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

- r$ 9.000,00 (nove mil reais) para pagamento à vista.
- Taxa de transferência para terceiros 20 (vinte) taxas de 
condomínio atuais.

Fundado em 04 de fevereiro de 1940, 
tendo como Presidente de honra 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
o Olympico foi o segundo Clube es-
portivo e social a se instalar em Belo 
Horizonte, originado de um sonho 
em comum de um grupo de jovens. 
Os chamados “onze meninos”, como 
são conhecidos seus fundadores, não 
possuíam maioridade jurídica na 
época e, portanto, tiveram que contar 
com o apoio de pessoas adultas para 
construir a primeira quadra na casa 

da família magalhães Pinto. 

Foram eles:
roberto de magalhães Pinto, 
João Câncio Fernandes Filho, 
renato de magalhães Pinto, 
rogério de magalhães Pinto, 

mauro Ferreira, 
Antônio Carlos rezende Garcia, 

Alberto Soares Teixeira, 
Luciano Passini, 
Camil Caram, 

Gil Guatimosim 
e José Vieira.

O Clube, localizado entre as mon-
tanhas, em uma maravilhosa área 
onde, contrário à regra, rejuvenesce a 
cada dia, preservando o lazer, ami-
zades, família e o desenvolvimento 

esportivo de crianças e jovens. 
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Caros amigos leitores,

O Dia das Crianças é uma das datas mais importantes do Olympico Club. Aos pequeninos, 
deve ser dedicado respeito, atenção e carinho. As crianças são a nossa esperança de um 
futuro melhor, mais consciente e humanitário. Por essa razão, o Clube não mede esforços 
para fazer com que esse dia seja inesquecível. A expectativa é de que seja um dia intenso 
e muito divertido. Por isso, anotem: 18 de outubro, o dia em que os minions vão animar 
a garotada.

No setor esportivo, devemos destacar o acordo entre o Ginástico Clube e o Olympico. Uma 
união de talentos que forma uma equipe de Basquete forte, competitiva em busca do título 
da Liga Ouro de Basquete, em janeiro e que garante vaga no Novo Basquete Brasil (NBB), 
principal competição do país na modalidade. Uma parceria entre clubes de tradição - que 
fazem um trabalho brilhante em suas categorias de base - a qual só nos conduz à espe-
rança de muito sucesso. 

A Lei Federal de Incentivo ao Esporte trata-se de uma iniciativa relevante para propor-
cionar melhorias na estrutura do Olympico e investimentos na performance dos atletas. É 
importante que seja mantida, a fim de que o empenho na formação desses atletas seja 
efetivo e lhes dê condições de se dedicar com afinco aos seus treinamentos, com o apoio 
de toda uma equipe de profissionais aptos para garantir um atendimento completo. 

mais uma vez, solicitamos a todos vocês, associados e funcionários do Olympico, colabora-
ção para solucionarmos, juntos, o acréscimo excessivo no valor da nossa conta de energia 
elétrica. Ao uso consciente da água, já adotado por nós, precisamos somar o consumo 
consciente da energia. A crise nos obriga a criar novos hábitos que refletirão no futuro, a 
fim de que as novas gerações possam viver com dignidade. Nessa oportunidade, agrade-
cemos o empenho de todos para a economia do nosso bem precioso - a água, acreditando 
que teremos sucesso com essas atitudes.

Diversificando sempre, prosseguimos em nossa caminhada diária rumo à satisfação de 
todos os envolvidos em nossa “comunidade olympica”, sejam associados, atletas e suas 
famílias, funcionários, colaboradores e patrocinadores. Esta é a nossa maior motivação.

Abraço,
Nismar Alves dos reis

Nascido em Belo Horizonte - MG, 
graduado como Engenheiro Ci-
vil pela PUC Minas em 1977, 
proprietário da N. A. Reis Enge-
nharia Ltda, desde 1980. Con-
selheiro Nato do Olympico Club.

PALAVRA DO PRESIDENTE

... As crianças 
são a nossa 
esperança 

de um futuro 
melhor, mais 
consciente e 
humanitário...

Nismar Alves dos reis
Presidente 

‘
E

D
IT

O
R

IA
L

Foto: Fernando Robert



8



9

A história do Futebol de Salão do Olympico Club tem um dos 
nomes mais importantes, Emerson Nunes. Como técnico, foi 
responsável por levar o nome do Tricolor da Serra a todo o país. 
Lamentavelmente, uma triste notícia foi recebida por nós, no 
início de julho deste ano: o estimado ex-treinador faleceu. mas 
eternizou seu nome na história do Clube.

Emerson foi colecionador de títulos no Olympico, 
como contou o jornal Diário de minas de 18 de 
fevereiro de 1964: “Emerson Nunes começou 
a ensinar Futebol de Salão no Olympico em 
57, menos de três anos depois da fundação da 
Federação mineira de Futebol de Salão. No mesmo 
ano, ganhou o primeiro título, vencendo a divisão 
de acesso e passando à primeira divisão. No 
campeonato da divisão principal, seu time sempre 
foi absoluto, ficando como campeão desde 58 até 
62, além de ser bicampeão estadual”.

