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ma das empresas de maior destaque em Minas 
Gerais, no ramo de atacado, inaugura sua 15ª 
loja na cidade de Montes Claros.
 Localizado na Avenida Francisco Caetani, 
nº 2029, bairro Major Prates (próximo ao Parque 

Municipal), o Mart Minas de Montes Claros ocupa uma 
área de 24.000m², sendo 7.000m² de área de venda, 400 
vagas de estacionamento e gera 150 empregos diretos e 
400 indiretos.
 Quando as portas foram abertas, no dia 09 / 12, os 
clientes já estavam ávidos para conferir de perto tudo o 
que o Mart Minas oferece: qualidade, variedade e preços 
incomparáveis!
 No mesmo dia, a rede ofereceu um almoço de 
confraternização para seus fornecedores e parceiros, 
onde brindaram  mais uma conquista da empresa. 
 O grupo prevê a inauguração de mais cinco 
lojas no próximo ano, nas cidades de Lagoa Santa, 
Pouso Alegre, Betim, Uberlândia e Araguari. Com essa 
ampliação, a rede contará com 20 lojas de Atacado e 
Varejo e fortalecerá ainda mais sua presença no mercado.

U

Corte da fita inaugural - Mart Minas Montes Claros

Abertura das Portas - Mart Minas Montes Claros.Unidade Mart Minas de Montes Claros
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Em agosto deste ano, obtivemos a aprovação de dois 
projetos esportivos, beneficiados através de incentivos 
fiscais. 

Um através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, via 
ministério do Esporte, denominado EXCELÊNCIA NO 
ESPOrTE II, modalidade Voleibol, naipes feminino e 
masculino, no valor de r$ 546.954,92, que poderá con-
tar com apoio/patrocínio de pessoas jurídicas. 

Assim sendo, você associado do Olympico, pessoa jurí-
dica, poderá ser apoiador desse projeto. Para isso, basta 
investir até 1% do Ir devido, diretamente na conta Olym-
pico, que emitirá um recibo do valor depositado, via site 
do ministério do Esporte.

Pronto! O ministério do Esporte encaminha o recibo à re-
ceita Federal que abate o valor repassado do seu Imposto 
de renda. Todos os projetos aprovados são avaliados e 

monitorados pelo ministério do Esporte. É a garantia de 
que você está incentivando uma iniciativa esportiva de 
confiança e, principalmente, investindo em um espaço 
que também é seu.

O outro projeto foi aprovado através da Lei Estadual de 
Incentivo ao Esporte, via SETES – Secretaria de Estado 
de Turismo e Esporte, no valor de r$ 371.965,86. Deno-
minado ATLETA OLYmPICO contempla a contratação de 
profissionais para atendimento psicossocial, pedagógico 
e fisioterapêutico, preventivo e corretivo, a todos os atle-
tas, bem como a concessão de vales transporte aos atletas 
mais carentes. Os apoiadores/patrocinadores desse proje-
to, pessoas jurídicas, poderão se beneficiar de até 3% de 
desconto no ICmS a pagar. 
 
Ambos já estão sendo apresentados e trabalhados junto a 
potenciais apoiadores/patrocinadores.

Por trás de toda vitória existe um grande apoiador

Sabia que essa conquista também pode ser sua?
por Simone Queiroz - simoneadm@olympico.com.br - www.olympico.com.br  

Seja um apoiador de projetos esportivos. 

Sua participação ajudará a construção de uma sociedade mais 
justa e igualitária. 

mais detalhes poderão ser consultados nos web sites do 
Olympico, ministério do Esporte e Secretaria de Estado de 
Esportes e da Juventude: 
www.olympico.com.br, www.esporte.gov.br, 
www.esportes.mg.gov.br ou envie um e-mail para 
simoneadm@olympico.com.br.

Faça sua parte, contribua! 
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Luiz Carlos Bemfica
Presidente

Editorial
Caros Amigos, 

Lembro-me, como se fosse hoje, da noite em que tomei posse 
na presidência do Olympico pela primeira vez. Desde então, 
quatro anos se passaram e uma longa estrada foi percorrida. 
Atitudes e decisões foram tomadas, sempre com a intenção 
de melhorar e valorizar nosso querido Clube.

Em vésperas de entregar o cargo, sinto-me satisfeito. É um 
momento especial, de grande contentamento e de boas lem-
branças: anos de muito trabalho, lutas e conquistas. O bem-
-estar, a segurança e o lazer da família Olympico sempre es-

tiveram em primeiro lugar. A boa convivência, a realização 
de eventos sociais, o desenvolvimento dos esportes e a 
transparência na administração financeira e de pessoal fo-
ram focos nesse período.

Agradeço, mais uma vez, a todos aqueles que, ao meu lado, 
também são responsáveis pelo sucesso dessa gestão. Aos 
Vice-presidentes, Diretores e demais colaboradores que, 
com muita dedicação e competência, prestaram grandes 
serviços em favor do Olympico. 

Aos funcionários, que cuidam e preservam o nosso patri-
mônio com muito carinho e seriedade, deixo o meu eterno 
obrigado. Contem comigo em todos os momentos.

Aos patrocinadores, que contribuíram e muito para o su-
cesso do Clube nesse período. Acredito que, além do re-
torno financeiro, valorizam o retorno pessoal e humano. 

Aos atletas, que com brilhantismo, suor e superação, co-
locam e mantêm o nome do Olympico em lugar de destaque 
no cenário nacional. Tenho a convicção de que a vitória é a 
razão do esporte, mas a formação de cidadãos é resultado da 
trajetória de todo atleta.

A todos os sócios, que fazem parte dessa grande família, 
agradeço pela companhia, amizade, compreensão e apoio. O 
Olympico é fruto do amor e do zelo de todos vocês. 

Agradeço de forma especial, à renata, minha esposa, e aos 
meus filhos, Luiz Gustavo e maria Luiza, pelo apoio incon-
dicional e permanente durante esses quatro anos, o que me 
possibilitou chegar ao fim desta jornada. meu amor por vocês 
é muito grande!

Entrego a presidência com a certeza de dever cumprido e de 
que esforços não foram medidos para alcançar o melhor para 
todos. Desejo ao Nismar e a sua equipe de gestão, muito su-
cesso e conquistas nos próximos anos. 

A todos, um 2015 repleto de AmOr, PAZ E HArmONIA!  

Foto: Fernando robert
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Com a Palavra

Walney José 
Almeida

Daniel de Oliveira 
Cardozo

Sempre tive vontade de ajudar no cresci-
mento do Clube e, desde adolescente, dei 

minha contribuição na organização 
de olimpíadas, campeonatos e gin-
canas daqui. 

Nunca me via como um “Vice-pre-
sidente”. Por isso, quando recebi o 
convite do Luiz Carlos tive uma grata 
surpresa. Foi a oportunidade de re-
alizar com maior comprometimento 
o que iniciei na adolescência.

Encerro esse ciclo muito feliz com as 
atividades que exercemos no Clube e 
acredito que nossa contribuição foi positiva 
para alcançar o bem-estar e a satisfação dos 
nossos associados. 

Aproveito e deixo o meu desejo de boa sorte 
para o Nismar, confiante de que a sua gestão 
também será excelente. 

Também gostaria de agradecer a todos os 
associados que confiaram em nosso trabalho 
e, principalmente, aqueles que reconhecem 
todo o nosso esforço. 

muito obrigado.

Finalizando mais uma gestão 2013/2014 no Olympico, nesta edição, o “Com a Palavra” 
será dedicado aos nossos vice-presidentes. Confira um pouco sobre cada um.

Com muito orgulho, durante quatro 
anos consecutivos, ocupei o cargo de 
Vice-presidente de Esportes do Olym-
pico Club. 

Durante todo esse período, acompanhei 
e vivenciei experiências únicas, possí-
veis àqueles que acreditam na emoção, 
na superação de si mesmo, no trabalho 
em equipe e nos valores sociais e morais que a 
boa convivência proporciona.

Foi contagiante presenciar a participação, o com-
prometimento e a dedicação dos nossos atletas, 
técnicos e colaboradores na promoção da marca 
Olympico para muito além dos nossos portões.

Nossas conquistas, títulos e convocações corro-
boram o engajamento de toda a equipe na forma-
ção do atleta e do cidadão, e no merecido reco-
nhecimento do Olympico no cenário esportivo.

