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Mart Minas 
O mais completo atacado 
e varejo de Minas Gerais, 

agora em Alfenas.
Fundado em 2001, o atacado e varejo Mart Minas é um segmento voltado para os 
pequenos e médios comerciantes, tais como: padarias, bares, restaurantes, hotéis, 
motéis e também o consumidor fi nal.

Possui lojas em cidades pólo (Divinópolis, Governador Valadares, Uberaba, Juiz de 
Fora, Sete Lagoas , Uberlândia, Contagem, Patos de Minas, Ituiutaba ), que atendem 
cerca de 240 cidades próximas às regiões onde estão inseridas.

A rede conta com um mix de mais de 10.000 itens voltado para o genêro alimentício 
perecível, não perecível, de higiene, limpeza, bazar, embalagens, bomboniere e 
bebida.

No próximo dia 27 Fevereiro, às 10 horas da manhã, será inaugurada a mais nova 
loja do grupo, na cidade de Alfenas. Com área de venda de 4.633 m², estacionamento 
amplo para 240 veículos e 18 check-out (caixas) para atender com velocidade e 
efi ciência seus clientes.

O Grupo Prevê inauguração de mais 3 lojas ainda este ano, nas cidades de Ipatinga, 
Araporã e Pouso Alegre.
 
Com essa ampliação, o Mart Minas  fortalecerá ainda mais sua presença no mercado 
Mineiro.

www.martminas.com.br



3

Mart Minas 
O mais completo atacado 
e varejo de Minas Gerais, 

agora em Alfenas.
Fundado em 2001, o atacado e varejo Mart Minas é um segmento voltado para os 
pequenos e médios comerciantes, tais como: padarias, bares, restaurantes, hotéis, 
motéis e também o consumidor fi nal.

Possui lojas em cidades pólo (Divinópolis, Governador Valadares, Uberaba, Juiz de 
Fora, Sete Lagoas , Uberlândia, Contagem, Patos de Minas, Ituiutaba ), que atendem 
cerca de 240 cidades próximas às regiões onde estão inseridas.

A rede conta com um mix de mais de 10.000 itens voltado para o genêro alimentício 
perecível, não perecível, de higiene, limpeza, bazar, embalagens, bomboniere e 
bebida.

No próximo dia 27 Fevereiro, às 10 horas da manhã, será inaugurada a mais nova 
loja do grupo, na cidade de Alfenas. Com área de venda de 4.633 m², estacionamento 
amplo para 240 veículos e 18 check-out (caixas) para atender com velocidade e 
efi ciência seus clientes.

O Grupo Prevê inauguração de mais 3 lojas ainda este ano, nas cidades de Ipatinga, 
Araporã e Pouso Alegre.
 
Com essa ampliação, o Mart Minas  fortalecerá ainda mais sua presença no mercado 
Mineiro.

www.martminas.com.br



4

Sumário

Vendas de Cota
Informamos que, A PARTIR DE 20/12/2013, o valor da cota do 
Olympico será:
- R$ 10.000,00 (dez mil reais) para pagamento em 10 vezes        
. (entrada, mais 9 parcelas de R$ 1.000,00).

- R$ 9.000,00 (nove mil reais) para pagamento à vista.
- R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) 
- Taxa de transferência para terceiros.

10 Nossa História
Valéria e Tereza Nowiscki

20 Eventos Sociais 
Colônia de Férias

13 Segurança nas 
piscinas

22 Eventos Sociais
Olympico 74 anos



5

Acesse e fique por dentro das programações
dos eventos sociais e esportivos.

www.olympico.com.br 

Olympico da Serra Olympicobh

19

Fale com a Gente
Canal aberto com o associado para responder 
as principais dúvidas, ouvir críticas e registrar 

elogios e sugestões.
e-mkt@olympico.com.br

31 3073 9122

27 Segurança na Serra

Superliga B

28 Peneiradas 2014

31
Reunião com a
Coordenação de
Esportes



6

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente
Luiz Carlos Bemfica Cotta 
Santos
Vice-presidente Administrativo
Guilherme Andrade O. Bernis
Vice-presidente Financeiro
Valter Francisco da Silva
Vice-presidente de Esportes 
Walney José de Almeida
Vice-presidente Social
Daniel de Oliveira Cardozo

DIRETORIA SOCIAL/ESPORTES
Ala Jovem
Matheus Bomfim (1º ano)
Basquete
Flávio Rezende Magalhães
Futsal
Walfrido Garcia B. Filho 
Futsal de Recreação
Rossano Américo Farah 
Projeto Bem Viver
Maria Carmen Bréscia Fonseca
Natação
Francisco Marzano O. Souza
Peteca
Matheus Jorge Rodrigues Neto
Sinuca
José Sílvio Abras

Squash
Daniel de Oliveira Cardozo
Tênis 
Sávio Luis Toledo
Voleibol Feminino
Carlos Reinaldo S. Bomfim
Voleibol Masculino
Marcelo Brasil

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

COMISSÃO FISCAL SUPLENTE
Marco Antônio C. da Cunha
Rodrigo Teixeira Magalhães
Ruy Gomes da Silva Filho

PRESIDENTE DO CONSELHO
Paulo Martins S. F. Bomfim

CONSELHO EFETIVO
Ângelo Alberto Maestrini
Antônio Chaves Fernandes
Antônio Pinheiro de Almeida
Breno Moreira Montoni
Carlos Alberto Silva Barros
Cláudio Silva de Mello
Cristovão Eyer Cabral

Daniel de Almeida Barra
Ewerton Andrade Félix
Gustavo Dias E. Sarmento
Gustavo Durso
Helton de Oliveira
Henrique Murta Barros
Humberto Pereira da Cunha
Ignácio de Loyola Eyer Cabral
Inimá Rodrigues Souza
João Eduardo D. Valim
João Penna Martins Vieira
Jorge Pereira dos Santos
José Ângelo Tameirão
José Carlos Antunes
José Expedito Ferreira
Júlio Antônio A. de Carvalho
Luiz Augusto Duarte Perdigão
Luiz Lage de Laurentys
Marcelo Pereira Camilo
Marcus V. Hudson Nascimento
Maurício Zuquim Macedo
Paulo Cesar Eterovik Baranda
Paulo César Seabra Gomes
Pedro Gaspar Wanner
Ricardo Siqueira Campos
Robelman José Alves
Rômulo Ferolla
Rômulo Rocha Mesquita
Ruben Marques Fraga Júnior
Sônia Maria Monteiro

Thomaz de Aquino Pimenta
Vicente Salete Borges

CONSELHO SUPLENTE
Antônio de Pádua Felga Fialho
Érica Daniel Timponi
Fábio Augusto Gentil Buarque
Felipe Bastos Barros
Felipe Camargo Lopes
Frederico Timoteo de Castro
João Carlos Guimarães
Juliana Mancini Henriques
Leonardo Mourão Cardoso
Lucas Grossi Torres
Paulo Beltrão da Cunha
Paulo Tarciano Neves Campos
Pedro Rocha Galvão Júnior
Renata Keile Fabreti de Oliveira
Rodrigo Cezar de Freitas
Rogério Luiz Lemos Carneiro
Rossano Américo Farah
Vinícius Drummond Martins

CONSELHEIROS NATOS
Hélcio Nunan Macedo
Gercernir Colen
Sebastião Ferreira da Luz
Nismar Alves dos Reis

EXPEDIENTE 

EDITORA
Projeto Gráfico e Design
Lúcia Guatimosim
comunicalucia@olympico.com.br 

COMERCIAL/MARKETING
Rafaela Almeida
rafaelamkt@olympico.com.br 

REDAÇÃO
Kíria Ribeiro
redacao@olympico.com.br

REVISORA
Adelina Sette - CRP 1592
adelina@inmidiabh.com.br 

FOTOGRAFIA
Fernando Robert

EVENTOS E NEGÓCIOS
Anna Carolina Alves
eventosenegocios@olympico.com.br
(31) 3073 9119 / 9768 6700   

Rua Professor Estêvão Pinto, 735 - (31) 3073 9111 / (31) 3073 9112 
Serra - Belo Horizonte/MG

Fundado em 4 de fevereiro de 1940 por 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, tendo como Presidente de Honra Juscelino Kubitscheck de Oliveira.

1

E D I Ç Ã O  N Ú M E R O  1 5  /  2 0 1 4  -  A N O  4  -  W W W. O LY M P I C O . C O M . B ROLYMPICO
CLUB

A história continua!

74 anos e uma nova geração

de 11 aventureiros

Especial

Foto capa: Gilberto



7

Luiz Carlos Bemfica
Presidente

Editorial Caros amigos, 

Mais um ano se inicia para o Olympico, mais uma chan-
ce de realizarmos ainda mais ações para esse Clube tão 
querido. É sempre muito gratificante observar como tem 
crescido a família Olympico, como o carinho pelo Trico-
lor da Serra tem amadurecido nos corações de cada um 
que se envolve com as atividades proporcionadas pelo 

Clube. Isso porque o Olympico é, e sempre foi com-
prometido com seus associados. 