Em 7 de janeiro de 1970,  o caderno Dm Esportivo 
trouxe, em sua página 7, os melhores do Esporte 
Especializado de 69. Entre eles, estava Nunes como o melhor 
técnico de Futebol de Salão. A escolha, promovida pela “Força 
Nova”, era realizada pela nona vez pelo Diário de minas, em 
colaboração com a TV Vila rica, rádios Itatiaia e Cultura. 

Sob o comando de Emerson, o Olympico chegou a ser vice-
campeão brasileiro, em 1968. Nunes também foi técnico da 
Seleção mineira de Futsal, sem contar as atividades na Belgo 
mineira, sua principal fonte de renda.

O carinho e a paixão que ele sentia pelo Olympico não foram 
esquecidos, mesmo após se aposentar das quadras. Logo após 
o falecimento, seu filho Emerson Zuquim Nunes doou memórias 

ao Clube. Sim, memórias. Guardadas em caixas que continham 
troféus, medalhas, botons, recortes de jornais e fotografias. Nunes 
foi casado com Ivone Caran, sobrinha de um dos fundadores do 
Olympico, com quem teve três filhos. 

A intenção da doação é que o passado do pai seja lembrado 

sempre. “É um patrimônio do Clube, uma coisa que conta a 
história do Olympico. meu pai já havia feito doação de algumas 
coisas, no passado. E consideramos, também, o tanto que o 
Olympico foi importante para nossa família”, contou Zuquim.

Emerson Zuquim é sócio do Tricolor da Serra e tem boas 
lembranças de quando seu pai era treinador no Clube. “Eu me 
lembro que era menino e vinha assistir aos jogos. Bom demais; 
ficava lotado”, disse ele. São muitas as histórias da família 
Nunes no Olympico. Atualmente, fica a cargo dos filhos e netos 
continuar a escrever uma história de amor com o Clube. A 
presevar o legado que o pai lhes deixou.

Emerson Nunes nosso eterno técnico de Futebol de Salão

NOSSA HISTÓRIA
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Página ao lado, em 12/11/1960, Emerson recebe a taça oferecida pela Federação, em comemoração ao título de Tricampeão de Futebol de Salão.
Foto menor - Em pé: Emerson, Gilberto, Pedro, José Geraldo e José Gregório - Agachados: Ilmo, Zildo, Álvaro, João e  Adão.
Na foto acima: 21 de fevereiro de 2015, último dia em que Emerson Nunes frequentou o Clube, com os dois netos Thiago e Rafael, ao lado da placa em sua homenagem.

9
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Luana Ferreira
luana@sairdocasulo.com.br

www.sairdocasulo.com.br \ facebook7

PRêMIO SOCIOSUSTENTÁVEL

Luana Ferreira - Jornalista, Psicopeda-
goga e pós-graduada em Responsabili-
dade Social. É professora e Diretora na 
empresa Sair do Casulo, especializada 
em Gestão e Educação para a Susten-
tabilidade. 

Trabalhou durante 9 anos com Comuni-
cação Empresarial e Responsabilidade 
Social Corporativa em multinacional, 
acumulando diferentes funções, sendo 
a última de coordenadora de Programas 
Sociais. É criadora do CD “Eu, Cidadão,” 
que apresenta músicas sobre Sustenta-
bilidade para o público infantil.
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Há mais de um ano, o Olympico Club lançou 
essa editoria para que juntos possamos des-
cobrir novas formas de pensar e de agir que 
estejam de acordo com as demandas e o mo-
mento da nossa sociedade. E, desde então, 
publicamos vários temas que destacam um 
mundo mais sustentável. Entretanto, agora, 
queremos ouvir a sua história! Chegou a sua 
vez de contar para nós como você e sua famí-
lia cuidam do meio ambiente, das pessoas, 
do planeta. 

Práticas sustentáveis não são tão novas as-
sim. Na verdade, muitas pessoas, empresas e 
cidades adotaram, há muitas décadas, ações 
que valorizam questões sociais, ambientais 
e econômicas. Como já falamos anterior-
mente, a grande questão é que agora não 
temos mais tempo para sermos simpatizantes 
ou não com a causa. Todos precisamos nos 
envolver e cobrar mudanças que beneficiem 
nossa sociedade, nosso mundo.

Desde que inauguramos essa editoria, conhe-
cemos vários exemplos de pessoas que já de-
senvolviam ou passaram a desenvolver ações 
de economia de água, coleta seletiva, doação 

a instituições beneficentes, participação em 
plenárias do governo, alimentação saudável, etc. 
São várias as histórias. E, dessa vez, nós que-
remos ouvir a sua. 

