Eduardo Lopes Jacques - Ado



Destaque

Com pouco mais de 40 mil habitantes e 
localizada a 300 km de Belo Horizonte, 
Diamantina é a cidade da Janela de Minas 
desta edição. Cidade natal de Juscelino 
Kubitschek tem um belo Centro Histórico, 
com muitas construções preservadas. 
Há dez anos, foi declarada Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco. 

A melhor pedida é um passeio a pé para 
conhecer as vielas e becos, parando para 

fazer compras nas lojinhas de artesanato e, de vez em 
quando, ouvir música de fanfarra, seresta e rodas de 
violão. As igrejas funcionam durante meio período, em 
horários alternados. 

Ao lado da riqueza de seu acervo histórico e arquitetônico, 
emoldurado pela luminosidade da Serra dos Cristais, 
Diamantina tem a Vesperata, na diversidade de suas 
manifestações artísticas.

A maior manifestação musical de Diamantina acontece 
nos meses de março a outubro, quando músicos locais 
sobem as escadarias dos casarões para apresentar 
obras do cancioneiro popular.

Aproveite a parceria que a Saint Germain possui com o 
Olympico Club, que oferece 10% de desconto sobre o 
valor do pacote, para conhecer a cidade de Diamantina 
e desfrutar deste grandioso evento.

Janela de Minas
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10% de desconto
para sócios do Olympico Club
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Tanto o Clube 
quanto os sócios 

me ajudaram muito, 
após ter perdido tudo 

no incêndio.
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Gente da Gente
Zé do Quiosque

“

Conhecido como Zé do Quiosque, José Antônio 
de Araújo Lopes começou a frequentar o Olympico 
em meados da década de 80, quando trabalhava na 
Telemig. “Éramos dez pessoas e sempre fazíamos 
churrasco debaixo da mangueira. Logo, passamos a 
ser conhecidos como a turma da mangueira”, relembra 
saudoso. Composta por Armando, Gerson, Zé Carlos e 
Antônio Chaves, entre outros, eles se reuniam no Clube, 
toda quarta-feira, com a antiga turma do Senado.

Em 2004, encerrou suas atividades na Telemig. 
Ficou um ano parado e, posteriormente, começou a 
procurar alguma coisa para fazer. Em uma conversa 
informal com Tino, ficou sabendo que a pessoa 
que trabalhava no Quiosque, na época, queria 
passar o ponto.  E pra quem já tinha o hábito 
de se aventurar na cozinha, fazendo alguns 
pratos bastante apetitosos, essa oportunidade de 
trabalho caiu do céu. Arregaçou as mangas com 
a proposta de servir o que sabia fazer de melhor, 
como dobradinha, carne de panela, rabada, enfim, 
a famosa comida de buteco.

Como o sócio tinha a liberdade de entrar no 
Quiosque e até usar a cozinha para preparar pratos 
diferentes, acabou fazendo muitas amizades. E foi 
através dessas amizades que ele conseguiu se 
reerguer quando o Quiosque se incendiou. “Tanto o 
Clube quanto os sócios me ajudaram muito, após 
ter perdido tudo no incêndio.” Para ele, o que fica 
de mais importante de toda essa experiência é que “Eu fiz 
amizades no Clube inteiro, acho que as pessoas gostam 
de mim da mesma forma que gosto delas”.

Como ele próprio define, “Peguei o Quiosque para 
brincar. Pensava que iria atender somente o pessoal 
da Peteca”. Porém, a fama correu e a demanda cresceu 
de forma inesperada. Com isso, a administração do 
espaço começou a ficar pesada. Foi então que, em 
uma reunião com o Clube, foi aconselhado a ter um 
gerente. “Mas a parceria não deu certo. O gerente 
começou a ditar ordens e queria mandar mais do que 
eu”, desabafa.

E assim, os dois anos que planejou ficar com o 
Quiosque se transformaram em sete anos e meio. 
Hoje, o que ele quer é ficar do outro lado do balcão: 
“Chegou a minha hora de aproveitar o Olympico como 
sócio, jogar Peteca e curtir a Sinuca”. Seu desejo 
é continuar frequentando, por lazer, o Clube que 
considera diferente dos outros, “porque aqui é uma 
família, um quintal da casa da gente”, finaliza.

“

José Antônio de Araújo Lopes
No detalhe, o dia em que o quios-

que pegou fogo.

Foto: Deleoni Amorim

Foto: Lúcia Guatimosim



O Grupo Tecar, que conta com diversos empre-
endimentos, comprou a concessionária Catalão, no 
início de 2013. Há anos consolidado nacionalmente 
no mercado automotivo, o Grupo conta com marcas de 
sucesso como a Fiat, Iveco, Honda, Renault e, agora, 
com a tradicional revenda autorizada Volkswagen. 
Presente em dezesseis endereços localizados em Belo 
Horizonte, Goiânia e Brasília, a Tecar é um dos mais 
sólidos grupos empresariais ligados à revenda de 
veículos.

O Grupo é presidido pelo médico João Normanha 
que divide com os filhos a responsabilidade de 
administração dos negócios. A jovem executiva 
Mariana Normanha, além de comandar as duas lojas da 
Tecar Fiat em BH, passa, agora, a cuidar, também, da 
bandeira Volkswagen. A revenda passará a se chamar 
Nova Catalão e continuará funcionando no mesmo 
endereço na Pampulha e outro, em Contagem.

Com o intuito de dar 
continuidade ao incen-
tivo do Basquete do 
Olympico, o Grupo é o 
novo patrocinador des-
se esporte. 

Parceria pioneira para 
a Tecar, Mariana afirma 
que, mais do que isso, 
busca estabelecer um 
relacionamento com o 
Clube e seus associa-
dos, os atletas e seus 
familiares. “Resolvemos 
manter a parceria por 
acreditar e considerar 
que temos culturas se-
melhantes. A nossa von-
tade é entrar na história 
do Clube, estabelecer 
um relacionamento, fa-

zer parte da família.” 

Para ela, o esporte cria um vínculo afetivo “que 
ultrapassa as barreiras comerciais, envolve muita 
emoção, disciplina e amor pois inclui a família, e o 
atleta precisa desse apoio familiar para seguir em 
frente”, considera.