Já entrando no meu quarto ano de mandato, o Clube 
completa 74 anos de tradição e modernidade. Como 
é bom fazer parte dessa história. Como é bom ver os 
nossos atletas se destacando e tornando-se verdadei-
ros campeões em qualquer modalidade, categoria, e 
sendo convocados constantemente para fazer parte 
das Seleções Mineira e Brasileira. Como é bom ver 
os nossos funcionários satisfeitos com o andamento 
do Clube, sendo valorizados e permanecendo conos-
co durante longos anos. E, claro, os associados que 
nos motivam a continuar crescendo, cada vez mais. 

Com a nossa meta de formar gerações, nossas pers-
pectivas para esse ano são as melhores possíveis no 
que diz respeito a prosseguir com os projetos nos 

âmbitos esportivo e social. Por isso, todos nós inicia-
mos mais um ano com muita alegria e entusiasmo, a fim 
de buscarmos sempre o bem-estar das pessoas que fre-
quentam e têm o Olympico como uma segunda casa. 

Projetos, eventos e aquisições sempre fazem parte do 
planejamento do Olympico. Não mediremos esforços 
para que tudo saia da melhor maneira possível, visando 
manter o Clube em posição de destaque no cenário na-
cional.  Contem conosco, o Clube estará a postos para 
fazer sua parte e proporcionar lazer, cultura, educação e 
esporte a todos os tricolores

Um abraço,

Luiz Carlos Bemfica

Foto: Lúcia Guatimosim
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•  Atendimento em todas       
as áreas da oftalmologia

• Hospital-dia (Day-clinic)

• Centro cirúrgico 

• Urgência 24 horas

rodape21x8.indd   1 21/02/14   11:04

o Olympico prima por garantir uma boa qualidade de vida e bem-estar 
a todos os seus associados. Por esta razão é cobrado o condomínio 

mensal, reajustado anualmente, a fim de cobrir as despesas com 
limpeza e conservação, salários, encargos, segurança, energia elétrica, 

água, telefone, IPTU e a manutenção preventiva e corretiva da 
infraestrutura, despesas essas que, igualmente, 

são reajustadas ao longo do ano. 
Em 1/2/2013, após aprovação do Conselho Deliberativo 

do Olympico Club, foi implementada a cobrança mensal, junto 
ao condomínio, da Taxa de Contribuição e Melhorias, no valor de 

R$ 15,00 (quinze reais) e destinada, exclusivamente, à formação de 
um fundo para aquisição de bens, melhorias e ampliação de 

infraestrutura. A taxa será cobrada por 36 (trinta e seis) 
meses consecutivos.

É o Olympico Club cuidando e preservando seu ambiente para melhor 
aproveitamento dos seus associados e das futuras gerações. 

Contamos com todos vocês!

Srs. Associados,
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Com a Palavra, o Sócio
Os anos se passam e as histórias permanecem. Afinal, 
74 anos de fundação trazem lembranças, reflexões e 
sentimentos que amadurecem na vida das pessoas 
envolvidas, ao longo desses anos, no ambiente do 
Olympico. O Com a Palavra dessa edição traz alguns 
depoimentos de pessoas que ajudaram a tornar o 
Clube o que é hoje, que contribuem para perpetuar 
o nome da unidade em todos os cantos de Minas 
Gerais e, também, daqueles que quiseram ingressar 
no Olympico recentemente para fazer parte dessa linda 
história. 

Carminha Bréscia (diretora do grupo Bem Viver) 
Parabéns a você, Olympico 
Club, pelos seus 74 anos! 
Amo você, pois é o meu 
refúgio favorito, onde encontro 
pessoas queridas. Passo 
momentos muito felizes 
quando estou “ao seu lado”. 
Continue crescendo, formando 
gerações e fazendo minha 
alegria. Parabéns aos seus 
dirigentes pela garra com que conduzem esse espaço 
tão querido.

Maria de Fátima Nunes - Fafá (sócia) - Falo sempre que 
o Olympico é a continuação 
da minha casa. Afinal, são 
37 anos no Clube. Tenho 
o imenso prazer em poder 
fazer parte dessa linda 
história. Sou muito bem 
relacionada com todas 
as pessoas envolvidas e 
quero sempre demonstrar 

o amor que eu tenho pelo Olympico. Agradeço pelos 
momentos vividos, pelos risos e pelos amigos que fiz! 

Diogo Heller (novo só-
cio) - O Olympico faz 
parte da minha história. 
Sempre fez. Eu estudei 
no Jardim Olympico que 
ficava localizado onde, 
hoje, é a Akademia Olym-
pos, e passava o recreio 

escolar no Clube. Depois de muitos anos, resolvi voltar 
porque me sinto bem acolhido no Clube. Parabéns pe-
los 74 anos, Olympico!

Inimá Souza (conselheiro da 
Comissão de Ética e Disciplina) 
O Olympico é referência social e 
esportiva de gerações. O Clube 
insere-se, definitivamente, na 
rica história da sociedade da 
capital mineira! 

Luísa Campos (nova sócia) - Considero o Clube como 
minha segunda casa. Estou há 
pouco tempo no Olympico, mas 
já me sinto muito confortável para 
dizer isso. É um lugar em que 
posso aproveitar e, ao mesmo 
tempo, descansar com minha 
família. Proporciona tranquilidade 
e isso me fascinou muito. É bom 
poder iniciar uma história nesse 

Clube que é tão tradicional. 
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O Olympico sempre marcando gerações e fazendo 
parte da vida de diversas pessoas! 

Se você tem interesse em contar também a sua 
história no Clube, entre em contato pelo email:

redacao@olympico.com.br.
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Nossa História

Foto: Fernando Robert
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Valéria e Tereza Nowiscki

Sabemos que o 
cenário mudou 

bastante, mas, ainda 
assim, é necessário 

reforçar sempre. “

“

Ao lado, Valéria de preto e Tereza de vermelho, acima, na quadra de Peteca

Com personalidades e jeitos diferentes, cada qual com 
as suas características. Porém, unidas em torno de uma 
vontade única: a de demonstrar o amor pelo esporte. 
O Nossa História desta edição traz duas jovens irmãs 
que resgataram a história do Futsal Feminino dentro do 
Clube. Estimular as modalidades para mulheres de todas 
as idades sempre foi o desejo das irmãs Valéria e Tereza 
Nowiscki que estão no Olympico, há mais de sete anos. 
Futsal, Peteca, Vôlei são algumas das modalidades que 
elas mais praticam. Mas tudo começou com o Futsal, 
quando perceberam que o esporte em questão não era 
muito praticado por mulheres, no Clube. “Ficávamos 
intrigadas com isso e queríamos que elas tivessem 
interesse em aprender a jogar”, disse Valéria. 

Com o passar do tempo, foram convidando as sócias 
do Clube, na tentativa de começar a montar 
equipes para a disputa de jogos recreativos. 
E não é que deu certo? As turmas foram 
se formando e foram surgindo pessoas 
interessadas. Uniram um grupo de mulheres 
que lutavam por cada lance, por cada dividida, 
por cada ponto, e formaram times de Futsal e 
Peteca. “Foi tudo muito difícil porque, de vez 
em quando, muitas faltavam aos jogos. Temos 
tentado desenvolver um bom trabalho, pois 
amamos esporte”, afirmou Tereza.  

Hoje, as irmãs buscam reafirmar ainda mais 
a presença feminina em esportes pelo Brasil. 
“A participação feminina é muito importante. 
Sabemos que o cenário mudou bastante, mas, 
ainda assim, é necessário reforçar sempre”, 
comentou Valéria. Para dar continuidade aos 
projetos, as duas pretendem inovar também na Sinuca, 
com planos de tentar introduzir essa modalidade no 
cotidiano das mulheres. O amor pelo esporte e pelo 
Olympico cresce nelas, a cada dia. E a vontade de 
demonstrar esse sentimento também!  

Se você, mulher, estiver interessada em entrar para esse 
grupo, procure por elas aos domingos, pela manhã. 
Venha fazer parte dessa equipe de revelações! 

Fotos: Fernando Robert
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Consciência Social

Sustentabilidade não é um modismo. Sustentabilidade é 
uma necessidade. Lemos, vemos e ouvimos esse termo 
cada vez mais, em diversos veículos de comunicação. 
Não é para menos. Estamos enfrentando conflitos 
mundiais que serão minimizados através de práticas 
sustentáveis. Mas você sabe como se enquadra nisso?

O primeiro passo é entender o que, efetivamente, 
esse termo significa e quais suas aplicações. De 
acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), 
“desenvolvimento sustentável é aquele que atende as 
necessidades das gerações atuais, sem comprometer 
a capacidade das gerações futuras de atenderem suas 
necessidades e aspirações”. 