Conte para nós qual atividade você e sua 
família desenvolvem para contribuir com um 
mundo melhor. As categorias são:
- Preservação do meio ambiente e seus recursos
- Solidariedade
- Participação Política
- Consumo Consciente

mande a sua história através do nosso e-mail 
contato@sairdocasulo.com.br, até o dia 29 
de setembro. Uma comissão irá avaliar cada 
exemplo e o sócio eleito receberá o Prêmio 
sociosustentável.

Conheça os prêmios:
- Cesta de piquenique com produtos orgânicos
- CD Infantil “Eu, Cidadão”, de Luana Ferreira
- CD Pantanal, de Tino Neves
- Visita dos profissionais da Sair do Casulo 
para Plano de Sustentabilidade em Família.
- Kit Olympico Club (Bolsa, Viseira e Squeeze)

Chegou a sua vez, caro leitor. Conte a sua história, 
concorra a prêmios.
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INGrEDIENTES
• 200g de Quinoa em grão
• 500g de filé de Frango
• 1 taça de Vinho branco
• 6 dentes de Alho
• 12 Tomatinhos Italianos
• 10 folhas de Rúcula
• 100g de Amêndoas tostadas
• 1 Limão Siciliano
• 50ml de Azeite Extra Virgem
• 1 sachê de Sazon – sabor Legumes
• 50ml de Vinagre Balsâmico 
• 50ml de Mel
• Pimenta do Reino a gosto
• Sal a gosto
mODO DE PrEPArO
Quinoa
1- Com auxílio de uma peneira, lave a 
Quinoa em água corrente até que a mes-
ma fique transparente. Transfira para uma 
panela com tampa.
2- Adicione a água e o tempero na panela. 
A proporção é 1 medida de Quinoa para 2 
medidas de água.  
3- Tampe a panela e deixe cozinhar por 20 
minutos, em fogo médio. A Quinoa estará 
pronta quando os grãos estiverem translú-

cidos e todo o líquido absorvido. 
4- Solte os grãos com a ajuda de um garfo e 
transfira para outro recipiente. Deixe cober-
to para não esfriar.
5- Lave os Tomatinhos e pique-os. Lave as 
folhas de rúcula e pique-as também.
6- Quebre as Amêndoas grosseiramente.
7- raspe ½ Limão Siciliano e, em seguida, 
esprema o suco.
8- No recipiente da Quinoa, adicione o To-
matinho, a rúcula, as Amêndoas, o Azeite e 
o suco de Limão. mexa e tempere com Sal e 
Pimenta, se precisar.
9- Finalize com as raspas do Limão.
Frango
1- Corte o Frango em Tiras.
2- Pique o Alho em pedaços grandes. 
3- Coloque as tiras de Frango em uma vasi-
lha e tempere-as com Alho, Sal, Pimenta do 
reino, suco de ½ Limão e o Vinho branco. 
Deixe marinando por 30 minutos. 
4- Em uma frigideira, adicione um fio de 
Azeite e grelhe o Frango até que o mesmo 
fique cozido e dourado. Junte o Vinagre 
Balsâmico e o mel. Deixe reduzir pela meta-
de, sempre mexendo. 
5- Sirva o Frango juntamente com a Salada 
de Quinoa.
rENDImENTO: 4 porções
DICA
- A Salada de Quinoa pode ser levada à 
mesa quente ou fria, de acordo com sua 
preferência. 
Bom apetite!

COZINHE PRA ELA

Salada de Quinoa com Frango no Mel

André Barreto
www.cozinhepraela.com.br

Nascido e criado nas terras Mineiras. Re-
lações Públicas e Cozinheiro por paixão. 
Em cada receita, uma experiência com 
pitadas de surpresa e sabor!

Sugestão de Harmonização: 
Bourdeaux Château de 

Rougerie 2010 – França.
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Atletas do Olympico na Seleção 
Mineira Sub-15 e Brasileira Sub-
17 de Basketball

O Olympico Club demonstra estar atingindo sua meta - a 
formação de atletas e cidadãos. As convocações para a Seleção 
mineira Sub-15 e a Brasileira Sub-17 de Basketball são a prova 
disso.

Os atletas Arthur Victor Silva Almeida, Gabriel Emiliano da 
Cunha, Lucas Gomes dos Santos e rafael Fernando Ferreira 
Costa representaram o Olympico na Seleção mineira Sub-15, 
entre os dias 9 e 15 de agosto, no Campeonato Brasileiro da 
categoria, disputado em Curitiba-Pr.

Já a Seleção Brasileira Sub-17 masculina realizou em Uberlândia, 
entre os dias 24 de julho e 2 de agosto, a preparação para a 
disputa do Campeonato Sul-americano Sub-17, de 14 a 19 de 
setembro, na cidade argentina de resistencia. A competição 
irá classificar os três primeiros colocados para a Copa América 
Sub-18, em 2016, que garante aos quatro primeiros, a vaga no 
Campeonato mundial Sub-19, em 2017.

