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Anuncio

Visão de um filho
4 anos: meu pai pode fazer tudo. 
5 anos: meu pai sabe muitas coisas. 
6 anos: meu pai é mais esperto do que o seu pai. 
8 anos: meu pai não sabe exatamente tudo. 
10 anos: no tempo antigo, quando o meu pai foi criado, as coisas eram muito diferentes. 
12 anos: ah, é claro que o papai não sabe nada sobre isso. É muito velho para se lembrar da sua 
infância. 
14 anos: não ligue para o que meu pai diz. Ele é tão antiquado! 
21 anos: ele? meu Deus, ele está totalmente desatualizado! 
25 anos: meu pai entende um pouco disso, mas pudera! É tão velho! 
30 anos: talvez devêssemos pedir a opinião do papai. Afinal de contas, ele tem muita experiência. 
35 anos: não vou fazer coisa alguma antes de falar com o papai. 
40 anos: eu me pergunto como o papai teria lidado com isso. Ele tem tanto bom senso, e tanta 
experiência! 
50 anos: eu daria tudo para que o papai estivesse aqui, agora e eu pudesse falar com ele sobre isso. 
É uma pena que eu não tivesse percebido o quanto era inteligente. Teria aprendido muito com ele.

Dia 10 de agosto
Feliz Dia dos Pais!

Ann Landers
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Luiz Carlos Bemfica
Presidente

Editorial
Ando devagar porque já tive pressa...
Essa foi uma das belas canções tocadas e cantadas por nosso 
estimado Renato Teixeira em uma das melhores festas juninas 
já realizadas no Olympico Club, no último dia 7 de junho. 
Dedico as palavras deste editorial, especialmente, a elogios 
à festa. Nosso arraial foi um sucesso, com muitas atrações, 
arrasta-pé, shows marcantes e comida da melhor qualidade. 

Era véspera do evento, dia 6 de junho, e os ingressos já ha-
viam se esgotado. Nada mais nada menos do que 2.500 
pessoas - entre sócios e não sócios - já estavam com seus 
ingressos em mãos e puderam participar de uma grande 
festa. Foi um grande dia que ficará registrado na história 
do nosso Clube e na memória de quem presenciou. 

Agradeço aos colaboradores, organizadores, parceiros e a 
todos os que compareceram e curtiram o arraial do Olym-
pico. Cumprimento, em especial, os sócios que acredi-
taram no sucesso do evento ao adquirir seus ingressos 
antecipadamente, deixando a festa ainda mais bonita.

Como não é possível agradar a todos, 100%, aproveito 
para compartilhar as reclamações que se procederam a 
respeito do horário do término da festa. Recebemos quei-
xas de que os shows teriam terminado muito cedo, quan-
do a festa poderia ter se estendido com mais música e 
arrasta-pé. 

Digo a todos que, apesar de esse ser um desejo também com-
partilhado por mim, isso não foi possível devido ao respeito 
ao horário de vizinhos do Clube que não estavam no evento. 
Além disso, extrapolar o horário com músicas e shows, prova-
velmente, incorreria em multa para o Olympico. Certo do bom 
senso de todos, agradeço a compreensão.

Para terminar, dedico aqui, umas palavras mais do que mere-
cidas ao êxito dos esportes do Olympico. Parabenizo todas as 
categorias que conquistaram campeonatos, vice-campeona-
tos ou que se destacaram em competições vestindo a camisa 
do Tricolor da Serra. Atletas e equipes da Natação, Basquete, 
Vôlei e Futsal. Destaco, aqui, a conquista das meninas do Fut-
sal Feminino que venceram o Torneio Usiminas, pela primeira 
vez na história do Futsal no Olympico. Parabéns!

Um abraço.

Foto: Lúcia Guatimosim
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Fala Diretor

É com muita satisfação que, mais uma vez, venho até 
vocês para demonstrar toda a minha alegria. Novamente, 
a Festa Junina do Olympico foi um sucesso. E longe de 
pensar que o sucesso foi da diretoria, da coordenação 
ou de qualquer outra pessoa, para mim, o sucesso é 
único e exclusivo de todos os sócios. 

De nada valeria se não fosse a alegria, compreensão, 
simpatia, educação de todos os sócios. É um prazer 
assumir essa responsabilidade, pois sei que o resultado 
é a satisfação de todos aqueles que puderam participar 
mais uma vez dessa festa. O meu parabéns é para 
vocês.

A festa foi comandada por muita diversão e boa música. 
Tivemos o prazer de receber um grande músico do 
cenário brasileiro, o cantor e compositor Renato 
Teixeira. Músico exemplar e de grande sucesso, não 
deixou por menos e agitou a festa. Foi emocionante 
ver todos os convidados cantando os seus maiores 
sucessos. Confesso que me emocionei várias vezes. 

Também tivemos muita alegria com o show da banda 
Camarão de Rama que, literalmente, levantou o 
público. Nossa criançada se esbaldou nos brinquedos! 
Segurança e diversão não faltaram e os nossos 
pequenos sócios também curtiram a festa. Nossos 
atletas deram um show na quadrilha! E claro, muita 
comida boa! Ótimos pratos típicos complementaram a 
nossa festa!

Estamos focados em continuar com nossa qualidade 
nos eventos e aproveito para convidar todos para a 4ª 
Chopada do Olympico Club que será em setembro. E 
aguardem, vem surpresa por aí. Não tenho dúvida de 
que será mais um sucesso para vocês. Obrigado pela 
confiança de todos.

Um grande abraço.

Daniel Cardozo Foto: Fernando Robert

Daniel de Oliveira Cardozo
Vice-presidente Social

De nada valeria
se não fosse a alegria, 

compreensão,
simpatia, 

educação de todos 
os sócios. 

“

“
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Gente da Gente
Vânia Bicalho
Felicidade é ver nas pequenas coisas o que o mundo 
tem de bom. É prestar atenção em cada detalhe que a 
vida oferece e saber tirar uma lição disso. É dar e receber 
um abraço gostoso ao final de um dia cansativo. É a 
sensação de proporcionar a alegria para outra pessoa. 
É olhar nos olhos, segurar a mão e ver o quanto somos 
importantes no cotidiano de um ser humano. Para 
Vânia Bicalho, mais conhecida como Vaninha, uma das 
responsáveis pelo Projeto Bem Viver há mais de três 
anos, a felicidade não está apenas nos grandes feitos, 
mas nos pequenos e simples gestos.

Dona de uma simpatia sem igual, ela espalha alegria e 
doçura por todo o Olympico, além, é claro, de irradiar 
o seu carisma todas as segundas-feiras nas reuniões 
das meninas do grupo Bem Viver. “Na verdade, todas 
elas fazem parte da minha vida. Eu entrei no projeto a 
pedido de Olga Cavalcanti e me surpreendi com tudo. 
Eu cresci muito como pessoa e aprendo com elas todos 
os dias”, conta Vaninha. 

Ao organizar bingos, torneios 
de buraco, feiras de artesanato 
e palestras, Vaninha contribui, 
semanalmente, para criar um 
ambiente agradável de socia-
lização entre as mulheres da 
melhor idade que frequentam 
o Olympico. “Dedico-me to-
talmente ao projeto porque me 
faz bem. É bom demais ver o 
sorriso delas, abraçar, ouvir o 
que elas têm para me contar. 
Isso faz a diferença no meu dia 
a dia”, disse. 

Sentindo enorme carinho pelo 
Clube que frequenta há mais 
de 25 anos, ela afirma que o 

que mais a cativou quando veio para o Olympico foi 
o ambiente familiar. Segundo Vaninha, é um local que 
faz parte da sua vida e que sempre lhe proporcionou 
momentos de descontração. “Vim para cá na década de 
80 e, desde essa época, sinto a minha vida mais feliz. 
É muito gratificante ver uma instituição desse tamanho 
que apoia e incentiva trabalhos sociais como o projeto 
Bem Viver. O ser humano sendo valorizado em cada 
etapa da sua vida. Isso é lindo demais”, afirmou ela. 