Aos meus companheiros de diretoria, especial-
mente ao presidente Luiz Carlos, agradeço pela 
oportunidade, pela confiança e o respeito que 
sempre dedicaram a mim e ao esporte do nosso 
Clube.

Ao presidente eleito, Nismar, dou as boas-vindas 
desejando, desde já, sucesso e muitas conquis-
tas em sua gestão.

Desejo a todos, um 2015 coroado de êxito.

muito obrigado.
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Valter Francisco
da Silva

Caros amigos e associados, mais um ano que ter-
mina e junto com ele, o mandato da nossa gestão à 
frente do nosso Olympico Club.

Agradeço ao nosso presidente Luiz Carlos pela con-
fiança em mim depositada, aos companheiros de 
vice-presidência, Walney, Daniel e Guilherme, pela 
disponibilidade sempre que solicitada.

Este foi um ano de muitas realizações o que, eviden-
temente, causou muitos problemas, insatisfação de 
algumas pessoas e mal-entendidos. É conveniente 
esclarecer que sempre fizemos o que consideramos 
ser o melhor para o Clube e sabemos que existem 
pontos de vista diferentes dentro da família Olympi-
co. mas estou certo de que foi feito tudo 
que estava ao nosso alcance e sairemos 
de cabeça erguida. 

Tenho certeza de que o presidente eleito 
formará sua equipe com pessoas que es-
tarão sempre dispostas a dar o máximo 
pelo Olympico e que continuará com as 
melhorias que o nosso Clube necessita.

Terminamos nossa gestão com obras de suma im-
portância para o bem-estar dos sócios e atletas, 
com as contas em dia e sem dívidas. Tudo pronto 
para dar continuidade ao trabalho feito.

Agradeço a cada associado que, de alguma manei-
ra, contribuiu para o sucesso da nossa gestão.

Agradeço a todos os funcionários pelo empenho e 
dedicação.

Que Deus abençoe a todos e que ilumine a nova 
direção.

Desejo a todos um Ano Novo com muita saúde e 
sabedoria.

Abraços

Guilherme Andrade 
Bernis

Caros associados,

É com muita felicidade que recebo esse espaço 
para escrever na revista do Clube. Vou utilizá-lo 
como uma oportunidade apenas para 
agradecer à família Olympico.

Agradecer aos diretores pelo com-
prometimento e entusiasmo com que 
se dedicaram ao social e ao esporte, 
aos vice-presidentes pelo empenho e 
coragem na execução das demandas, 
aos funcionários do Clube que se em-
penham diariamente em fazer acontecer, em es-
pecial à Simone, Sofia e rafaela, nossos olhos na 
coordenação quando não estamos presentes.

Aos sócios, atletas e parceiros, pala oportunidade 
da convivência e de tanto aprendizado. Não medi-
mos esforços para tornar o Clube mais dinâmico, 
convidativo e prazeroso para vocês. 

Ao presidente Luiz Carlos, pela parceria e por con-
fiar a mim a responsabilidade administrativa. Foi 
um momento de muito orgulho pessoal. Tudo que 
estava ao meu alcance, não poupei esforços em 
realizar.

Nismar Alves, o meu mais sincero desejo de su-
cesso nesse novo mandato como Presidente. Te-
nho certeza do seu zelo, cuidado e compromisso 
em dar continuidade à representatividade do Clube 
a nível nacional.

Aproveito para desejar a todos um ótimo 2015.
muito agradecido pela confiança,

Abraços
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Com a Palavra
Nismar Alves dos reis - presidente eleito
É com imensa alegria que retorno à presidência do 
Olympico Club. Quando temos afeto por uma insti-
tuição como eu tenho por esse Clube, a dedicação é 
espontânea e o desafio se torna um estímulo. Como 
Conselhereiro Nato, posso comparar essa sensação 
com a de fazer o me-
lhor por um filho cujo 
crescimento desejamos 
acompanhar, sempre lhe 
oferecendo condições 
para que possa se supe-
rar a cada dia.

Por essa razão, agra-
deço aos associados 
do Olympico que de-
positaram em mim sua 
confiança, ao me eleger 
novamente. Faremos, 
minha diretoria e eu, 
o que estiver ao nosso 
alcance para dar conti-
nuidade aos projetos da 
gestão anterior e atender 
às demandas de todos 
aqueles que constituem 
a família Olympico - só-
cios, atletas, técnicos e funcionários. Para isso, preci-
samos manter constante diálogo, a fim de conhecermos 
suas expectativas e as necessidades do Clube. É o que 
vai nos orientar para agirmos com o objetivo primordial 
de oferecer conforto, segurança e bem-estar a todos.

Hoje, o Olympico Club é respeitado e reconhecido pela 

sociedade mineira, tanto no setor do esporte como 
também, no social. Só tenho a agradecer ao meu ami-
go Luiz Carlos Bemfica e à diretoria que trabalhou com 
afinco para esse crescimento. Uma gestão eficaz que 
mudou o “cenário interno” do Clube e se consolidou no 

cenário esportivo. 

mais importante do que 
descrever, aqui, toda 
a minha satisfação e 
orgulho pelo patamar 
atingido pelo Olympico 
é citar o que sinto mo-
ver toda essa estrutura. 
Coragem, garra, persis-
tência, empenho, com-
promisso, dedicação, 
solidariedade. Em nosso 
ambiente, estes não são 
apenas conceitos. São 
a nossa realidade diá-
ria, vivenciada por cada 
um para a formação do 
todo, onde todos os que 
“vestem a camisa Olym-
pico” são peças impor-
tantes da engrenagem.

E, com a proximidade da celebração do Ano Novo, de-
sejo a todos que a bondade que invade nossos cora-
ções nessa época perdure durante todo o ano de 2015 
e nos traga paz e harmonia.

Feliz Ano Novo com novas perspectivas!

10

Foto: José Sílvio Abras
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seu novo
Fiat
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Nelson mandela, madre Tereza e Gandhi são nomes 
conhecidos historicamente pela sua trajetória relevante 
quando falamos de contribuição social. Hoje, através 
das redes sociais e da democracia da informação, não 
precisamos recorrer à história ou ir muito longe para 
conhecer e reconhecer pessoas que se envolvem com o 
outro. Pessoas que se doam. Pessoas que se entregam 
a uma causa. E esse envolvimento me leva à seguinte 
pergunta: qual o limite da doação? 

Já falamos aqui, em outra edição, que o tempo é 
escasso, que a rotina tem duas, três ou quatro jornadas 
e, por isso, muitas vezes estamos voltados somente 
à nossa dinâmica. É uma característica do mundo 
moderno. Então, como é possível se envolver tanto com 
uma causa? Pessoas com profundo engajamento social 
me deram alguns nortes para essa questão. Algumas 
delas falam de disciplina, de prioridade, outras dizem 
de necessidade e vocação. Eu entendi e aplaudi. Não 
é tarefa fácil considerar esses atributos para ajudar 
o outro. Esses voluntários se dedicam a diferentes 
causas: idosos, crianças, meio ambiente, violência e à 
própria família.

Peço licença para contar uma história pessoal. Há 
anos, trabalho com questões sociais; faço doações e 
visitas regulares a diferentes instituições; e estimulo 
tal conduta em meus relacionamentos profissionais e 
pessoais. Pensava que meu limite estava aí. E poderia até 
dizer que me sentia satisfeita por isso. Até que conheci 
um abrigo. Numa visita despretensiosa, me apaixonei 
por uma história, por uma criança. E uma inquietação 
tomou conta de mim. Sonhos, planos, visitas, convites 

e brincadeiras passaram a fazer parte da minha rotina. 
Essa criança de apenas 2 anos ganhou um espaço que 
vem me  transformando e estou tendo que repensar 
meu tempo de doação. Somado a isso, o resultado de 
uma pesquisa que realizei com 30 jovens entre 14 e 17 
anos sobre solidariedade, reforçou tal inquietação. As 
principais respostas foram: solidariedade é melhor na 
forma de um abraço, de uma conversa e de um momento 
de atenção. Então, eu entendi a diferença entre doar e 
buscar o limite da doação: o sentimento. Conviver com 
essa criança me faz sorrir de canto a canto. Despertou 
em mim a paixão por uma causa e zerou o meu limite. 

Para 2015, meus planos incluem revisar meu tempo de 
doação. Assim como os exemplos que dei de outras 
pessoas, entendi que o que move a atuação voluntária 
é uma conta matemática que é subjetiva e complicada: 
tempo + disciplina + paixão. Uma fórmula que traz 
um resultado exato: benefícios para você e para o outro.