Paulinho miranda, atleta do Olympico, foi um dos destaques na 
preparação para o torneio e contou sobre a sensação de servir 
à Seleção: “Foi uma experiência muito boa. Pude jogar com 
os melhores do Brasil na categoria, atletas de alto nível. Jogar 
contra jogadores maiores e mais experientes me fez aprender 
com a dificuldade. Uma das coisas que trouxe da Seleção é dar 
sempre o máximo. Quero continuar trabalhando cada vez mais 
pra continuar sendo convocado”.

O diretor de Basquete do Olympico, Flávio magalhães, falou 
sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo Olympico: 
“Termos quatro atletas entre os dez de minas na Seleção mineira 
Sub-15 e um atleta na Seleção Brasileira Sub-17 vem ratificar 

o excelente trabalho que o Olympico vem desenvolvendo. O 
Paulinho é o 12º atleta do Clube convocado para a Seleção 
Brasileira em suas categorias de base, nos últimos oito anos. 
Essa amplitude de atletas convocados, sem dúvida, coloca o 
Olympico como um dos principais clubes na formação de atletas 
a nível nacional”.

Para manter a busca pela evolução das equipes, a diretoria de 
Basquete tem acreditado na captação e ampliação do número 
de atletas nas escolinhas, o que repercutirá, em breve, no 
fortalecimento dessas equipes.

BASQUETE
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Paulinho Miranda na Seleção Brasileira Sub-17
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OLyMPICO X GINÁSTICO
DA RIVALIDADE SURGE UMA GRANDE PARCERIA 

Equipes mineiras lançam parceria 
inédita na busca por títulos 

Se separados, Olympico Club e Esporte Clube Ginástico já davam 
dor de cabeça aos adversários, juntos, eles pretendem tirar o sono 
dos seus concorrentes. Isso porque as equipes decidiram se juntar 
em busca do título da Liga Ouro de Basquete, competição que 
acontece em janeiro e garante vaga no Novo Basquete Brasil 
(NBB), principal competição do país na modalidade.

O Olympico tem tradição em revelar atletas no Basquete, como 
foi o caso de Fabrício de melo, atual jogador de Basquetebol da 
Syracuse University, convocado para a Seleção Brasileira Adulta 
em 2010 e 2012. O Esporte Clube Ginástico é sinônimo de 
sucesso no Basquete profissional mineiro, com grandes desafios 
para a próxima temporada. “O Ginástico, nessa experiência de 
disputar a Liga Ouro, precisava de uma quadra com as dimensões 
que atendessem aos jogos nacionais e nosso clube não era 
suficiente. Estávamos buscando um lugar central, mais perto e o 
mais natural seria o Olympico. Ao procurá-los, vimos que o Clube 
não tinha só a quadra, mas também disposição para ajudar a 
compor a equipe”, falou o presidente do Ginástico, márcio Tibo.

Atualmente, o Tricolor da Serra não possui equipe profissional. 
Viu, então, uma boa oportunidade de consolidar o nome do Clube 
nessa modalidade em âmbito nacional, firmando compromisso 
com o Ginástico para formar a equipe Ginástico-Olympico.

“Quem ganha com isso é o Basquete mineiro que verá uma união 
entre clubes de tradição, que fazem um trabalho brilhante em 
suas categorias de base. Não tenho dúvidas de que essa união vai 
dar certo e de que ela será mantida por um bom tempo”, disse 
o técnico Jefferson Teixeira. A princípio, a parceria terá duração 
de um ano, mas há possibilidade de ser estendida. Com time 
forte, o Ginástico-Olympico foi composto com a presença de sete 
jogadores que disputaram a última edição do NBB. 

Possibilidade de novo degrau
Com a parceria, o Olympico espera reter os talentos do Clube 
por mais tempo. “Os atletas, a partir de agora, têm um espelho 
para se desenvolver e crescer. Vão ter uma perspectiva futura de 
equipe Adulta para jogar. Já fico feliz em ver atletas que foram 
formados nas categorias de base do Olympico e que, hoje, estão 
voltando. Antes, era preciso sair para outras equipes. Já começou 
a repercutir e vejo um futuro muito melhor para nossos meninos”, 
disse o diretor de Basquete, Flávio magalhães.

Foto: Fernando Robert
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Igor rodrigues Simião vem se destacando no Futsal mineiro. Aos 
16 anos, o atleta que retornou este ano para o Olympico é um dos 
pontos fortes da equipe, já conquistando a artilharia da 1ª fase do 
Campeonato metropolitano e sendo requisitado para empréstimo a  
outras equipes.

A história do atleta no esporte não começou pelo Futsal. Igor jogou 
durante alguns anos na categoria de base do Futebol de campo 
por diversas equipes, entre elas o Cruzeiro. Em 2013, a convite do 
técnico Felipe Furtado, o atleta deu uma chance ao Futsal e estreou 
pelo Olympico, na posição de ala. Aos poucos, ele percebeu que o 
Futsal fazia mais seu estilo por ser um esporte de jogadas rápidas e 
que precisa de mais estratégia e agilidade de pensamento.