Depois de tantos anos no Tricolor da Serra, hoje, sente 
que é a oportunidade de agradecer tudo que o Clube 
realizou em sua vida. “É, sem dúvida, uma relação de 
troca. Troca de felicidade, de alegrias ao longo da vida”, 
disse, satisfeita. Oferecendo e se entregando com tanto 
carinho e dedicação, Vaninha segue valorizando todos 
os momentos e enxergando a felicidade, dia após dia, 
em cada detalhe que a vida lhe oferece. 

É, sem dúvida, 
uma relação 

de troca. 
Troca de felicidade, 

de alegrias ao 
longo da vida.

“

“

Foto: Fernando Robert
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Adoro conversar.
Tenho prazer em sentar 

e prosear com meu 
grande amigo. 

Falamos de tudo um 
pouco. O que não 

falta é assunto.

“

“
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Nossa História
Amizade que vale ouro
“Gosto muito de conversar com o Vicente, faz parte 
do meu dia a dia desde quando cheguei ao Clube.” 
É assim, com essas palavras, que Luiz faz questão de 
ressaltar sua amizade com Vicente, construída dentro 
do Olympico. 

Se fosse possível materializar cada amizade 
consolidada no Clube, seria difícil que elas coubessem 
numa galeria de troféus, mesmo que ela fosse grande 
e repleta de taças como a do Olympico. E uma das 
conquistas que receberia lugar de destaque é a história 
protagonizada pelos sócios Luiz Lage e Vicente Borges. 

Quem os vê, hoje, companheiros de conversa no 
varandão, talvez nem saiba que tudo começou a partir das 
inocentes e divertidas brincadeiras dos filhos, há mais 
de 30 anos. “Nós nos conhecemos quando trazíamos 
os garotos para brincar no parquinho. Enquanto isso, 
ficávamos conversando. E, quando vimos, a amizade já 
estava consolidada”, contou Vicente.

Os filhos foram crescendo, já não precisavam mais dos 
olhares vigilantes dos pais nas brincadeiras, porém, 
os dois seguiam sempre colocando o papo em dia. 
A presença quase diária nas dependências do Clube 
fez com que o amor pelo Olympico crescesse, lado a 
lado, com a amizade dos dois. Tanto que Luiz elege 
o ambiente familiar do Tricolor da Serra como fator 
primordial para a criação e manutenção de amizades. 
“A principal característica daqui é esse clima de cidade 
pequena, onde todos se conhecem e se respeitam. Os 
laços que construímos com as pessoas do Clube são 
sinceros e isso é o diferencial”, disse. 

Animados e brincalhões, os amigos afirmam que a 
companhia influencia muito no que a amizade irá se 
tornar. A particularidade dessa dupla, para Vicente, 
é o gosto por uma boa conversa, por minutos de 
descontração e alegria. “Adoro conversar. Tenho prazer 
em sentar e prosear com meu grande amigo. Falamos 

de tudo um pouco. O que não falta é assunto”, afirmou. 

Talvez, há mais de 30 anos, Luiz e Vicente não 
imaginassem o resultado das brincadeiras dos seus 
filhos. Talvez, os dois não soubessem onde a amizade 
iria chegar. Talvez, não conseguissem perceber que 
estavam ajudando a construir um dos principais valores 
do Olympico, o de ser um grande celeiro de amizades. 
Hoje, eles se lembram das histórias que ajudaram 
a escrever no Tricolor da Serra, principalmente no 
varandão do Clube, o lugar predileto para uma boa 
prosa. E na modalidade das amizades verdadeiras, Luiz 
e Vicente já têm lugar garantido no pódio! 

Fotos: Fernando Robert

Na foto maior, no varandão, Luiz de camisa azul e Vicente. Acima, no quiosque do Futsal.
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Pesquisa - Melhorias para o associado
Comportamento

46%

44%

7%

0% 3%

SECRETARIA

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

56%
38%

5%

0% 1%

PORTARIA

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

39%

41%

15%

2% 3%

VESTIÁRIOS/BANHEIROS

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

55%35%

7%

1% 2%

FUNCIONÁRIOS

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

20%

43%

25%

8%
4%

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

32%

46%

15%

6%

1%

HIGIENE DO CLUBE

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

33%

44%

12%

4%
7%

ADMINISTRAÇÃO

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

54%33%

7%

3% 3%

PARQUE AQUÁTICO

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

20%

46%

16%

2%
16%

PARQUINHO

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

Importante e essencial. Assim pode ser definido o resul-
tado da pesquisa interna, realizada pelo Departamento 
de Comunicação e Marketing, nos últimos meses. A 
ferramenta foi fundamental para se analisar, sob nova 
ótica, as necessidades e os interesses dos associados. 
Porém, algumas necessidades já são do conhecimento 
da Administração do Clube, mas, infelizmente, não po-
dem ser imediatamente implementadas devido às exi-
gências da legislação municipal, como por exemplo, 
construções ou ampliações. 

Questões como essas envolvem autorizações públi-
cas para serem efetivadas e a regularidade de todas as 
áreas do Olympico, que vem sendo trabalhada junto à 
Prefeitura de Belo Horizonte. Felizmente, a reforma da 
piscina semiolímpica não se enquadrou em tais exigên-
cias legais. Já para a reforma do imóvel nº 735 foi ne-
cessário providenciar inúmeros documentos para que 
se efetivasse, visto que foi alterada sua estrutura interna 
para transformá-lo em um local de eventos agradável, 
eficiente e seguro. O salão de jogos também será re-
formado, assim que as obras do imóvel e da piscina 
semiolímpica sejam concluídas.

As questões que envolvem a manutenção (limpeza e 
higiene) geral do Clube estão sendo tratadas com aten-
ção. Apesar de serem vistas como atividades relativa-
mente simples, esbarram em uma questão de logística 
de pessoal, pois o Olympico não fecha. Está em fun-
cionamento todos os dias, de segunda a segunda. Um 
novo estudo está sendo feito para mantermos, duran-
te todo o período de funcionamento, a limpeza efetiva 
das instalações. Para isso, precisamos contar com a 
colaboração de todos. Seria de grande ajuda se todos 
cooperassem, jogando resíduos de consumo nas lixei-
ras.  Essa cooperação é importantíssima, porque todos 
primam por um ambiente limpo e saudável.

Na parte da Comunicação, mais especificamente de 
eventos, infelizmente, enquanto as reformas da casa 
e do salão não forem concluídas, não conseguiremos 
oferecer maior diversidade de confraternizações, já que 
temos o compromisso com o bem-estar da vizinhança. 
Por isso, não pretendemos fazer grandes eventos na 
área externa do Clube. Já sobre a Revista do Olympico, 
nós nos preocupamos todos os dias em oferecer sem-

por Simone Queiroz
simoneadm@olympico.com.br  

www.olympico.com.br
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20%

43%

25%

8%
4%

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

31%

47%

7%

1% 14%

QUADRAS

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

27%

41%

19%

5%
8%

EVENTOS

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

40%

41%

10%

3%
6%

REVISTA

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

23%

41%

13%

3%

20%

SITE/ FACEBOOK

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

20%

46%

16%

2%
16%

PARQUINHO

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

36%

39%

8%

1%
16%

GINÁSIO

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

22%

39%

13%

7%

19%

SALA DE JOGOS

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

36%

36%

7%

2%

19%

SALA DE SINUCA

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

40%

35%

8%

2% 15%

CHURRASQUEIRA

MUITO BOM

BOM

REGULAR

RUIM

NÃO RESPONDERAM

pre um conteúdo de qualidade, com informações não 
só sobre os acontecimentos do Clube, mas também 
com conteúdos gerais através de colunas como com-
portamento, consciência social e vitrine. Essas colunas 
são, inclusive, sugestões dos sócios que, aliás, estão 
convidados a se tornarem ainda mais participativos na 
Revista.