Mariana conta que já jogou Tênis no Olympico, mas o 
que a impressionou foi o contato que teve com Matheus 
Barcelos, técnico do Basquete. “Desde quando o 
conheci, eu vi o amor e a dedicação dele pelo esporte, 
me comoveu e me fez sentir que estou fazendo um 
trabalho importante”, afirma.

Para Shelber Moratto, gerente da concessionária e 
frequentador do Clube na infância, “o Basquete tem 
conquistado destaque, o Olympico tem sua história e 
é a essas fontes que a Tecar quer se unir”, considera.
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Esportes / Basquete

Fotos: Ana Paula Pinheiro

Tecar é o novo Patrocinador do Basquete

Mariana Normanha e Shelber Moratto
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Futsal Sub-15 Tricolor
Bi-campeão Metropolitano 2011 e 2012
Campeão Estadual 2012

Com a conquista do Campeonato Estadual 2012 
de Futsal Sub-15, o Olympico quebra o jejum 
de 5 anos sem disputar a Taça Brasil Sub-15. 

Com uma equipe exclusiva de atletas da casa e um 

trabalho realizado desde as categorias anteriores, 
o Tricolor entrará em quadra, na Taça Brasil, 
lutando por esse título inédito na categoria Sub-15.

Os jogos acontecerão no Minas Tênis Clube, de 13 
a 19 de maio deste ano. Acompanhe os resultados 
pelo nosso facebook: Olympico da Serra ou pelo site 
www.olympico.com.br

Esportes / Futsal

Walfrido - Diretor Black - Supervisor Felipe - Treinador Leonardo - Goleiro

Lucas - Fixo Matheus - Ala Rodrigo - Ala Victor - Back Augusto - Ala

Enick - Pivô João - Pivô Marco - Ala Felipe - Ala Artur - Ala

Fotos: Luíza Wollny



Esportes / Natação
I Torneio Metropolitano Mirim Petiz/2013
Nos dias 15 e 16 de março, em nosso parque aquáti-
co, aconteceu o I Torneio Metropolitano Mirim e Petiz. 
Com a participação de 13 atletas do treinador Leandro 
Murchd, conquistamos 32 medalhas. Esse torneio abriu 
os trabalhos da nossa equipe no ano de 2013 e saímos 
na frente com a conquista de oito medalhas de ouro, 
três de prata, treze de bronze, além de quatro medalhas 
de 4º lugar, uma de 5º lugar e três de 6º lugar. Parabéns 
à nossa equipe!
I Torneio metropolitano de Natação Infantil a Sênior 
– 22 e 23 de março – Minas Tênis Clube / participação 
de 20 atletas do treinador Dimas Fernandes.

Na temporada de 2013, a Natação fechou uma parceria 
com o clube Filadélfia de Governador Valadares. Esta 

parceria visa um crescimento da equipe, pois tendo atle-
tas a nível brasileiro, além de aumentar nossas chances 
nas disputas dos torneios, seremos mantidos entre os 
três maiores clubes do Estado, já que fechamos a tempo-
rada 2012 em 3º lugar, bem próximo do 1º lugar. 

Troféu Maria Lenk de Natação – Campeonato Brasileiro 
Absoluto – Seletiva para Mundial de Barcelona – Rio de 
Janeiro – 22 a 27 de abril.  O Olympico Club será re-
presentado pela atleta Camila Reis (atual vice-campeã 
brasileira) e pelo treinador Dimas Fernandes. Lembra-
mos que este é o maior torneio da Natação brasileira e 
um dos maiores do mundo, pois tem a participação de 
atletas de vários países.

Fotos: Bernardo Fantauzzi
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Esportes / Vôlei Masculino
Superliga B de Vôlei Masculino

Foto: Bernardo Fantauzzi

O Olympico encerrou sua participação na Superliga 
B de Voleibol Masculino 2013, no dia 20 de março, 
jogando contra o Alfa Monte Cristo, no ginásio do Sesi 
em Goiânia.

Em um jogo apertado e um placar de 3 x 1 (25/23, 
19/25, 25/16, 25/22), nossos atletas emocionaram a 
torcida ligada na transmissão pela internet.

Durante toda a temporada, foi espetacular a frequência 
de associados e convidados aos jogos que foram 
realizados em nosso Ginásio e, também, os comentários 
daqueles que acompanharam pelo site da CBV e pela 
Sportv. Há muito não se via uma torcida empolgada e 
tão participativa.

Gostaríamos de agradecer a todos que fizeram esse 
espetáculo e nos deram razão para torcer. 

Parabéns!!!

Comissão Técnica
Técnico: Leandro Dutra
Assistente Técnico: Ediney Zeferino de Lima
Auxiliar Técnico: Gustavo Freitas
Preparador Físico: Eduardo Zendron Vitol
Fisioterapeuta: Eric Guimarães Mariano
Equipe: Alan Ferreira Souza, Alexander
Szot Marczewski, Éder Levi Kock, Rogério
Batista de Carvalho Filho, Daniel Caixeta
Braga Tamarindo Zschaber, Felipe de Mello
Hernandez, Jonatas Weslei Santos Cardoso,
Carlos Eduardo Barreto Silva, Edy Ney Petry,
Flávio César Resende Gualberto, Lucas
Lemanski Salim, Abner Vinicius Alves e Santos,
Marcos Roberto do Nascimento, Guilherme
Batista Panta, Rodrigo Marcelino da Silva,
Roger Valadares Moreira, Jarvys Henrique
Balbino e Felipe Moreira Gonçalves
Patrocinadores: MartMinas e Uptime
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Esportes / Vôlei Feminino
Convocação para Seleção Mineira de Voleibol
Feminino
A seletiva para compor a equipe mineira Infanto-juvenil 
de Vôlei Feminino aconteceu no mês de abril, em nosso 
Clube, sob o comando de Gabriel Junqueira, técnico do 
Olympico há 8 anos e desde 2008, na Seleção Mineira. 

Das 40 atletas selecionadas por Gabriel em trabalho 
realizado pelo interior do Estado e em BH, foram 
aprovadas 18. Dessas, se destacam Larissa Amorim e 
Bárbara Costa, atletas do Tricolor da Serra. 

