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ma das empresas de maior destaque em Minas 
Gerais, no ramo de atacados, tem sua inauguração 
em Araporã no maior estilo.
 Autoridades e convidados especiais marcaram 

presença na manhã do dia 03 Julho, quando Diácomo 
Roberto ministrou a bênção ás instalações, seguida do 
corte da fita inaugural, honra dada ao proprietário Murilo 
Martins e ao prefeito de Araporã, Ronaldo Sandre.
 Quando as portas foram abertas, os clientes 
já estavam ávidos para conferirem de perto tudo o que 
o Mart Minas oferece: qualidade, variedade e preços 
incomparáveis!
 No  mesmo dia, a rede ofereceu um almoço de 
inauguração para seus fornecedores e parceiros, onde 
brindaram  mais uma conquista da empresa. 
 O grupo prevê a inauguração de mais três lojas 
este ano: Montes Claros, Lagoa Santa e Pouso Alegre. 
Com essa ampliação, a rede contará com 17 lojas de 
atacado e varejo e fortalecerá ainda mais sua presença 
no mercado.

U

Inauguração - Mart Minas Araporã

Corte da fita inaugural - Mart Minas AraporãRonaldo Sandre, Diácomo Roberto e Murilo Martins.
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Luiz Carlos Bemfica
Presidente

Editorial

Outubro está chegando e, com ele, temos uma nova oportuni-
dade de promover mudanças em nosso país. Trata-se de um 
grande momento que nos permite manifestar nossa vontade 
por meio do voto e da escolha dos melhores indivíduos, que 
estarão à frente do país pelos próximos quatro anos. Por isso, 
é muito importante o uso consciente do direito de escolha e 
ter em mente que o poder de mudar está na ponta do dedo de 
cada eleitor.

O voto é assunto sério e, teoricamente, pressupõe a existência 
de uma sociedade cidadã, composta de pessoas conscien-
tes e comprometidas com o desenvolvimento do Brasil. Hoje, 
no entanto, o que se percebe é uma banalização da política 
no país, especialmente das eleições, muitas vezes motivo de 

piadas. Isso porque a maioria dos candidatos não possui o 
mínimo de conhecimento necessário para o exercício de 
um mandato político. Gente que, infelizmente, não é capaz 
de apresentar bons projetos que realmente transformem o 
Brasil para melhor. 

Intérpretes, exibicionistas, comediantes? É como se 
apresentam a maioria dos candidatos no horário político 
transmitido pelos meios de comunicação. Será que eles 
conhecem o significado dessa “tal” democracia de que 
tanto falam? “Gente boa, amigo, legal, camarada e bonito” 
não são adjetivos ou fatores que devam interferir no voto. É 
preciso conhecer, entender e avaliar os projetos, objetivos 
e ideais dos futuros representantes da nação. Eles podem e 
devem representar bem o povo que os elegeram.

Temos que verificar o que de bom já foi feito e o que há 
para se fazer. É necessário ter sensibilidade e atitude para 
trabalhar em prol das necessidades do povo e, por conse-

quência, estabelecer projeções coerentes e práticas para os 
anos que virão. Ser eleito como presidente do Brasil, de uma 
organização ou mesmo de uma associação é ter a responsabi-
lidade de fazer o melhor para todos em detrimento das neces-
sidades individuais. O momento é propício para o combate 
à “politicagem”, a qual somos submetidos há mais de 500 
anos. Mãos à obra, cidadãos!

Falando em projetos e desenvolvimento, as obras de me-
lhorias em nosso clube sempre objetivaram o bem-estar de 
todos sócios. Apesar das críticas e dos transtornos temporá-
rios, elas são necessárias para o crescimento e a valorização 
do nosso patrimônio. Política também é isso: pensar a longo 
prazo, desapegar-se dos interesses pessoais e momentâneos. 
Neste mês, por exemplo, foi inaugurado o Espaço Gourmet, 
chamado pelos sócios de “A Casa”, que conta com um no-
víssimo, moderno e aconchegante ambiente. Outro destaque 
fica por conta das obras na piscina semi-olímpica, que estão 
na reta final. 

Nesse sentido, destaco a importância do trabalho sério e 
competente desenvolvido por toda equipe de funcionários 
do Olympico. Agradeço a todos vocês, que tornam possível 
a realização dos nossos sonhos. Que põem a mão na massa 
e assumem, com profissionalismo e carinho, a execução dos 
nossos projetos e ideias.  

Foto: Lúcia Guatimosim
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Fala Presidente do Conselho
Deliberativo
Paulo Bomfim
Caros sócios, 

Como presidente do Conselho Deliberativo do Olympico 
Club, tomo a liberdade de utilizar esse espaço para 
elucidar um pouco mais as atividades do Conselho e 
suas principais responsabilidades.

O Conselho Deliberativo do Olympico é dirigido por 
um Presidente, um Vice-presidente, um Primeiro 
Secretário e um Segundo Secretário. Constitui-se, 
hierarquicamente, como o segundo órgão principal do 
Clube, abaixo apenas da Assembleia Geral. É integrado 
por conselheiros natos, 40 efetivos e 20 suplentes, sendo 
que os natos são os sócios fundadores e ex-presidentes 
que pertencem ao quadro social do Clube. Os efetivos e 
suplentes pertencem à categoria de sócios beneméritos 
e proprietários, bem como devem ser eleitos pela 
Assembleia Geral em votação direta e secreta.

Vale  destacar que um membro do Conselho Deliberativo 
encontra-se impedido de participar da Comissão Fiscal 
e da Diretoria Executiva. Caso esse conselheiro se 
enquadre na Comissão Fiscal ou na Diretoria do Clube, 
ele será automaticamente afastado, permanecendo assim 
enquanto se encontrar no exercício do cargo ou função.

As competências do Conselho são bastante extensas. Em 
razão disso, serei breve e declinarei algumas de maior 
importância. Cabe ao Conselho Deliberativo deliberar 
sobre a matéria diretamente relativa à existência do 
Clube, ou seja, o prosseguimento das atividades, bem 
como a dissolução deste; autorizar a Diretoria Executiva a 
contrair empréstimos de qualquer natureza, zelando para 
que o patrimônio do Clube não seja ameaçado, além 
de promover a aquisição e permuta de bens imóveis e 
promover chamada de capital.

Ao Conselho Deliberativo cabe, ainda, dar posse a todos 
os membros eleitos do Clube, propor à Assembleia 
Geral a destituição do Presidente do Olympico, bem 
como quaisquer outros membros da Diretoria Executiva 
e da Comissão Fiscal.

Considerando algumas atribuições do Conselho, 
conclui-se que o referido órgão é de vital importância 
para o Clube. 

Cabe ao Conselho Deliberativo designar, dentre seus 
integrantes, a Junta Eleitoral responsável pelo processo 
de eleições gerais e suplementares dentro do Olympico.

Atualmente, de forma intensa e árdua, o Conselho 
encontra-se realizando reformas no Estatuto do Clube 
que, ao serem aprovadas, devem ser submetidas à 
apreciação da Assembleia Geral, poder maior, que 
aprovará ou não as propostas elaboradas.

Ao ensejo, envio aos associados do Clube um grande 
abraço, e informo que o Conselho está aberto para 
que a família “olympica” contribua com sugestões e 
críticas na condução dos destinos do Clube.

8

Paulo Martins S. F. Bomfim
Presidente do Conselho Deliberativo do Olympico Club
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Gente da Gente
Luizinho “Cielo”
O brilho nos olhos. A vontade de alcançar o melhor. A 
rotina que faz dele uma pessoa comprometida com o 
que quer para o futuro. É assim, até debaixo d’água, que 
Luiz Mendonça, sócio e assíduo frequentador do Clube, 
constrói cotidianamente o caminho para a realização 
dos seus objetivos. Apaixonado pelo esporte, o jovem 
pratica Natação diariamente nas piscinas do Tricolor da 
Serra.