Nessa época do ano, nossa solidariedade aflora e 
conseguimos ajudar o próximo de formas lindas como 
doações de brinquedos, cestas básicas, material 
escolar e até recursos financeiros. É como se fosse uma 
contrapartida por estarmos tão felizes com a chegada 
do Natal, dos momentos em família e queremos que 
todos tenham a mesma satisfação, mesmo que seja por 
um período. E aí deixo a pergunta: qual o limite desse 
sentimento? Qual o limite para a doação?

Boas Festas e que 2015 seja pleno de realizações, 
respeitando o seu limite, é claro.

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
O limite da doação
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Sub-14 conquista o 
Estadual

Esportes / Basquete

A fase final da edição 2014 do Campeonato Estadual 
de Basquete Sub-14 terminou. realizado no ginásio do 
minas Tênis Clube, entre os dias 7 e 9 de novembro, 
a equipe do Tecar/Olympico/Soma, com 100% de 
aproveitamento, se sagrou campeã na categoria, 
mostrando novamente sua força. O vice-campeão foi 
o Praia Clube.

Além das premiações coletivas, também houve 
premiações individuais da competição. O técnico do 
Tecar/Olympico/Soma, Alexandre Arantes, recebeu o 
Troféu Humberto Ladeira de melhor técnico e o jovem 
Gabriel Emiliano da Cunha, também do Tricolor da 
Serra, foi eleito o melhor jogador do campeonato.

Basquete Sub-15 
campeão do Estadual
Em uma disputa bastante acirrada, o Tecar/Olympico/
Soma se sagrou campeão do Campeonato Estadual 
de Basquete Sub-15 masculino de 2014. O time do 
Tricolor da Serra terminou a competição de forma 
invicta e, na classificação, foi seguido pelo minas Tênis 
Clube, vice-campeão. O terceiro lugar ficou para o EC 
Ginástico.

Em dois dias de disputas e após vencer todos seus 
compromissos realizados em Uberlândia, a equipe 
Tecar/Olympico/Soma se aproximou do título ao superar 
o time minastenista. Após a vitória em cima do maior 
rival, o Olympico, com muita moral, venceu os últimos 
dois jogos e garantiu o tão esperado ouro na categoria.

Em novembro (28), o Departamento de Basquete 
promoveu uma maratona de jogos, cujas partidas tiveram 
início às 17h e término às 21h30. Para fechar o evento, 
os atletas fizeram uma partida de confraternização com 
seus pais.

mesmo com a forte chuva que caía em BH, os atletas 
e professores formaram times e praticaram o que mais 
gostam de fazer: jogar Basquete. De igual para igual, 
jogaram com bastante entusiasmo.

Para o técnico David Gomes, é o momento em que o 
treinador pode se aproximar de seus jogadores. “Nessa 
maratona, conseguimos demonstrar, aos atletas, um 
pouco das nossas habilidades e a aproximação como 
jogadores. É um evento muito bom para a rapaziada.”

Atletas do Olympico 
atuam na Seleção 
mineira de Basquete 
Sub-17
Em dezembro, entre os dias 1 e 2, se encerrou a edição 
de 2014 do Campeonato Brasileiro Sub-17. A Seleção 
de São Paulo conquistou o título masculino. minas 
Gerais, por sua vez, encerrou sua participação com o 7º 
lugar na equilibrada disputa entre os homens.

O Olympico teve três atletas na Seleção: Gustavo Alves 
Nogueira, Lucas Alexandre Oliva ribeiro e Victor de 
Sana Nébia. Parabéns aos atletas pelo resultado que é 
fruto de um treinamento árduo no Clube.

maratoninha de 
Basquete
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Esportes / Futsal

As equipes de Futsal do Olympico fizeram bonito nos 
últimos campeonatos do ano.

Na Copa méritus, subimos ao pódio quatro vezes. 
As equipes Sub-10, Sub-11, Sub-13 e Sub-15 se 
sagraram campeãs. A competição foi realizada pela 
Academia méritus, em Contagem.

Na Copa FECEmG, a equipe Sub-11 se sagrou campeã. 
Com quatro equipes na disputa - Olympico, CBH, Oásis e 
Santa maria. A Copa FECEmG teve jogos emocionantes 
com direito a duas goleadas do time Tricolor da Serra. 
Uma delas foi contra o time do Oásis e a outra sobre o 

CBH. Na final, o Olympico venceu o Santa maria por 5 
x 1 e se sagrou campeão.

No Campeonato Estadual, o Sub-13 conquistou o vice-
campeonato ao ser batido pela equipe do Praia Clube. 
A equipe Sub-11 também ficou com a 2ª colocação, 
perdendo apenas para a equipe Sport Club Juiz de Fora, 
campeã do Campeonato. A equipe Adulta do Olympico/
mart minas conquistou, em novembro (30), o 3º lugar 
no Estadual de 2014 após empatar por 2 x 2 com a 
Sociedade Esportiva Amigos, vencer a Prefeitura de 
Itabira por 7 x 4 e ser derrotada por 3 x 1 pelo seu rival 
minas Tênis Clube.

Olympico/mart minas se destaca no cenário 
esportivo mineiro

Foto: Fernando robert
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Esportes / Natação
Campeonato mineiro Petiz e Infantil de Natação 

VIII Troféu Fernanda Ferraz Santos
O Olympico/Oculare disputou o Campeonato mineiro Petiz e Infantil de Natação que aconteceu no mês de 
novembro, na sede do minas Tênis Clube, com a participação de 12 atletas. A equipe do Tricolor da Serra terminou 
a competição em 13º lugar.

Festival FAm mirim de Natação 2014
realizado em novembro no minas Tênis Clube, o Festival FAm mirim de Natação 2014 contou com a participação 
de dois participantes da eqwuipe Olympico/Oculare. Pelo mirim I, Ariana martins Gomes garantiu o ouro na 
categoria 50m Livre e 100m medley.

Campeonato mineiro Juvenil a Sênior de Natação 
IV Troféu Luís Antônio de Castro menezes

O Campeonato mineiro Juvenil a Sênior de Natação - IV Troféu Luís Antônio de Castro menezes, foi realizado entre 
os dias 5 e 7 de dezembro. Em piscinas de 25 ou 50 metros, sendo disputado em quatro etapas e em séries finais, 
a equipe de Natação do Olympico/Oculare se fez representada através de cinco atletas inscritos na competição. O 
Tricolor da Serra terminou a competição em 9º lugar.

Campeonato Brasileiro Infantil 
37º Troféu maurício Bekken

 
O último campeonato do ano foi o Campeonato Brasileiro Infantil - 37º Troféu maurício Bekken, em Palhoça - 
Santa Catarina. Ele aconteceu entre os dias 10 e 13 de dezembro e contou com a participação de 121 equipes. 
O Tricolor da Serra foi representado pelo atleta Erick Canuto e o treinador Dimas Fernandes.
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Esportes / Vôlei Feminino
Vôlei Feminino Sub-14 
é bronze
O Vôlei Feminino na categoria Sub-14 conquistou o 
3º lugar no pódio do Campeonato Estadual. Em uma 
semana intensa, com jogos todos os dias, as atletas 
arremataram o bronze para o Clube, ao vencer a partida 
contra o minas por 3 sets a 2.

A técnica Andressa Abecassis disse que a preparação 
para o Estadual foi intensa e que a equipe mereceu a 
colocação. “Estavam bem preparadas, mas aí conta 
muito o nervosismo na hora da partida. Para mim, foi 
um excelente resultado pela evolução da equipe.”

Com uma excelente equipe de atletas e comissão 
técnica, a Seleção mineira Sub-17 Feminina finalizou a 
temporada 2014 com ótimas atuações no Campeonato 
Brasileiro, ao garantir a medalha de bronze na competição. 
A equipe de atletas teve a participação de Jéssica Ellen 
que atua pela equipe do Olympico. Comandada pelo 
nosso técnico Gabriel Junqueira, a Seleção mineira 
contou ainda com o trabalho da psicóloga micheli Dias 
Del rio e do preparador físico matheus Hamdan, também 
do Tricolor da Serra.