Problemas ambientais em toda parte do planeta são um 
chamado para práticas sustentáveis. E o envolvimento 
não é somente de um ou de outro. TODOS SOMOS 
RESPONSÁVEIS. Empresas de todos os portes, 
governos, sociedade civil e você!

Precisamos repensar nossas relações com as coisas e 
com as pessoas, lembrando que nossa matéria é finita e 

que todos devemos embarcar juntos em um recomeço 
com mais consciência, diálogo, reciprocidade, 
transparência, ética, leveza, prosperidade e qualidade 
(de vida)! É aquela velha história: o que vale mais - 
“ter” ou “ser”? E “ser” o quê?

Fazemos parte de uma teia e precisamos buscar formas 
mais sustentáveis de viver, conviver e trabalhar. Buscar 
minimizar o impacto que trazemos para o planeta, a 
nossa marca. Repensar o consumo, reutilizar mais do 
que gastar. Revisar o tempo que dedicamos a cada 
coisa, estabelecer prioridades. Buscar equilíbrio na 
vida. Pensar coletivamente.

São várias as possibilidades e uma certeza: viver de 
forma mais sustentável, seja no campo pessoal ou 
profissional, garante melhorias em diversos aspectos e 
traz benefícios pessoais e coletivos.

Um mundo melhor também precisa de você.

Fale Conosco!

E você? Já aderiu às práticas sustentáveis?
por Luana Ferreira

luana@sairdocasulo.com.br

www.sairdocasulo.com.br
facebook/sairdocasulo

Luana Ferreira, diretora na empresa Sair do Casulo, especializada em Gestão e Educação para a Sustentabilidade com foco no atendimento a 
pequenos e médios empreendimentos.

12
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Comportamento

O verão é tempo de aproveitar os dias ensolarados 
tomando um delicioso banho de piscina para relaxar 
e se divertir ao máximo com amigos e familiares, não 
é mesmo? Nessa época do ano, o parque aquático do 
Olympico é o alvo de vários associados em busca  de 
descanso e lazer. Por isso, o Clube investe sempre em 
estrutura, limpeza, bom atendimento, e, principalmente, 
segurança, pois são em média cerca de 1.200 pessoas 
por dia que frequentam a unidade. E para atender da 
melhor maneira possível, alguns procedimentos de 
segurança foram implantados no parque aquático do 
Clube, a fim de garantir tranquilidade a todos. Foram 
instalados dois botões de emergência que contribuem 
para maior segurança dos associados, pois quando 
iniciados, todos os mecanismos das piscinas são 
paralisados.  

Já nas piscinas infantis e semiolímpicas, a filtragem é 
realizada de forma automática para agilizar o processo 
de tratamento. wwwIsso é feito apenas quando o Clube 
já está fechado, durante a madrugada. “Esse item é de 
extrema importância também porque a piscina precisa 

estar sempre limpa. Então, a filtragem sendo feita nesse 
período permite o melhor tratamento da água”, disse 
o coordenador de compras, Jeferson Tony. E para que 
acidentes sejam evitados, hoje, três salva-vidas se 
revezam na segurança e cuidado de todos nas piscinas. 
O Olympico Club trabalha sempre para assegurar o 
lazer e o bem-estar do associado em qualquer área da 
unidade. E nas piscinas, não iria ser diferente!

Olympico reforça a segurança no parque aquático

Permanecer em um ambiente harmonioso e limpo 
é sempre bom, não é verdade? Então, aqui vão 
algumas dicas para mantermos nosso Clube sempre 
organizado.
•	 Coloque uma blusa ou camisa leve para se servir 

e durante as refeições, à mesa do restaurante.
•	 Não desperdice água, verificando sempre as 

torneiras após o uso e utilizando os chuveiros 
com bom senso. 

•	 Mantenha o banheiro nas mesmas condições 
encontradas de limpeza. Cada um fazendo a 
sua parte.

•	 Não grite e não use linguagem inapropriada nos 
banheiros e vestiários.

•	 Jogue o lixo nas lixeiras, jamais em outros lu-
gares.

•	 Preserve qualquer patrimônio do Olympico, 

principalmente cadeiras e mesas que ficam em 
torno das piscinas. 

•	 Evite fumar nos arredores do restaurante e den-
tro dos banheiros do Clube.

•	 As babás que acompanham crianças durante 
passeios no Clube precisam estar devidamente 
vestidas com o jaleco. 

•	 Não entre nas quadras comendo ou bebendo.
•	 Ajude-nos a manter e a preservar nossos jar-

dins. Não arranque as plantas e não jogue lixo 
nos canteiros.

•	 Quando retirar bolas e petecas na esportiva, 
utilize-as e devolva-as.

•	 Registre sempre suas sugestões, reclamações 
e elogios nos livros dos vestiários feminino e 
masculino, na Sinuca, na secretaria ou na es-
portiva. 

Dicas do BEM

Fotos: Fernando Robert
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Esportes / Basquete
Projetos para 2014
As feras do Basquete Tecar / Olympico / Soma estão de 
volta com empolgação para mais uma temporada de 
sucesso. Depois de uma boa participação nas compe-
tições disputadas no ano passado, com destaque para 
a conquista de dois títulos estaduais entre as cinco ca-
tegorias em disputa, o Clube espera um 2014 ainda 
mais emocionante e cheio de vitórias. 

Com toda a tradição no Basquete, além da constante 
preocupação na formação para a vida de seus atle-
tas, o Olympico proporciona uma excelente estrutura 
de trabalho, o que reflete diretamente no rendimento 
e desempenho das equipes. Para comprovar tal fato, 
pelo segundo ano consecutivo, nenhum atleta deixou 
o Clube, apesar dos inúmeros convites recebidos de 
equipes espalhadas pelo país. 

De acordo com o diretor Flávio Magalhães, estão todos 
focados para começar as competições com força total. 
“Esse ano, temos torneios importantes e tentaremos 
chegar ao nosso objetivo principal que é a conquista 
dos títulos. A qualidade do nosso trabalho é, hoje, refe-
rência nacional. Tivemos nove atletas convocados para 
as Seleções Brasileiras de Base nos últimos seis anos 
e isso nos motiva muito para mais uma temporada”, 
afirmou Flávio. 

Com a rotina de treinamentos já definida, os jogadores 
se preparam para os três campeonatos mais relevantes 
do ano - o Metropolitano, a Copa Olympico e o Esta-
dual. “Nossas equipes estão fortes em todos os as-
pectos e categorias. Isso contribui para atingir sempre 
os melhores resultados”, disse o diretor. É o Basquete 
do Olympico mostrando a sua força para nos dar mais 
alegrias em 2014!

Nossas equipes 
estão fortes em 

todas as categorias. 
Isso contribui para
atingir sempre os

melhores resultados! 
Flávio Magalhães

“

“

Foto: Fernando Robert
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Esportes / Futsal
Projetos para 2014
Mais um ano se inicia e o Futsal do Olympico segue 
a todo vapor para prosseguir alcançando resultados 
expressivos e trabalhando arduamente para a formação 
de atletas! Continuar fortalecendo as categorias de 
base, dando sustentabilidade a todos os envolvidos é 
uma das grandes metas da diretoria. 

O núcleo de Futsal do Olympico já vem embalado 
depois dos campeonatos Metropolitano e Estadual, 
disputados no final do ano passado, com a conquista 
do título de vice em ambos. Para continuar no pique, 
em 2014, o Futsal disputará diversas competições 
importantes como o Metropolitano, a Copa Sudeste e o 
campeonato Estadual. 

Segundo o diretor Walfrido Garcia, as expectativas 
são as melhores possíveis para essa temporada. 
“Pretendemos fazer muitas ações. Vamos nos preparar 
em todas as categorias, desde o Sub-11 até o Adulto, 
e também no Futebol Feminino que está cada vez mais 
qualificado. O Futsal no Olympico tem crescido demais 
e ficamos satisfeitos por isso”, disse. 

A equipe de Futsal já iniciou os treinamentos e 
a preparação física. Já tem, inclusive, amistosos 
agendados com diversas equipes da capital e do Brasil, 
a fim de se preparar completamente para os torneios. 
Tudo fluindo para que o Olympico consolide a sua 
tradição em formar atletas de alto nível, tendo por perto 
profissionais de extrema qualidade!

O Futsal no
Olympico tem 

crescido demais e 
ficamos satisfeitos

por isso.
Walfrido Garcia

“

“

Foto: Fernando Robert
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Esportes / Natação
Projetos para 2014
Tudo pronto para mais um ano repleto de conquistas 
para a Natação do Olympico! Em 2014, a equipe estará 
focada principalmente na manutenção das atividades 
de competição, para alcançar os melhores índices 
a nível estadual e a nacional. Após uma jornada de 
três anos, os esforços continuam sendo no sentido 
da formação do futuro atleta, mesmo com a perda de 
alguns e o fechamento da parceria com o Filadélfia 
Clube, no ano de 2013.