Estamos trabalhando muito também no facebook e no 
site. Estão sendo atualizados diariamente, pois são im-
portantes canais de comunicação entre os sócios e o 
Clube. Por isso, não deixem de acessar

e conferir as novidades. Outras providências já foram 
tomadas, em vários setores, com base nos resultados 
da pesquisa interna. Agradecemos aos que participaram 
com suas avaliações. Contamos com a colaboração de 
todos para que juntos possamos melhorar, continua-
mente, nossa estrutura e nossos serviços. Dessa forma, 
poderemos conciliar, de maneira eficaz, as necessi-
dades e interesses de todos. Mesmo sem a realização 
da pesquisa, o Clube está sempre aberto a sugestões, 
críticas e questionamentos. Entre em contato conosco!
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Você já parou para pensar sobre o destino dos utensí-
lios e objetos que usamos? Sabe para onde vai aquele 
copinho de plástico do cafezinho, assim como o vidro 
de geleia ou de requeijão que adoramos, ou até mesmo 
aquele papel que saiu com a impressão errada? Agora, 
imagine que uma boa parte dos seres humanos utiliza 
esses e diversos outros produtos diariamente. Bem, se 
esses materiais não forem reciclados, juntos eles po-
dem demorar até 4500 anos para desaparecerem do 
Planeta, já que seu processo de decomposição é muito 
lento. A consequência disso é uma enorme produção 
de lixo. E é justamente o lixo um dos temas mais im-
portantes da atualidade, quando pensamos em cuida-
dos com o meio ambiente.

O crescimento populacional, o desenvolvimento in-
dustrial e o consumismo são fatores que contribuem 
para a produção cada vez maior e mais variada de lixo. 
Um estudo aponta que o Brasil produz entre 180 e 200 
mil toneladas de resíduos por dia e, somente em Belo 
Horizonte, produzimos mais de mil toneladas por dia 
dentre lixos domiciliares, tecnológicos, industriais e  
hospitalares. E fica a pergunta: para onde destinar tanto 
resíduo?

Muito lixo é sinônimo de liberação de gases responsá-
veis pelo aquecimento global, poluição de águas, en-
tupimento de bueiros, transmissão de doenças, dentre 
outros.  Várias ações e projetos foram desenvolvidos na 
tentativa de reverter seus impactos como, por exemplo, 
reutilização, coleta seletiva, reciclagem, aterros sanitá-
rios, etc. Entretanto, produzir e reciclar objetos também 
causa impactos ambientais e sociais e, por isso, é pa-
pel de todos nós repensar e minimizar a utilização de 
materiais.

Listamos algumas simples “ações que, se incorporadas 
em nosso dia a dia, trarão uma importante mudança nos 
índices da nossa cidade.” 

Afinal, um mundo mais sustentável só é possível com a 
nossa participação!

- A melhor opção é evitar o consumo e comprar o ne-
cessário. 
- Guardanapos e toalhas de papel são práticos e estão 
em todo lugar. Entretanto, devemos ter consciência e 
usar somente o necessário. 
- Embrulhos de presente são lindos, mas muitos são 
feitos de papel ou plástico, por isso, devemos ter cau-
tela com sua utilização. 
- Programe a impressora para utilizar ambos os lados 
do papel. E não se esqueça de reutilizar papéis como 
rascunho.
- Escolha produtos nas lojas, supermercados, livrarias, 
etc, que tenham menos embalagens.
- Copos e sacolas plásticas são úteis, mas sua decom-
posição é lenta. Não esqueça sua ECO Bag em casa e 
prefira canecas e copos reutilizáveis.
- Use pilhas recarregáveis. Não descarte baterias e 
pilhas no lixo comum. Procure locais que façam sua 
coleta.
- Separe seu lixo. Estabeleça parcerias com reciclado-
res e doe seus resíduos recicláveis.
- São várias as correspondências que recebemos. So-
licite o cancelamento do envio de comunicações im-
pressas desnecessárias. 
- Antes de jogar fora um objeto, veja se é possível con-
sertá-lo ou reaproveitá-lo. Vale usar a criatividade.
- Embalagens podem virar brinquedos ou utensílios. 
Existem vários modelos no mercado, mas nada impede 
você de criar seu próprio produto. 
- Desperdiçar alimentos é ruim para o meio ambiente 
e para o desenvolvimento social. Cerca de 1 bilhão de 
pessoas passam fome no mundo.

Fontes: Ethos / Akatu / UFMG / Instituto de Pesquisas Espaciais / IBGE 
Planeta Sustentável
Quer contribuir com a coluna? Envie sua sugestão, depoimento ou dúvida 
para nossa equipe.

Luana Ferreira - Jornalista, Psicopedagoga e pós-graduada em Responsabilidade Social. É professora e Diretora na empresa Sair do Casulo, es-
pecializada em Gestão e Educação para a Sustentabilidade. Trabalhou durante 9 anos com Comunicação Empresarial e Responsabilidade Social 
Corporativa em multinacional acumulando diferentes funções, sendo a última, coordenadora de Programas Sociais. É criadora do CD “Eu, Cidadão” 
que apresenta músicas sobre Sustentabilidade para o público infantil.

por Luana Ferreira
luana@sairdocasulo.com.br \ www.sairdocasulo.com.br \ facebook7

Consciência Social
Lixo: repensar nossos pequenos hábitos pode
fazer a diferença
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Esportes / Basquete

Com o apoio da torcida e jogos acirrados, nossos 
atletas do Basquete Sub-14 e Sub-16 conquistaram o 
vice-campeonato da Copa Olympico que aconteceu no 
mês de março, no Ginásio do Clube. A categoria Sub-
14 se sagrou vice-campeã depois de vencer o Álvares/
Vitória por 47 a 34, e o Lance Livre por 71 a 15. A 
equipe Sub-16 também conseguiu bons resultados em 
cima da Seleção Mineira por 51 a 42, do Álvares/Vitória 
por 46 a 30 e do Praia Clube por 45 a 39.

Além disso, alguns de nossos atletas foram destaque e 
entraram para a seleção da Copa, como os armadores 
Rafael Costa e Paulo Miranda, e o ala Gabriel da Cunha. 
“A competição foi muito equilibrada. As equipes 
estavam bem preparadas e mostraram isso dentro de 
quadra. O Olympico se mostrou forte e isso nos deixa 
satisfeitos com o trabalho feito”, disse o supervisor 
Zânio Gontijo. 

Foto: Fernando Robert

Tecar/Olympico/Soma é vice-campeão da Copa 
Olympico

Em destaque, a equipe de Basquete. Abaixo, na abertura da Copa, o diretor de Basquete, Flávio Magalhães, com o vice-presidente de Esportes, 
Walney Almeida e o vice-presidente Financeiro Valter Francisco da Silva.
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Esportes / Futsal Masculino

Foto: Anderson

Futsal Adulto é só sucesso no Metropolitano
O Futsal da categoria Adulto do Olympico também trilha 
um caminho de vitórias nos campeonatos que disputa. 
Prova disso é o sucesso no Campeonato Metropolitano, 
no qual a equipe foi vice-campeã do primeiro turno. 

E não parou por aí. Mesmo jogando fora de casa, o 
Futsal Adulto brilhou mais uma vez e venceu o segundo 
turno do Campeonato Metropolitano em cima do 
Minas. O jogo terminou em 4 x 4, mas como o Tricolor 

da Serra tinha a vantagem do empate, o título ficou para 
o Olympico. 

Segundo o diretor Walfrido Garcia, o time está no 
caminho certo e fez uma excelente campanha. “Foi um 
ótimo campeonato até aqui, feito pela equipe adulta. 
Ficamos felizes e agora é continuar nesse embalo”, 
disse. Parabéns aos atletas e à comissão técnica por 
essa conquista!

Sub-11 e Sub-13 se destacam no Metropolitano
Mais uma vez, a equipe Sub-11 de Futsal do Olympico 
está se destacando no Campeonato Metropolitano. 
Muito mais do que alcançar resultados positivos, nos-
sos atletas estão se aprimorando e realizando ótimas 
apresentações. Para coroar o trabalho feito até agora, a 
equipe conquistou o 1º turno do Metropolitano.

Para o supervisor Jorge Pereira, o time está no caminho 
certo e ressalta que as expectativas são grandes para 

o restante do torneio. “Ficamos felizes com todos esses 
resultados. Agora é continuar nesse mesmo ritmo”, disse. 