Bárbara tem 16 anos e veio do Pará há um ano, para 
treinar no Olympico Club. Para ela, o esporte a ajuda 
a ficar mais responsável, ter mais comprometimento 
e se relacionar com as pessoas. Além, é claro, de se 
desenvolver profissionalmente, já que é uma carreira 
que ela quer seguir. Considera que o apoio do Clube 

foi e é fundamental para a sua trajetória, “Além disso, 
a infraestrutura é boa, os técnicos são excelentes 
e me dão suporte em tudo que preciso. E, ainda, o 
Olympico me proporcionou maior visibilidade para ser 
convocada”, afirma.

Larissa também tem 16 anos e há quatro, treina no 
Clube. Chegou aqui por sugestão da tia e, hoje, revela 
que o esporte é a profissão que quer seguir. “Minha 
expectativa com a convocação é de dar o melhor de 
mim para ser campeã brasileira”, afirma.

Gabriel nos conta que a equipe formada está forte e que 
irá representar muito bem o nosso Estado. A Seleção 
ainda conta com o preparador físico da casa, Mateus 
Hamdan.

Foto: Amanda Maia

Gabriel, Larissa, Bárbara e Mateus Hamdam
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Especial
A História Continua

Escolinha Guga - Tênis para crianças

É assim que Gustavo Kuerten e sua equipe acreditam 
e apostam na aprendizagem do esporte pelas crianças. 
O Projeto “Escolinha Guga – Tênis para crianças” será 
realizado no Olympico Club, a partir de 1º de agosto 
de 2013.  O Olympico será a primeira unidade da 
escolinha em Belo Horizonte. É como disse o próprio 
Guga: “Encontramos nossa casa em Belo Horizonte. É 
uma honra para nós fazermos parte dessa família”.

Tudo começou em novembro do ano passado, quando 
Hugo Daibert, diretor da Fly Sports, entrou em contato 
com o presidente do Olympico, Luiz Carlos Bemfica, 
e propôs a parceria Olympico-Guga-Fly Sports. 
A Fly Sports, responsável pelo projeto em Belo 
Horizonte, atua, há 15 anos, na formação de tenistas 
e cidadãos, em um trabalho sóciodesportivo voltado 
para atletas potenciais de famílias de todas as classes 
sociais de Minas Gerais. Seu foco é a descoberta e o 
desenvolvimento de talentos para o esporte.

A Escolinha Guga também tem como objetivo descobrir 
e desenvolver o talento de crianças, de 5 a 10 anos, 
na prática do Tênis, com professores habilitados, 
metodologia e materiais adequados para a iniciação 
a este esporte. O foco é, primeiramente, a formação 
do caráter, depois a habilidade. Toda criança tem um 
talento a ser desenvolvido e cada menino ou menina 

Por Renata Fabreti

tem seu ritmo de aprendizagem. 

O importante é fazer com que a criança goste do 
Tênis. Aprenda brincando, em um ambiente lúdico 
e educativo. Faz parte da metodologia, além dos 
exercícios técnicos e táticos, brincadeiras em grupo e 
desafios de casa.

As aulas são planejadas e estruturadas e cada atividade 
desenvolvida tem seu objetivo. E o mais interessante e 
que é um diferencial é o processo avaliativo e registro 
de progressões (física e motora, técnica e tática e 
de competências sociais) de cada aluno, feito pelo 
professor responsável. 

No processo de aprendizado, cada faixa etária é 
representada por uma cor: a vermelha para a turminha 
de 5 a 6 anos marcará o espaço de treinamento. A cor 
laranja delimitará o espaço de treinamento para as 
crianças de 7 a 8 anos. Por fim, a cor verde, para as 
crianças de 9 a 10 anos de idade. 

As bolinhas e as raquetes, fornecidas pela Escolinha, 
também se diferem de acordo com a idade. A bolinha 
vai aumentando a pressão com o passar dos anos e 
as raquetes também acompanham, aumentando o 
tamanho e o peso com o avançar da idade da criança.

A Escolinha Guga já é sucesso em alguns pontos no 
Brasil, como Santa Catarina (três unidades), Distrito 
Federal (duas unidades), Pernambuco (uma unidade) 
e, agora, a Unidade Olympico Club, em primeiríssima 
mão, em Minas Gerais.

Para maiores informações, entre em contato com a 
secretaria do Clube.

Aprender a jogar Tênis 
como aprender andar 

e falar. É natural, 
intuitivo e educativo.

“ “





Eventos Sociais
Balada Jovem
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A terceira edição da Balada no Quiosque 
inaugurou a nova diretoria da Ala Jovem, 
agora sob a gestão de Matheus Bomfim. 
No dia 9 de março, a estrutura montada 
com boate e apresentação do DJ João 
Vitor recebeu, aproximadamente, 100 
jovens sócios, atletas e convidados.

O evento, que já faz parte do calendário 
social do Olympico, chama a atenção 
e agrada não só aos associados, mas 
também aos convidados que como 
Mirela Rodrigues, amiga e convidada da 
sócia Luana Monteiro, nos disse: “Essa 
festa é a melhor que se tem na região. 
Meu pai não vê problemas em eu vir, 
pois tudo é seguro e tranquilo. O resto é 
só aproveitar e dançar”.

Não perca a próxima Balada Especial 
que acontecerá na Festa Junina.



Fotos: Adriano Menezes
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Ala Jovem comemora
com sucesso sua 

3a edição

Fotos: Fernando Robert



Tome Nota
Reforma e melhorias
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Fotos: Lúcia Guatimosim

O imóvel da rua Professor Estevão Pinto, 747, também 
conhecido como “a casa”, está passando por reformas, 
a fim de se readequar às necessidades e normas 
técnicas para realização de eventos dos associados.  

Com previsão de término para julho, Nossa Casa está 
recebendo revestimento acústico, entrada exclusiva, 
melhoria nos banheiros e acessibilidade para 
deficientes, dentre outras coisas.

Além desse espaço, a quadra A (primeira do lado 
direito) receberá novas tabelas, os filtros da piscina 
semiolímpica serão trocados, a sauna masculina 
receberá piso antiderrapante e a casa de máquinas, 
reformada.