Luiz sabe que, para quem leva um esporte a sério, 
dedicação, compromisso e responsabilidade são 
características fundamentais. Por isso mesmo, todos no 
Clube já sabem que pontualidade é um dos seus pontos 
fortes. “Já tenho a minha rotina. Chego e almoço, 
pontualmente, às 13h. Nado por volta das 15h30 
e vou para a academia às 18h.” Todos os dias, de 
segunda a sexta-feira, é assim. “Mesmo quando 
chego mais cedo, espero chegar a hora de almoçar 
e fazer as minhas atividades”, disse. 

Luiz não é um atleta profissional, mas bem que 
poderia ser. Desde os três anos, ele já sabia muito 
bem o que queria na vida. Era nas piscinas que 
o garoto se sentia mais feliz e realizado. Era não, 
é. Luiz ainda não desistiu de transformar a grande 
paixão em profissão. “Meu sonho é um dia me 
tornar um atleta profissional. Inspiro-me muito 
no César Cielo. Acho um grande nadador e me 
espelho nele na minha rotina de treinamentos.”

Além da admiração por ídolos de renome mundial, o 
jovem pode se orgulhar de ter, dentro de casa, a sua 
maior fã. A mãe, Cláudia, sempre o apoiou e incentivou 
e, em 2009, adquiriu uma cota do Clube.  De lá para cá, 
o Olympico, mais precisamente a piscina, se tornou o 
destino certo de Luiz após o trabalho. “Tenho o Tricolor 
da Serra como parte da minha casa, porque acabo 
passando muito tempo aqui.”

Dono de um comprometimento sem igual, Luiz adquiriu 
também, com esses cinco anos de Olympico, laços 
verdadeiros de amizade. “Fiz muitos amigos desde 
quando entrei. Eles me ajudam, me dão força e me 
apoiam na Natação”. Mais do que simplesmente nadar, 
Luiz nos ajuda a enxergar como a prática de esportes 
nos dá forças para superar as adversidades que a vida 
nos impõe. Como consegue ser tão mágica e, ao 
mesmo tempo, transformadora. É exatamente isso que 
Luiz  “Cielo” nos transmite com o brilho do seu olhar. 

Tenho o Tricolor 
da Serra como parte da 

minha casa, porque acabo 
passando muito 

tempo aqui.

“

“

Foto: Fernando Robert
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Achei que não ia conseguir 
suportar nem um jogo e, 

quando percebi, me tornei o 
campeão do torneio. 

Fiquei muito emocionado.

“

“

Achei que não ia conseguir 
suportar nem um jogo e, 

quando percebi, me tornei o 
campeão do torneio. 

Fiquei muito emocionado.
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Nossa História
Entre defesas e ataques, 
Toninho constrói sua 
história no Olympico
 “Entrei no Olympico no ano de 1970 para disputar o 
Torneio de Inverno e fui permanecendo no Clube.” Quem 
ouve Antônio Ribeiro Pais, ou simplesmente Toninho, 
contando de maneira simples e humilde sobre o seu 
início no Tricolor da Serra, pode não imaginar que ele 
foi o goleiro titular da equipe de Futsal, eternizada com a 
conquista do Campeonato Sul-Americano – Taça Plaza.

Grandes equipes brasileiras, além de times da 
Argentina, Uruguai e Paraguai, foram derrotadas na 
campanha que garantiu ao Olympico o inédito título 
internacional e a maior conquista da sua história até 
hoje. Hoje, apesar da grandiosidade do título, Toninho 
sabe que essa não foi a história mais vitoriosa da sua 
vida. Ele teve que superar situações muito mais difíceis 
do que as defesas na época de goleiro. 

Uma contusão no braço afastou Toninho do Futsal, 
no ano de 1990. Para não ficar longe do esporte, 
ele se reinventou como atleta e começou a praticar 
outra modalidade: o Tênis. “Foi a minha salvação!  
Realizei-me com esse esporte. Ajudou-me física e 
emocionalmente também, porque veio no momento 
em que eu precisava.”

Dessa maneira, Toninho se sentia cada vez mais em 
casa no Clube que o acolheu na década de 70. “Gosto 
demais daqui. Sinto-me feliz porque fiz amigos 
verdadeiros, pude conhecer a minha mulher Renata 
e ainda construí uma trajetória bacana no esporte.” 
Os anos foram passando e Toninho ia se envolvendo 
cada vez mais com a prática da nova modalidade. Até 
que, no ano de 2013, ele sofreu um duro golpe, mais 
impactante do que qualquer saque adversário: uma 
contusão na perna esquerda que parecia ameaçar sua 
trajetória esportiva. 

“Com o desgaste do Futsal e logo em 
seguida do Tênis, o fêmur foi ficando 
sem cartilagem e comecei a ter dificul-
dade em me locomover. Até que foi 
preciso fazer uma cirurgia. Confesso que 
achei que não fosse conseguir mais praticar esportes.” 
Um momento difícil, mas que não impediu Toninho 
de continuar vivo em seus objetivos. À base de muita 
superação e treinos individuais, o resultado cada vez 
menos improvável e ansiosamente aguardado por 
Toninho e sua esposa Renata ia se aproximando.

Com o passar do tempo, ele se aprimorou, conseguiu 
retornar às quadras aos poucos, acreditando em sua 
recuperação. Já competindo com os amigos, Toninho 
decidiu participar do Torneio de Tênis, realizado no 
começo deste ano. E adivinha qual foi o resultado? 
O inacreditável título! “Achei que não ia conseguir 
suportar nem um jogo e, quando percebi, me tornei 
o campeão do torneio. Fiquei muito emocionado.” 
O Tênis garantiu a Toninho algo ainda mais valioso 
que o troféu e as conquistas esportivas: A certeza de 
que é possível superar seus limites e reinventar seus 
objetivos. No Olympico, Toninho tem um espaço na 
galeria de vitoriosos do Futsal, do Tênis e, certamente, 
da vida!

Fotos: Fernando Robert

Na foto maior, momentos vividos no Futsal. Em destaque, segurando o troféu emocionado ao conquistar o Campeonato de Tênis depois de longo 
tempo parado. Na foto ao lado, durante uma partida de Tênis e, abaixo, com sua esposa Renata, grande parceira.

11

Volta por cima



12

Uma nova piscina semiolímpica
Infraestrutura

Para proporcionar conforto e bem-estar para o 
associado, são necessárias melhorias em toda a 
infraestrutura do Clube. Por essa razão, desde o dia 
5 de maio, a piscina semiolímpica entrou em reforma 
para troca da tubulação, de azulejos e demais peças 
danificadas. 

A decisão da obra foi necessária devido ao vazamentos 
nos encanamento danificado e trincas no concreto e 
azulejos. E, para minimizar o impacto da interdição 
da piscina, optou-se por fazer a reforma no período 
de inverno. Para que tudo ocorra da melhor maneira 
possível e sejam feitas as melhores instalações, o 
Olympico tem investido para deixar a piscina do jeito 
que o associado deseja. Ela está sendo completamente 
modernizada para atender a todos da melhor maneira 
possível. E vêm muitas novidades por aí com a nova 
piscina. 

Confira só:
•	 Nivelamento (retirando a rampa que havia no fundo 

da sua estrutura): com isso o consumo de água 
será menor e o aquecimento mais eficiente no 
período de inverno, devido à diminuição do volume 
de água, e o risco de acidentes; 

•	 A profundidade do fundo até a borda será de 1,70 

metros e o nível de água será de 1,35 a 1,40 metros; 

•	 A piscina ganhará novos ralos de fundo antiturbilhão, 
que evitarão o riscos de acidentes; 

•	 Serão instalados novos revestimentos (azulejos), 
novas marcações de fundo de raia e separação 
das tubulações de retorno de aquecimentos solar e 
elétrico, todos interligados em um CDT controlando 
temperatura, tempo de filtragem, trazendo a 
economia de energia elétrica; 

•	 A estrutura receberá nova iluminação. Serão 
instaladas lâmpadas nas paredes da piscina a 50 
cm da borda, iluminando toda a superfície. 