No mês de fevereiro, recrutamos atletas, por meio 
de testes, para uma futura consolidação da equipe. 
Para esse ano, a rotina continua com os treinamentos 
intensos e um compromisso enorme com o nosso 
calendário de competições. Algumas atividades 
importantes como a competição do FAM/MIRIM 
(Federação Aquática Mineira) e a Copa Olympico de 
Natação serão organizados pela equipe de Natação, o 
que aumenta em muito o comprometimento de todos.

Graças ao apoio incondicional de toda a diretoria 
executiva, principalmente do vice-presidente de 
Esportes, da nossa equipe e de todos os funcionários 
do Clube, temos a certeza de um ano proveitoso e 
repleto de conquistas, o que engrandecerá em muito 
o nosso Olympico. E assim o Olympico trabalha: 
investindo arduamente também nessa importante 
modalidade do esporte que é a Natação! 

Temos a certeza
de um ano 

proveitoso e repleto 
de conquistas!

Francisco Marzano

“

“

Foto: FAM

por Francisco Marzano
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Esportes / Vôlei Feminino
Projetos para 2014
Força, resultado, superação e investimento. Caracterís-
ticas importantes de todos que fazem parte do núcleo 
de Vôlei do Olympico! Uma turma que não tem medo 
de desafios e que cresce a cada dia. Prova disso é que 
o Vôlei Feminino do Clube começa o ano de 2014 com 
as melhores expectativas possíveis! 

Segundo o diretor Carlos Bomfim, este ano, o Vôlei 
promete disputar mais competições e consolidar 
ainda mais a formação de atletas. “A expectativa é 
que busquemos conquistar mais medalhas, porque 
estamos com muita força em todas as categorias”, 
declarou. Ainda segundo ele, o grande objetivo para 
2014 é continuar formando atletas e equipes de alto 
nível de competitividade e se tornar a melhor formação 
de base do país. 

Carlos conta que algumas atletas já foram convocadas 
para a Seleção Mineira e que o trabalho tem sido feito 
realmente nesse intuito de formação, visando sempre 
a disputa de vários torneios. O Vôlei Feminino do 
Olympico entra com tudo para disputar competições 
importantes ao longo do ano, como a Copa Minas, 
Copa Olympico e diversos campeonatos espalhados 
pelo país. E, claro, contamos com a sua torcida para 
embalar nossos atletas! 

Continuar
formando atletas 
e equipes de alto 
nível é o nosso 
grande objetivo 
para este ano. 

Carlos Bomfim

“

“

Foto: Fernando Robert



18

Esportes / Vôlei Masculino
Projetos para 2014
A cada ponto marcado, uma nova emoção e a vontade 
de repetir sempre as boas atuações nas quadras. Assim, 
o Vôlei Masculino do Olympico constrói seu caminho 
de conquistas e vitórias. Para 2014, todos estão 
empenhados em continuar a mostrar a importância dos 
jovens atletas para todo o andamento do esporte no 
Clube e a nível nacional. 

Segundo o diretor Marcelo Brasil, a coordenação de 
Vôlei do Olympico cresce a cada dia e a aspiração 
para alcançar resultados é ainda maior. “Para esse 
ano, o nosso principal foco é prosseguir formando 
atletas de todo o país, com os mesmos princípios que 
movem o Clube, de consolidar a tradição no esporte. A 
estrutura do Vôlei Masculino do Olympico, com todos 
os profissionais, está muito bem alicerçada”, disse 
Marcelo. 

Esse ano, a equipe disputará competições de 
suma importância no calendário esportivo, como o 
Metropolitano e o campeonato Estadual, em todas as 
categorias. Por isso, os atletas já estão em preparação 
e orientados pelos profissionais do Clube, a fim de 
possibilitar mais confiança na busca dos objetivos. 

O ano de 2014 promete ser ainda mais vitorioso! E o 
Tricolor da Serra continuará seguindo a sua tradição de 
concretizar bons resultados no Vôlei Masculino! 

Nosso principal 
foco é prosseguir 
formando atletas 
de todo o país.

Marcelo Brasil

““

Foto: Fernando Robert
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Esportes / Vôlei Masculino

Foto: FMV

Com muita garra e superação, o Olympico / Mart Mi-
nas demonstrou vontade e comprometimento ao longo 
das 14 rodadas que disputou na Superliga B de Vôlei 
Masculino! Trabalho bem desenvolvido, jogadores ex-
perientes e apoio incondicional da torcida marcaram a 
trajetória dos nossos atletas na competição nacional. 

Segundo o técnico da equipe, Leandro Dutra, todo o 
planejamento para a disputa da competição que se ini-
ciou, ainda no ano passado, foi bem articulado e con-
tou com a forte colaboração dos jogadores e de toda 
a comissão técnica. “A competição sempre foi muito 
equilibrada, então nos preparamos o máximo possível. 
Foi um saldo positivo porque tivemos inúmeros apren-
dizados”, disse Leandro. Além disso, o Clube pôde 
contar com forte apoio da torcida que compareceu, 
sempre em grande número, para acompanhar e vibrar a 
cada ponto conquistado.  

A equipe também contou com jogadores mais expe-
rientes que retornaram ao Olympico, como foi o caso 
do jovem Roger. Após sair em 2012, ele voltou para o 
Tricolor da Serra disposto a continuar sua história no 
Clube. “O Olympico tem uma importância enorme na 
minha vida porque foi onde comecei a jogar Vôlei. Já 
tem sete anos que defendo as cores do Tricolor, e me 
sinto em casa. Jogar a Superliga B foi uma experiên-
cia enorme, um campeonato de nível alto, onde pude 
aprender muitas coisas boas”, contou Roger. 

É isso aí! O Olympico trabalhando sério e se conso-
lidando, cada vez mais, no cenário esportivo do País! 

*Até o fechamento da revista, a competição ainda não 
havia sido finalizada. Confira todos os resultados e a 
classificação completa na próxima edição! 

Torcida move o Olympico / Mart Minas na Superliga B
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Eventos Sociais
Colônia de Férias deixa 
janeiro mais animado!
Janeiro é oficialmente o mês das férias, sinônimo de 
brincadeiras, bate-papos, passeios, alto astral e muita 
diversão. Pensando nisso, o Olympico programou uma 
extensa programação para a criançada na Colônia de 
Férias do Clube. O evento superou todas as expectativas 
e contou com um público médio de 52 crianças. 
Atividades recreativas e esportivas como brincadeiras, 
gincanas, eletrônicos, brinquedos infláveis e passeios, 
deixaram o mês mais quente do ano ainda mais 
agradável e animado! Além de diversão, o Olympico 
pensou também na segurança dos pequeninos e 
colocou à disposição, salva-vidas, enfermeiros e uma 
equipe de recreadores nas dependências do Clube. 
Esperamos contar com você na próxima edição! 



21 Fotos: Anna Carolina, C’est la Vie e Gilberto
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Eventos Sociais
74 anos de tradição e 
modernidade

Especial

Mais um ano de muita história. Mais um ano 
de vivências. Há exatamente 74 anos, um dos 
maiores clubes do estado foi fundado em Belo 
Horizonte. Para comemorar essa data tão querida 
e especial, o Olympico organizou para seus 
sócios uma confraternização em alto estilo, com 
direito a música de boa qualidade, guloseimas 
e muita gente bonita! Diversão não faltou para 
os associados que compareceram em grande 
número para parabenizar e curtir com familiares 
e amigos! Parabéns, Olympico, pelos seus 74 
anos de tradição e modernidade! 
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Fotos: Fernando RobertEspecial
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A partir dessa edição, através da coluna Gente que 
Faz, iremos prestar homenagem àquelas pessoas que 
caminham junto com o Clube, que se identificam e 
ajudam a construir, cotidianamente, um ambiente de 
trabalho harmonioso e familiar no Olympico. E para 
estrear em grande estilo, nós vamos homenagear 
um dos funcionários mais antigos do Clube: José 
de Oliveira. Com muita simpatia e simplicidade, ele 
está no Olympico há mais de 22 anos e contribui 
com o crescimento da unidade, seja na limpeza, na 
manutenção das piscinas ou na Sinuca, onde trabalha 
atualmente.  

Zé, como gosta de ser chamado, sempre teve uma vida 
simples. Começou a trabalhar novo em São Vicente 
do Gama, distrito de Ponte Nova. Ainda jovem, 
mudou-se para Belo Horizonte e começou a 
trabalhar no Olympico. “Gosto muito de trabalhar 
aqui. Eu me sinto realizado por ter permanecido 
esses anos todos no Clube”, afirmou José. Ao 
longo da sua trajetória, ele também passou 
por momentos conturbados e teve o Clube 
como um dos principais apoiadores. “Foi 
um período muito difícil, mas que consegui 
superar. Consegui por ter o apoio da família, dos 
amigos que fiz dentro do Olympico, incluindo 
toda a administração”, revelou José. Por tanta 
dedicação e profissionalismo demonstrados 
ao longo desse tempo, ele espera continuar 
exercendo a sua função por mais muitos anos, 
para se aposentar no ambiente acolhedor que o 
fascinou naquela época, já no primeiro dia de 
trabalho.   Foto: Fernando Robert

Gente que Faz
José de Oliveira: 22 anos no Olympico

Eu me sinto
realizado por ter 

permanecido 
esses anos todos

no Clube.