E tem mais. No segundo semestre, é a vez do nosso 
Salão Social que também contará com revestimento 
acústico, implantação das normas de combate a 
incêndio, além do conforto e requinte que merece.

Para quem não sabe, o Olympico possui um acervo de 
troféus com mais de 100 peças que contam a trajetória 
de mais de sete décadas da história do Basquete, Futsal, 
Natação, Vôlei Masculino e Vôlei Feminino do Tricolor 
da Serra.

No início do ano, a equipe da Coordenação de Esportes - 
Michele, Renata e Carolina – organizou tudo, separando 
por esporte e iniciou uma nova distribuição. 

A nova vice-presidência Social, em conjunto com a 
Coordenação de Marketing do Olympico, estuda o 
projeto de Exposição Permanente da memória do Clube, 
proporcionando ao associado o contato com o que é 
construído, a cada dia.

Conheça esse maravilhoso acervo, visitando o segundo 
andar do prédio Camil Caram, de segunda a sexta, das 13 
às 21h. 

Sala de Troféus

Fotos: Ana Paula Pinheiro



Olimpíadas do Olympico
Aconteceu

25

No dia 6 de abril, de 9 às 15h, as Olimpíadas do Olym-
pico agitaram o Clube. Nas modalidades Vôlei Femini-
no, Basquete, Futsal e Tênis, sócios e alunos das esco-
linhas mostraram todo o seu potencial. 

Com o apoio e atenção dos professores Renata Paratela 
do Vôlei Feminino, Filipe do Basquete, Black do Futsal 
e Werbet do Tênis, as crianças jogaram entre si.

O evento, que entrou de vez para o calendário do Olym-
pico, tem o intuito de proporcionar aos participantes, 
a oportunidade de competição e aos professores, de 
apresentar o trabalho que realizam. Além disso, resgata 

uma atividade que já existia no Clube, as Olimpíadas. 
Com 89 inscritos, todos foram uniformizados, cada es-
porte com sua cor e modelo específico. 

Pelas grades e arquibancadas, convidados dos nossos 
futuros atletas vieram prestigiar o acontecimento. Ao fi-
nal, com muita alegria, os pais e amigos que estiveram 
presentes tiveram a oportunidade de premiar e home-
nagear os participantes. 

E não acabou por aí: bolas, meiões, joelheiras e outros 
presentes foram sorteados. E, para fechar com chave de 
ouro, tudo terminou com um delicioso rodízio de pizza.

Fotos: Bernardo Fantauzzi e Equipe Comunicação
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Por aí!Clicou...

Happy Hour - cada vez 
melhor

Páscoa do Futsal

Fotos: Amanda Maia

Fotos: Ana Paula Pinheiro

Em abril, realizamos mais duas edições do nosso 
Happy Hour! 

Mesmo com a chuva, o clima estava aconchegante. No 
dia 5, recebemos a querida cantora Tereza Lage que 
encantou todos com seus ritmos de bolero, fazendo 
quem estava presente dançar abraçadinho. 

Já no dia 19, contamos com a presença do cantor 
Lucinho Cruz que, com seu carisma e voz charmosa, 
cantou vários hitz de samba de raiz e MPB. Dessa vez, 
foi samba no pé.

Sorteamos brindes e tivemos, também, a inauguração 

do Bar do Marcelo com especiarias da culinária árabe 
como o kibe cru, tabule e tehine. 

Do outro lado, no Bistrô Olympico, Timponi lançou 
o prato “linguiça frita com mandioca na manteiga de 
garrafa”.

Quem participou pôde desfrutar dessas delícias do 
cardápio e do clima totalmente alto astral! E vocês que 
ainda não conhecem ou não participaram dos happy 
hours, fazemos questão de convidar para os próximos. 
De 15 em 15 dias, sempre às sextas-feiras. Fiquem 
ligados nas programações no site e facebook do 
Olympico! 

Foi um sucesso a comemoração da Páscoa da 
escolinha de Futsal. Cerca de 50 alunos de 5 a 11 
anos, com a presença dos pais,  participaram de 
brincadeiras temáticas que agitaram o Clube. 

Idealizado por Fernanda Merrighi, Paola Rorato 
e Jorge, mais conhecido como Black, o evento 
promoveu a integração e a socialização das crianças.
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Comemorando a união

Fotos: Ana Paula Pinheiro

No mesmo clima de união que a equipe do Vôlei 
Masculino da Superliga B manteve durante os meses de 
treinos e competição, aconteceu na quarta-feira, 27 de 
março, o churrasco de confraternização oferecido pela 
diretoria executiva aos atletas e à equipe deste esporte. 
Um momento de lazer e descontração importante para 
reforçar a interação entre os envolvidos.

Além da equipe, estiveram presentes o presidente Luiz 
Carlos Bemfica, o vice-presidente de Esportes Walney 
Almeida, o diretor de Vôlei Masculino Marcelo Brasil, 
diretores de outras modalidades, funcionários do Clube 
e convidados ilustres, como o representante do nosso 
patrocinador, Rono Alves do Mart Minas e Tomaz 
Mendes da Federação Mineira de Voleibol.
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Fique por Dentro

Iniciativa proposta pela coordenação de Esportes, a 
Copa Olympico, que acontecerá de maio a agosto deste 
ano, pretende difundir e apresentar nacionalmente 
as modalidades esportivas que, hoje, o Olympico 
desenvolve. 

“Proporcionando maior número de participações das 
nossas equipes em torneios e competições, com 
certeza, aumentaremos a experiência dos nossos 

atletas”, conta Ticiano, coordenador de Esportes do 
Olympico.

A Copa Olympico estreia com o Basquete Sub-14 e 16, 
nos dias 17, 18 e 19 de maio. Já temos a presença do 
Minas Tênis Clube confirmada. 

Dentro da programação, ainda teremos o Sub-13 do 
Futsal, Infanto-juvenil de Vôlei Masculino e Feminino e 

todas as categorias da Natação.

Abaixo o cronograma dos jogos.