Contente com o desempenho do grupo, Gabriel enalte-
ceu suas comandadas. “Foi o trabalho mais dedicado, 
distinto e devoto que poderia ser executado. Serei grato 
às meninas e isso ficará na minha memória, não sim-
plesmente o Campeonato Brasileiro ou seu resultado, 
mas a maneira como elas se entregaram e se compro-
meteram em realizar da melhor forma, o papel a que se 
dispuseram: representar o estado de minas Gerais.”

As equipes de Vôlei Feminino encerram as atividades 
do ano, disputando a fase final do Campeonato metro-
politano de 2014. Coincidentemente, Sub-14, Sub-15, 
Sub-16 e Sub-18 se sagraram vice-campeãs.

A equipe Sub-14 disputou a final contra o minas e após 
parciais apertadas, foi derrotada por 3 x 1. A Sub-15, 
após vários jogos com disputas acirradas, chegou à 
grande final, perdendo por 3 x 0 para o minas. A equipe 
Sub-16 fez sua final contra o mackenzie e, após um 
jogo tranquilo, o Olympico conquistou o 2º lugar. Já 
a Sub-18 conquistou a medalha de prata após uma fi-
nal de tirar o fôlego com a equipe Dentil/Praia Clube. 
A partida foi decidida apenas no tie-break e com sets 
muito equilibrados.

A treinadora Ana Carolina Alcântara foi premiada como 
melhor técnica do Campeonato Estadual Sub-15 de 
Vôlei Feminino. De 26 a 30 de novembro, em Uber-
lândia-mG, aconteceu o campeonato, cuja votação foi 
entre os treinadores que participaram da competição. 

Carol, como é conhecida entre as atletas, foi pega de 
surpresa pela Federação. Ao receber a medalha, agra-
deceu a todos e disse que divide o mérito com a famí-
lia Olympico. “Fiquei surpresa e me emocionei porque 
estou no início da minha carreira e não imaginava que 
seria destaque de um campeonato onde havia grandes 
técnicos de Voleibol. Agradeço a todas as pessoas que 
contribuíram para o meu reconhecimento, principal-
mente às atletas da equipe mirim do Olympico Club, 
pois sem o sucesso delas nada disso teria acontecido.”

Todas as equipes são vice 
no metropolitano 2014

melhor Técnica do 
Estadual mirim 2014

Atletas e Equipe 
Técnica do Olympico na 
Seleção mineira
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Esportes / Vôlei Masculino

Com uma participação efetiva em todos os jogos, o 
Vôlei masculino fechou sua temporada em dezembro. 
Um ano de atividades intensas para atletas e a equipe 
técnica.

No campeonato metropolitano, tanto nas categorias 
Sub-19 e Sub-21, o Olympico terminou em 3º lugar. 

No Campeonato Estadual Sub-19, o Tricolor da Serra 
disputou com outras seis equipes.  

Em 2015, determinação e garra irão fazer parte da rotina 
desses atletas. Vamos em frente!

Final de temporada

Foto: Fernando robert



18

Esportes / Retrospectiva
2014 ficou marcado pelas conquistas do esporte do Olympico.

Compartilhe conosco a alegria que contagiou nossas equipes de Basquete, Futsal, 
Natação, Vôlei Feminino e masculino.

Basquete

Futsal

Natação

Sub-10 - Campeão da Copa méritus
Sub-11 - Campeão do metropolitano, Vice-campeão 
do Estadual, Campeão da Copa FECEmG, Campeão da 
Copa méritus
Sub-13 - Campeão do metropolitano, Vice-campeão 
do Estadual, Campeão da Copa méritus, Campeão da 
2ª Copa Olympico
Sub-15 - Vice-campeão do metropolitano, 6º lugar no 
Estadual, Campeão da Copa méritus
Sub-17 - Vice-campeão do metropolitano, 5º lugar no 
Estadual
Adulto - Campeão do metropolitano, 3º lugar no 
Estadual
Convocações para Seleção Brasileira de 
Futebol (de Campo) - marco Antônio 
de Oliveira Coelho e Hiago ribeiro 
Campelo

59 ouro
41 prata
46 bronze
Total: 146 medalhas

Sub-13 - Vice no metropolitano, Vice no Estadual e 4º 
lugar na Copa Triângulo
Sub-14 - Vice no metropolitano, Campeão no Estadual, 
3º lugar no Torneio Sul-americano em Novo Hambur-
go, Vice na Copa Olympico
Sub-15 - Campeão no metropolitano, Campeão no Es-
tadual, Campeão na Chave Prata do Torneio Sul-ameri-
cano em Novo Hamburgo 
Sub-16 - Vice no metropolitano, Vice no Estadual, Vice 
na Copa Olympico e 3º lugar na Copa minas
Sub-17 - Vice no metropolitano, Campeão no Estadual
Convocação para Seleção mineira Sub-15 
Daniel Brilhante Baeta e Silva
Convocações para Seleção mineira Sub-17
Lucas Alexandre Oliva ribeiro, Gustavo Alves Nogueira 
e Victor de Sana Nébias

18
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Esportes / Retrospectiva
Vôlei Feminino

Vôlei masculino

Fotos: Fernando robert

Sub-14 - 3º lugar na Copa magnum, Vice-campeão do 
metropolitano, Vice-campeão do Estadual
Sub-15 - 5º lugar no Estadual, Vice-campeão no me-
tropolitano
Sub-16 - Vice-campeão no metropolitano, 9º lugar na 
Copa Cidade maravilhosa
Sub-18 - Campeão da Copa Olympico, 4º lugar na 
Copa Cidade maravilhosa, Vice-campeão da Copa ma-
ckenzie, Vice-campeão da Copa minas Infanto-juvenil, 
5º lugar no Estadual, 4º lugar na Copa minas Juvenil, 
Vice-campeão do metropolitano
Convocação para período de avaliação da Seleção Bra-
sileira Sub-15 - Luísa Aparecida Silva Santos
Convocação para período de avaliação da Seleção Bra-
sileira Sub-19 - Larissa Janaína Gonçalves de Amorim, 
Ana Júlia Silva machado
Convocação para Seleção mineira Sub-19  
Larissa Janaína Gonçalves de Amorim
Convocação para a Seleção mineira Sub-17 
Jéssica Ellen do E. Santo Souza
Gabriel Junqueira foi o técnico da Seleção mineira 
Sub-17.
micheli Dias Del rio foi a psicóloga da Seleção mineira 
Sub-17.
mateus Hamdan foi o preparador físico da Seleção mi-
neira Sub-17.

Sub-17 - Em disputa no metropolitano, 6º lugar na 
Copa minas
Sub-19 - 30 lugar no metropolitano, 7º lugar no Es-
tadual, 9º na Copa Cidade maravilhosa, 6º na Copa 
Olympico e na Copa minas
Sub-21 - 3º lugar no metropolitano
Convocação para período de avaliação da Seleção Bra-
sileira Infantil - Cristiano Junio da Assunção
Convocações para período de avaliação da Seleção 
mineira Sub-19 - João Victor das Neves Silva e Higor 
Beckler de Oliveira
Ediney Zeferino de Lima foi o auxiliar técnico da Sele-
ção mineira Sub-19.

19
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Eventos Sociais
Festa do Esporte

Sendo conduzida por esse objetivo, a Festa do Espor-
te de 2014 foi um sucesso. Na cerimônia de abertura, 
os atletas receberam uma homenagem e os destaques 
do ano em cada modalidade e categoria foram presen-
teados pelo Clube. A atleta destaque de 2014, Karina 
murta Starling Hayashi, da Natação, se emocionou por 
ter sido escolhida: “Estou surpresa com a homenagem, 
não esperava por esse reconhecimento. A felicidade to-
mou conta de mim, estou tremendo de emoção.” Quem 
também recebeu uma homenagem surpresa foi a equi-
pe de Esporte - Ana Carolina Vaz e Sofia Bicalho, pelo 
trabalho que vem sendo realizado.

O evento ainda contou com a presença dos nossos pa-
trocinadores: Tecar, mart minas e Oculare. Vieram pres-
tigiar as conquistas do esporte do Olympico e demons-
traram muito orgulho por fazerem parte desse programa 
social do Clube. Segundo Natália Leão, representante 
da Tecar, “Foi muito bom ter participado, eu adorei. De 
verdade. Precisamos participar mais, todos adoraram o 
retorno aqui, na Tecar!”

Para fechar com chave de ouro, fomos agraciados pelo 
romantismo da dupla sertaneja Lucas & Guilherme e 
pela animação da banda Batuque Coletivo.