Vem aí, portanto, uma piscina novinha para o uso do 
associado do Olympico. Porém, infelizmente, alguns 
pontos dificultam a reforma, como o fato da estrutura 
do Clube não suportar a entrada de máquinas que 
agilizariam o processo. O prazo estipulado de 90 dias 
foi prorrogado devido ao comprometimento estrutural 
de paredes e fundo, sendo obrigado a seguir um novo 
projeto. O Clube conta com a colaboração de todos os 
sócios, pois está sendo construída uma nova piscina 
mais segura, com instalações modernas e novos 
dispositivos de retorno. Em breve, será confirmada a 
data de finalização e, logo, todos serão informados.

Na foto acima, pronta para receber a impermeabilização. Na foto ao lado, nova galeria externa que possibilitará à manutenção das tubulações sem 
quebrar o piso.

Fotos: Fernando Robert
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Fotos: Acervo do Clube

Recreativa

Com a reforma da semiolímpica, a piscina recreativa do Clube foi preparada de forma especial para ser utili-
zada pelos associados. O aquecimento, que estava sendo feito por meio de aquecimento solar com tempe-
ratura máxima de até 25°, foi substituído por aquecimento por meio de bombas de calor.  Essa substituição 
elevou a temperatura média da piscina recreativa para até 28°C, durante o dia. 

Etapas da piscina semiolímpica desde a sua construção
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Afinal, o que é ser um cidadão? “Não importa se você é 
cidadão de uma cidade ou de um país. Você deve aju-
dar as pessoas. Ajudar quem não tem moradia, não tem 
escola boa e quem está triste. Você deve preservar o 
meio ambiente e não jogar lixo no chão. E isso é ajudar 
a si mesmo.” As palavras são de Íris, uma menina de 
8 anos que carrega esses conceitos também em suas 
práticas. Já doou seus cabelos para uma campanha 
contra o câncer e se considera “assistente” em uma 
ação comunitária. “Eu sou igual a todo mundo e todo 
mundo tem que viver bem”, completa. Íris acertou em 
cheio. De acordo com o educador colombiano Bernar-
do Toro, “o que faz uma pessoa cidadã é o fato de ela 
criar ou modificar, em parceria com outros sujeitos, a 
ordem social com o cumprimento de leis e proteger a 
dignidade de todos”.

Contribuir com o próximo é tão antigo quanto a nos-
sa existência. Carregamos sentimentos que nos fazem 
enxergar o outro e ajudá-lo no que esteja precisando. 
Émile Durkheim, sociólogo francês, explica esse com-
portamento. Diz que a solidariedade nasce da consci-
ência coletiva, fruto de várias consciências individuais, 
ou seja, de várias pessoas ao mesmo tempo. 

A solidariedade impulsiona a criação de ações e pro-
jetos, que buscam responder a um problema e uma 
questão social e contribuir com melhores condições de 
vida. Para estabelecer um parâmetro do que seriam es-
sas condições, a Organização das Nações Unidas pro-
clamou, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Nela estão apontados os direitos essenciais 
das pessoas, sem que haja discriminação de qualquer 
espécie. Esses direitos são civis, políticos, econômi-
cos, sociais, culturais e de liberdade e defendem uma 
vida digna para o ser humano. Para se ter uma ideia da 
importância da Declaração, desde sua adoção ela foi 

traduzida para mais de 360 idiomas, sendo o documen-
to mais traduzido do mundo.

Ao longo da nossa história, os projetos sociais foram 
sendo estudados e organizados de forma a fazer parte 
do nosso contexto de organização. A partir de 1960, 
várias ações surgiram no Brasil, impulsionadas pela 
criação dos Direitos Humanos e, também, por asso-
ciações religiosas, movimentos sociais e iniciativas 
empresariais. Nesses mais de 50 anos, elas são res-
ponsáveis por contribuir com a transformação social de 
diferentes pessoas e comunidades. Criados pelos três 
setores - governo, empresas privadas, organizações 
não governamentais/sociedade civil - os projetos so-
ciais envolvem voluntários e profissionais que buscam 
melhorar o mundo.

Uma pesquisa feita em 2011 afirma que 55 milhões de 
brasileiros foram ou são voluntários e, em média, de-
dicam de 4 a 6 horas por mês a essa atividade. Além 
disso, mais da metade das empresas brasileiras desen-
volvem algum tipo de ação social. Somando esses nú-
meros aos projetos desenvolvidos pelo governo, é pos-
sível entender a importância dessas ações em busca de 
uma sociedade que fortaleça os direitos humanos. 

Sejam eles relacionados à inserção de pessoas no 
esporte, trabalho, cultura, lazer, higiene ou saúde, as 
ações sociais têm criado oportunidades e contribuído 
com o resgate da dignidade humana. Afinal, uma so-
ciedade que preza pela sustentabilidade é aquela que 
também consegue responder positivamente às neces-
sidades sociais de sua população. E contribuir social-
mente é bom para a própria existência. É como disse a 
Íris, “ajudar o próximo é ajudar a si mesmo”.
Fonte: A construção do público - José Bernardo Toro / Rede Volun-
tariado Brasil / IBOPE / IPEA / ONU / Entrevista Íris Nogueira.

Luana Ferreira - Jornalista, Psicopedagoga e pós-graduada em Responsabilidade Social. É professora e Diretora na empresa Sair do Casulo, espe-
cializada em Gestão e Educação para a Sustentabilidade. Trabalhou durante 9 anos com Comunicação Empresarial e Responsabilidade Social Cor-
porativa em multinacional, acumulando diferentes funções, sendo a última de 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
Você se considera um cidadão?
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Esportes / Basquete

Fotos: Equipe Basquete

Excelentes resultados no Torneio Sul-Americano 

Acima, a equipe Sub-14 e abaixo, a Sub-15.

Foco e comprometimen-
to. Essas são as princi-
pais características da 
rotina das equipes do 
Tecar/Olympico/Soma. 
E isso ficou ainda mais 
comprovado após a par-
ticipação dos atletas 
das categorias Sub-14 e 
Sub-15 no 18º Torneio 
Sul-Americano de Novo 
Hamburgo, realizado 
de 21 a 26 de julho. Os 
meninos do Sub-14 ter-
minaram a competição 
na 3ª colocação e os do 
Sub-15, na 7ª geral. Tam-
bém disputaram o torneio 
prata e foram campeões. 

Esse é um campeonato 
de extrema relevância, 
que reúne times muito 
competitivos de todo o 
país. As equipes do Tri-
color da Serra disputa-
ram partidas importantes 
e mantiveram um bom 
nível de atuação. “Nossa 
participação foi excelen-
te. Esse torneio é como 
se fosse um campeonato 
brasileiro. Os atletas es-
tão de parabéns”, disse o 
diretor de Basquete, Flá-
vio Magalhães. 
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Esportes / Futsal

Foto: Equipe de Futsal

Futsal na reta final do 
Metropolitano
Dando continuidade aos treinamentos e jogos do ano, 
o Futsal do Olympico segue embalado no Campeonato 
Metropolitano. As categorias Sub-13, Sub-15 e Adulto 
têm alcançado resultados expressivos e trabalham 
arduamente, durante a semana, para a fase final da 
competição. 

“O Metropolitano é uma excelente base para a 
preparação dos nossos atletas. As equipes do Olympico 
estão se desenvolvendo muito bem, conseguindo 
resultados expressivos. Então, é continuar assim, 
porque as vitórias estão vindo”, disse o supervisor 
Jorge Black.