Copa Olympico

17 a 19 de maio

Basquete

Vôlei Masculino

11 a 14 de julho

Natação

3 de agosto

5 a 7 de julho

Futsal

Vôlei Feminino

27 a 30 de junho



O Olympico sediou, no dia 
13 de abril, a II COPA KIMU-
RA SPORTS 2013, organizada 
pela Kimura Sports e a Liga 
Brasileira de Jiu-jitsu. O evento 
contou com atletas das catego-
rias Mirim, Pré-mirim, Infantil, 
Infanto-juvenil, Juvenil, Adulto, Master e Sênior, masculino e femini-
no, faixas branca, amarela, azul, roxa, marrom e preta.

Nosso ginásio recebeu, aproximadamente, 1000 visitantes durante as 
cinco horas de competição. Saiba mais pelo site http://www.lbjj.com.br - 
www.kimurasports.com.br / www.kimurajj.com.br
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II Copa Kimura Sport

A Confederação Brasileira de Des-
porto Escolar (CBDE) realizou, no 
Distrito de Famagusta - Chipre, 
no período de 28 de março a 5 
de abril, o Campeonato Mundial 
Escolar de Basquete. O Brasil foi 
representado no evento, que con-
tou com 24 países, pelo Colégio 
Pitágoras Cidade Jardim de Belo 
Horizonte. (Saiba mais sobre a se-
letiva www.cbde.org.br.)

Dentre vários meninos e meninas 
que participaram dessa compe-
tição, estava Herbert Franco, 16 
anos, que representou o ideal do 
Olympico - o amor pelo esporte. 
Simpático e ao mesmo tempo tí-
mido, Herbert contou-nos o que 
quer: “jogar Basquete”. Quando 
indagado sobre o futuro: “vestibu-
lar para fisioterapia”. E diante do 
questionamento se acha que dá 
para conciliar, retruca “Claro que 

24 países, 8ª colocação e 
um atleta do Olympico

sim! Quando se quer de 
verdade, a gente conse-
gue!”

Dos 24 participantes, a 
Seleção representada pelo 
Pitágoras se classificou em 
8º lugar. Parabéns para es-
ses atletas que lutam pelo 
que sonham, com muita 
garra.
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Espaço / Bem Viver
Fotos: Fernando Robert

Foi com muita alegria que o Torneio de Buraco do 
Projeto Bem Viver chegou à sua final, no dia 22 de abril. 
Instituído por Vânia Bicalho, o Torneio contou com 
23 inscritos e foi muito elogiado pelos participantes. 
“Vaninha está sempre inovando e agitando o Projeto 
Bem Viver”, afirma Eliane Guerra, uma das vencedoras.

A dupla que ganhou o troféu foi Clene Ferreira e Eliane 
Guerra. Clene considera as atividades do Bem Viver 
um benefício à sua vida. Ela diz que participa há seis 
meses e sempre foi muito bem recebida.

Eliane Guerra foi convidada para participar e diz que 
adora a turma. Na sua opinião, é um projeto inovador 
que gera muita interação entre os participantes.

Dirigido por Maria do Carmo Bréscia, carinhosamente 
chamada de Carminha, o Projeto Bem Viver tem 10 
anos de existência e foi iniciado na gestão do presidente 
Sebastião Ferreira da Luz. Focado na Terceira Idade, 
tem como objetivo promover a interação entre os 
participantes e é aberto ao público externo.

Além dos torneios, o projeto realiza bingos, passeios 
em hotéis fazenda e idas ao cinema. E às quintas-feiras, 
os integrantes se reúnem para jogar buraco, fazendo 
amizades duradouras. “Muitos não conheciam seus 
vizinhos. Aqui, viraram amigos e, hoje, saem juntos”, 
finaliza Carminha.

Torneio de Buraco



1º Torneio de Futsal Recreativo Misto 

No dia 23 de março, teve o início do 1º Torneio 
Integração que é a mistura de jogadores Sub-35 e 
Master.

O 1º Torneio levou o nome do nosso companheiro 
Ewerton Andrade Félix e taça que no mesmo molde 
Sub-35, Master e Itinerante leva o nome de outro 
grande amigo e ex-presidente, Nismar Alves dos Reis.

Como o Campeonato só termina no dia 27 de abril, 
ainda não conhecemos o vencedor que sairá do 
confronto entre as equipes do Mercado Distrital x Aleixo 
Imóveis, nem o 3º e 4º colocados, entre Net Imóveis x 
Grupo Campeão. Mas podemos afirmar que o Torneio 
foi um sucesso, com a participação de 80 associados 
divididos em oito equipes.

A disputa da artilharia está acirrada não só entre os 

artilheiros abaixo dos 35 anos, como também entre os 
experientes da categoria Master.

Rossano Farrah, diretor de Futsal Recreativo, vem a 
público agradecer a diretoria do Olympico e funcionários 
pela colaboração e, principalmente, aos patrocinadores 
que muito ajudaram na realização desse Torneio.

Veja no quadro, abaixo, o desempenho dos artilheiros. 

                        Abaixo dos 35 anos 
Guilherme Vale       Mercado Distrital     10 gols 
Ian                         Grupo Campeão         8 gols 
Fiapo                      Aleixo Imóveis           8 gols  

              Artilheiros Master, acima de 35 anos
Rossano               Mercado Distrital        7 gols  
Ricardo Mendes   Net Imóveis                4 gols   
Júlio                    Grupo Campeão          3 gols
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Torneio Ewerton de Andrade Félix

Fotos: Sìlvio Abras e Mário Bomfim

Eventos Recreativos
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Eventos Recreativos
Festival da Escolinha de Natação
Mais um sábado na água, assim começou o dia 13 de 
abril aqui, no Olympico. Organizado pelos professores 
Dimas e Leandro, o Festival da Escolinha de Natação 
contou com aproximadamente 50 peixinhos que caíram 
na água com muito fervor para mostrar aos pais e aos 

convidados presentes o que já aprenderam.

A turma não fez por menos, apenas por serem princi-
piantes e em todas as modalidades, desfilaram pela 
piscina semiolímpica.

Fotos: Álvaro Starling



Torneio Interno de Sinuca Regra Mista
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Eventos Recreativos

A diretoria de Sinuca do Olympico realizou, no mês 
de março, o segundo Torneio de Sinuca Regra Mista 
que, hoje, de acordo com a Confederação Brasileira 
de Sinuca e Bilhar será a regra oficial dos torneios re-
alizados em campeonatos oficiais no Brasil. 