HOmENAGEADOS
Basquete 
Sub-13 - Thomas meister
Sub-14 - Gabriel Emiliano da Cunha
Sub-15 - mário Cezar Ferreira Dias
Sub-16 - Paulo Augusto Bahia N. de miranda
Sub-17 - Felipe Stholl da Silva
Futsal
Sub-11 - Pedro Henrique Fonseca Lacerda
Sub-13 - Davi Esteves de Freitas Alves
Sub-15 - Warley Dias Santos Júnior
Sub-17 - Lucas Henrique dos Anjos Ferreira 
Adulto - Thales Vieira de Oliveira
Natação
Categoria mirim - Ariana martins Gomes
Categoria Petiz - Letícia de Paula Silva e Lucas Augusto 
P. Gonçalves Comonian
Categoria Infantil - Pedro Henrique mamede Barbosa
Categoria Juvenil I - Paulo rogério S. T. de Azevedo

Vôlei Feminino
Sub-14 - Luana Luiza moreira Emiliano
Sub-15 - Lara de Souza Hamdan
Sub-16 - Lara Luiza Alexandrina Pimentel
Sub-18 - Larissa Janaína Gonçalves de Amorim
Vôlei masculino
Sub-17 - David martins da Silva
Sub-19 - Pedro Pimentel Bragança
Sub-21 - Vítor de Oliveira Wanderley
Destaque geral: Karina murta Starling Hayashi 
                         Natação
Homenagem: Ana Carolina Vaz e Sofia Bicalho

“Uma homenagem aos nossos atletas.”
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Fotos: C’est la Vie
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Festa dos Funcionários
Uma segundona ensolarada, com direito a diversão, 
música, churrasco, sorteio de presentes e o Clube à 
disposição para os colaboradores. Sonho? mais do que 
isso, uma realização de todos os funcionários e, assim, 
essa foi mais uma confraternização de fim de ano.

O evento aconteceu no dia 22 de dezembro e tirou os 
funcionários do Olympico da sua rotina. Juntamente 
com sua família, a equipe que é responsável por fazer 
o Clube funcionar diariamente, pode confraternizar e 
comemorar o ano que está chegando ao fim.

A Festa dos Funcionários é um momento pelo 
qual colaboradores, parceiros e diretoria aguardam 
ansiosamente, durante todo o ano. Ela é de extrema 
importância para a aproximação dos funcionários, 
tornando o Clube um lugar cada dia mais agradável. 
Esse é um dos dois únicos dias em que o Olympico se 
fecha para o sócio. O outro, é claro, foi no Natal, dia 25 
de dezembro.

22
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Fotos: José Sílvio Abras
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Gente Nossa
História Wander martins
Pode-se dizer que o entrevistado dessa edição é o retrato, 
a essência do “ser um colaborador do Olympico Club”.

Conhecido pela versatilidade, presteza e responsabilidade 
em todas as atividades a que se propõe executar em 
prol do bem-estar do Clube, Wander martins, hoje 
se orgulha dos seus exatos 21 anos de Olympico. 
Com simplicidade e humildade, conquistou o cargo 
de supervisor de manutenção após ter passado pelas 
atividades de auxiliar da esportiva e de porteiro, por 
onde permaneceu por quase três anos.

 Ao ser questionado sobre os seus momentos marcantes 
no Clube, Wander comenta “minha história daria pra 
encher a revista inteira, foram muitos...”.

Quem o conhece sabe que ele trata o Olympico como 
a extensão da sua casa. Com apenas três meses aqui, 
um acidente de trabalho o afastou por um ano de suas 
atividades. Em compensação, Wander se aproximou 
ainda mais do convívio com os sócios e a administração 
do Clube.  Ele comenta que, nesse período, descobriu 
que bate um coração dentro do Olympico, “um coração 
capaz de abraçar e ajudar quem precisa, sem distinção”.  
O carinho e atenção de todos fez com que ele ficasse, 
estudasse e se desenvolvesse a cada dia para retribuir 
tudo o que recebe diariamente.

Como o principal responsável por cuidar de cada detalhe 
do Clube para que todos desfrutem do que há de melhor 
em toda a infraestrutura, hoje ele está à frente de uma 
equipe de 35 pessoas, da qual se orgulha de administrar 
de forma solidária e humanizada.

É fácil encontrarmos nosso amigo aconselhando e 
inclusive ajudando no trabalho de seus colaboradores. 

“Comigo não tem tempo ruim. Um líder se ganha 
pela confiança e não por imposição; o que precisa ser 
feito, é feito. minha equipe me ajuda muito, só tenho a 
agradecer.” Assim, Wander, nos seus 45 anos, espera 
continuar trilhando mais histórias no Clube que pulsa 
em seu coração, todos os dias.

 minha história
daria pra encher 
a revista inteira, 
foram muitos 
momentos...

“

“

Foto: Fernando robert
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Basquete recebe homenagem na Câmara de Belo 
Horizonte

Aconteceu

Visita da Seleção Australiana de Futsal

O Basquete do Olympico teve uma noite de gala ao 
ser homenageado, no dia 20 de novembro, na Câmara 
municipal de Belo Horizonte.  Além disso, foram 
homenageados outros times como mackenzie, minas, 
Ginástico; as federações, FEEmG (Federação de 
Esportes Estudantis de minas Gerais), FmB (Federação 
mineira de Basquete), LNB (Liga Nacional de Basquete) 
e alguns ex-atletas e pessoas ligadas ao esporte que 
ajudaram a difundir a modalidade.

Flávio resende, diretor de Basquete, ficou orgulhoso 
dessa homenagem devido ao investimento feito nas 
categorias de base. “mesmo depois que parei de jogar, 
me senti na obrigação de continuar trabalhando nessa 
área. Tornei-me diretor no Olympico, um clube que 
investe na categoria de base de todos os esportes. Um 
trabalho árduo, mas muito prazeroso. Obrigado pela 
homenagem.”

No início do mês de dezembro, a Seleção de Futsal 
Australiana visitou as dependências do Olympico para 
conhecer a rotina dos atletas na preparação para os cam-
peonatos. Acompanhada pelo ex-técnico de Futsal do 
Olympico, Felipe Furtado, a equipe ficou deslumbrada 
com um departamento especializado só para o esporte.

Segundo Furtado, na Austrália não existem clubes iguais 
aos daqui do Brasil. Lá, é construído ‘em um dia’ e no 
outro, se o dono quiser fechar o local, ele fecha. “Eles 
estão admirados porque como a estrutura é fixa, não há 
aquele medo de que amanhã deixe de existir. Isso pra 
eles é uma segurança enorme.”

David Wott é auxiliar técnico da equipe e está no Brasil 
pela segunda vez, mas é a primeira vez que vem para 
esse tipo de intercâmbio. “Vim para assistir a Copa do 
mundo e adorei. Agora venho a trabalho, o que é muito 
gratificante para mim.”

Wott conta que espera levar uma bagagem boa do país 
para que possa ser repassada às demais equipes em que 
trabalhar. O que mais observou, no Clube, foi como é 
bem estruturado e dá assistência ao atleta sem precisar 

sair do ‘Centro de Treinamento’. “Estou maravilhado de 
como o Clube tem um suporte de excelência ao atleta. 
Aqui, ele almoça, treina e se ele se machuca tem um 
fisioterapeuta disponível para atendê-lo. Isso é novo para 
nós.”

Foto: Assessoria da Câmara  municipal de BH

Foto: Ana Paula Xavier
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Por aí!Clicou...

Sextas musicais no 
Olympico

Olympico em clima de 
Natal
Advinhe quem passou por aqui para fazer a alegria da 
garotada? Ho! Ho! Ho! Sim, o nosso Bom Velhinho!
O Olympico Club entrou em clima de Natal no dia 30 
de novembro para aguardar ansiosamente a chegada 
do Papai Noel! Secretaria e portaria receberam uma 
decoração especial e ainda fomos contemplados por 
uma linda árvore luminosa em nossa fonte.

Na manhã do dia 14 de dezembro, o tão esperado 
Papai Noel chegou. recebeu várias cartinhas e tirou 
muitas fotos com a criançada que se comportou 
muito bem durante o ano todo!

Além dessa ilustre visita, a molecada pode se divertir 
bastante com pintura facial e um castelinho Pula 
Pula, atrações oferecidas pela Place Kids.