De forma brilhante, os meninos da Sub-11 alcançaram, 
antecipadamente, o hexacampeonato do Metropolitano, 
após a derrota da equipe do Tropical de Itaúna por 6 x 1. 
Em jogos muito equilibrados com clubes tradicionais do 

estado, os garotos fizeram bonito durante a competição 
inteira e prometem fazer ainda melhor no Campeonato 
Estadual que vem aí. Parabéns, meninos! 

Futsal Sub-17 é Vice-
Campeão
Futsal do Olympico foi vice-campeão do Campeonato 
Metropolitano. A equipe sub-17 conquistou o segundo 
lugar ao vencer a equipe de Nova Lima por 5 a 3 em uma 
partida bem equilibrada, no dia 11 de agosto.

A caminhada da equipe pela competição foi muito boa 
e nivelada. Com 10 jogos, o time treinado por Rafael 
Cozzi, fez uma campanha belíssima de sete vitórias e 
três derrotas. Foram 55 gols a favor e 30 gols contra. 
Destaque para nosso atleta, Eric Diego, o artilheiro com 
nove gols.

Após essa conquista, o time do Tricolor da Serra segue 
com foco total para o Campeonato Estadual que aconte-
cerá em Setembro. Parabéns atletas pelo esforço e de-
terminação de toda equipe.

Sub-11: HEXACAMPEÃO



17

Campeonato Mineiro Petiz e Infantil
Esportes / Natação

Alcançando resultados expressivos, as equipes Petiz e Infantil da Natação do Olympico encerraram o primeiro 
semestre do ano com boa participação no Campeonato Mineiro Petiz e Infantil disputado em Ipatinga, no mês de 
junho. O Tricolor da Serra conquistou a 4ª colocação geral do torneio que teve, no total, 12 equipes participantes. 
“Conseguimos boas colocações e os atletas tiveram ótimos rendimentos. Isso é importante até mesmo para dar 
continuidade aos treinamentos diários”, disse o técnico Leandro Santos. 

XV Supercopa de Natação
E não para por aí! Os atletas do Olympico brilharam 
também na XV Supercopa de Natação, realizada na 
cidade de Ipatinga. Com diversas marcas batidas, 
a equipe do Tricolor se destacou e conseguiu a 7ª 
colocação geral, com duas medalhas. “Esse é um 
torneio absoluto, ou seja, a turma amadora nada com 
profissionais, por isso uma boa colocação individual 
é de suma importância. E os nossos atletas estão 
se superando a cada competição, com excelentes 
resultados”, afirmou o técnico Dimas Fernandes. 
Mais um ano vitorioso da Natação do Olympico, que 
segue se destacando em diversas competições da 
modalidade! 

Foto: FAM

Foto: Equipe de Natação
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Esportes / Vôlei Feminino
Vôlei Feminino Infantil e Infanto participam da 
Copa Cidade Maravilhosa

Fotos: Equipe de Vôlei

Mais uma vez, mostrando muita determinação, as meninas do Vôlei do Olympico das categorias Infantil e Infanto 
participaram da Copa Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro. As atletas da Infanto conquistaram a 4ª colocação 
no campeonato, tendo vencido quatro dos cinco jogos, ao enfrentar equipes tradicionais como o Flamengo, Vasco 
e Sesi. “Foi importante essa participação na Copa, que era de nível nacional. Voltamos com mais experiência. 
Então, foi muito válido”, disse o técnico Gabriel Junqueira. Já as meninas da categoria Infantil fizeram bons jogos 
durante a realização da Copa, terminando em 9º lugar. “Foi bom demais para nossas atletas. Elas se dedicaram e 
se empenharam ao máximo numa competição muito forte”, disse a técnica Andressa Abecassis.

Atletas convocadas
O Olympico segue brilhando na formação de jovens talentos! Três das nossas atletas do Vôlei foram convocadas, 
recentemente, para a Seleção Brasileira Infanto e Juvenil. Luísa Aparecida Silva dos Santos, Ana Júlia Silva Machado e 
Larissa Janaína Gonçalves de Amorim foram as selecionadas para defender a amarelinha.  “Foi excelente! Fiquei muito 
emocionada quando recebi a notícia. É uma mostra do quanto nos esforçamos, dia a dia, nos treinamentos”, disse 
Luísa. Além disso, para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Juvenil Masculina, nosso fisioterapeuta Eric 
Mariano, foi convocado. Mais uma vez, o Olympico dá sua contribuição para a formação dos seus atletas. Parabéns! 
O Olympico está com vocês! 

Na foto maior, a equipe de Vôlei Feminino. Ao lado, de cima para baixo e da esquerda para a direita: Larissa, Ana Júlia, Eric e Luiza.

Convocados
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Esportes / Vôlei masculino
Jogos acirrados na Copa Cidade Maravilhosa
Emoção e adrenalina estiveram presentes, mais uma 
vez, nos jogos da equipe Sub-19 de Vôlei Masculino do 
Olympico. Os nossos atletas e toda a comissão técnica 
participaram da Copa Cidade Maravilhosa, no Rio de 
Janeiro, e fizeram partidas muito equilibradas com 
clubes como Flamengo, UFJF, Minas e Manoel Tubino. 

A equipe do Tricolor da Serra terminou a fase de 

classificação como 9ª colocada. “Ficamos em 9º 
lugar em uma competição de altíssimo nível. Foi 
bastante proveitoso para nossos atletas por poder ver 
outras escolas de Vôlei e também fazer com que eles, 
que ainda estão em formação, amadureçam com a 
experiência que tiveram. Foi válido também para nos 
prepararmos para outras competições que vêm por aí, 
ainda neste ano”, afirmou o técnico Ediney de Lima. 

Foto: Equipe de Vôlei

A equipe de Vôlei com o assistente técnico Julinho à esquerda e o técnico Ediney.
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Com toda a sua tradição esportiva, o 
Olympico conquista muitos admiradores em 
várias modalidades, ao longo dos anos. Com 
uma rotina muito ativa no Clube, os amigos 
Henrique Piancastelli e Rafael de Pádua 
começam a fazer parte dessa tradição no 
esporte. Além de fazerem parte da escolinha 
de Futsal, participam de diversas atividades 
do Clube, como a Colônia de Férias.

Seja praticando esportes ou participando 
de eventos internos, os pequenos têm o 
Olympico como um lugar de brincadeiras e 
diversão garantida. “Gosto muito do Clube. 
Venho todos os finais de semana, jogo ping 
pong, Futebol e brinco com meus amigos”, 
disse Rafael. 

Destaque também nas quadras, os garotos 
se empenham no Futsal e já demonstram 
conhecimentos técnicos. “Pretendo seguir 
nesse esporte porque é o que eu mais gosto. 
É uma modalidade que lida com o coletivo e 
isso é muito importante”, afirmou Henrique. 

Trilhando caminhos de aprendizado no 
Olympico, Henrique e Rafael reforçam a 
amizade e constroem, dia após dia, uma 
identificação cada vez maior com o Clube, 
consolidando o Tricolor da Serra como um 
ambiente prazeroso, de troca de ensinamentos 
e muita descontração. 

Esportes Recreativo
A caminho do Futsal

Foto: Fernando Robert

Henrique e Rafael
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Esportes Recreativo
Olympico recebe a jogadora de Vôlei Sheilla Castro
Mostrando muita simpatia, a jogadora de Vôlei Sheilla 
Castro, oposto da Seleção Brasileira, esteve no 
Olympico, no dia 17 de julho, para a gravação de um 
comercial. Logo depois, muito gentilmente, a mineira 
bateu um papo animado com os atletas no Ginásio do 
Clube, respondendo a perguntas sobre competições 
internacionais, carreira e Seleção Brasileira. 