Com 18 participantes, os jogos aconteceram aos 
sábados e domingos, o que movimentou bastante o 
salão. A entrega dos troféus foi feita em um animado 
churrasco de confraternização.

Saíram destacados o campeão Roberto Dutra, o vi-

ce-campeão Geraldo Magela, o 3º colocado Paulo 
Bomfim e o destaque para a melhor tacada do Torneio 
foi para Geferson Freitas, com 55 pontos.

O diretor de Sinuca, José Sílvio Abras, agradece a par-
ticipação de todos, inclusive dos funcionários e das 
pessoas que participaram, direta ou indiretamente, da 
realização do evento. E aproveita a oportunidade para 
convidar os amantes da Sinuca a participarem da 5ª 
Copa Olympico de Sinuca que será disputada na regra 
brasileira, nos dias 18 e 19 de maio.
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Torneio de Squash
Eventos Recreativos

De março a outubro deste ano, a Federação Mineira 
de Squash realiza o Circuito Mineiro de Squash 2013. 
Das sete etapas, a primeira aconteceu entre os dias 7 a 
10 de março, na academia Winner, no Estoril e contou 
com 86 inscritos. O nosso Olympico foi representado 
por três sócios: Daniel Cardozo pela 5ª Classe, Daniel 
Hermeto pela 6ª Classe e Leandro Monteiro pela 7ª 
Classe. 

Com excelente resultado, Daniel Cardozo e Daniel 
Hermeto finalizaram essa etapa, respectivamente, 
como vice-campeão e campeão das Classes das quais 
participaram. Leandro também foi muito bem e chegou 
às quartas de final.

A segunda etapa, de 5 a 7 de abril, aconteceu em 
Uberlândia. Com mais um ótimo resultado, Daniel 
Cardozo foi o campeão da 5ª Classe e Daniel Hermeto, 
vice na 6ª Classe. 

Ainda este ano, acontecerá o Campeonato Mineiro, 
que contará com a participação dos quatro melhores 
colocados de cada categoria do Circuito. Com pontuação 
já acumulada, Daniel Cardozo está classificado para a 
Copa do Brasil que será realizada no final de maio, no 
Rio de Janeiro.

Fique de olho e vamos torcer. Acompanhe pelo site da 
Federação Mineira de Squash, www.fmsquash.com.br.
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Eventos Recreativos
Torneio de Tênis Marcelo Bernardes
O 1º Torneio Interno de Tênis de 2013 homenageou o 
sócio Marcelo Bernardes que, além de frequentador 
assíduo, é apoiador e amante deste esporte. 

Os jogos se iniciaram no dia 20 de abril e a previsão para 
término é no dia 26 de maio. Na abertura, observou-se 
alto nível de desempenho, como nos conta o diretor de 
Tênis Sávio Toledo: “Os jogos do primeiro final de semana 
foram ótimos. Exatamente o que se espera de partidas 
que valem premiação. A gente nota, perfeitamente, o foco 
e o empenho dos jogadores em conquistar o resultado”.

Como destaque deste primeiro final de semana temos 
uma excelente participação na chave feminina, o que não 
aconteceu em edições anteriores, resultado do brilhante 
trabalho dos nossos professores nas escolinhas. 

No final de semana dos dias 27 e 28 de abril, aconteceu 
o fechamento da primeira rodada, já demonstrando que 
alguns confrontos da repescagem prometem acirrar 
ainda mais o clima de disputa. Quanto aos resultados, 
foi possível ver vitórias por atletas mais preparados 
técnica e psicologicamente. E Sávio completa: “O fator 
psicológico tem extrema importância neste esporte. Nem 
sempre o jogador considerado “melhor” sai vitorioso, 
devido à enorme influência do fator emocional durante 
a partida. Este é um dos componentes que faz do Tênis 
uma modalidade tão fascinante.”

Compareça às nossas quadras para assistir a este 
espetáculo. Acompanhe também no facebook e no site, 
os resultados.

Fotos: Álvaro Starling
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Eventos Recreativos
Torneio Interno de Vôlei Nivel A Antônio Barcelos
Aconteceu nos dias 13, 14, 20 e 21 de abril, o Torneio 
Interno Antônio Barcelos de Vôlei Nível A. Com o intuito 
de reunir os associados que possuem maior experiên-
cia nas quadras de Vôlei, esse Torneio contou com 30 

inscritos, entre homens e mulheres. A equipe vencedo-
ra, formada por membros  da mesma familia,  recebeu 
a premiação durante o churrasco de confraternização.



Eventos Recreativos
Palestra para o Esporte

Ação Social Dia das Mães
Fotos: Amanda Maia

Engana-se quem pensa que os envolvidos no mundo 
esportivo não passam por momentos de estresse. Por 
se tratar de um problema sério em nosso meio e me-
recer especial atenção, o departamento psicossocial 
do Olympico Club organizou a 1ª Palestra do Programa 
de Interação do Esporte, na noite da segunda-feira 15 
de abril. Recebemos a Mestre em Ciências do Esporte 
pela UFMG e Psicóloga do Esporte, Marisa Lúcia de 
Mello Santiago, que focou sua palestra sobre o tema 
“A Psicologia do Esporte e suas Interfaces”, fazendo 
um importante recorte sobre a “síndrome de Burnout”, 
assunto abordado em sua tese. 

Francisco Marzano, diretor de Natação do Olympico, 
apontou “Ficaram caracterizados, na sequência da pa-
lestra, fatores e pontos muito comuns em nosso Clube 
e que podem interferir no desenvolvimento do esporte: a 
ansiedade e pressão imposta pelos pais; a pressão ime-
diata da diretoria, o stress gerado pelo treinador, a falta 
de apoio e a cobrança imediata de resultados positivos.”

Marzano ainda completa que atitudes desse tipo, como 
palestras e encontros, só ajudam a esclarecer e fortalecer 

o trabalho do Olympico e reverter situações que não são 
fáceis de evitar.

Agradecemos o fabuloso trabalho da psicóloga Marisa 
e da Coordenação de Esportes.