Fotos: Fernando robert

Enfim, 2014 chegou ao fim! Foram várias sextas-feiras 
animadas, reunindo os amigos e ouvindo uma boa mú-
sica, não foi mesmo? Por esse motivo as últimas duas 
apresentações do Happy Hour não poderiam ter sido 
diferentes. Fechamos o ano com chave de ouro.

Em novembro, recebemos um dos shows mais pedidos 
pelos sócios: renatinho e Nízia. Tocando o melhor da 
mPB, eles encheram o varandão apesar da noite chu-
vosa.

Já em dezembro, Wilson Souza e Guto Grandi encanta-
ram todos com arranjos de grandes clássicos da músi-
ca brasileira ao som da Gaita.

Não fique triste, em 2015 os Happy Hours estarão de 
volta, trazendo ainda mais alegria e animação para as 
sextas do Olympico Club!

Foto: Fernando robert
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Fotos: Fernando robert
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Eventos Recreativos
Primeira edição da Olympeteca foi sucesso

Fotos: José Sílvio Abras

O último Torneio de Peteca de 2014 foi especial. Isso 
porque, além do tradicional torneio propriamente 
dito, foi realizada uma Olimpíada em conjunto - a 
Olympeteca. A disputa contou com a participação de 
seis equipes em diferentes modalidades: Sinuca, Tênis 
de mesa, Tênis, Buraco, Vôlei e Natação. Os atletas 
eram avaliados por categoria e em equipe. O Torneio 
foi patrocinado por mart minas, Seminovos BH e Tontri 
Esportes.

Outro motivo de ter sido especial foi a festa beneficente 
de confraternização, na qual as instituições sociais re-
ceberam 35 cestas básicas arrecadadas entre os parti-
cipantes, durante o período do Torneio. Na ocasião, os 
convidados também 
foram contemplados 
por música de alta 
qualidade, um jantar 
delicioso e o sorteio 

de uma televisão. O homenageado pela Olympeteca foi 
Waldeir José de Almeida “Coronel”, pai do major.

Torneio de Peteca - Vencedores 
Categoria A: Pedro Perez (PP) , Timponi e marcel 
Categoria B: André, Fernando mian e Thiago  
Categoria C: Paulinho, Campeão e Farinha

Olympeteca - Campeão por Esporte
Sinuca - Abílio e mário
Tênis de mesa - Humberto e milton
Tênis - marcel e Celinho
Buraco - Humberto e Carlos Cruz
Vôlei - Carlão e Zezé
Natação - Alexandre maestrini e Thales
Equipe Campeã
Piu, Humberto, mário, Léo, Carlos Cruz, marcão, Carlos 
Duarte, milton e Abílio

Divirta-se com mais fotos na fanpage http://goo.gl/zksukn 
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Fotos: Fernando robert

Divirta-se com mais fotos na fanpage http://goo.gl/zksukn 

Eventos Recreativos
Torneio de Vôlei master
Com alto nível técnico, o Torneio de Vôlei master reuniu 
atletas de várias idades que praticam diferentes espor-
tes no Clube, repetindo assim o sucesso das edições 
anteriores. 

Tendo rosa maria Zuquim macedo como homenagea-
da, o Torneio contou com quase 70 participantes distri-
buídos em quatro equipes que disputaram o campeo-
nato, acirradamente, de 9 de outubro a 2 de novembro.

A equipe campeã Outubro Vermelho recebeu esse nome 
em homenagem ao Outubro rosa - mês de conscientiza-
ção sobre o Câncer de mama. A equipe Azul ficou com a 
prata e a Verde com o bronze. Foram eleitos os melhores 
do campeonato: rebeca saque, Walney (major) levan-
tador, Pimenta bloqueio, Carlão ataque e Camila passe. 

Durante a confraternização, os jogadores foram presen-
teados com brindes cedidos por Hélcio Nunan.
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Eventos Recreativos
Copa FECEmG 2014
realizada durante o mês de novembro e início de 
dezembro, a Copa FECEmG de Sinuca 2014 contou 
com a participação de jogadores do Olympico, nas 
categorias Ouro e Prata.  O Tricolor da Serra sagrou-
se vice-campeã na categoria Ouro em disputa contra o 
Clube Jaraguá, no salão de Sinuca do Clube Labareda.

Já na categoria Prata, o Olympico Club teve a honra 
de sediar a final. Na ocasião, o Clube Jaraguá sagrou-
se campeão também nessa categoria, ficando a 
ASSBEmGE como vice-campeã. 

A Copa FECEmG movimentou os salões de Sinuca dos 
clubes participantes com jogos de grande qualidade 
técnica, além da descontração que é uma característica 
marcante entre os jogadores.

O Olympico, através da sua diretoria, parabenizou 
a Federação de Clubes do Estado de minas Gerais - 
FECEmG, na pessoa do seu presidente, marcolino de 

Oliveira Pinto Júnior, e os clubes participantes nas 
diversas modalidades esportivas pelo comprovado 
sucesso da COPA FECEmG 2014.

Vejam abaixo, os jogadores do Olympico Club que 
participaram da Copa.

SINUCA CATEGOrIA PrATA
Abílio de Andrade Neto, Antônio ribeiro Dias, Audo 
Jeremias Filho, Nismar Alves dos reis, Otoniel Antônio 
da Silva, Wilson Dantas rodrigues, ricardo Vivela de 
morais, José Ângelo Tameirão, José Sílvio Abras e 
Silvério Sereno de mattos.

SINUCA CATEGOrIA OUrO
Erich ribeiro Pettersen, Evandro Avelar Cambraia, 
Firminiano de Souza Neto, Geraldo magela Santana, 
Luiz Antônio Leonardo Batista e marcelo Augusto Avelar 
Fonseca.

Divirta-se com mais fotos na fanpage http://goo.gl/zksukn 

Fotos: José Sílvio Abras
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Eventos Recreativos
Campeonato de Squash

Clube Bancorbrás
O jeito inteligente de se hospedar

www.bancorbras.com.br

(031)4009 3400

Clube Bancorbrás

Com o Clube Bancorbrás,
quanto mais, melhor. 

Até 31/3/2015, quem adquirir um ou mais Títulos de Turismo do 
Clube Bancorbrás terá descontos progressivos na taxa de adesão. 
Quanto mais Títulos, mais descontos para você.

VANTAGENS DO CLUBE BANCORBRÁS:
 Até 35 diárias* por ano para utilizar em 7 mil hotéis conveniados no Brasil e no exterior;

 Assistência em viagens, 24h por dia, a partir de 50 km da sua residência;

 Sistema de reserva on-line;

 Preços especiais em passagens aéreas nacionais e internacionais**.

* Você pode adquirir até 5 títulos, cada um com 7 diárias por ano, a contar da data de registro. Utilização após o pagamento integral da taxa de adesão, que pode ser dividida em até 4 vezes sem juros. Sujeito à 
avaliação cadastral. Os valores da tabela e descontos podem sofrer alteração sem aviso prévio. ** Somente pelo ambiente restrito do cliente. Consulte as condições gerais em nosso site: www.bancorbras.com.br.

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 Grátis R$ 147,00/cada

Executivo 3 R$ 600,00 R$ 360,00 R$ 300,00 R$ 240,00 R$ 180,00 Grátis R$ 174,00/cada

Superior 2 R$ 900,00 R$ 540,00 R$ 450,00 R$ 360,00 R$ 270,00 Grátis R$ 206,00/cada

Superior 3 R$ 1.080,00 R$ 648,00 R$ 540,00 R$ 432,00 R$ 324,00 Grátis R$ 259,00/cada

Os valores e descontos da tabela podem sofrer reajustes sem aviso prévio.

BANCORBRÁS_Olympico Club_Anúncio revista Minas Tenis Clube_20,5x13,75cm.indd   5 12/12/14   11:30

Os sócios Daniel Hermeto e Daniel Cardozo represen-
taram o Olympico mais uma vez!

Curitiba sediou, nos dias 14, 15 e 16 de novembro, 
o 35º Campeonato Brasileiro de Squash. Equilíbrio e 
muita adrenalina estiveram presentes nessa edição 
da competição que contou com a participação dos 
sócios. Na ocasião, Daniel Hermeto, pela 5ª classe, 
conquistou o 5º lugar.

No Squash Open 2014, Hermeto se sagrou campeão 
da 5ª classe e Cardozo o vice-campeão da 4ª classe. 
Ótimos resultados para o final da temporada!