Na ocasião, o presidente Luiz Carlos Bemfica agrade-
ceu sua presença e disponibilidade. O Clube prestou 

uma pequena homenagem à jogadora, presenteando-a 
com a flâmula do Olympico. 

A atleta do Tricolor da Serra Priscila Oliveira, de 13 
anos, esteve presente no dia da visita e confessa ter 
ficado muito feliz com o encontro. “A Sheilla é uma 
das minhas inspirações. Foi bom demais ter tido esse 
encontro pela primeira vez, porque serviu para me 
motivar ainda mais. Foi a realização de um sonho,” 
disse. 

Fotos: Kíria Ribeiro e Carol Alves

A simpatia da Sheilla, posando com os atletas. Ao lado, o presidente do Clube Luiz Bemfica com a jogadora.



22

Diversão foi o que não faltou na Colônia de Férias 
do Olympico, realizada de 7 a 11 de julho. Meninos 
e meninas se esbaldaram com muita descontração e 
animação nas gincanas, na prática de esportes, nos 
banhos de piscina, no acampamento e nas diversas 
brincadeiras realizadas. Além disso, puderam participar 
de uma atividade recreativa com nossos parceiros da 
Say Ok, que levaram interação e diversão por meio do 
inglês. 

A grande novidade neste ano, para crianças acima de 

7 anos, foi a realização de um acampamento no Salão 
Social do Clube, dando continuidade à recreação durante 
a noite, com um grande baile, jantar e brincadeiras. 
Com todas essas atividades, a Colônia cumpriu com o 
seu principal objetivo: levar entretenimento seguro com 
atividades que estimula a socialização das crianças. 
Beatriz Rabelo, de 5 anos, ficou encantada com tudo 
que viu durante a semana. “Foi muito legal, brinquei 
e fiz amigos. Quero estar aqui de novo na próxima”, 
disse a pequena. Confira mais fotos em nossa página 
no Facebook. 

Eventos Sociais
Colônia de Férias: pura diversão
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Fotos: Fernando Robert
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Eventos Sociais
Velha Guarda da Portela na 4a Chopada do Olympico
A descontração promete tomar conta das quadras do 
Clube no dia 13 de setembro, a partir das 16h, em mais 
uma Chopada do Olympico. Uma das mais animadas 
festas da cidade, a 4ª edição da Chopada está sendo 
organizada de forma muito especial para agradar a 
todos, com uma programação exclusiva. 

A música vai invadir o Olympico e será palco para 
a Velha Guarda da Portela, que levará o melhor do 
samba carioca para as quadras do Clube. No show, 
será possível conferir sucessos como “Esta Melodia” 
e “Vaidade de um sambista”, que fazem parte do 
repertório musical brasileiro. 

A 4ª Chopada será open bar com Chopp Albano’s, 
Vodka, refrigerante, suco, água e open food com buffet 
especializado em “comida di buteco”. Os ingressos 
para os sócios estão em R$ 60,00 feminino e R$ 
70,00 masculino; para não sócios, R$ 80,00 feminino, 
R$ 90,00 masculino. Todos que comprarem ingresso 
ganharão uma caneca exclusiva. Por isso, não perca 
tempo. Garanta já o seu ingresso e venha curtir mais 
uma edição da Chopada! 

Velha Guarda da Portela

Atração principal:

Local: Olympico Club
Rua Professor Estevão Pinto, 783 - Serra

Vendas na Secretaria do Clube

Informações: (31) 3073 – 9111 ou 
(31) 3073 - 9112

Apoio: Colaboração:
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Calendário Social / Esportivo

Anuncio 
Escola de dança

03, 17, 31 

Setembro

4, 5, 6, 7 
5, 19   
6, 7 

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 
7, 14, 21, 28  

13 

Dias Evento
Copa Olympico - Futsal
Happy Hour
Torneio Interno de Tênis de Duplas
Torneio Interno de Vôlei Master
Torneio Interno de  Futsal Master
4ª CHOPADA

Outubro
Dias Evento

Happy Hour
Dia da Saúde
Torneio Interno de Futsal Master
Torneio de Buraco
Copa Olympico Natação
Dia das Crianças
 Torneio de Squash
 Torneio Interno de Futsal Sub 35

04 
04

7, 9, 14, 16, 21, 23, 30 
08 
12  

18, 19, 25 
19, 26
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Sheila Botelho é a principal responsável pelo atendimento e funcionamento da Secretaria

Dona de uma alegria sem igual. Reconhecida pelo 
sorriso sincero e pelo entusiasmo de cada dia. Mulher 
guerreira que foi em busca dos seus sonhos e superou 
obstáculos para realizá-los. Que sempre buscou ter os 
estudos como meta e ser dedicada em tudo que faz, 
seja em casa ou no trabalho no Olympico, no qual está 
há 15 anos.  Essas características podem definir o perfil 
de Sheila Botelho, mais conhecida como Sheilinha, 
que, dia após dia, consolida a sua trajetória no Tricolor 
da Serra.

Tudo começou no ano de 1998, quando entrou no Clube 
para trabalhar no setor da manutenção. Rapidamente fez 
amigos e se adaptou à rotina de afazeres. Mas o que ela 
não imaginava é que poderia unir o útil ao agradável. 
“O Olympico disponibilizava uma salinha de estudos 
para seus funcionários, com o objetivo de incentivar o 
hábito de ler. E, ali, eu vi a oportunidade de crescer”, 
disse ela. Como sempre gostou de estudar, Sheila fez 
da simples sala a sua segunda casa, durante anos.  

Com todo o seu crescimento nos estudos e participando 
de cursinhos pré-vestibulares, ela foi transferida para o 
setor administrativo, na Secretaria do Clube. E como 
não queria parar por aí, Sheila tentou vestibular para o 
curso de Administração em 2009, para se aperfeiçoar 
nas atividades diárias e realizar o seu grande sonho. 
“Eu fiz a prova porque queria muito ser uma pessoa 
formada no Ensino Superior. E consegui realizar esse 
objetivo. Foi maravilhoso”, contou. 

A cumplicidade entre Olympico e Sheila vem ganhando 
novos capítulos a cada dia. Hoje, ela participa de 
diversos cursos na área e tem como próxima meta 
a conclusão da pós-graduação, na qual ingressou 
recentemente. Além disso, Sheilinha ainda distribui 
seu carisma e sua generosidade em projetos externos, 
ajudando a organizar reuniões e coordenando ações de 
combate ao racismo. Mais do que um local de trabalho, 
o Clube foi também o grande berço incentivador de 

Foto: Fernando Robert

Gente que Faz
Sheila Botelho

estudos de Sheilinha, que se diz cada vez mais feliz no 
ambiente que escolheu há 15 anos. 

Tudo que eu 
aprendi desde 

que entrei aqui foi 
único para mim.

“

“
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Nova Parceria

Visando proporcionar ainda mais comodidade aos 
associados, o Olympico fez outra parceira de sucesso. 
Dessa vez é com o grupo Bancorbrás para a área 
social, com descontos especiais para os associados do 
Clube. Com mais de 30 anos de atuação no mercado 
brasileiro, a Bancorbrás ganhou visibilidade nos ramos 
de consórcio, seguro e turismo ao oferecer a milhares 
de pessoas facilidades para realizar alguns de seus 
projetos de vida. Conheça mais do nosso novo parceiro 
pelo site www.bancorbras.com.br ou pela coluna 
Espaço Aberto, dedicada a Bancorbrás, nessa edição. 