“

“
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Calendários Social / Esportivo

Dia das Mães
Especial

11 de maio

Calendário Esportivo

Calendário Social

Torneio de
BURACO

Dias 10, 17 e
24 de março

Torneio de
SINUCA

Dias 16, 22, 23,
29 e 30 de março

Torneio de FUTSAL 
Misto: Dias 29 e 
30 de março e
5 e 6 de abril

Torneio de VÔLEI  
Série A: 29 e 30 

de março, 3, 5, 6, 
11 e 12 de abril

Carnaval
Dia 1 de março 
e Ressaca de 
Carnaval dia 8 

de março

Dia Internacional
da Mulher
8 de março

Happy Hour
21 de março,

4 e 25 de abril e 
9 de maio

Páscoa no
Olympico

Dia 20 de abril

Olimpíadas
Escolinhas
12 de abril
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Por aí!Clicou...

O Happy Hour está de volta! Para 2014, o evento volta 
com tudo, cheio de novidades e atrações incríveis para 
alegrar a noite dos associados no Olympico! Com toda 
a sua tradição em embalar as sextas-feiras do Clube, 
o Happy Hour proporciona descanso, tranquilidade e 
interação em momentos de lazer. 

Para esse ano, não vai ser diferente! O evento promete 
levar muita música boa e diversão a todos os presentes. 
Segundo a sócia Marriene Freitas, o Happy Hour é 
muito importante para a socialização. “Gosto demais. 
Sempre que posso, eu faço questão de estar presente. 
É uma ocasião em que consigo relaxar e descontrair”, 
contou. A fim de tornar o sócio do Olympico mais 
participativo nesses momentos de lazer tão especiais, 
nós aceitaremos sugestões de músicos. Se você 
conhece algum profissional com o perfil do nosso 
Happy Hour, pode indicar!

Férias é sinônimo de diversão, correto? Por isso 
o mês de janeiro do Olympico foi bem especial 
e animado. As salas de jogos, as quadras, o gi-
násio e o parque aquático foram aproveitados ao 
máximo pelos associados, que compareceram 
em peso durante os dias de férias no Clube. Pes-
soas de todas as idades puderam curtir momen-
tos agradáveis e aproveitar o lazer como forma 

de descan-
so para o 
corpo e para 
a mente. 

Férias no Olympico:
tudo de bom!

Volta a sexta-feira mais animada do Olympico

Fotos: Fernando Robert

No dia 7 de fevereiro, no primeiro do ano, o som ficou 
por conta da banda Capitania do Samba. Já na noite do 
dia 21, a cantora Melissa Freire apresentou muita MPB 
para os associados. Venha curtir você também! 

Fotos: Fernando Robert e Rafaela Almeida
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Audiência Pública

Cursos escolinhas

Segurança na Serra é tema de reunião no Olympico
Com o objetivo de discutir a segurança nas ruas do 
bairro Serra e propor melhorias no que diz respeito ao 
bem-estar dos moradores, no dia 11 de fevereiro, foi 
realizada a reunião da associação de bairro, no salão 
social do Olympico. O evento contou com a presença 

de autoridades públicas, membros da Polícia Militar 
e cerca de 50 pessoas que acompanharam a reunião. 
“Foi interessante porque abriu espaço para se debater 
algo de extrema relevância: a segurança. Posso dizer 
que foi muito produtiva”, disse o morador Vagner Reis. 

Fotos: Fernando Robert
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Eventos Recreativos
Olympico em busca de novos talentos
O Olympico busca sempre valorizar a formação dos 
atletas em todas as modalidades esportivas. Por isso, 
durante todo o mês de fevereiro, o Clube realizou as 
tradicionais peneiradas para Vôlei Masculino, Vôlei 
Feminino, Basquete e Natação. Foram mais de 80 
atletas selecionados para as quatro modalidades. 

Para formar esportistas de alto nível, com as peneiradas, 
o Clube busca o suporte necessário para montar 
equipes cada vez mais competitivas, reforçando o 
trabalho nas categorias de base. Atletas que também 
vão ajudar o Olympico a construir esse caminho de 
muitas conquistas no cenário nacional!

Fotos: Fernando Robert
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Fotos: Fernando Robert

Eventos Recreativos
Escolinha Guga abre portas para sócios no 
aniversário do Clube
Com alegria e muito comprometimento, a Escolinha 
Guga trouxe diversos ensinamentos neste segundo ano 
de parceria com o Olympico! E no evento em homena-
gem aos 74 anos do Clube, os profissionais da Esco-
linha estiveram presentes e realizaram diversas ativida-
des recreativas com a criançada. 

Exercícios divididos em ordem de circuito, prática mo-
tora, jogos, brincadeiras e processo avaliativo fizeram 
parte da programação, que contou com a presença dos 
pais e responsáveis. “Foi muito interessante porque pu-
demos envolver a Escolinha em um evento de suma 

importância que foi o aniversário do Clube. Os pais 
acompanharam as recreações durante todo o processo 
e isso nos motivou bastante”, afirmou Hugo Daibert, 
ex-tenista e responsável pela administração da Escoli-
nha Guga no Olympico Club.

Buscar, através da construção da identidade, ensina-
mentos para os pequeninos e promover a iniciação e 
o desenvolvimento do Tênis são os principais objetivos 
desse grupo que ajuda a formar identidade social por 
meio do esporte!  Olympico e Escolinha Guga: uma par-
ceria de sucesso! 
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Dia da Mulher
Ah! se os homens soubessem...

Laura Barreto (44) é formada em Relações Públicas e tem MBA em Marketing. Há três anos, decidiu criar o blog Ócio do Ofício como ferramenta de 
promoção profissional, onde pudesse escrever artigos sobre marketing. Como não teve sucesso com suas postagens, decidiu escrever, o que segundo 
Laura, ela faz de melhor: bobagem! Nele, você lê casos de seu cotidiano, desafios de uma mulher separada, filhas, família e amigos. Com a mudança, a 
página ganhou popularidade rapidamente. Hoje já são 950 textos, mais de mil acessos únicos diários.

por Laura Barreto

Que muitas vezes uma palavra de carinho tem mais significado e valor do que uma joia.
Que abrir a porta do carro, puxar a cadeira e todas as outras gentilezas são poderosos afrodisíacos. Quase tanto 
quanto os elogios (esses sim, imbatíveis).
Que saber escutar e ter bom humor são grandes diferenciais competitivos.
Que responder e-mails e mensagens são outros maiores ainda! De madrugada, então, uau!
Que segurança para mulher é sinônimo de apoio e não de força bruta.
Que gostamos de bilhetes, surpresas e presentes sem motivo. E que se lembrar do aniversário é fundamental.
Que a gente finge que acredita... e que somos ótimas nisso.
Que sabemos muito bem nos vingar quando queremos, porém aprendemos que é bobagem ou quando nos 
propomos a fazê-lo, fazemos bem feito.
Que quando dizemos “não tem problema”, “está tudo bem” ou “esquece”, no fundo, estamos muito 
magoadas.
Que apreciamos mais o respeito do que a fidelidade. Não que fidelidade não seja importante, mas, 
aqui entre nós, respeito é tudo, né? 
Que o melhor remédio para TPM (ou o único) é a distância. Que os hormônios ferram a gente! E 
que, definitivamente, não queríamos nos tornar aquele ser bestial no qual nos transformamos nos 
momentos que antecedem o “flagelo uterino”.
Que dizemos “sim” quando queremos dizer “não” e vice-versa (uma loucura isso, eu sei!).
Que sempre estamos precisando perder três quilos ou mais, mas nem por isso eles podem 
sequer sinalizar que perceberam.
Que assim como sobre os nossos filhos e família, só nós podemos falar das 
amigas.
Que conseguimos perdoar e até esquecer, mas só uma vez...
Que nosso pé muda de tamanho (para mais ou para menos) se nos apaixona-
mos por um sapato.
Que a paixão por acessórios é estratosférica e inexplicável e ir às compras, 
uma terapia, mas não no supermercado. 
Que 5 minutos para ficar pronta podem significar uma hora (dependendo do 
humor, até mais).
Que gostamos das coisas arrumadas, mas que arrumá-las é um saco!
Que olhar para a bunda de todas as mulheres do mundo incomoda.
E por último, que ser um bom pai - casado, separado, solteiro, viúvo, adotivo, emprestado, ou seja 
lá como for - é a coisa mais linda do mundo! E que faz tudo isso aí em cima ficar tão pequeno, 
mas tão pequeno, que até me arrependi de ter escrito.
Afinal de contas, não há dinheiro, nem carro, nem cartão de crédito, educação, roupas, joias, 
casas, viagens, loucuras, paixão ou sexo (não que eu dispense tudo isso) que possam encan-
tar tanto uma mulher quanto um pai presente e amoroso com as suas crias. Além de “não ter 
preço”, definitivamente é apaixonante! 
Tá vendo? Não somos tão complicadas assim! 
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Aconteceu
Olympico recebe a Assembleia Geral da FAM

Esportes discute planejamento para 2014

O Olympico sediou, nos dias 7 e 8 de fevereiro, em seu 
salão social, a Assembleia Geral da Federação Aquática 
Mineira (FAM), na qual é realizada a reunião anual de 
treinadores de Natação. Os eventos reuniram toda a 
comunidade especializada no esporte para discutir sobre 
os planejamentos para 2014. Aprovação da prestação 
de contas, apresentação do regimento financeiro, 
escolha das sedes dos eventos para a temporada desse 
ano e alteração do estatuto da Federação foram alguns 
dos assuntos abordados durante o encontro. Toda a 
equipe da Natação do Olympico estava presente, além 
de representantes de outros clubes e do presidente da 
FAM, Mauro Diniz. 