Parabéns aos sócios!
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Esporte Recreativo
Iniciação esportiva forma sua primeira turma
Com o objetivo de conscientizar as crianças sobre a 
prática esportiva proporcionando não apenas a apren-
dizagem das modalidades, como também a oportuni-
dade de integração e socialização, o Olympico criou, 
em 2010, o curso de Iniciação Esportiva. 

Após 4 anos, a escolinha realizou sua primeira formatu-
ra, no dia 2 de dezembro/14. A turminha, formada por 
Helena rocha Queiroz de Paiva, Gabriel Souza Gomes 
da Costa, Talita Pereira Nogueira e Théo de Almeida 
marques, recebeu  uma homenagem do presidente 
do Olympico, Luiz Carlos Bemfica. Como forma de 
incentivar ainda mais o esporte, os certificados foram 
entregues pelas mãos do treinador de Futsal Adulto, 
campeão do metropolitano de 2014, rafael Cozzi e do 
atleta de Basquete Sub-17, campeão do Estadual de 
2014, Felipe Stholl.

A mãe da formanda Helena, Elisa Queiroz, muito emo-
cionada com a formatura, revelou que a filha adora par-
ticipar e que a prática de esporte é muito importante na 
vida das pessoas, principalmente na infância. 

A iniciação esportiva para a criança é especial porque 
ela não precisa ser boa em uma modalidade específica 
e, sim, saber um pouco de todas. “A Helena ficou tão 
feliz que contava pra todo mundo que ia se formar no 
esporte. A iniciativa da renata em fazer essa formatu-
ra marcou demais as crianças, que se sentiram super 
valorizadas.”

Ao final da entrega dos certificados, os formandos fi-
zeram uma apresentação, em forma de agradecimento, 
para os pais e os convidados presentes.
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Veja a vida com novos olhos.

Rua Maranhão, 653 • Santa Efigênia 
30.150-330 • Belo Horizonte

Tel. geral: (31) 2517-7777

•  Atendimento em todas       
as áreas da oftalmologia

• Hospital-dia (Day-clinic)
• Centro cirúrgico 
• Urgência 24 horas

G E S T Ã O  C E R T I F I C A D A

PATROCINADOR OFICIAL DA 
NATAÇÃO DO OLYMPICO CLUB

Agende a sua consulta pelo 
www.oculare.com.br
Ou ligue: (31) 4020-5065

Agendamento lineon

Horário estendido de atendimento eletivo de 7h às 20h30
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Colônia de Férias
Espaço Infantil

Tradicional em Belo Horizonte, a Colônia de Férias do 
Olympico vem aí para rechear os dias da criançada com 
brincadeiras e alegria. O evento será realizado de 19 a 
23 de janeiro, nas dependências do Clube, de 8h30 
às 17h, com diversas atividades diferenciadas por faixa 
etária.

Quadras e ginásios equipados, restaurante, parque 
aquático, vários monitores especializados em re-
creação infantil, tudo para oferecer a melhor estrutura 
e segurança para a garotada.

Além disso, atividades como gincana, brinquedos 

infláveis, oficinas de arte e esportes, acampamento e 
muito mais prometem tomar conta de parte das férias 
da criançada. A Colônia oferece três refeições diárias e 
o Clube dispõe de salva-vidas e enfermaria.

Durante as brincadeiras, as crianças são credenciadas 
e uniformizadas, a fim de se tornar mais rápido o 
reconhecimento de cada uma. Tudo isso preparado 
com muito carinho.

Não perca tempo! reserve logo o lugar do seu pequeno 
na Colônia de Férias do Olympico Club. As inscrições 
podem ser feitas na secretaria do Clube.

Aqui você
deita e rola

Farra na 
piscina

Quem chegar 
por último 

é mulher do 
padre

revele seu 
talento

Aqui ninguém 
fica parado
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O Olympico Club gostaria de agrade-
cer a participação dos associados no 
2º Concurso Cultural Olympico Click.

De acordo com o regulamento, foram 
escolhidas as fotos mais curtidas 
pelos internautas no facebook.

Aguardem novos concursos que irão 
testar a sua criatividade na arte da
fotografia!
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Retrospectiva 2010 / 2014

• Implantou o estacionamento para Portadores de Ne-
cessidades Especiais
• Estacionamento para motos
• Reforma da secretaria
• Nova área administrativa - Desmembrou do esporte 
os setores administrativo, financeiro, compras, social 
e marketing gerando mais agilidade administrativa em 
um novo espaço
• Reforma da churrasqueira
• Reforma dos vestiários dos atletas
• Reforma total da lavanderia do Clube
• Reforma do telhado do Ginasinho, substituído por te-
lhas termoacústicas
• Implantou o novo site do Clube com visual mais mo-
derno e mais fácil de operar
• Implantou o curso de Iniciação Esportiva para crian-
ças administrado por renata Paratela
• Abriu nova modalidade para os sócios – Sala de 
massagem Estética e Acumputura – Shiatsu
• Implantou a consultoria com o SEBRAE junto ao setor 
de esportes
• Criou o departamento de Marketing
• Inovou o meio de comunicação do Clube - de jornal 
para revista bimestral
• Instituiu o Balancete - Transparência  de Gestão
na revista do Clube
• Instalou o ar condicionado no Salão de Sinuca
• Reforma dos pisos das saunas masculina e feminina
• Criou o Departamento de Psicologia e Fisioterapia de 
grande importância para os atletas e técnicos
• Implantou mais câmeras internas no Clube
• Implantação da 1ª Escolinha Guga de Minas Gerais 
no Olympico

• Troca dos filtros das piscinas
• Troca dos filtros dos bebedouros
• Implantou as placas de sinalização interna
• Criou a diretoria da Ala Jovem para resgatar a turma 
mais jovem
• Criou a diretoria do Projeto Bem Viver – destinada à 
melhor idade
• Inovou a Sala da Presidência e de reunião com a ga-
leria dos ex-presidentes
• Atendeu a uma reivindicação antiga do Projeto Bem 
Viver de ter a sua própria sala
• Realizou pesquisa interna para avaliar o grau de satis-
fação/insatisfação dos associados
• Implementou a Comissão de Ética e Disciplina para 
que os assuntos internos fossem tratados com profis-
sionalismo e embasados no estatuto social do Clube
• Instalação de câmeras e campanhia na secretaria para 
mais segurança
• Colocação de botões de emergência das piscinas no 
Parque Aquático
• Aprovação do primeiro projeto executado de acordo 
com a Lei de Incentivo ao Esporte
• Em agosto de 2014, teve o segundo projeto aprovado 
pela Lei Federal e o primeiro aprovado pela Lei Estadual
• Criou a Vitrine de Troféus
• Concluiu o nome do Parquinho com a placa Pé de 
Areia
• Homenageou a Turma do Senado com a Placa do 
Armando 
• Reforma da Casa 747 – Espaço Gourmet e regulariza-
ção do imóvel junto a PBH
• Reforma da piscina Semiolímpica
• Assinou o contrato com a FDC para o desenvolvi-

melhorias do Clube

NOVA CHURRASQUEIRAPISO DAS SAUNAS ESCOLINHA GUGAVESTIÁRIO DOS ATLETAS
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mento da POS – Parceria com Organizações Sociais e 
PDD – Programa de Desenvolvimento de Dirigentes
• Renovou a parceria com a Secretaria de Estado de 
Esportes e da Juventude
• Criou o almoço com o presidente – forma de parti-
cipação e entrosamento entre funcionários e diretoria
• Criou o espaço para o descanso dos funcionários
• Implantou o Boletim dos Funcionários como forma 
de interação entre os setores
• Aumentou o teto do cartão alimentação dos funcio-
nários
• Regularizou todos os contratos dos técnicos e cola-
boradores do clube
• Melhorou o plano de saúde dos funcionários e seus 
dependentes
• Promoveu a reforma do estatuto, adequando-o à Lei 
Pelé em concordância às exigências do ministério do 
Esporte e demais autarquias esportivas, a fim de garan-
tir ao Olympico Club, os benefícios das Leis Federal e 
Estadual de Incentivo ao Esporte

• Promoveu a visita do atual prefeito de Belo Horizonte, 
márcio Lacerda
• Promoveu a visita do governador de Minas, Antonio 
Anastasia
• Recebeu o vice-prefeito Roberto Carvalho
• Promoveu o encontro com o presidente da Câmara 
municipal, Léo Burguês
• Conseguiu, através do apoio do presidente da Câma-
ra, Léo Burguês, a aprovação em segundo turno do Pro-
jeto de Lei que revê a desafetação da área do Olympico

melhorias internas

Articulações Institucionais

COPA OLYMPICO

REINAUGURAÇÃO DA PISCINA

FUNDAÇÃO DOM CABRAL

ALMOÇO COM OS FUNCIONÁRIOS

Fotos: Fernando robert

SALA DE DESCANSO ESPAÇO GOURMET REFORMA DA PISCINAGALERIA DE TROFÉUS
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Espaço Bem Viver
Almoço de Confraternização
Todos os dias no grupo BEm VIVEr são especiais, mas 
a confraternização de Natal é um dia ainda mais. Para 
as meninas que participam dos encontros semanais, 
o grupo é uma extensão da sua casa, onde realizam 
diversas atividades e têm a oportunidade de encontrar 
com suas amigas.

muito animadas, as meninas do BEm VIVEr celebraram 
mais um ano de convivência e aprendizado, além da 
chegada de novas participantes ao grupo! Com alegria, 
bom humor e troca de presentes, elas encerraram o ano 
de 2014 com muita emoção.