Em 2014, o atleta saiu do Olympico, retornando um ano depois, 
a convite do técnico rafael Cozzi. Devido ao sucesso na equipe do 
Olympico, Igor foi convidado para disputar o Campeonato Brasileiro 
pelo Praia Clube. “O Igor é um atleta extremamente habilidoso, 
tem o drible muito fácil. mas isso ele sempre teve. O que melhorou 
nessa temporada foi a parte tática, a leitura de jogo, a tomada de 
decisão. Igor virou um jogador fundamental para a nossa equipe”, 
comentou o técnico.

A boa relação de Igor com o Futsal foi tamanha que, hoje, seu sonho 
é se tornar um profissional e chegar à Seleção Brasileira. O jovem 
destacou a importância do Olympico: “O Olympico é uma família e eu 
não conseguiria ser o atleta que sou hoje sem meu time”.

Taça Brasil
Em uma parceria com o Praia Clube, o Olympico cedeu à equipe, 
quatro atletas para disputar  a Taça Brasil de Clubes Sub-17 mas-
culino - Divisão Especial. Igor Simião, Pedro Henrique Souza, Eric 
Diego e Pablo Caldas participaram da disputa, entre os dias 25 e 
29 de agosto, na cidade de Uberlândia. 

FUTSAL Fotos: Enedina Prates

Atleta integra novamente a equipe do Olympico Club
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•  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

A vida merece o 
       seu melhor olhar.

Rua Maranhão, 653 • Santa Efigênia 
30.150-330 • Belo Horizonte
Tel. geral: (31) 2517-7777

Horário estendido de atendimento eletivo de 6h às 20h30
Atendimento aos sábados de 7h às 13h
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NATAÇÃO
Fotos: FAM
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No dia 4 de junho, o Olympico Club recebeu a terceira etapa do 
Festival Nova Onda de Vinculados de Natação, promovido pela 
Federação Aquática Mineira – FAM.

Nessa etapa da competição, participaram cerca de 150 atletas, 
divididos entre as equipes do Olympico Club/Oculare, mackenzie 
Esporte Clube, minas Tênis Clube, Academia ranking, Academia 
Gota D’água, Academia Bodytech, Academia Cor e Esporte, Clu-
be Campestre e Academia Body On. 

A equipe Tricolor, treinada por Leandro murchd e Camila Da-
másio, fez bonito. Composta por 23 atletas das escolinhas de 
Natação, garantiu nove medalhas, sendo: cinco de ouro, duas de 
prata e duas de bronze. 

“Achamos importante colocar somente alunos das escolinhas, 
pois assim trabalhamos também o ambiente competitivo, mos-
trando para eles a importância de vivenciar este lado do esporte. 
Ao mesmo tempo, trabalhamos a motivação e a interação com 
outros alunos de horários e entidades diferentes. Não é somente 
medalha que importa, é ensinar ao aluno (atleta) que o impor-
tante é participar”, disse o técnico Leandro.

O Nova Onda é destinado às entidades filiadas e/ou vinculadas à 
Federação Aquática, com a finalidade de desenvolver a Natação 
e promover o intercâmbio desportivo em todo o estado de minas 
Gerais, colaborando para a difusão e apuro do nível técnico da 
Natação mineira.

Próximas etapas

O evento é dedicado a atletas de 7 a 16 anos. As competições 
são realizadas em Belo Horizonte e nas Administrações regio-
nais da Federação Aquática mineira, com sedes em Juiz de Fora, 
Ipatinga, Uberlândia, São Lourenço e Divinópolis. As próximas 
etapas acontecerão em: 26 de setembro, 31 de outubro e 21 
de novembro.

III Festival Nova Onda

Divirta-se com mais fotos na fanpage: https://goo.gl/yp2NoJ 
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Fotos: FAM
NATAÇÃO

II Copa Olympico Mart Minas de Natação
O Olympico Club promoveu no dia 8 de agosto, por meio do 
departamento de Natação, a 2ª Copa Olympico mart minas de 
Natação nas categorias mirim I, mirim II, Petiz I, Petiz II, Infantil, 
Juvenil, Júnior e Sênior. 

A competição que passou a integrar o calendário da Federação 
Aquática mineira (FAm), desde 2013, teve como grande destaque 
a participação de 188 competidores, mantendo assim as disputas 
bem acirradas.

realizada na piscina de 25m, a disputa se dividiu em duas 
etapas e em séries finais. Além do Olympico, participaram da 
competição as equipes da Associação Esportiva e recreativa 
Usipa - (A. E. r. USIPA), mackenzie Esporte Clube, Tropical Tênis 
Clube - Itaúna, Lavras Tênis Clube e Estrela do Oeste Clube. O 

Olympico conquistou 58 medalhas no total, sendo 31 de ouro, 20 
de prata e 7 de bronze. Tivemos como atletas destaque: Ariana 
martins Gomes, Isabela Carrato, Letícia Paula, Paulo rogério, 
Lucas Comoniam,  Pedro Henrique Paiva,  rebecca miranda, Caio 
marx e maria Cecília.