Já a equipe Sub-13 se encontra em 1º lugar no Campe-
onato Metropolitano, com larga vantagem sobre os con-
correntes. Nessa categoria, não haverá turnos. Em turno 
corrido, classificam-se os quatro primeiros colocados 
para um quadrangular final.
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Nossos atletas conquistaram, no mês de maio, o 
bicampeonato da 4ª Copa Planeta Bola de Futebol. 
O Tricolor da Serra terminou a competição de forma 
invicta. Em cinco jogos vitoriosos, fez 34 gols e sofreu 
apenas 13. O jogo da grande final foi contra a equipe 
dos Galáticos, que era atual campeã do torneio, e 
nossos atletas conseguiram vencer pelo placar de 5 x 1. 

“Pra gente, é muito bacana ganhar esse torneio, pois 
nosso time é um time de amigos. Ganhar qualquer 
torneio já é uma satisfação enorme, ganhar jogando 
com amigos de verdade, então, nem se fala. Além 
disso, a maioria tem uma ligação muito forte com o 
Clube. É sempre legal vestir novamente a camisa do 
Olympico e representá-lo nessas competições”, disse 
Matheus Bomfim, um dos jogadores da equipe. 

O time é formado por sócios, atletas e ex-atletas que 
representaram muito bem o Olympico. Além do título, 
alguns foram destaque em certas posições, como a 
conquista do prêmio de melhor goleiro (Café) e melhor 
jogador do campeonato (Vareta). Mais um troféu para 
o Olympico!

Olympico é campeão invicto da Copa Planeta Bola
Esportes / Futebol Masculino

A Copa Planeta Bola de Futebol 
é uma competição disputada 
no Centro de Futebol Socyte, 
localizado no bairro Anchieta. 
Uma vez por ano, o torneio 
é realizado e reúne diversas 
equipes da cidade de Belo 
Horizonte. 
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Esportes / Futebol Feminino

E foi de gargantas tricolores que saiu o grito de ‘É 
campeão’! Tendo feito uma campanha equilibrada 
durante toda a competição, a equipe de Futebol 
Feminino do Olympico foi a grande campeã do Torneio 
Usiminas. Pela primeira vez na história do esporte no 
Clube, a categoria venceu um campeonato de nível 
estadual. 

Além do título, as atletas do Olympico também 
conquistaram prêmios individuais. A artilheira da 
competição foi a jovem Camila de Souza, com 12 
gols marcados; e a goleira menos vazada foi Paloma 
Emanuelle, com apenas sete gols sofridos. Enfrentando 

diversos times do estado, elas conseguiram resultados 
elásticos em vários jogos, não dando chances às 
adversárias. 

“Foi de fato muito gratificante. Conquistamos o 
título de virada. Tudo muito especial porque foi o 
primeiro de muitos que virão, tenho certeza”, disse 
o diretor Walfrido Garcia. Mais do que resultados, já 
demonstrados por todas as atletas do Tricolor da Serra, 
a equipe Feminina de Futebol se sobressai, a cada dia, 
com a sua qualidade técnica, o seu jeito de jogar e 
com seus objetivos de crescer ainda mais. Parabéns 
pela conquista! 

Olympico conquista o Torneio Usiminas

Foto tirada do celular Walfrido Garcia
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Esportes / Natação
Destaque no FAM Mirim de Natação

Ginástico acolhe atletas do Olympico
Devido à interdição da piscina semiolímpica do Olym-
pico, as atividades dos atletas e da comissão técnica 
da Natação foram transferidas para o Esporte Clube 
Ginástico, desde o dia 5 de maio. Os treinos e a pre-
paração para as disputas de campeonatos estão sendo 
realizados no parque aquático do Ginástico, onde os 
atletas já estão se sentindo ‘em casa’. 

“O Ginástico nos acolheu muito bem. Os meninos estão 
muito satisfeitos com o jeito que nos receberam. Essa 
parceria foi útil demais, pois os nossos treinamentos 
não pararam em momento algum. Deu para conciliar 
tudo e isso é importante para o andamento das ativida-
des”, disse o supervisor Frederico Gontijo. 

PATROCINADOR OFICIAL DA 
NATAÇÃO DO OLYMPICO CLUB

Dr. José Carlos Bruno - Diretor Técnico Médico - CRM-MG 8302 • Dra. Angela Maestrini - Diretora Clínica Médica - CRM-MG 19780

Central de atendimento: 2517-7777 • Rua Maranhão, 653 - Santa Efi gênia - Belo Horizonte • www.oculare.com.br
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•  Atendimento em todas       
as áreas da oftalmologia
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• Urgência 24 horas
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para se ver na vida. 
Não perca nenhum 
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Seguindo o caminho de vitórias, a Natação do Olympi-
co se destacou em mais uma competição, no mês de 
maio. No Festival FAM Mirim, o Clube contou com duas 
atletas em disputa e conseguiu, ao todo, três medalhas 
- duas de ouro e uma de bronze. Ariana Martins con-
quistou o 1º lugar no nado Livre e no Medley, e Isabela 
Carrato a 3ª colocação também no nado Medley. “Fica-
mos felizes com os resultados, pois as duas atletas na-
daram muito bem e fizeram a parte delas. Terminamos 
em 3º lugar geral no quadro de medalhas com apenas 
duas competidoras. Isso mostra a nossa força”, afirmou 
o treinador Leandro Santos. 

Foto: Fernando Robert

Fotos: FAM
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Foto: Fernando Robert

Nossas atletas do Vôlei também se destacaram em ou-
tra competição importante ao conquistarem o 4º lugar 
na Copa Minas, mesmo atuando com jogadoras mais 
novas, da categoria infanto-juvenil. A participação de 
diversas equipes muito competitivas tornou a disputa 
bem acirrada. “Foi um campeonato de alto rendimento, 

onde todas as equipes estavam bem preparadas. Acre-
dito que alcançamos bom desempenho e podemos ir 
muito longe esse ano”, disse a líbero Maria Luiza Frei-
tas. E o calendário está intenso! Esse é só o começo 
de muitas competições que virão pela frente para as 
meninas do Vôlei do Olympico.

Esportes / Vôlei Feminino
Olympico na Copa Minas Juvenil

Sub-14: 30 lugar na Copa Magnum
Mais uma conquista do esporte do Olympico para nin-
guém colocar defeito! Depois de uma campanha equi-
librada, com jogos muito disputados, nossas atletas 
do Vôlei Feminino Sub-14 conquistaram o 3º lugar da 
Copa Magnum. Vitórias importantes marcaram o cami-
nho para alcançar esse resultado, como o triunfo em 
cima do Minas Tênis Clube por 2 sets a 1, do Santo 
Agostinho também por 2 sets a 1, e do Magnum por 
2 sets a 0. 

“Foi positivo para todas nós do grupo. As meninas me-
receram cada ponto e cada vitória alcançada ao longo 
da competição”, destaca a técnica Andressa Abecas-
sis. Parabéns meninas e toda a comissão técnica do 
Vôlei Sub-14 do Olympico por mais esse título!

Foto: Fernando Robert
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Esportes / Vôlei Feminino
Copa Olympico - Campeãs!
Emoção e muita adrenalina estiveram em quadra. A 
vontade de querer alcançar resultados ainda maiores. E 
não é que eles vieram? Depois de quatro dias de jogos 
intensos, as meninas do Vôlei do Olympico fizeram bo-
nito e conquistaram, pela primeira vez, a Copa Olympi-
co de Vôlei Feminino. 

O Tricolor da Serra se sagrou campeão após vencer a 
equipe do Tijuca Tênis Clube-RJ por 3 sets a 0, numa 
final eletrizante. Com atuações dignas de campeãs, 
desde a primeira partida contra a Prefeitura de Betim, 
nossas atletas já demonstravam um desejo de vencer 
acima de tudo, desejo de superar suas próprias marcas. 

Além disso, algumas das nossas atletas foram desta-
que e receberam troféus individuais, como o prêmio de 
melhor levantadora e melhor saque para Bárbara Costa, 
melhor bloqueio para Larissa Janaína e melhor jogado-
ra da competição para a atleta Rafaela Fernanda. 