O ano do Bem Viver terminou e deixou um gostinho de 
quero mais! Com a promessa de um 2015 ainda mais 
animado, as meninas já estão ansiosas para o retorno 
das atividades.

Fotos: Fernando robert
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Fique por Dentro
resultado das Eleições
A eleição para presidente do Olympico Club, biênio 
2015-2016, aconteceu no dia 30 de novembro. 
Nismar Alves dos reis conquistou a presidência na 
disputa com Sebastião Ferreira da Luz, assumindo 
pela terceira vez essa responsabilidade. A votação 
foi no próprio Clube, entre 8h e 16h. mesmo 
debaixo de muita chuva, os sócios compareceram 
às urnas para a escolha da nova presidência. 
Segundo Dr. rubens marques Fraga Júnior, a 
eleição transcorreu sem qualquer transtorno ou 
imprevisto. “Aconteceu tudo muito bem, a não 
ser pequenas ocorrências normais próprias de 
qualquer procedimento eleitoral desta natureza.”

A posse do novo presidente, Nismar Alves dos 
reis, está prevista até o final de fevereiro de 2015.

Sayo k!
ENGLISH SCHOOL

Matrículas   abertas!

Tel: (31) 4141-6885

Rua do Ouro, 1725, 2º andar - Serra

www.sayok.com.br | contato@sayok.com.br

Aprender inglês pode

ser muito divertido!

ESCOLA DE INGLÊS PARA CRIANÇAS

Fotos: Fernando robert
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Saúde e Bem-estar
Avaliação Física: prevenção e 
rendimento em foco

Ana Célia Mendonça é formada em jornalismo e Produtora de Conteúdo do Clube de Quem Malha.
Acesse o blog do CQM http://blog.clubedequemmalha.com.br/ e curta a fanpage: www.facebook.com/
academiacqm para saber todas as novidades da empresa, além de dicas de saúde e atividades físicas.

Sempre que nos matriculamos em uma academia, precisamos passar por uma 
Avaliação Física. muitas pessoas têm preguiça ou acham que a avaliação não 
serve para muita coisa, além de ser uma taxa a mais a ser paga.

Porém, a Avaliação é um importante processo no treinamento e é somente atra-
vés dela que o profissional de Educação Física terá parâmetros para desenvolver 
uma boa ficha, direcionada para as suas necessidades, dificuldades e objetivos 
específicos. Ela deve ser vista como um suporte na prevenção de riscos de lesão 
e na otimização de resultados.

Foi pensando nisso, na busca constante por melhoria, que o Clube de Quem 
malha fechou uma parceria com a empresa de gestão no setor de avaliação e 
fisioterapia Neoact. A partir de agora, o cliente da academia poderá usufruir de 
uma avaliação muito mais completa e personalizada, com análise de imagens 
digitais, tecnologia de bioimpedância dentre outros.

De acordo com Vinícius Andrade, diretor geral da Neoact, “não tem como falar 
em treino individual, se não existir uma avaliação personalizada. Essa é a carac-
terística da nossa avaliação”.

O cliente CQm poderá escolher entre dois tipos de avaliação: a Smart Plus e a 
Premium. Em ambos os casos são oferecidos análise postural estática e dinâ-
mica, testes de flexibilidade e rigidez relativa, equilíbrio e estabilidade, esforço e 
análise de composição corporal. Este último é feito através da tecnologia de bio-
impedância: um aparelho parecido com uma balança gera uma corrente eletro-
magnética que passa por todo o corpo e retorna ao aparelho. Os dados captados 
são calculados pelo computador com base no tempo gasto pela corrente para 
percorrer o caminho e o percentual de gordura corporal do avaliado é informado.
A avaliação Premium conta com todos os testes da Smart Plus, alguns mais 
detalhados, e teste de caminhada e corrida.

Seja para manutenção da saúde ou somente para melhora estética, não deixe 
de fazer a Avaliação Física inicial e, depois, repetí-la pelo menos de quatro em 
quatro meses para comparar seus resultados e verificar ganhos.

Mais informações no Blog do Clube de Quem Malha: blog.clubedequemmalha.com.br 
ou pelo telefone (31) 3073-9109.

Clube de Quem malha passa a trabalhar com método inovador de 
Avaliação Física.
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Aline Alves é formada em jornalismo, pós-graduada em Marketing e Comunicação, sócia do Olympico e apaixonada por moda. 

Uma mistura de hippie, romântico, folk, vintage e punk... assim é o estilo “boho”! Inspirado na moda dos anos 70, 
o estilo reina em festivais ao redor do mundo e ganhou ainda mais força com a exibição da novela global “Boogie 
Oogie” que se passa nessa década. Cheio de atitude e super despojado, ele foi uma das mais fortes tendências 
de 2014 e, ao que tudo indica, vai continuar compondo os looks das mulheres que não abrem mão do conforto, 
no verão 2015. 

Quer aderir? Invista em peças como batas, vestidos com tecidos fluidos, saias 
longas, shorts de cintura alta, coletes, calças boca de sino e pantalonas. materiais 
como renda, couro marrom, crochê e camurça são os mais comuns. O quimono, 
que falamos na última edição da revista do Olympico, também é uma ótima opção. 

Nos pés, as rasteirinhas e botas, principalmente de cano bem 
curto, ou as de estilo cowboy, são as que mais marcam presença 
no boho. Uma outra opção é substituí-las por alpargatas, que 
estão super em alta nesta estação e tem para todos os gostos, 
desde as mais discretas às mais coloridas. Um charme!

Não podemos esquecer, ainda, dos acessórios, que são indispensáveis 
e fazem toda a diferença para compor o estilo. Brincos ou colares longos 
com um mix de pulseiras ou máxi colares e muitos anéis formam um 
visual bacana. Peças com moedas, fazendo referência às ciganas, são a 
grande tendência do momento. 

Além disso, tiaras, presilhas e chapéu fazem a cabeça das mulheres que 
curtem o estilo. Sem falar dos cintos, especialmente os de trança, finos 
ou largos, que estão quase sempre presentes nos looks, e das bolsas tipo 
saco, com ou sem franjas, que finalizam o boho com estilo. 

O importante é tomar cuidado na hora de 
combinar tantas peças e acessórios, ficando 
atentas para não criar um visual tão “largado”. 

Para isso, inspirem-se nas imagens!

Vitrine
Estilo boho

por Aline Alves
alinecastbh@yahoo.com.br
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Transparência de Gestão

42

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 31 DE MARÇO DE 2014

(Valores Expressos em Reais)

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

ATIVOATIVO

TOTAL DO ATIVO 3.616.879,86      3.781.788,73

PASSIVO Dez. /2013   Março. /2014

ATIVO   Dez. /2013   Março. /2014

TOTAL DO PASSIVO 3.616.879,86      3.781.788,73
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Convênios / Parceiros

LOJA VIA CONFORTO
MINAs shOppINg

AV. CRIsTIANO MAChAdO, 4000
LJ 744 | TeL.: (31) 3426-2579

sAVAssI
RuA ALAgOAs, 1407
TeL.: (31) 3223-6396

A pARTIR de 16/01, 
MOdeLOs COM descontos 

de até 40%
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