“De uma maneira geral, gostaria de deixar registrada a minha 
satisfação pelo excelente nível de organização da competição, 
pela garra e determinação dos atletas, colaborando sobremaneira 
para o brilhantismo das provas. meus agradecimentos a todos que 
participaram, direta e indiretamente, para que o evento tivesse 
o sucesso alcançado. Ao meu supervisor e técnicos de equipe, o 
meu reconhecimento pela excelência dos trabalhos realizados”, 
declarou o diretor de Natação, Francisco marzano.

Divirta-se com mais fotos na fanpage: https://goo.gl/3juj3h 
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As empresas Cemig, AngloGold e Help Farma  investiram  nas 
equipes de Vôlei Feminino e masculino do Tricolor da Serra, por 
meio do Projeto Excelência no Esporte, estimulado pela Lei nº 
11.438/06, a Lei de Incentivo ao Esporte. 

Com essa parceria beneficiada, o projeto Excelência no Esporte II 
possibilitará o atendimento a 72 jovens, de 12 a 19 anos, envol-
vidos nas categorias de formação esportiva do Olympico Club, por 
meio da oferta gratuita de treinamento especializado, visando o 
alto rendimento e, ainda, aperfeiçoar os serviços já prestados 
pelo Clube no desenvolvimento de atletas. 

O investimento vai possibilitar: aprimorar técnica e taticamente 
as equipes de Vôlei; adquirir materiais esportivos necessários à 

prática esportiva, fundamentais para a melhor formação técni-
ca e física dos atletas de rendimento; contratação de equipe de 
profissionais necessários; aumento de 100% da presença dos 
atletas nas escolas, extinguindo a evasão escolar entre os atletas 
do Olympico Club; participação nos campeonatos metropolitano e 
Estadual; minimizar os gastos com inscrições, mensalidades e ta-
xas de arbitragem, atualmente subsidiados pelo Olympico Club, 
revertendo-os em benefícios aos atletas, tais como complemento 
alimentar e vale-transporte.
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VÔLEI FEMININO / MASCULINO

Um investimento no sonho

...que as boas ideias 
se tornem realidade, 

concretizem os sonhos 
de tantos jovens em se 
transformar em atletas...

Olympico Club inicia a execução de Projeto de Voleibol
Parte do recurso foi liberado pelo Governo Federal na segun-
da quinzena de julho de 2015. Pretende-se com esse Projeto, 
a otimização dos resultados, o crescimento do atleta enquanto 
cidadão e a disseminação do esporte, resultando, assim, em um 
crescimento dos atletas e difundindo o esporte como ferramenta 
de inclusão social.

“Todas as partes envolvidas com o desenvolvimento do esporte 
de base precisam perceber sua importância dentro do contexto 
geral e se esforçar para que, dentro da sua área de ação, as 
boas ideias se tornem realidade, concretizem os sonhos de tantos 
jovens em se transformar em atletas e, consequentemente, cida-
dãos respeitáveis, prontos para contribuir com o desenvolvimen-
to social e cultural do país. 
Isto tudo transforma uma 
nação”, declara Carlos 
Bomfim, diretor de Vôlei.

Benefícios 
para o 

investidor
A lei de incentivo também 
proporciona benefícios aos 
incentivadores. Uma das 
principais vantagens é a 
associação da imagem 
da empresa a um esporte 
olímpico e, também, com 
desenvolvimento de ati-
vidades sociais que pos-
sibilitam a transformação 
cidadã de quem é benefi-
ciado. 

“A Cemig é reconhecida 
como uma das empresas 

‘
Carlos Bomfim
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Foto: Fernando Robert
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Agradecemos aos nossos parceiros

que mais investe, por meio das Leis de Incentivo, no esporte 
Olímpico e Paraolímpico em minas Gerais. Os projetos apoiados 
pela Companhia são voltados, principalmente, para o incentivo 

a crianças e adolescentes na prática de esportes”, afirma o di-
retor de relações Institucionais e Comunicação da Cemig, Luiz 
Fernando rolla. 

A Lei Federal de Incentivo ao Esporte permite que empresas e pes-
soas físicas invistam parte do que pagariam de Imposto de renda 
em projetos esportivos aprovados pelo ministério do Esporte.

As empresas podem investir até 1% desse valor e ainda acumular 
investimentos com os proporcionados por outras Leis de Incentivo, 
como a rouanet, para a cultura. Já as pessoas físicas podem in-

vestir até 6%, porém não podem acumular com outras deduções.

O objetivo da Lei de Incentivo ao Esporte é que todas as modali-
dades olímpicas e paraolímpicas tenham suporte financeiro para 
cumprir seus planejamentos até 2020, ao mesmo tempo em que 
reestruturam o modelo de governança das entidades do esporte 
de alto rendimento.