Quem ama viajar vai curtir esta parceria

Títulos de Turismo*

Categorias
Valor da taxa 

de adesão
1o  Título: 40%

de desconto
2o Título: 50%

de desconto
3º Título: 60%

de desconto
4º Título: 70%

de desconto
5º Título: 100%

de desconto
Taxa de 

manutenção mensal

Executivo 2 R$ 440,00 R$ 264,00 R$ 220,00 R$ 176,00 R$ 132,00 - R$ 135,00/cada

Executivo 3 R$ 600,00 R$ 360,00 R$ 300,00 R$ 240,00 R$ 180,00 - R$ 160,00/cada

Superior 2 R$ 900,00 R$ 540,00 R$ 450,00 R$ 360,00 R$ 270,00 - R$ 190,00/cada

Superior 3 R$ 1.080,00 R$ 648,00 R$ 540,00 R$ 432,00 R$ 324,00 - R$ 240,00/cada

*Os valores e descontos da tabela podem sofrer reajustes sem aviso prévio. Consulte as condições gerais no nosso site: www.bancorbras.com.br.

Clube Bancorbrás
O jeito inteligente de se hospedar

www.bancorbras.com.br

(031)4009 3400

Clube Bancorbrás
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Por aí!Clicou...

Sempre marcado pela descontração, o Happy Hour vem 
se consolidando ainda mais entre os associados. No dia 
11 de julho, a animação ficou por conta, novamente, 
da banda Monocórdios / Los Olympicos, que resgatou 
canções do pop rock nacional e internacional, do 
samba, do blues e do jazz. 

Muita animação “Música boa, ambiente tranquilo, deliciosos petiscos 
e uma excelente variedade de bebidas. É sempre bom 
relaxar sexta-feira à noite no Happy Hour”, disse a 
sócia Ângela Maria Cavalcanti. Na ocasião, a banda 
Monocórdios / Los Olympicos cantou o hino que o 
vocalista Carlos Bomfim fez para o Tricolor da Serra.

Confira a letra da música no site do Clube: www.
olympico.com.br

Na foto em destaque no alto, a Banda Monocórdios / Los Olympicos fazendo mais um sucesso de repertório. Na foto ao lado, o cantor Jerry Adriane 
prestigiando o happy hour ao lado da amiga Nádia Mendes e do vocalista da banda e diretor de Vôlei Feminino, Carlão Bomfim.

Fotos: Fernando Robert
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Dia dos Pais
O segundo domingo de agosto é sempre uma data 
especial, não é mesmo? Afinal, é quando se comemora 
o Dia dos Pais! E essa ocasião tão importante não 
poderia ser passada em branco. Por isso, o Olympico 
preparou uma surpresa para esses papais queridos. 

A noite do Happy Hour do dia 8 de agosto foi organizada 
de forma especial para a comemoração da data. Além 
disso, cada pai presente no dia do evento recebeu como 
brinde um par de sandálias personalizadas do Clube. 

Fotos: Fernando Robert
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Mais um importante evento interno do Olympico está sendo 
disputado: o Torneio de Tênis de Duplas. Em clima de muita 
competitividade, os participantes estão empolgados e já 
mostram equilíbrio nas partidas. Nessa edição, a competição é 
disputada em duplas e conta com 70 inscritos. 

A tradicional confraternização será realizada no dia 7 de 
setembro para todos os envolvidos na competição. “O torneio 
é sempre muito regular. Já está virando tradição aqui no Clube 
porque envolve diversos sócios apaixonados pelo esporte, o 
que engrandece ainda mais o evento. Além de contarmos com 
a expressiva participação dos jovens das escolinhas”, disse o 
diretor Abílio Andrade. 

Eventos Recreativos

Torneio de Sinuca
Sempre se destacando por ser um campeonato alegre, disputado e 
muito participativo, o Torneio de Sinuca começou no dia 26 de julho. 
Sucesso entre os associados, a competição tem se consolidado e 
coleciona diversos admiradores. “A descontração é a marca dos 
torneios. É bacana, pois sempre contamos com novos jogadores a 
cada competição. Sinto-me realizado quando a alegria toma conta das 
pessoas durante a realização do torneio”, disse o diretor José Sílvio 
Abras. 

Torneio de Futsal - Categoria Master
Mais uma vez, a tradição entrou em quadra no Torneio de 
Futsal do Olympico de 2014, que começou a ser disputado 
no Clube, no dia 24 de agosto. Nessa edição, o campeonato 
será destinado à categoria Master, cujos participantes têm 
idade acima de 40 anos.  Segundo o diretor Rossano Farah, 
o torneio se destaca cada vez mais no cenário esportivo do 
Clube. “É muito interessante porque é uma forma de lazer e já 
se tornou tradição aqui no Olympico. É um campeonato sempre 
disputado entre amigos e isso é muito legal”, disse. 

A festa de confraternização, que acontece logo após o torneio, será realizada no dia 4 de outubro para todos os participantes. 
Venha torcer e prestigiar os times! A competição está a todo vapor e acontece aos domingos, a partir das 9h.

Fotos: Fernando Robert

Torneio de Tênis
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Eventos Recreativos
Torneio de Squash

Fotos: Fernando Robert

O Olympico foi palco de mais um disputado Torneio de 
Squash, realizado nos dias 29 de junho e 5 de julho. 
Equilíbrio e muita adrenalina estiveram presentes 
na competição que, nessa edição, contou com a 
participação de 12 competidores. 

“Foi um sucesso. Todos muito animados com os 
jogos. Os participantes ficaram para a confraternização 
e, juntos, ainda vimos as quartas de final da Copa do 
Mundo entre Argentina x Bélgica. Foi ótimo”, contou 

o vice-presidente Social Daniel Cardozo, organizador 
da competição. Mais uma vez, o torneio promoveu a 
disputa do esporte de forma saudável e competitiva.

Série A 
Campeão: Daniel Cardozo 

Vice: Daniel Hermeto

Série B
Campeão: Frederico Costa
Vice: Vinicius Drummond

Sagraram-se campeões:
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Eventos Recreativos
Torneio de Vôlei Feminino
O 1º Torneio Interno de Vôlei Feminino do Olympico contou com a 
participação de sete duplas que jogaram umas contra as outras. Os 
duelos foram emocionantes e, como era de se esperar, as partidas 
das semifinais e finais foram as mais disputadas. A dupla de ouro, 
campeã do torneio, foi Camila Couri e Daniela Lopes. O 3º lugar  foi 
para Patrícia Gontijo e Liliane Barro.  

Ao fim do torneio, as participantes tiveram uma confraternização no 
novo Espaço Gourmet do Clube, com bebida, “comida di buteco” 
e uma banda, que animou o ambiente. Atletas e ex-atletas fizeram 
questão de comemorar, mesmo as que já não são mais sócias do 
Olympico e não participaram dos jogos. Além, é claro, dos familia-
res e os amigos do Clube.

Patrícia Gontijo, uma das organizadoras do torneio, comentou que 
as jogadoras gostaram da oportunidade de participar desse evento 
exclusivo para as mulheres, tornando-o uma experiência produtiva.

Fotos: Fernando Robert

Fotos: Fernando Robert
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2o Encontro Nacional da Escolinha Guga
Eventos Recreativos

Com o objetivo de compartilhar conhecimentos e fo-
mentar a capacitação contínua, os coordenadores e 
educadores da Escolinha Guga do Olympico participa-
ram no mês de julho do 2º Encontro Nacional da Es-
colinha Guga, realizado em Brasília. O evento contou 
também com a participação de gestores e educadores  
das unidades de Florianópolis, Criciúma, Brasília, Re-
cife, Salvador, Londrina e Curitiba. 

Hugo Daibert, Maria Thereza Daibert, Dolglas Pre-
zott, Janderson Tolentino e Bruno Baeta estiveram no 
encontro e apresentaram a oficina sobre conceitos 
táticos. Abordaram questões sobre áreas de defesa, 
controle e ataque nas quadras. “Foi 
de grande valia a nossa participação. 
Apresentamos também um mural com 
todas as nossas atividades realizadas 
no clube durante o ano. O evento en-
volveu diversos profissionais com o 
mesmo objetivo tendo inclusive troca 
de experiências com escolas da Argen-
tina e da França”, disse o administra-
dor da Escolinha Guga no Olympico, 
Hugo Daibert. 