“Fechamos o primeiro semestre com chave de ouro. 
Esse título nos motiva para as competições que estão 
por vir. É bom ressaltar também o desempenho indi-
vidual das atletas que serviu para coroar a conquista”, 
disse o técnico Gabriel Junqueira. 

Mais uma vez merecem os parabéns.

Fotos: ProVolei

Euforia das meninas no final do jogo e detalhes das jogadoras orgulhosas com o troféu de campeãs ao lado do diretor de Vôlei Feminino, Carlos 
Bomfim
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Foto: Fernando Robert

Esportes / Vôlei Masculino
Copa Olympico
Após quatro dias de disputas acirradas entre as equipes, 
de muita adrenalina e emoção, a Copa Olympico de 
Vôlei Masculino se encerrou no dia 18 de maio. Tendo 
a qualidade técnica dos times como ponto alto da 
competição, a Copa é referência para diversos outros 
campeonatos da cidade. 

O Olympico realizou bons jogos, evoluindo técnica e 
taticamente no decorrer das partidas. A torcida fez o seu 
papel e compareceu em bom número para acompanhar 
os jogos. “Foi positivo porque aprendemos muito 
com tudo. Agradeço a todos pelo empenho e pela 

competência em sua realização. Espero, no ano de 
2015, fazermos melhor ainda, em busca da perfeição 
que se mostrou tão próxima”, disse o técnico Ediney 
de Lima. 

No último dia de competição, houve a premiação com 
a entrega de medalhas para as três primeiras equipes 
e anunciado os atletas destaque da Copa. O campeão 
do torneio foi o Caramuru Castro, do estado do Paraná, 
que conquistou o título em uma final disputada contra 
o Sada Cruzeiro. 
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Saiu na Mídia
Jornal Estado de Minas
Com a popularidade da grande final da Liga dos Cam-
peões entre Real Madrid x Atlético de Madrid, o jornal 
Estado de Minas fez uma matéria em seu caderno de 
Esportes sobre a decisão e abordou como o assunto 
é corriqueiro entre os associados e atletas do Trico-
lor da Serra. Por esse motivo, nossos pequeninos da 
escolinha de Futsal foram destaque no jornal, ao dar 
suas opiniões sobre o tema. A página ainda contou 
com uma linda foto dos meninos treinados pelo téc-
nico Jorge Black, na quadra do Olympico.

Jornal Tudo
Em sua coluna “Especial – Clubes de BH”, o Jornal 
Tudo fez uma reportagem, no mês de maio, sobre a 
história da fundação do Olympico. A matéria abordou 
toda a criação do Clube e utilizou como fonte principal 

o nosso diretor social, Daniel Cardozo. Além dis-
so, os preparativos da tra-

dicional Festa 
Junina foram 
mencionados, 
destacando a 
importância do 
evento para o 
Clube. 

Caderno DIVIRTA-SE do Estado de Minas 
O Jornal Estado de Minas cedeu a capa do caderno “Di-
virta-se” para a Festa Junina do Olympico. Com ampla 
abordagem, em uma reportagem especial, enfatizou as 
atrações do evento, como o cantor Renato Teixeira. Já 
o Jornal Super Notícia também seguiu a mesma linha e 
destacou o circuito junino da cidade mineira. O veículo 
citou a nossa festa como um dos principais eventos de 
Belo Horizonte e enumerou seus atrativos - comidas e 
bebidas típicas, shows, danças e brincadeiras. 

Revista Shop
Com fotos realizadas em 
suas quadras, o Olympico 
foi cenário para a sessão 
de fotografia da Revista 
Shop, de Belo Horizon-
te. Foram destinadas, ao 
todo, quatro páginas para 
o ensaio, que teve como 
foco roupas e acessórios 
para a campanha do Dia 
dos Namorados.  
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Eventos Sociais
Arraiá bão dimais
Com todos os ingressos vendidos, a festa mar-
cou a noite de centenas de pessoas que compa-
receram em peso ao Clube, no dia 7 de junho. 
O público pode se deliciar com canjica, pipoca, 
quentão, pé de moleque e todas as deliciosas 
comidas típicas.

Para a sócia Fernanda Merrighi, a festa foi uma 
das melhores já realizadas pelo Clube. Desde 
as barraquinhas, até os shows. A organização 
foi espetacular. Amei, de verdade. Já para a não 
sócia, Priscila Fantaguzzi, foi um momento de 
muita alegria. “Além de ter sido um ótimo even-
to, o ambiente estava muito familiar e me deu a 
oportunidade de conhecer melhor o Olympico”, 
contou. 

O arrasta-pé teve o show da banda Camarão 
de Rama, que fez a noite esquentar com muito 
samba. Além disso, a festa contou com a apre-
sentação da quadrilha dos atletas, e o espaço 
kids contagiou a criançada. 

As atrações oferecidas pelos nossos parceiros 
da Tecar, Bancorbrás, Hotel Quality e Estúdio It 
foram sorteios, ações promocionais e apresen-
tações. E, por fim, a emocionante apresentação 
do cantor e compositor Renato Teixeira que fe-
chou com chave de ouro um evento que vai ficar 
marcado na história do Olympico.
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Fotos: C’est la Vie
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Eventos Sociais

Fotos: Fernando Robert

Happy Hour - Banda Los Olympicos
Marcando presença em mais um Happy Hour, a banda 
Los Olympicos animou a galera presente na noite de 25 
de abril. Em uma viagem pela diversidade musical, com 
ênfase na época do pop brasileiro, do samba, blues e 
jazz, o grupo se destacou pela irreverência e pela forma 
como contagiou o público. 

Formada por músicos sócios do Clube, a banda tem 
sete anos de fundação e, a cada apresentação no 

Olympico, é um sucesso. “Receber todo o carinho e 
demonstrações de que estamos no caminho certo foi 
bom demais. Foi incrível a reação das pessoas! Nós 
ficamos gratos aos carinhos que recebemos e vamos 
voltar a nos apresentar em breve”, disse o vocalista, 
guitarrista e violonista, Carlos Bomfim. Com tanta 
energia positiva vinda do palco, ao final do show, só se 
ouvia o grito do público de ‘bis, bis’! 

Apresentação da Banda Los Olympicos com os músicos Pedro, Carlos Bomfim e Matheus Rodrigues.
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Fotos: Fernando Robert

Happy Hour do Dia das Mães
Para homenagear a mulher mais importante de nossas 
vidas, o Olympico preparou uma noite especial para as 
mães, no Happy Hour do dia 9 de maio. O evento foi 
exclusivo para a comemoração da data e contou com 
um cardápio diferenciado, dedicado a elas. Além disso, 
cada mãe recebeu um brinde do Clube como parte da 
homenagem. 

Para animar a noite, a cantora Cynthia Pádua se 

apresentou com um repertório repleto de canções da 
MPB, do samba e do pop rock nacional. “Foi muito 
bom. Adorei o brinde e toda a organização. Realmente 
me senti homenageada. Bela iniciativa”, disse a sócia 
Ângela Cavalcanti. Houve ainda diversos pedidos de 
músicas e recadinhos de filhos destinados às mães. E 
na manhã de domingo, 11 de maio, a festa continuou 
com a entrega de mais brindes.
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Sorriso sincero, desses que contagiam todos que estão 
à sua volta. Mais do que o semblante sempre satisfeito 
e de bem com a vida, ela não esconde o quanto é feliz 
e grata por ter permanecido tantas temporadas no 
Clube. Afinal, são 16 anos de dedicação ao trabalho e 
de comprometimento com o Olympico. O nome dela? 
Vanilda Vieira, responsável pelo vestiário feminino. 

Com um caminho de muitas lutas, a vida de Vanilda 
sempre foi marcada pela superação. Começou 
a trabalhar nova, ajudando a mãe nos serviços 
domésticos, organizando a casa e auxiliando no que 
fosse preciso. “Tive uma infância boa, mas muito 
corrida, porque tinha e precisava ajudar em casa. Mas 
nunca reclamava, não. Trabalho com prazer em tudo 
que eu faço”, contou Vanilda. 