Para continuar exercendo um papel fundamental no 
funcionamento e andamento do Clube, o departamento 
de Esportes realizou, no dia 10 de fevereiro, a sua reunião 
de planejamento para 2014. O encontro aconteceu no 
salão social e reuniu toda a turma responsável por 
comandar as modalidades esportivas do Olympico. 

Projetos para o ano que se inicia, ações de coordenação, 
especificidades de cada núcleo esportivo e opções 
de melhorias foram alguns dos temas abordados na 
reunião, comandada pela coordenadora Sofia Bicalho. 

“A reunião foi muito positiva e produtiva. Nunca havia 
sido realizada uma reunião com a participação de todos 
os esportes, ao mesmo tempo. Foi importante para que 
todos percebessem que o Departamento está unido e 
pronto para auxiliá-los em todos os segmentos. Agora, 
é colocar em prática tudo que foi discutido e colher os 
frutos no decorrer do ano”, disse Sofia. 

Show de bola essa turma! Galera animada para mais um 
ano de muitas ações para o esporte do Olympico.

Foto: FAM

Fotos: Kíria Ribeiro
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Você Sabia Saiu na Mídia

Jornal Estado de Minas

Federação Mineira de 
Basketball

Parceria com a 
Fundação Dom Cabral
A Fundação Dom Cabral, desde 2012, é parceira 
do Olympico e colabora com diversas atividades 
de capacitação dos atuais gestores do Clube e 
na construção de um plano diretor. Para isso, os 
funcionários participam de cursos de qualificação 
em módulos variados, divididos nas categorias de 
Estratégia, Marketing, Finanças, Pessoas, Projetos e 
Processos. Os encontros acontecem duas vezes por 
mês e têm como objetivo contribuir para a excelência 
do funcionamento interno de toda a unidade. 

Novo comprador Tecar
A parceria TECAR/OLYMPICO continua fazendo muito 
sucesso! Prova disso é que mais um sócio foi beneficiado. 
Jurandir Teotônio Lima, após tomar conhecimento da 
parceria, resolveu ir até a concessionária para conferir e, 
rapidamente, optou por um modelo. “Parabenizo o Olympico 
pela iniciativa de parceria com o sócio. Isso é, sem dúvida, 
mais um incentivo para todos nós”, disse Jurandir. 

Nessa promoção, o sócio ficou isento da taxa de condomínio do 
Olympico e ainda ganhou uma camiseta de jogo das equipes 
de Basquete TECAR/OLYMPICO/SOMA. E você? Também 
ficou com vontade? Não perca!  Para mais informações sobre 
a parceria, acesse: www.olympico.com.br.

O site da Federação Mineira de Basketball realizou uma 
entrevista com Zânio Gontijo, nosso supervisor de Bas-
quete e técnico da categoria Sub-13. A assessoria da 
Federação fez questão de conhecer mais sobre o traba-
lho do Olympico e a visão de Zânio sobre a forma de li-
dar com os jovens atletas que dão os primeiros passos 
na modalidade. A entrevista preencheu toda a página do 
site e abordou questões como a formação e valorização 
das categorias de base do Olympico. 

Jornal Estado de Minas
O Jornal Estado de Minas res-
saltou o trabalho feito durante 
a Colônia de Férias no Clube, 
no mês de janeiro. A mídia 
entrevistou algumas crianças 
que participaram do evento e 
focou sua matéria na diversão 
proporcionada pelo Olympico 
aos pequeninos, com jogos, 
brincadeiras, passeios e 
muitas atividades esportivas. 

Mais um ano se inicia e o Olympico já mostra seus 
trabalhos nos âmbitos social e esportivo. Prova disso 
é que foi mencionado em duas mídias nacionais pelo 
desenvolvimento de seus projetos. 

Na última edição, na sessão Sempre 
na Memória, não foi mencionado o 
nome do sócio Orlando Alves Pereira, 
pai da sócia Lais. Nós, da redação da 
revista, em nome da diretoria, pedi-
mos desculpas à família.

Errata
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Espaço Aberto

O Grupo Tecar BH, formado pelas concessionárias Te-
car Fiat e Nova Catalão Volkswagen, firmou uma parce-
ria com o Instituto EcoBolsa Brasil (IEBB) na confecção 
de Lixo Cars produzidos com banners descartados pela 
empresa.

Esse descarte resultou em 1.000 Lixo Cars que estão 
sendo distribuídos como brindes entre os clientes da 
Tecar Fiat e da Nova Catalão Volkswagen. Esta ação de 
Logística Reversa entre o Grupo Tecar e o Instituto Eco-
Bolsa Brasil (IEBB) consiste no fluxo reverso de seus 
banners em produtos ecológicos. “Nós descartamos 
os banners no IEBB e adquirimos parte da produção 
feita pelo Instituto”, explica a gerente de Marketing do 
Grupo Tecar, Natália Lazarini. Ela conta que o número 
de banners utilizados pelo Grupo é grande e que não 
podem ser descartados de maneira aleatória por conter 
a marca e informações da empresa. “Quando conhe-
cemos o Instituto EcoBolsa Brasil e descobrimos as 
possibilidades que o banner oferece, tivemos a solução 
para o nosso material. Não corremos o risco de com-
prometer a marca da empresa e, descartando o banner 
corretamente, contribuímos para a preservação do meio 
ambiente e a geração de renda para as mulheres que 
trabalham na produção”, destaca Natália. 

A presidente do Instituto EcoBolsa Brasil, Lya Lena 
Lacerda, explica que a reutilização do banner é ainda 
desconhecida por boa parte da população e por muitas 
empresas e promotores de eventos que utilizam esse 
material. “Se bem armazenado e descartado correta-
mente, o banner torna-se uma matéria prima de extre-
ma qualidade estética e resistência para a criação dos 
mais diversos produtos, desde bolsas e pastas e até 
mesmo telas de pintura”, revela. 

A reciclagem é uma prática adotada pelo Grupo Tecar 
desde 2001, com a reutilização de papéis, separação 
de lixo e, agora, por meio da Logística Reversa de seus 

banners. “Para nós do Grupo Tecar esta parceria só 
reforça a preocupação e o comprometimento de 
um consumo consciente e responsável e que, com 
pequenas atitudes, podem transformar o todo”, 
declara Mariana Abrão Normanha, presidente do 
Grupo Tecar. Para o ano de 2014, o Grupo pretende 
reutilizar cinco mil metros de banner. 

EcoBolsa Brasil Grupo Tecar Fiat
pratica marketing 
sustentável com 

o Projeto 
socioambiental 
EcoBolsa Brasil 

de BH.

“

“
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Coordenação Administrativa
Projeções para 2014

Por Simone Queiroz

Para o ano de 2014, as perspectivas são as 
melhores possíveis! Começamos motivados 
por ações iniciadas ainda no ano passado. 
Em setembro de 2013, por exemplo, o 
Olympico protocolou, junto ao Ministério 
do Esporte, cinco novos projetos, um para 
cada modalidade esportiva, para benefícios 
da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. 
Os programas são extensão do projeto 
“Excelência no Esporte I”. Agora, estamos 
aguardando a análise feita pela Comissão de 
Avaliação do Ministério do Esporte.

Outro grande passo é o de propor um 
projeto a ser beneficiado via Lei Estadual de 
Incentivo ao Esporte que concede benefícios 
fiscais a empresas, com o objetivo de 
estimular a realização de projetos esportivos 
no Estado. Os empreendimentos poderão apoiar os 
projetos esportivos aprovados pela Secretaria de 
Estado de Esporte e da Juventude (SEEJ), com 0,01% 
a 3% do valor do saldo devedor do ICMS, de acordo 
com escalonamento por faixas de saldo devedor anual.