Marisa Lúcia de Mello Santiago - CRP04/13279:
Mestre em Ciências do Esporte - UFMG - Área: Psicologia 
do Esporte. Psicóloga clínica atendendo atletas desde 2007; 
Psicóloga da pré-temporada dos árbitros da FMF (2012); 
Psicóloga da categoria Juvenil de Futebol do Desportivo 
Minas (2012); Psicóloga do Projeto Caça Talento no Fute-
bol (2011); Professora da disciplina Personalidade no Es-
porte do curso de pós-graduação em Psicologia do Esporte 
da Universidade Gama Filho-RJ (2010-atual); Professora 
da disciplina de Psicologia do Esporte do curso de espe-
cialização em Fisioterapia, área de concentração: Esportes 
da UFMG (2011); Colaboradora e membro do LAPES/CE-
NESP-UFMG, acompanhando o Prof. Dr. Dietmar Samulski 
(2008-2011); Monitora da disciplina Psicologia do Esporte 
na EEFFTO-UFMG (2010-2011).

A referida ação é um projeto psicossocial que propõe a
arrecadação de doações de material de higiene pessoal
para as mães assistidas pela Aura – Casa de Apoio a
Crianças e Adolescentes com Câncer.

Essa instituição foi escolhida por se tratar de uma en-
tidade sem fins lucrativos que se mantém através de
doações e parcerias. Bem como pela confiabilidade,

a seriedade do trabalho executado, apoio, carinho e
segurança dedicados às crianças, adolescentes e às
famílias acolhidas pela instituição.

Através de iniciativas como esta, buscamos estimular a
solidariedade e o respeito ao próximo; sensibilizar os
atletas sobre a importância da família; conscientizá-los
sobre os valores éticos e morais; além de contribuir
para o desenvolvimento individual e social dos nossos
jovens atletas.
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Saúde e Bem-estar
Musculação:

levantar peso promove a saúde.
Prof. Marcos Borges Junior - CREF: 2667 G/MG

Que a atividade física é um potente 
recurso para promover a saúde e pre-
venir doenças, todos nós sabemos. 
Todos os meios de comunicação, há 
anos, fortalecem essa informação, 
porém os exercícios aeróbios (cor-
rida, natação e caminhada) foram 
sempre privilegiados e recomenda-
dos constantemente, em detrimento 
de outras formas de se exercitar. A 
musculação foi uma modalidade que 
sofreu com essa situação. A frase 
“caminhar para saúde e levantar peso 
para estética” é dita, até hoje, no am-
biente da academia.

Não pretendo escrever contra os exer-
cícios aeróbios, mesmo porque são 
excelentes para a saúde. Pretendo 
corrigir o conceito errado da mo-
dalidade musculação. Musculação 
é uma forma de exercitar com peso 
que promove uma resistência contra 
o movimento humano. 

Atualmente, é a modalidade com 
maior número de praticantes dentro 
de uma academia, mas nem sem-
pre o aluno conhece os verdadeiros 
benefícios dessa prática. É indiscu-
tível sua capacidade de modelar e 
fortalecer o corpo (este fenômeno é 
denominado de hipertrofia e aconte-
ce com homens, mulheres, jovens 
e idosos). De acordo com o Colégio 
Americano de Medicina do Esporte 
(2009), outros benefícios podem ser 

esperados por quem pratica a mus-
culação, como a melhora da função 
cardiovascular, a diminuição do risco 
de doenças cardiovasculares, a pre-
venção da diabetes tipo II, a preven-
ção da osteoporose, a prevenção da 
sarcopenia, o menor risco de câncer 
de cólon, o emagrecimento, a redu-
ção do colesterol, a manutenção da 
funcionalidade, o aumento da autoes-
tima e o combate à depressão. 

Hoje, vemos os idosos e portado-
res de doenças crônicas utilizarem 
a musculação com toda segurança 
para obter seus benefícios. Não é 
necessário sofrimento, pois os exer-
cícios são realizados em máquinas 
seguras. Os pesos são compatíveis 
com a força de cada aluno e existem 
pausas entre as séries, tornando a ati-
vidade segura e confortável. Se você 
ainda não praticou ou já praticou há 
muito tempo, reconstrua seus con-
ceitos. Converse com um profissio-
nal de Educação Física especialista 
em musculação e experimente uma 
maneira segura e eficaz de promover 
sua saúde.  
      
A Akademia Olympos oferece uma 
equipe interdisciplinar composta de 
profissionais de Educação Física, Fi-
sioterapia e Nutrição que juntos po-
derão recomendar a musculação com 
segurança e eficácia. Venha nos fazer 
uma visita!



Espaço Aberto
Mart Minas

Acreditando
que o sucesso 

nasce do querer 
e determinação, 

o Mart Minas tem 
orgulho de fazer 

parte deste 
grande time.

“
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O Mart Minas atacado e varejo é uma empresa voltada
para o consumidor final, pequenos e médios varejistas
e, também, os transformadores como: padarias, bares,
restaurantes, hotéis e motéis.

Fundada em 2001, inaugurou sua primeira loja em Di-
vinópolis. Com um atendimento diferenciado, preços 
imbatíveis e uma forte parceria com seus fornecedores, 
surgiu a necessidade de ampliar seus negócios. Em 
2002, foi inaugurada uma nova loja em Contagem e, 
a partir daí, o Mart Minas iniciou uma trajetória para 
conquistar o mercado dentro do Estado.

Com localização privilegiada em cidades pólo, tais 
como Juiz de Fora, Contagem, Divinópolis, Governador
Valadares, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia, as uni-
dades do Mart Minas atendem cerca de 126 cidades
próximas às regiões onde estão inseridas.

Com um mix de 10.000 itens compostos por alimentos
perecíveis, não perecíveis, higiene, limpeza, bazar, 
bombonière e bebidas, as lojas estão estruturadas para
atender seus clientes de forma eficiente e rápida.

Os constantes investimentos geraram um diferencial
diante da concorrência, buscando a competitividade 
através de investimentos em infraestrutura, tecnologia
e aperfeiçoamento constante de seus colaboradores.

2013 será um ano de grandes investimentos. Em mar-
ço, foi inaugurada a loja de Uberlândia e o grupo prevê 
a inauguração de mais cinco lojas. Com essa amplia-
ção, a empresa contará com 13 lojas de atacado e vare-
jo e fortalecerá, ainda mais, a sua presença no mercado 
mineiro.