Anos mais tarde, começou a trabalhar fora e se 
aventurou nos mais diversos ramos. Trabalhou como 
doméstica, atendente em uma lanchonete e babá.  
Além de se destacar na vida profissional, quando o 
assunto é família, ela logo trata de demonstrar toda a 
responsabilidade e afirmar, orgulhosa: “Meus familiares 
são tudo pra mim. Meus filhos, meu marido, enfim, 
gosto sempre de estar perto”, disse, alegre. Casada há 
mais de 30 anos, Vanilda construiu uma linda família ao 
longo desse tempo. É mãe de três filhos e se dedica a 
eles com todo o carinho, da mesma forma que sempre 
recebeu de seus pais. 

Ao mesmo tempo em que cuidou com tanto carinho 
e dedicação da família, Vanilda conquistou e foi 
conquistada por outro grande amor, aos 35 anos: 
o Olympico. Segundo ela, o Clube foi o grande 
responsável pela estabilidade da sua vida. “É um amor 
também. Tudo que eu aprendi desde que entrei aqui foi 
único para mim. Fiz amigos e tenho enorme satisfação 
por ter permanecido tantos anos”, afirmou. Com todas 

Foto: Fernando Robert

Gente que Faz
Vanilda Vieira - 16 anos 
no Olympico

Tudo que eu 
aprendi desde 

que entrei aqui foi 
único para mim.

“

“

as suas características, Vanilda ajuda a construir novos 
capítulos do cotidiano do Clube, ajudando o Olympico 
a se tornar o que é hoje e fazendo do Tricolor da Serra, 
a sua segunda casa. 

Vanilda, na área da piscina, sempre sorridente esbanjando simpatia.
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Foto: Fernando Robert

Entrando no clima da Copa do Mundo de Futebol, a 
Escolinha Guga organizou, no dia 13 de junho, a sua 
própria Copa. Com diversas atividades recreativas, a 
criançada compareceu em peso para participar de mais 
esse evento da Escolinha. 

Divididos em grupos com nomes de países, os atleti-
nhas fizeram vários exercícios separados em ordem de 
circuito. Atividades para desenvolver a prática motora, 
o equilíbrio, a precisão, a concentração, a técnica e a 
tática. E, claro, jogos e brincadeiras também fizeram 
parte da programação, que contou com a presença dos 
pais e responsáveis. 

“Foi muito interessante realizar essa Copinha porque 
conseguimos fazer relação com esse mega evento es-
portivo. As crianças gostaram dos circuitos e puderam 
aprender ainda mais sobre o Tênis”, disse Hugo Dai-
bert, responsável pela administração da Escolinha Guga 
no Olympico.

Mais um evento de 
sucesso realizado pela 
Escolinha, cujo obje-
tivo foi aprimorar os 
ensinamentos de for-
ma lúdica e recreati-
va, a fim de envolver 
os pequeninos, cada 
vez mais, com a prá-
tica do Tênis. 

Esportes Recreativos
Copa do Mundo na Escolinha Guga

Tenista Bruno Soares no Olympico
Empolgado com o início da prática esportiva pelo so-
brinho, no mês de abril, o tenista mineiro Bruno Soa-
res esteve no Olympico para a primeira aula de Tênis 
do pequeno Luca, 5 anos, na Escolinha Guga. Bruno 
conheceu as dependências do Clube e registrou o mo-
mento com fotos que publicou na rede social Insta-
gram, juntamente com Hugo Daibert, o administrador 
da Escolinha. 

Eleito pela revista Prêmio Sport Life, em 2013, o tenis-
ta do ano no Brasil, Bruno coleciona títulos importantes 
na modalidade. O mineiro foi campeão no ATP 250 de 
Auckland, ao lado do britânico Colin Fleming, e conse-
guiu a 3ª posição no ranking mundial de duplistas do 
ano passado. 

Venha você também conhecer mais sobre o trabalho 
feito pela Escolinha Guga com as crianças do Olym-
pico.  

Da esquerda para direita, Hugo, André, Bruno Soares. Abaixo, alunos da escolinha com o auxiliar técnico Dolglas.
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Fotos: Fernando Robert
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Eventos Recreativos
Torneio de Futsal

Fotos: Sílvio Abras

Tendo como destaque o alto nível técnico e tático apre-
sentado no decorrer das partidas, o Torneio Misto de 
Futsal do Olympico chegou ao fim, após dois meses de 
muita disputa. A equipe Napoli foi a grande campeã da 
competição, após golear o time do Milan por 5x3, em 
uma final emocionante.  

Após o torneio, foi escolhida a seleção do campeonato 
com os melhores jogadores em cada posição, das cate-
gorias Sub-35 e Master. Os melhores do Sub-35 foram: 
goleiro – Henrique (Juventus), fixo - Fiapo (Napoli), ala 
direita - Ceará (Milan), ala esquerda - Lucas (Milan) e 

pivô - Brei (Sampdoria), também eleito o artilheiro da 
competição. Já no Master, foram eleitos: goleiro - Wan-
dro (Napoli), fixo - Júlio (Napoli), ala direita - Ricardo 
(Napoli), ala esquerda - Fernando (Milan) e pivô - Leo 
(Milan). O artilheiro da categoria Master foi Rossano 
Farah. “Foi, de fato, um grande campeonato. O nível 
dos jogadores foi sensacional e o torneio se destacou, 
sem dúvida nenhuma”, disse o diretor Rossano Farah. 

Para finalizar em grande estilo, foi realizado o tradicio-
nal churrasco de confraternização que contou com a 
presença de todos os participantes.
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Eventos Recreativos
Torneio de Tênis

Fotos: Fernando Robert

Sempre competitivo e equilibrado, o Torneio de Tênis 
do Olympico foi realizado nos meses de abril e maio e 
já possui os seus grandes campeões. O troféu foi con-
quistado por diversos sócios, de acordo com as ca-
tegorias criadas.  Homenageando o antigo diretor da 
modalidade, Sávio Toledo, a competição se destacou 
pelo grande envolvimento de todos os participantes, 
por sua regularidade e desempenho individual. 

Esse ano, houve a participação das crianças da Es-
colinha Guga que fizeram bonito. “Foi muito bom. As 
pessoas realmente se envolveram com a competição, 
se dedicaram e mostraram bons jogos”, disse o diretor 
Abílio Andrade. Mais uma vez, o torneio promoveu a 

Categoria Infantil 
Campeão: Lukas Koepf
Vice: Jakob Koepf

Categoria Juvenil
Campeão: João Pedro 
Lages
Vice: João Pedro Carvalho

Categoria B
Campeão: Mário Spinelli

Vice: Marcial Gomes

Categoria A (acima de 45 
anos)
Campeão: Antônio Ribeiro
Vice: Cláudio Mello

Categoria A (abaixo de 45 
anos)
Campeão: Bruno Bernardes
Vice: Murilo Ribeiro

disputa do esporte de forma saudável e a socialização 
entre os competidores do Tênis.

Sagraram-se campeões:
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Calendário / Social

Tradicional em Belo Horizonte, a Colônia de Férias do 
Olympico é a responsável por rechear os dias da crian-
çada com brincadeiras e alegria. O evento, a se realizar 
de 7 a 11 de julho, conta com diversas atividades di-
ferenciadas por faixa etária. Quadras e ginásios equi-
pados, restaurante, parque aquático, vários monitores 
especializados em recreação infantil, tudo para oferecer 

a melhor estrutura e segurança para a garotada. Além 
disso, atividades como gincana, brinquedos infláveis, 
oficinas de arte e esportes tomam conta das férias da 
turminha. Tudo isso é preparado com muito carinho 
para que a criançada tenha muita diversão aliada à 
aprendizagem, durante as férias no Olympico.

Colônia de Férias do Olympico
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Cursos
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Curso de Fisioterapia - Eric

Você Sabia?