Como funciona a Lei de Incentivo ao Esporte?
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DIA DOS PAIS

Passar o Dia dos Pais no Clube é sinônimo de 
recarregar as baterias. Pensando nisso, o Olympico 
preparou, no dia 9 de agosto, um domingo incrível 
para os super-heróis da vida real. 

Além de receber o carregador portátil de presente 
do Clube, eles puderam participar de brincadeiras 
comandadas pela equipe da All In Entretenimento. 
Uma delas foi o Futebol pai e filho, no qual os 
dois deveriam jogar de mãos dadas. Ao final, os 
papais que participaram foram presenteados com 
medalhas feitas pelas próprias crianças.

Fotos: Fernando Robert

Divirta-se com mais fotos na fanpage: https://goo.gl/nvzoKp



21

E
V

E
N

TO
S

  S
O

C
IA

IS

PROMOÇÃO MART MINAS

Fotos: Fernando RobertLOJINHA OLyMPICO

Camisas Comemorativas
Em comemoração aos 75 anos do Olympico Club, ainda temos disponíveis “algumas poucas unidades e tamanhos” na secretaria do 
Clube, de uniformes e mochilas esportivas  do Tricolor da Serra. Guarde essa lembrança. Adquira sua peça recordação, antes que o 
estoque acabe!

Cada dia mais presente na dinâmica do Olympico Club, o mart 
minas surpreendeu os sócios novamente.

Dessa vez, o melhor atacado e varejo disponibilizou quatro TVs 
de 42 polegadas para serem sorteadas entre os sócios do Olym-
pico que realizam suas compras no mart minas.

Para concorrer, os associados devem trocar o cupom fiscal do 
hipermercado na secretaria do Clube e aguardar as datas dos 
sorteios.

O primeiro sorteio aconteceu em 20 de agosto. O grande              
felizardo foi: Eduardo Nunan (Dudu).

Fique atento aos próximos sorteios programados para: 

20 de setembro, 18 de outubro e 22 de novembro.

O sócio poderá ser contemplado apenas uma vez. 

As regras estão no site do Clube e no verso desta revista.

Olympico e Mart Minas transformando projetos em sucesso!

Camisa Retrô
R$ 30,00

Camisa Tricolor
R$ 50,00

Mochila Tricolor
R$ 20,00

Foto: Fernando Robert

Preço Promocional
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Divirta-se com mais fotos na fanpage: https://goo.gl/ygzFw6

SERESTA NO CLUBE Fotos: Fernando Robert

Os boêmios do Tricolor da Serra e seus familiares se reuniram, em 30 de julho e 28 de agosto, para curtir a Seresta no Clube, animada 
pelo grupo Luiz Antônio e Banda.

Após o sucesso das últimas apresentações, Luiz Antônio e Banda já confirmaram presença na próxima seresta do dia 25 de setembro.

Confira sempre nossa programação de eventos no www.facebook.com/OlympicodaSerra ou pelo site www.olympico.com.br.
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MÚSICA NA PISCINA Fotos: Fernando Robert

No mês de julho, o projeto música na Piscina recebeu Pedro Delgado que embalou os sócios com clássicos da mPB. Nesse dia, o projeto 
ainda contou com a participação especial do músico Deuler Andrade. 

No dia 16 de agosto, tocando pela primeira vez no Olympico, Samuel e Banda não deixaram ninguém parado. Formada por músicos 
da cidade de Pitangui, a banda tem a irreverência como marca registrada. Tanto, que se auto define como: “Criada para divertir e se 
divertir, com direito a requintes de qualidade, sem perder o brega como referência”.  

Divirta-se com mais fotos na fanpage: https://goo.gl/ygzFw6 
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AULÃO DE HIDRO

As aulas de Hidro Axé, Hidro Zumba, aos domingos, já fazem parte da rotina de muitos associados do Clube. Com um número cada 
vez maior de participantes, a animação é garantida! 

Participe você também. As aulas acontecem todos os domingos, de 11h às 12h. mas lembre-se: em dias de chuva, serão canceladas.

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

Foto: Fernando Robert
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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
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HAPPy HOUR

Nada melhor do que reunir os amigos em um bom bate-papo, 
ouvindo uma boa música. No Olympico, juntamos essas duas 
maravilhas da vida no divertido Happy Hour.

Nas edições dos meses de julho e agosto, reunimos o melhor 
da música Popular Brasileira. No dia 10 de julho, recebemos o 
trio monocórdio, em sua viagem do sertanejo ao rock.  Ainda 
em julho, no dia 24, Cintia Pádua encantou os sócios com seu 
carisma. 

7 de agosto abriu os eventos sociais do mês com Paulinho Tigre 
e seu estilo musical mais clássico. Fechando os Happy Hours de 
agosto, no dia 21, Guto Grandi e Wilson Souza encantaram o 
público com o som embalado pela gaita. 