Já neste mês de fevereiro, a Prefeitura aprovou o projeto 
arquitetônico do imóvel do Olympico Club, localizado 
à Rua Professor Estevão Pinto, nº 747. Agora, estamos 
só aguardando a emissão do alvará para reiniciarmos 
nossas obras! Nós da Coordenação Administrativa 
também pretendemos promover, em breve, uma 
pesquisa interna e o cadastramento/atualização dos 
endereços eletrônicos de todos os frequentadores 
do Clube. Tudo no intuito de facilitar o acesso e a 
divulgação de informações, estreitando, ainda mais, 
o relacionamento do Olympico com seus associados. 
2014 promete ser um ano ainda melhor para todo o 
funcionamento do Clube!

Fotos: Fernando Robert
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Foto: Kíria Ribeiro

Coordenação de Esportes
Projeções para 2014
Para 2014, o Departamento de Esportes do Olympico 
se prepara para o êxito das equipes nos campeonatos, 
engrandecendo o nome do Clube e o 
trabalho realizado pelos profissionais que 
vestem essa camisa. Esperamos minimizar 
os problemas quanto à estrutura, alertando 
e conscientizando os atletas sobre a 
importância do respeito aos associados, 
funcionários e à instituição.

A aplicação do Manual do Atleta será uma 
cobrança constante e espera-se a colocação 
em prática de todo o planejamento estra-
tégico aprovado pela diretoria, visando a 
realização de palestras para jogadores, 
técnicos e o sucesso da II Copa Olympico 
nas diversas modalidades. Além disso, 
com a aprovação dos projetos de Lei de 
Incentivo ao Esporte, pretendemos, cada 
dia mais, crescer e promover a excelência 
do esporte do Olympico. 

A estrutura do Departamento é completa e recheada 
de profissionais à disposição do esporte. A Esportiva, 
cujo responsável é Júlio Lelis, possui profissionais 
específicos para organização e manutenção dos 
materiais e dos espaços esportivos do Clube. A 
Preparação Física, com Mateus Hamdan e o estagiário 
Lucas, desenvolve um trabalho específico com cada 
modalidade e categoria, preparando-os para a rotina 
intensa de treinamentos e jogos que acontecerão 
durante todo o ano. 

O Departamento Psicossocial, conta com a psicóloga 
Micheli e a assistente social Renata para atender as 
equipes, realizando palestras e conhecendo melhor 
o perfil do atleta do Olympico, além de realizarem 
atendimentos individuais que detectam todos os 

Por Sofia Bicalho

problemas que possam interferir no rendimento dos 
jogadores.  

O Departamento Fisioterápico, com o fisioterapeuta 
Eric, proporciona tratamento aos atletas com histórico 
de lesão, pós-operatórios e tenta desenvolver uma 
consciência e um trabalho preventivo com nossas 
equipes. O Acompanhamento Pedagógico com a 
Cecília, à disposição dos atletas desde o primeiro dia de 
treino, contribui para o desenvolvimento e a formação 
do atleta como um todo. E a Coordenação, com a 
coordenadora Sofia Bicalho e a assistente Carol que, 
como responsáveis por todos esses setores, procuram 
administrá-los para que o esporte do Olympico 
continue caminhando com sucesso e organização!
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Coordenação de Marketing
Projeções para 2014
Para o departamento de Comunicação e Marketing, a 
palavra-chave para 2014 é: Reestruturação. Estamos nos 
preparando para mais um ano de muitas novidades, afinal, 
em 2015, comemoraremos 75 anos de muita história.

Será um ano no qual investiremos ainda mais em ações 
dirigidas para a harmonia e o bem-estar de associados 
e atletas.  Dentre elas, está a busca de novos contatos e 
parcerias para oferecer serviços e atividades em benefício 
de todos.  

Manteremos nossas publicações e canais de comunicação 
cada vez mais dinâmicos, interativos e atualizados. A revis-
ta, site, facebook, murais possibilitarão a todos um diálogo 
cada vez mais próximo e participativo com o Clube. 

Estamos ainda mais determinados em nos preparar para 
oferecer eventos e atividades de convivência social que 
possibilitem, além de divertimento, muito conhecimento 
e aprendizado.  

Muitas conquistas deverão acontecer em 2014, por isso a 
atenção às tendências e oportunidades fará parte do nosso 
cotidiano. Sabemos que é hora de investirmos em Comu-
nicação e Marketing e de demonstrarmos o que somos 
capazes.

Agradecemos a  confiança de todos e esperamos encon-
trá-los em nossas diversas ações, afinal elas só existem 
porque temos vocês participando e incentivando.

Lembrem-se: estaremos sempre abertos a novas ideias. 
Contem conosco para responder as principais dúvidas, 
ouvir críticas e registrar elogios e sugestões. Falem com a 
gente: e-mkt@olympico.com.br ou (31) 3073 9122.

Por Rafaela Almeida

Foto: Fernando Robert
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Ação Social
De Belém do Pará para o Olympico...
Com toda desenvoltura já peculiar de uma jogadora 
profissional de Vôlei, a paraense Bárbara Costa chama 
a atenção por onde passa. A adolescente, de apenas 
17 anos, quer ir longe na vida. Atleta das categorias 
de base do Olympico desde 2012 é um destaque 
do Vôlei Feminino. Ainda em fase de crescimento, 
Bárbara almeja se tornar uma grande atleta. “Quero ser 
profissional do Vôlei e, quem sabe, chegar à seleção. 
Tenho muita vontade de vencer e o Olympico tem me 
proporcionado isso”, disse Bárbara.

No Clube, ela tem uma rotina muito bem definida à base 
de intensos treinamentos. Por 
isso, conquistou expressivos 
resultados ao longo desses dois 
anos, como a convocação para 
as Seleções Mineira e de Vôlei de 
Areia. E conquistas importantes 
com seus companheiros, como a 
segunda colocação na Copa Sul 
Mineira, terceira na Copa Minas 
e o terceiro lugar no campeonato 
de Vôlei de Areia.  

Bárbara saiu da sua cidade natal, 
Belém do Pará, ainda nova, mas 
sempre com incentivo dos pais. A mãe, Marta Rocha, 
também era jogadora de Vôlei e viu na filha uma forma 
de perpetuar sua grande paixão pelo esporte. Marta 
afirma que o Olympico ajudou muito a construir esse 
caminho de Bárbara. “Vejo com bons olhos o trabalho 
desenvolvido com os atletas, principalmente com minha 
filha que, mesmo longe da nossa família, consegue se 
manter equilibrada e muito sensata, graças ao apoio 
dos profissionais”, afirmou Marta Rocha. 

É o Olympico ajudando a construir sonhos e a formar 
atletas de todo o Brasil!

Vejo com bons
olhos o trabalho

desenvolvido com 
os atletas, 

principalmente com 
minha filha.

“

“

Na foto maior, a família da Bárbara: o pai, a mãe Marta e o irmão

Fotos: Fernando Robert
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Fotos: Carminha  Bréscia

Espaço / Bem Viver

O ano de 2014 começou e as meninas do Espaço Bem 
Viver já estão de volta com força total! As atividades 
do projeto retornaram no embalo de uma das festas 
culturais mais importantes do país: o Carnaval! Logo 
na primeira semana, o grupo se organizou e elaborou 
uma festa temática com direito a enfeites, confetes, 
serpentinas, máscaras e músicos alegrando a tarde, 
no salão do Olympico.  Ao som de clássicos do axé 
e marchinhas típicas da festividade, os envolvidos 
puderam se divertir e aproveitar toda a magia do 
Carnaval, no evento que pôde celebrar, também, a 
chegada de 2014.

Projeções...
Com o objetivo de integrar e buscar a socialização por 
meio de jogos, passeios e eventos, a turma promete um 
ano ainda melhor. Segundo a diretora do Projeto Bem 
Viver, Carminha Bréscia, a equipe está empenhada e 
com várias ideias para 2014.“Estamos de volta em ação 
e isso é muito bom para os integrantes. Passeios em 
sítios, hotéis fazenda, parques, tudo isso está em pauta 
para esse ano que se inicia. Já começamos bem com 
o Carnaval e esperamos desenvolver várias atividades 
desse porte”, declarou. 

Grupo Bem Viver começa o ano festejando o Carnaval
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Aline Alves é formada em jornalismo, pós-graduada em Marketing e Comunicação e autora do blog Glamour com Champagne. 
Acesse www.glamourcomchampagne.com e curta a fanpage www.facebook.com/GlamourComChampagne para participar de sorteios e ficar por 
dentro de todas as novidades do mundo da moda e da beleza.

Vitrine
Como usar body

por Aline Alves
www.glamourcomchampagne.com

Uma das novidades do mundo da moda que mais tem encantado as mulheres no verão 2014 é, sem dúvida, o 
body. Meio blusa, meio maiô, ele foi febre nos anos 90 e, mais uma vez, vem, aos poucos, invadindo as vitrines 
das lojas e os guarda-roupas das mocinhas mais elegantes. 