A parceria TECAR/OLYMPICO continua fazendo muito sucesso. Por meio 
dela, mais uma sócia foi beneficiada. Dessa vez, Patrícia Parreiras foi a con-
templada. “A parceria é muito interessante. Li sobre ela na própria revista 
do Olympico e decidi ir a Tecar. Comprei um carro novo e estou muito feliz. 
Parabéns a todos os envolvidos”, disse Patrícia. Nessa promoção, o sócio fica 
isento da taxa de condomínio do Olympico e ainda ganha uma camiseta de 
jogo das equipes de Basquete TECAR/OLYMPICO/SOMA. Não perca!  Para mais 
informações sobre essa parceria, acesse: www.olympico.com.br.

Parceria de sucesso

Atuando na prevenção, manutenção e reabilitação da 
saúde e contribuindo para oferecer qualidade de vida 
no processo de reintegração do atleta, o fisioterapeuta 
Eric Guimarães participou, no mês de maio, de dois 
cursos para se manter atualizado na área. Seu objetivo é 
proporcionar o maior conforto possível aos esportistas 
do Olympico, diminuindo possíveis dores pós-jogos. 

Conhecido como Dynamic Tape, o curso, com duração 
de uma semana, aborda a bandagem funcional elástica 
que ajuda na absorção de carga, energia e tensão para 
amortecer a sobrecarga na articulação em movimento. 
Isso proporciona maior facilidade e rapidez do atleta 
voltar às quadras, após uma lesão.

O segundo curso, realizado em quatro módulos, é de-
nominado Manipulação Vertebral e consiste em reali-
nhar as articulações vertebrais para liberarem o fluxo 
normal nervoso para todos os sistemas e tecidos. Esse 
não fluxo normal pode ser alterado quando se faz um 
movimento incorreto, brusco ou um leve trauma.

Para Eric, participar desse tipo de curso contribui ainda 
mais para o desenvolvimento do profissional no coti-

diano de trabalho. “Quanto maior a possibilidade de 
fazer e permanecer atualizado em sua área e nas que o 
cercam é sempre muito válido e enriquecedor. Conse-
quentemente, você se torna mais qualificado para o dia 
a dia”, afirmou. 

Foto: Sofia Bicalho
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Confraria - Noite em Paris
Aconteceu

Noite regada a vinho, gastronomia exemplar e boa 
música para embalar mais um encontro de confrater-
nização dos membros da Confraria do Olympico. Para 
deixar o clima ainda mais prazeroso, a reunião do dia 
23 de maio, em homenagem à cultura francesa, con-
tou novamente com a presença de todos os confrades 
e confreiras. 

Com um cardápio de dar água na boca, o encontro tem 
como objetivo difundir a cultura enológica e gastronô-
mica entre os participantes. Tornedor de filé com crosta 
de alho ao molho funghi ou filé de Salmão com molho 
de ervas e alcaparras, acompanhado de arroz branco 
e salada verde foram os pratos servidos à francesa. E 

como sobremesa, deliciosos bombons trufados de 
chocolate ao leite. 

“Mais uma vez, o nosso encontro foi produtivo. Esco-
lhemos bem o cardápio, os vinhos, tudo para homena-
gear uma cultura tão bonita e enriquecedora como a 
francesa”, disse o chanceler Inimá Rodrigues. Reunião 
dos membros da Confraria do Olympico é sempre um 
sucesso!

Coroando a noite especal, dona de uma voz maravi-
lhosa, a cantora Ângela Ferola, com seu repertório de 
canções francesa e italiana, arrancou aplausos dos con-
vidados em uma noite inesquecível.

Fotos: Kíria Ribeiro
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Tome Nota
Eleições da Cipa

Sauna Feminina

Conquista do sócio - Sala de Jogos

Dando continuidade às atividades da 
Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA) no Olympico, no mês de 
maio, foi realizada a votação para ele-
ger o representante do funcionários que 
fará parte da comissão do órgão. Após a 
apuração dos votos, foi reeleito o coor-
denador de Tesouraria, Leonardo Fausti-
no, com 49 votos.  

Ele, juntamente com os demais mem-
bros da comissão, ficará responsável 

por promover a divulgação e zelar pela 
observância das normas de segurança e 
medicina do trabalho. 

Logo após a eleição, os representantes 
passaram por um treinamento, conforme 
estabelecido pela lei NR5, para conheci-
mento dos regimentos da CIPA, com o ob-
jetivo de cuidar da prevenção de acidentes 
no Clube e ainda promover a realização 
de palestras sobre a saúde trabalhista no 
Olympico. 

Como solicitado por diversas sócias, durante o mês de 
abril, o Olympico manteve a sauna feminina em fun-
cionamento todos os dias, com o intuito de analisar a 
frequência e quantidade de usuárias nesse período. A 
média de frequentadoras, às terças e quintas-feiras, foi 
de cinco pessoas. Diante disso, o Clube irá manter o 

funcionamento da sauna feminina às segundas, quartas 
e sextas-feiras, de 16h30 às 21h. E aos finais de se-
mana, de 9h30 às 17h. Caso a quantidade de usuárias 
aumente, o Olympico estenderá os horários e os dias 
de utilização da sauna.

Vêm novidades por aí no espaço do salão 
de jogos do Olympico. Atendendo a solici-
tação da pesquisa realizada com os asso-
ciados do Clube, a sala de jogos, cujo pro-
jeto já está definido, passará por reforma 
e receberá novos equipamentos. Tudo de 
melhor para que os sócios possam desfru-
tar ainda mais o local. 

Projeto meramente ilustrativo

Foto: Arquivo
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Melhorias
Vitrine de troféus Placa Parquinho
Agora o Olympico passa a ter um espaço destinado 
especialmente aos troféus. Você está convidado a 
conhecer as principais conquistas do Clube na Galeria 
de Troféus Márcio Maia. Nome dado em homenagem 
ao ex-atleta do Olympico que fez parte da conquista do 
Campeonato Sul Americano - Taça Plaza, de 1982. 

A vitrine fica localizada na portaria e conta a trajetória 
de mais de sete décadas da história dos esportes no 
Tricolor da Serra. 

Nesse último mês, o parquinho recebeu uma nova placa 
com o nome do local: “Pé de Areia”. Nome escolhido 
durante o concurso organizado entre a criançada do 
Olympico, no ano de 2010. 

Interdição da piscina semiolímpica
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Foto: Fernando RobertFoto: Fernando Robert

O Olympico prima pelas melhorias para o associado 
em toda a sua infraestrutura. Por essa razão, desde o 
dia 5 de maio, a piscina semiolímpica foi interditada 
para ser trocada toda a tubulação, assim como azule-
jos e demais peças que estavam danificadas. Tudo para 
atender da melhor maneira possível os associados do 
Tricolor da Serra. O prazo para o acabamento da obra é 
de 90 dias corridos. Contamos com o entendimento, 
apoio e colaboração de todos os sócios. Afinal, melho-
rias são sempre bem-vindas.
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Placa do Senado
Um dos grandes nomes da história do Clube, Armando 
Barroso, agora ficará ainda mais vivo em nossa 
memória. Em homenagem ao sócio, falecido no ano 
passado, o Olympico instalou uma placa para eternizar 
a colaboração de Armando, tão querido por todos. 

A solenidade de lançamento foi realizada no dia 15 de 
junho e contou com a presença de diversos familiares 

e amigos. “Nós da família ficamos muito honrados 
e felizes com a atenção e consideração de todos do 
Olympico. Meu pai tinha muito carinho pelo Clube”, 
disse o filho Armando Mendes. A placa está localizada 
no mesmo lugar que Armando gostava de ficar com 
os amigos, próximo à mangueira, no então conhecido 
“Quiosque do Senado”.
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Fotos: Rafaela Almeida

Na foto maior, a viúva do Armando, Lígia, rodeada pelos filhos, netos e amigos. Na foto abaixo, à esquerda, amigos da Turma do Senado relembrando 
de casos e fotos da época, com os amigos. Ao lado, Ricardinho presta uma homenagem ao Armando.
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Fotos: Kíria Ribeiro

Espaço Bem Viver

No embalo de canções como as de Luiz Gonzaga, 
o mês de junho é marcado por festividades, pelo 
clima de euforia, pelas delícias gastronômicas e 
pela alegria do tradicional arraiá. E no Projeto Bem 
Viver, toda essa diversão típica da Festa Junina 
chegou de maneira muito descontraída e animada. 