Conferências técnicas, oficinas e pa-
lestras fizeram parte da programação 
do encontro. Além disso, o campeão 
mundial Gustavo Kuerten esteve pre-
sente e bateu um papo muito descon-
traído com todos os participantes, e 
demonstrou confiança na metodologia 
e na transformação que a escolinha fará 
no tênis brasileiro e que vem se con-
solidando cada vez mais em todo país. 

Saiba mais

Tendo uma parceria de sucesso com o Olympico, 
a Escolinha Guga busca através da construção da 
identidade, ensinamentos para os pequeninos, pro-
movendo a iniciação e o desenvolvimento do Tênis 
nas crianças. Ficou interessado? Quer saber mais da 
Escolinha? Entre em contato pelo telefone (31) 3073 
9134 ou acesse o site www.escolinhaguga.com.br . 

Foto: Equipe Escolinha Guga
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Momentos da leitura para os atletas
Buscando a Leitura

Momento de leitura é isso mesmo: além de enriquecer 
o vocabulário e facilitar a produção de textos, dinamiza 
o aprendizado da língua portuguesa. Aqui, no Olympico, 
não podemos deixar nossos atletas terem rendimentos 
só no esporte. 

Preocupamo-nos muito com o lado familiar e a escola. 
Às vezes, recebemos algumas reclamações das famílias 
de que os atletas estão preferindo treinar a fazer uma 
leitura e, até mesmo, os deveres de casa. Por isso, faz-
se necessário ajudá-los a criar o hábito de ler. 

Sabemos que a leitura ajuda a ter uma nova visão 
de mundo e a ampliar o vocabulário. Dessa forma, 
o ideal é iniciar a motivação desde cedo. Vale dizer 
que adolescentes também podem ser estimulados e 
podemos aproveitar a maturidade deles nesse caso.

Aproveitando que o técnico David do time de Basquete 

Sub-15 teve a ideia de pedir aos atletas que lessem 
uma obra pelo menos uma vez por mês, resolvemos 
estender essa solicitação para o restante das equipes, 
pelos benefícios que nós profissionais colhemos ao 
longo das competições. 

Criando o hábito da leitura, os atletas ficam mais criativos, 
com a imaginação mais aflorada, proporcionando uma 
“fuga” da realidade, um aprendizado de valores e ideais 
que podem auxiliá-los nas dificuldades que enfrentam 
ao longo da vida. 

Em planejamento com a pedagoga Cecília, que auxilia 
nossos atletas nas tarefas de casa, resolvemos fazer 
das atividades de Psicologia um momento de leitura. 
Marcado previamente, damos tempo aos atletas de 
se organizarem para a ocasião. Assim, criamos um 
ambiente de rica troca de conhecimento, estimulando 
cada vez mais a prática da leitura no Olympico! 

por Micheli Del Rio
michelipsi@olympico.com.br

Foto: Fernando Robert
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Saiu na mídia

Em um bate-papo muito descontraído sobre o Futebol 
na atualidade, o nosso supervisor de Futsal, Jorge Black, 
participou do programa “Caleidoscópio”, apresentado 
na TV Horizonte. O tema do encontro foi “O sonho de 
ser jogador de Futebol” e contou com a participação 
de outros profissionais da área que discutiram e 
responderam a perguntas sobre a temática. Acesse o 
YouTube e confira a matéria! 

https://www.youtube.com/watch

TV Horizonte

Fotos: Fernando Robert

Aconteceu
Conselho Deliberativo aprova proposta de reforma 
do Estatuto
O Conselho Deliberativo debateu e aprovou, em sessões 
realizadas nos meses de julho e agosto, a proposta de 
reforma do Estatuto Social do Olympico. Em breve, o 
Estatuto será submetido à aprovação de uma Assem-
bleia Geral convocada especialmente para tal fim.

A proposta de reforma é resultado do trabalho da Co-
missão criada pelo Conselho Deliberativo, compos-
to pelos conselheiros Antonio Pinheiro de Almeida, 
Breno Moreira Montoni, Gustavo Dias Sarmento, Luiz 
Augusto Duarte Perdigão, Inimá Rodrigues Souza, 
Nismar Alves dos Reis e Ruben Marques Fraga Jú-
nior. Ao longo de oito meses, os membros elabora-
ram o documento que espelha um clube moderno, 
dinâmico e forte em seu quadro social.

A proposta mereceu do Conselho Deliberativo – lide-
rado pelo seu presidente, Paulo Bonfim – meritória e 
exaustiva análise, artigo por artigo, e finalmente foi 
aprovada sob ambiente da melhor integração. 
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melhorias

O Espaço Gourmet, conhecido como ‘A Casa’, está de 
aparência nova. Completamente reformado, depois de 
quatro meses do reinício das obras, o local recebeu 
isolamento acústico, entrada de serviço exclusiva, ar 
condicionado, melhoria nos banheiros e novo banheiro 
PNE, acessibilidade para deficientes. Além disso, 

“A Casa” passa a ter capacidade para 150 pessoas. 
Mais segurança e comodidade para que os sócios 
possam desfrutar desse maravilhoso local. Venha 
conhecer, não perca tempo! Esse espaço foi feito pra 
você! Até dezembro, a locação é exclusiva para os 
sócios. Agende seu horário.

Casa entregue

Fachada da casa

Varanda panorâmica Detalhe da churrasqueira

36
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Salão amplo com capacidade para 150 pessoas Salão amplo com varandão panorâmico

Toilettes espaçosos Vitrine da churrasqueira Entrada independente da copa

Fotos: Fernando Robert
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Espaço Bem Viver
Alegria toma conta do Bem Viver

Fotos: Fernando Robert

Depois de um mês de férias, as meninas do Bem 
Viver voltaram com força total. Diversas atividades 
foram feitas após o recesso, como a comemoração do 
aniversário da diretora Carminha Bréscia, que contou 
com salgadinhos, bolo e muita animação. 

Já no dia 28 de agosto, foi realizada uma palestra sobre 
aprimoramento das habilidades adquiridas, ministrada 
pelas palestrantes Adriane Dambolena, Loren Moreira 
e Rita Moncorvo. Com duração aproximada de duas 
horas, foram ensinados vários exercícios que trabalham 
com o corpo e o cérebro.

O encontro transmitiu muito conhecimento, auxiliando 
a memorização, qualidade de vida, coordenação 
motora, produtividade e agilidade mental. “Foi ótimo 
porque pudemos aprender práticas diferenciais para 
o desenvolvimento do cérebro. Gostei muito”, disse 
Maria Regina Ferreira, uma das integrantes do grupo.  

Inauguração da nova sala
Com a reforma da Casa Gourmet, as meninas do 
grupo Bem Viver vão usufruir de uma nova sala, mais 
arejada e bem equipada para o encontro de todas as 
segundas-feiras. O espaço foi batizado com o nome 
‘Olga Cavalcanti’ em memória da sócia que era muito 
querida no Olympico e no Bem Viver. “É um lugar 
excelente para nós. Agradeço muito a toda 
a direção do Olympico por nos presentear 
com a sala”, disse a diretora do projeto, 
Carminha Bréscia. 
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Vitrine
Anos 70 em alta

por Aline Alves
www.glamourcomchampagne.com

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.

A gente sabe que, na moda, tudo que vai, volta! E a ten-
dência da vez, com certeza, são as roupas e acessórios 
inspirados nos anos 70. Ou seja, uma moda atrevida, 
ousada e colorida. 