E ele voltou muito mais charmoso.  Com decotes nas costas ou no busto, babados, 
estampas super coloridas, animal print, de mangas compridas ou curtas. Tem para 
todos os gostos! Difícil é escolher apenas um modelo. 

Na hora de combinar, não tem muito segredo... vale vestir com short, saia, calça. A 
dica é dar preferência a peças mais soltinhas na parte de baixo, já que o body fica 
totalmente colado ao corpo.  No caso da calça jeans, o modelo flare cai super bem. 
Já as pantalonas e saias longas produzem um visual bastante elegante. 

Além disso, a peça é muito versátil e permite montar looks que vão desde festas 
à beira da piscina a baladas. Basta trocar os acessórios e investir em tecidos mais 
nobres na hora de fazer a combinação com as outras roupas do armário. 

Para quem quer entrar na moda, mas tem receio de chamar muita atenção para a silhueta, que 
fica bem marcada na parte de cima, aposte em peças lisas ou com estampas pequenas e fundos escuros. Evite 

também os babados e decotes muito profundos. Quem tem o pescoço 
curto pode apostar nos modelos com decotes arredondados ou em “v”, 
que ajudam a alongar. O velho truque de chamar a atenção para a parte 
de baixo também ajuda. Seja colocando uma peça colorida ou com 
mais detalhes. 

E o melhor de tudo é que o body é daquelas peças que podem ser 
aproveitadas em todas as estações. Sim, na hora que o frio chegar, é só 

jogar um casaquinho por cima! Dá até para combinar 
com peças de alfaiataria. Vale o investimento!
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As frequentes notícias de que o sedentarismo é o grande vilão da saúde e 
de que contribui significativamente para o aparecimento de muitas doenças, 
têm levado um enorme número de pessoas às academias, em busca de qua-
lidade de vida. Entretanto, esse objetivo nem sempre é atingido. O cliente da 
academia acaba desmotivado e, com frequência, acontecem casos de lesões 
decorrentes, muitas vezes, da falta de acompanhamento dos exercícios por 
profissional habilitado e capacitado.

O processo de excelência no atendimento se inicia com a identificação das 
necessidades e desejos do cliente. Uma boa anamnese, um estudo postural 
e da composição corporal são as ferramentas iniciais para que os profissio-
nais da área possam direcionar e orientar o cliente em suas atividades na 
academia. Além disso, as preferências e disponibilidades individuais também 
devem ser consideradas. 

Para que o cliente tenha sucesso na busca de seus objetivos, os profissio-
nais envolvidos no processo, fisioterapeutas, educadores físicos, avaliadores 
e médicos, quando for o caso, deverão estar alinhados e a comunicação entre 
eles deverá ser favorecida.

Através de um programa de capacitação permanente do seu corpo de pro-
fissionais que inclui cursos, seminários, palestras e atualização constante, a 
AKADEMIA OLYMPOS investe na Cultura da Valorização do Ser Humano.  

Na busca incessante pela excelência no atendimento, o Coordenador Técnico 
da equipe, professor Juliano Campanha de Souza, enfatiza que é necessá-
rio compreender as necessidades individuais e o lado humano das pessoas, 
mantendo sempre um estado de espírito positivo no processo de acompanha-
mento e atendimento aos clientes.

Saúde e Bem-estar
A excelência no atendimento ao 

cliente: valorizando o ser humano.
por Juliano C. de Souza

Coordenador técnico - CREF 002630G/MG
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Transparência de Gestão
BALANÇO PATrImONIAL

Em 31 DE DEZEmBrO DE 2012 a 30 de JUNHO DE 2013
(Valores Expressos em reais)

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

ATIVOATIVO   Dez./2012   Jun./2013  ATIVO
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TOTAL DO ATIVO

PASSIVO Dez./2012

TOTAL DO PASSIVO

ATIVO Dez./2012 jun/13

CIRCULANTE 957.969,29 965.776,18

Disponível 850.724,56 869.770,61
  Caixa e Bancos 38.753,53 9.809,88
  Aplicações Financeiras 811.971,03 859.960,73

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 107.244,73 96.005,57
  Adiantamentos Administrativos / Fornecedores 14.502,73 15.820,33
  Funcionários 0,00 2.400,00
  Impostos a Recuperar 1.607,29 1.607,29
  Outras Contas a Receber 91.134,71 76.177,95

NÃO CIRCULANTE 2.721.735,30 2.867.961,09

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 55.601,87 55.601,87
  Depósitos Recursais/Judiciais 55.601,87 55.601,87

IMOBILIZADO 2.666.133,43 2.812.359,22
  Imobilizado 2.666.133,43 2.812.359,22

TOTAL DO ATIVO 3.679.704,59 3.833.737,27

PASSIVO Dez./2012 jun/13

CIRCULANTE 157.117,61 245.571,35
  Fornecedores 58.496,00 143.958,66
  Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões 68.301,30 74.145,04
  Provisão de INSS 4.589,29 7.316,60
  Contas a Pagar Diversos - Obrigações Fiscais 14.107,72 16.990,13
  Bancos 11.623,30 3.160,92

NÃO CIRCULANTE 17.027,20 24.937,96
  Provisão do INSS Patronal 16.258,52 23.776,24
  Provisão do PIS 768,68 1.161,72

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.505.559,78 3.563.227,96
  Superávit Acumulado 2.387.297,82 2.444.966,00
  Patrimônio Social 1.118.261,96 1.118.261,96

TOTAL DO PASSIVO 3.679.704,59 3.833.737,27

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

BALANÇO PATRIMONIAL 
EM 31 de DEZEMBRO DE 2012 e 30 de JUNHO de 2013

(Valores Expressos em Reais)
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  Jun./2013
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  Funcionários 0,00 2.400,00
  Impostos a Recuperar 1.607,29 1.607,29
  Outras Contas a Receber 91.134,71 76.177,95

NÃO CIRCULANTE 2.721.735,30 2.867.961,09
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  Imobilizado 2.666.133,43 2.812.359,22
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  Provisão do PIS 768,68 1.161,72

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.505.559,78 3.563.227,96
  Superávit Acumulado 2.387.297,82 2.444.966,00
  Patrimônio Social 1.118.261,96 1.118.261,96

TOTAL DO PASSIVO 3.679.704,59 3.833.737,27

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

BALANÇO PATRIMONIAL 
EM 31 de DEZEMBRO DE 2012 e 30 de JUNHO de 2013

(Valores Expressos em Reais)
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Convênios / Parceiros

Anuncie na revista do
Olympico Club!

O público que você vai 
atingir faz a diferença.

Associe a marca 
da sua empresa

àqueles que
colecionam vitórias

Construtora Salomão Barburi Costa Ltda.
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Telefones Úteis

Horários de Funcionamento

SALA DE MASSAGENS
3073 9147 - Renato/Lilian
SALÃO DE BELEZA
3073 9140 - Lúcia Helena
SALÃO DE SINUCA
3073 9129 - Edimar/José de Oliveira
SECRETARIA
3073 9111 /12 /13 /14 - Sheila/Fernando/Stephanie/
Gleice
TESOURARIA
3073 9104 - Leonardo/Mário
VESTIÁRIO FEMININO
3073 9136 - Raquel/Vanilda
VESTIÁRIO MASCULINO
3073 9135 - Cesar/Marcelo

ACADEMIA DOS ATLETAS
3073 9127 - Mateus Hamdan
ACOMPANHAMENTO ESCOLAR
3073 9126 - Cecília
ADMINISTRATIVO
3073 9101 - Simone Queiroz
AKADEMIA OLYMPOS
3073 9109 - Recepção
3073 9110 - Fernando/Gustavo
ALMOXARIFADO
3073 9117 - Wander Martins/Geraldo
COMPRAS
3073 9105 - Jeferson
COMUNICAÇÃO
3073 9118 - Lúcia Guatimosim
3073 9119 - Kíria Ribeiro
ESPORTES
3073 9102 - Sofia Bicalho
3073 9123 - Carolina Ribeiro Vaz
ENFERMARIA
3073 9124 - Clarice
ESCOLINHA GUGA 
3073 9134 - Hugo/Janderson
ESPORTIVA
3073 9126 - Júlio/Vinícius/Carlos/José Ferreira
EVENTOS E NEGÓCIOS
3073 9120 - Anna Carolina
FISIOTERAPIA
3073 9128 - Eric
INICIAÇÃO ESPORTIVA
3073 9139 - Renata Paratela
MARKETING
3073 9122 - Rafaela Almeida
NATAÇÃO/HIDROGINÁSTICA
3073 9137 - Fred/Dimas/Leandro/Alexandre/Marina/
Rosilene
PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL
3073 9121 - Micheli/Renata 
PORTARIA
3073 9108 - Alberto/Edeírson/Warlei/Fábio
RECURSOS HUMANOS
3073 9103 - Cida Cunha/Thais

LANCHONETE CENTRAL/QUIOSQUE
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 - 8h30 às 19h
Sábados - 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
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