Por apostar no desenvolvimento social e esportivo, o
Mart Minas estampa sua marca, desde 2011, no Vôlei
Masculino do Olympico.

“Acreditando que o sucesso nasce do querer e deter-
minação, o Mart Minas tem orgulho de fazer parte deste 
grande time.”

“
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Excelência no Esporte

PATROCÍNIO APOIO

Rumo ao Metropolitano e Estadual
Desde o início do ano o esporte do Olympico já está na 
batalha dos Torneios, mas agora iniciam os mais im-
portantes: os campeonatos Metropolitanos e Estaduais.

No início de Abril, foi a vez do Futsal que ingressou 
no Metropolitano e já estreou o placar nas categorias 
do sub-13 e sub-15 com belas vitórias. A natação e o 
Basquete sub 14 também já começaram as atividades 
e tal como todas as outras modalidades e categorias, o 
ano de 2013 é o ano que o Olympico irá Desde o início 
do ano, o esporte do Olympico já está na batalha dos 

torneios, mas agora se iniciam os mais importantes: os 
campeonatos Metropolitanos e Estaduais.

No início de abril, foi o Futsal que ingressou no Me-
tropolitano e já estreou o placar nas categorias Sub-13 
e Sub-15 com belas vitórias. A Natação e o Basquete 
Sub-14 também já começaram as atividades e tal como 
todas as outras modalidades e categorias, demonstram 
que 2013 é o ano em que o Olympico irá colher os re-
sultados do que foi plantados com o projeto Excelência 
no Esporte. 

Fotos: Ana Paula Pinheiro
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Transparência de Gestão

TOTAL DO PASSIVO

BALANÇO PATrImONIAL
Em 31 DE DEZEmBrO DE 2011 e 31 DE DEZEmBrO DE 2012

PrELImINAr
(valores expressos em reais)

LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS SANTOS - PRESIDENTE
VICTOR BRAGA CARVALHO - CONTADOR CRC/MG 057722

ATIVO Dez./2011  

TOTAL DO ATIVO 3.587.071,79         3.679.704,59

PASSIVO Dez./2011  

3.587.071,79         3.679.704,59

PASSIVO

Dez./2012  

Dez./2011  Dez./2012  
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Convênios / Parceiros

Lúcia Helena
Oficina da Beleza

Conforto e comodidade para sócios e
não sócios. 

Agora com limpeza de pele.
Às terças e quartas, especialmente aberto

até às 22h. 
Garanta seu horário.

Rua Professor Estevão Pinto, 783.

Tel. 3073 9140 / 9730 6034 / 8610 0752

8658 4941 / 3073 9147



Telefones Úteis
ACADEMIA DOS ATLETAS
3073 9127 - Mateus Hamdan
ADMINISTRATIVO
3073 9101 - Simone Queiroz
AKADEMIA OLYMPOS
3073 9109 - Recepção
3073 9110 - Fernando/Gustavo
ALMOXARIFADO
3073 9117 - Wander Martins/Júlio Lellis
COMPRAS
3073 9105 - Jeferson
COMUNICAÇÃO
3073 9118 - Lúcia Guatimosim
3073 9120 - Amanda Maia
ESPORTES
3073 9102 - Ticiano Rottenstein
3073 9123 - Carolina Ribeiro Vaz
ENFERMARIA
3073 9124 - Clarice 
ESPORTIVA
3073 9126
EVENTOS E NEGÓCIOS
3073 9119 - Luíza Wollny
MARKETING
3073 9122 - Ana Paula Pinheiro
NATAÇÃO/HIDROGINÁSTICA
3073 9137 - Fred/Dimas/Alexandre/Leandro
PORTARIA
3073 9108 - Alberto/Edeírson/Warlei/Geraldo
RECURSOS HUMANOS
3073 9103 - Cida Cunha/Gelice
SALÃO DE BELEZA
3073 9140 - Lúcia Helena
SALÃO DE SINUCA
3073 9129 - Edimar
SECRETARIA
3073 9111 /12 /13 /14 
Sheila/Fernando/Mário/Rafael
TESOURARIA
3073 9104 - Leonardo/Géssica
VESTIÁRIO FEMININO
3073 9136
VESTIÁRIO MASCULINO
3073 9135

LANCHONETE CENTRAL
2a, 3a e 5a

8h às 22h
4a e 6a

8h às 23h
Sábados, domingos e feriados
8h às 20h

PARQUE AQUÁTICO - PISCINA SEMIOLÍMPICA
2a feira - disponível a partir das 7h / 21h
3a feira - disponível a partir das 6h / 21h
4a feira - disponível a partir das 6h / 22h
5a feira - disponível a partir das 6h / 20h
6a feira - disponível a partir das 7h / 22h
Sáb., dom. e feriados - disponível a partir das 6h / 19h

SAUNA FEMININA 
2a, 4a e 6a

16h30 às 21h
Sábados, domingos e feriados
09h30 às 17h

SAUNA MASCULINA
2a, 3a, 5a e 6a

Seca: 17h às 21h
Vapor: 17h às 21h30
Quartas-feiras
Seca: 17h às 21h
Vapor: 17h às 22h 
Sábados, domingos e feriados
Seca: 9h30 às 13h
Vapor: 9h30 às 17h

SECRETARIA
2a a 6a

9h às 19h
Sábados e feriados
9h às 13h
Domingos
Fechada

SINUCA
2a, 3a e 5a

17h às 22h
4a e 6a

17h às 23h
Sábados, domingos e feriados
7h às 20h

Horários de Funcionamento



Anel Rodoviário, km 4,5
             (entre Av. Catalão e Av. Pedro II)

(31) 3029-2700
       Tecar ANEL

(31) 3078-3700
Av. Senhora do Carmo, 777Tecar SION

O CINTO DE SEGURANÇA PODE SALVAR VIDAS.

Descontos exclusivos para compras de carros;

Taxas de financiamento abaixo do mercado;

15% de desconto em peças e mão de obra;

Planos exclusivos de financiamento;

Prioridade no agendamento de revisões;

Atendimento personalizado com hora marcada.

Benefícios Exclusivos
para toda a Família de Associados.

Agora o associado do Olympico 
não é apenas um cliente.
É um privilegiado TECAR.