Com direito a brincadeiras, bandeirinhas, decoração, 
vestimentas típicas e violeiro, as meninas do Bem 
Viver organizaram uma charmosa Festa Junina, 
no dia 2 de junho. Puderam se divertir e comer 
cachorro quente, churrasquinho e vários quitutes 
da época, como broa de milho verde e o tradicional 
arroz doce. Além disso, a festa contou com a 
presença do presidente Luiz Carlos Bemfica que 
entrou no clima. “É sempre bom demais realizar 
e comemorar datas. Todas elas ficam satisfeitas e 
felizes com a organização de festas assim”, disse a 
diretora Carminha Bréscia. 

Alegria na Festa Junina

Passeio muito divertido
Com o intuito de proporcionar a oportunidade de 
conhecer outros lugares da região, o projeto Bem 
Viver promoveu, no dia 19 de maio, um passeio 
animado e descontraído para o sítio “Variegatas”, 
localizado no distrito de Inácia de Carvalho, perto 
da cidade de Pedro Leolpodo. Por lá, a diversão 
não faltou. Jogos de buraco, caminhada pelo 
espaço verde, bate-papo e muitos risos tomaram 
conta do dia das meninas. “Foi muito divertido. 
Gostei bastante do passeio porque conseguimos 
nos distrair num lugar espaçoso e bonito”, contou 
Rosilda Vieira, uma das integrantes do grupo. 

8

Fotos: Carminha Bréscia
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Vitrine
A versatilidade do blazer 

por Aline Alves
www.glamourcomchampagne.com

O inverno chegou e uma das peças mais elegantes, que não pode faltar em nenhum guarda-roupa, é o blazer. Além 
de lindo, ele é super versátil e ideal para o nosso inverno que não costuma ser muito rigoroso, na maior parte do 
País. 

Para essa estação, uma produção bacana é combinar o 
blazer com uma calça de couro. 

Já usado com calça jeans, ajuda a dar uma sofisticada 
no look . 

Mas, quem gosta de andar com as pernas de fora 
mesmo no inverno, pode abusar da combinação com 
short, saia ou, até mesmo, um vestido. 

E para entrar no clima da Copa, por que não investir em 
um blazer com uma das cores da bandeira do Brasil? 
Para quem vai combinar com a camisa oficial, o verde 
é uma ótima opção de cor!  Ideal para os dias de jogos 
da Seleção em que o clima estiver mais fresquinho. 
Fica super elegante e, depois que acabar a Copa, você 
ainda poderá aproveitá-lo para compor vários looks . 

Além de versátil, o blazer é um ótimo aliado para dis-
farçar o quadril e as gordurinhas extras na região da 
cintura, dar uma refinada em vestidos que marcam 
muito o corpo e esconder os braços, que muita gen-
te se incomoda em mostrar. No caso de quem quer 
disfarçar as gordurinhas a mais e criar uma cinturi-
nha, opte por um modelo mais comprido e levemente 
acinturado. 

Sem falar que ele pode ser usado no trabalho, na ba-
lada e em estações mais calorentas, para compor um 
look  mais sofisticado. 

Vale investir na peça!

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.
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Saúde e Bem-estar
Autoconhecimento e Atividade Física

“Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, 
depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde.” 

Dalai Lama

São evidentes, e todo mundo reconhece, os benefícios da prática regular de ati-
vidades físicas. Porém, cada vez mais pessoas sofrem sequelas ou falecem em 
decorrência do descuido com o próprio corpo. Por que será que isso acontece?

Existem em torno de 100 bilhões de planetas na Via Láctea e, até o presente 
momento, não se tem evidências de vida em qualquer outro que não seja a Terra. 
Isso por si só já seria suficiente para entender o merecimento que é ter nascido 
em um corpo humano, certamente o veículo mais avançado de toda a Via Láctea.

Quando me refiro ao corpo humano como veículo, estou simplesmente afir-
mando que é o corpo que nos leva do ponto “a” ao ponto “b”, e aqui vamos 
adotar como premissa que sempre estamos em busca de um estado de felici-
dade maior. Ou seja, o ponto “a” é onde estamos e o ponto “b” é o estado de 
felicidade maior que queremos atingir.

O grande problema é que a maioria das pessoas não tem a mínima ideia do que 
seja o ponto “b”, não sabem onde querem chegar, não veem relação do esforço 
que fazem hoje com o futuro, estão distantes do sentimento de pertencimento, 
de integralidade, de correlação e responsabilidade com tudo e todos os que 
estão a sua volta.

Ora, seu eu não sei meu sonho e minha missão nesse mundo, se estou vivendo 
como um autômato, por que motivo iria buscar uma vida longeva e saudável?

Para iniciar e continuar firme em uma prática de atividade física terei que promo-
ver mudanças em minha vida, terei que abandonar hábitos, terei que me esfor-
çar. Toda mudança gera resistência e só vou conseguir superar se souber muito 
bem e se estiverem bem claros os benefícios dessas mudanças.

Qual o seu sonho? Para que você trabalha tanto? Como vai aproveitar a vida se 
continuar negligenciando seu corpo? Como está tornando o mundo um lugar 
melhor?

por Weder Vilela

Weder Vilela é Mestre em Administração, Master Coach, MBA, Consultor de Empresas e Escritor. 
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Administração

Em 2011, o Olympico Club foi inserido no programa 
Esporte para Todos, promovido pela Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal 
Adjunta de Esportes.

Desde então, essa inserção vem nos proporcionando 
desconto de 30% no IPTU a pagar, além de 80% de 
desconto na dívida ativa originada dos autos de 
infração por poluição sonora, expedidos pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. 

Nossa participação no programa, juntamente ao 
trabalho esportivo que desenvolvemos, foi oficialmente 
reconhecida pelo Município, conforme ofício que 
recebemos da Secretaria Municipal Adjunta de 
Esportes, assinado pelo secretário Fernando Marcos 
Sampaio Blaser.

Também em 2011, tivemos o primeiro projeto esportivo 
aprovado através da Lei Federal de Incentivo ao 
Esporte, Excelência no Esporte. O projeto foi executado 
de setembro de 2012 a agosto de 2013 e beneficiou 
os atletas das modalidades esportivas: Vôlei naipes 
feminino e masculino, Basquete, Natação e Futsal, 
através da concessão de vales-transporte aos atletas, 
dos pagamentos das taxas de inscrição e arbitragens dos 
jogos correspondentes aos campeonatos Metropolitano 
e Estadual, das despesas com transporte e hospedagem 
das equipes em jogos realizados fora da cidade de 
Belo Horizonte, na compra de materiais esportivos 
e uniformes e no pagamento das remunerações dos 
profissionais inseridos no projeto.

Em 2013, protocolamos, junto ao Ministério do Esporte, 
o Excelência no Esporte II que está sendo avaliado e, 
junto ao Governo do Estado, foi protocolado o projeto 
Atleta Olympico que também está em processo de 
avaliação pela SETS – Secretaria de Estado de Turismo 
e Esportes. 

As Leis de Incentivo ao Esporte, Estadual e Federal, 
assim como os programas esportivos Municipais, têm 
proporcionado ao Olympico um diferencial significativo 
no cenário esportivo e social. Com isso, novas 
parcerias, novas ideias e novos investimentos estão 
sendo avaliados e implementados. É o Olympico Club 
empreendedor que agrega valor aos seus serviços, que 
identifica oportunidades e as transforma em resultados 
positivos. 

Olympico e seus desafios - Projetos
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Transparência de Gestão
BALANÇO PATrImONIAL

Em 31 DE DEZEmBrO DE 2012 e 31 DE DEZEmBrO DE 2013
(Valores Expressos em reais)

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

ATIVOATIVO   Dez. /2012   Dez. /2013  ATIVO

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO Dez. /2012

TOTAL DO PASSIVO

3.679.704,59      3.616.879,86

  Dez. /2013

3.679.704,59      3.616.879,86
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