Entre as que fizeram muito sucesso na década e que 
vêm aparecendo cada vez mais forte nas passarelas e 
ruas de todo o país estão: os conjuntinhos; as saias, 
shorts e calças de cintura alta, combinados com peças 
cropped, deixando a parte alta do abdômen à mostra; 
a calça flare, que harmoniza a silhueta; o body, que 
valoriza as curvas e cria um visual sexy, devido à sua 
modelagem justinha; o macacão, que deixa o corpo 

visualmente mais alongado, além de ser um look natu-
ralmente elegante; os tecidos metalizados e coloridos; 
e as franjas. 

Além disso, o crochê é uma outra tendência que vem 
com força total na próxima estação. Sem falar dos maxi 
acessórios. Especialmente os brincos, que aparecem 
cada vez maiores na moda. 

O que não faltam são opções para agradar a todos os 
estilos. Vale descobrir qual se encaixa mais no seu e 
investir na pegada setentinha. 
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Saúde e Bem-estar
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Espaço Aberto

Há mais de 31 anos, a Bancorbrás trabalha para 
viabilizar os projetos de vida de milhares de brasileiros. 
É pensando nisso que a empresa disponibiliza, de 
forma diferenciada e atrativa, o acesso à casa própria 
e ao carro novo, a tão sonhada viagem e a segurança 
dos bens mais preciosos dos clientes. Tudo isso por 
meio dos segmentos em que atua: consórcio, seguro 
e turismo. 

A Bancorbrás Turismo comercializa pacotes de viagens 
e uma diversidade de produtos e serviços do segmento 
por meio da Agência de Viagens Bancorbrás, além 
de contar com o Clube Bancorbrás que vende títulos 
de turismo - cada um com sete diárias para serem 
utilizadas no período de um ano, em mais de sete mil 
hotéis conveniados no Brasil e no exterior. As diárias 
podem ser usufruídas em apartamentos para duas ou 
três pessoas, dependendo da modalidade de título 
adquirida. 

O Clube Bancorbrás disponibiliza títulos do tipo 
executivo para hotéis de nível médio, e do tipo superior 
para hotéis de categoria superior. Cada cliente tem 
o direito de adquirir, no máximo, cinco títulos. O 
cliente ainda ganha descontos* na taxa de adesão de 
cada título comprado, que podem variar de 40% até a 
isenção da taxa. Ser conveniado do Clube Bancorbrás 
também possibilita receber uma série de benefícios 
como assistência de viagens, sistema de reserva on-
line, seguro de acidentes pessoais e muito mais. Entre 
em contato com o Clube Bancorbrás e fique por dentro 
de todas as vantagens.

*Descontos sujeitos à alteração sem aviso prévio.

Procure nossa filial, em Belo Horizonte: 31 4009-3400

O melhor do turismo na 
Bancorbrás

Ser conveniado 
do Clube 

Bancorbrás 
também 

possibilita receber 
uma série de 

benefícios como 
assistência de 

viagens, sistema 
de reserva 

on-line, seguro 
de acidentes 

pessoais e muito 
mais.

“
“
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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

Transparência de Gestão
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Acredito que o texto se aplica formidavelmente à vergonha 
nacional que vem sendo o BBB14, divulgado em todos os 
países nos quais a famigerada emissora estende seus ga-
nanciosos tentáculos, emporcalhando a imagem já não 
muito honrosa do nosso país, já bastante conhecido como 
o paraíso da corrupção, da violência urbana, da roubalheira 
institucionalizada, da justiça mambembe, um país que quem 
dita as normas são os marginais, dentre os quais já figuram 
muitos engravatados.

Como disse Jane, e eu concordo com ela, “está na hora de o 
Brasil tomar vergonha na cara. Sugiro que repassem o texto 
aos brasileiros de bem”. Vejam, abaixo, que sensacional.

Doze mulheres acabam de ingressar na Escola Naval, inte-
grando o primeiro grupo feminino a pisar, como aspirantes, 
o solo de Villegagnon. Carla Andrade, uma delas, escreveu 
o seguinte texto: MELHOR QUE QUALQUER TEXTO DE BIAL.

“De todas as transformações que o nosso país enfrenta, não 
tenho dúvida que a pior delas é a inversão de valores. Não 
estou falando dos atores, mas da plateia. Quem determina 
o sucesso de um espetáculo é o público. Por melhor que 
sejam os atores e o enredo, se o público não aplaudir, a 
turnê acaba.

Nós somos a sociedade, nós somos a plateia, nós dizemos 
qual o espetáculo deve acabar e qual precisa continuar. Se 
nós estamos aplaudindo coisas erradas, se damos ibope a 
pessoas erradas, de que estamos reclamando afinal?

Somos nós que continuamos consumindo notícias de ban-
didos presos e condenados. Somos nós que consumimos 
notícias de arruaceiros que ganham mesada para depredar 
o nosso patrimônio. Somos nós que damos trela para beija-
ços, toplessaços, marcha de vadiaças, dos maconheiraços, 
dos super-heróis que batem ponto em “manifestações” (e 
que gostam de cozinhar-se dentro de uma fantasia num sol 
de 45 graus), e todos os tipos de histéricos performáticos 
que querem seus 15 minutos de fama.

Quando fazemos isso, estamos dando-lhes valores que não 
têm. Estamos dando-lhes atenção. Estamos dedicando-lhes o 
nosso precioso tempo. Passou da hora de dar um basta nisso!

Por que os nossos jornais estão recheados de funkeiros ao 
invés de medalhistas olímpicos do conhecimento?

Por que se vende mais jornal com notícia de um funkeiro que 
largou a escola por já estar milionário, do que de um aluno 
brilhante que supera até seus professores?

Por que sabemos os nomes dos BBBs e não sabemos os 
nomes dos nossos cientistas que palestraram no TED?

Por que muitos não sabem nem o que é o TED? Ou Campus 
Party?

Por que um evento histórico para o Brasil como o ingresso 
da primeira turma feminina da Escola Naval não é noticiado?

Por que um monte de alienadas com peitos de fora, mere-
cem mais as manchetes do que as brilhantes alunas, que 
conquistaram as primeiras 12 vagas, da mais antiga institui-
ção de ensino superior do Brasil?

Por que nós continuamos aplaudindo a barbárie, se ainda 
temos valores? O país não mudará se nós não mudarmos 
o foco! Os políticos não mudarão se nós não refletirmos a 
sociedade que queremos!

Já passou da hora de nos posicionarmos! Ostracismo a 
quem não merece a nossa atenção e aplausos para quem 
faz por merecer.

Merecer! Precisamos devolver essa palavra para o nosso di-
cionário cotidiano. Meu coração ao olhar essa foto, hoje, se 
divide em vários sentimentos distintos. Muito orgulho de ser 
mulher e me ver representada por essas guerreiras. Elas não 
estão fazendo arruaça pleiteando igualdade. Elas conquista-
ram a igualdade estudando e ralando muito. Elas tiveram que 
carregar na mão as suas malas pesadas no dia que entraram 
na Escola Naval. Não puderam puxar na rodinha, não! Tive-
ram que carregar na mão, igual aos aspirantes masculinos. 
Elas foram e fizeram.

Mas ao contrário das feministas de toddynho, não estarão 
nas manchetes dos jornais de hoje. E isso me evoca ou-
tros sentimentos. Sentimentos de revolta, de vergonha e 
de constrangimento frente a essas mulheres que não serão 
chamadas de heroínas por apresentadores de televisão. Mas 
estão dispostas a morrer como heroínas por nosso país.

Parabéns Primeira Turma Feminina da Escola Naval de 2014. 
Vocês são a dúzia que valem mais que milhares.”

Melhor que qualquer texto de Bial...

Texto escrito pela tia de uma das 12 aspirantes da Escola Naval, e postado por Jane no blog e foi sugerido pelo diretor de Tênis Abílio Andrade.

opinião
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