Ajudem-nos a escolher nossas próximas atrações musicais. 
Sugestões para: eventosenegocios@olympico.com.br ou 
e-mkt@olympico.com.br. 

Fotos: Fernando Robert
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Divirta-se com mais fotos na fanpage:  https://goo.gl/ygzFw6
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COLÔNIA DE FéRIAS

Brincadeira de criança é muito bom. E com tantas brincadeiras, 
a Colônia de Férias do Olympico Club não poderia ser diferente. 
Foram cinco dias de folia. Entre os dias 27 e 31 de julho, o 
Tricolor da Serra ganhou as cores da Colônia que recebeu mais de 
90 jovens e crianças, entre 4 e 14 anos.

Com o tema de preservação da água, a equipe da All In 
Entretenimento, responsável pela promoção do evento, realizou 
dinâmicas entre os colonos para conscientização do uso dos 
recursos naturais, brincadeiras circenses, oficina de língua 
estrangeira em parceira com a escola SAY OK, Futebol de sabão, 
pula-pula, oficina de pizza, escorredor aquático e passeios. 
Todas as atividades de acordo com as faixas etárias específicas e 
acompanhadas por profissionais qualificados.

Um dos lugares visitados foi o museu de Artes Naturais da PUC 
minas. Lá, os colonos tiveram contato com um importante acervo 
de Zoologia, coleção de Paleontologia e de vertebrados da fauna 
atual, como anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

Outro passeio realizado foi uma visita guiada à Arena 
Independência, onde foi possível conhecer os setores da Arena, 
saber um pouco da história do Independência e entrar em campo.

Para completar a diversão, realizamos uma gincana de 
matemática, em parceria com a rede escolar Kumon. Encerrando 
com chave de ouro, um fantástico show de mágica e um lindo 
baile a fantasia, até com direito a desfile. Tudo feito com muito 
cuidado para animar os colonos. 

A fim de melhorar nossas programações para as crianças, 
convidamos vocês a enviarem suas críticas e sugestões para 
eventosenegocios@olympico.com.br.

Pausa nos estudos e mergulho na diversão
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Divirta-se com mais fotos na fanpage: https://goo.gl/x16lKC
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Fotos: Fernando Robert

Matrículas grátis
De 21/07 a 20/09/15

www.kumon.com.br

Anchieta
 3284-3853

Pç da Liberdade
 3261-4238

Serra
 3044-7433

Sto. Antônio
 3088-5885

Savassi
 3262-0149



30

A diretoria de Tênis está a todo vapor. No primeiro semestre, foi 
realizada uma pesquisa entre os tenistas do Olympico, com o 
objetivo de verificar a satisfação e necessidade de melhorias nas 
estruturas das quadras da modalidade. 

Desde então, de acordo com as possibilidades, a diretoria de 
Tênis tem executado as metas listadas no planejamento. A 
ação mais recente foi a reforma na quadra de lisonda. A última 
reforma que havia sido feita foi em julho de 2011.

Em 24 dias de obra, foi realizado um lixamento total para 
retirada do antigo revestimento e possíveis desníveis, criando 
aderência para o novo piso, e também a abertura, compactação 
e fechamento das trincas. 

Para o segundo semestre, a intenção é dar continuidade às 
benfeitorias, de acordo com o diretor de Tênis, Breno Beltrame: 
“O nosso objetivo é atender as demandas do sócio, conforme 
a pesquisa que foi feita no início do ano. E agora, no segundo 
semestre, é ver o que ainda falta a fazer para continuarmos a 
investir na melhoria da prática do Tênis no Olympico”.  

Ajude a preservar o patrimônio do Clube. Abaixo, algumas 
recomendações para melhor uso da quadra de lisonda:

– Utilizá-la somente com calçados de solado flexível, sem travas 
ou cravos.

– Não colocar objetos como mesas, bancos ou qualquer outro 
utensílio com peso sobre a quadra, para não marcar ou perfurar 
a superfície.

Contamos com a colaboração de todos.
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NOVIDADE à VISTA 

Algumas pessoas se lembram que, há algum tempo, os telefones 
fixos receberam o acréscimo de um número, o 3.  Agora, anos 
depois, algo semelhante está acontecendo com os telefones mó-
veis. A Anatel, através da resolução nº 553, publicada em 14 
de dezembro de 2010, alterou o regulamento de Numeração do 
Serviço móvel Pessoal (SmP). Essa mudança prevê a inclusão do 
dígito 9, nos números celulares atuais. 

A partir de 11 de outubro de 2015, essa resolução começa a 
vigorar nos estados da Bahia (71, 73, 74, 75 e 77), de Sergipe 
(79) e minas Gerais (31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38). O 9º dígito 
adicionado aos números será o nove (9), que ocupará a posição 
à frente dos números dos celulares. Ex.: 9xxxx-xxxx. 

Os estados de São Paulo, rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, 
Amazonas, maranhão, Ama-
pá, roraima, Alagoas, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí e 
rio Grande do Norte já pas-
saram por essa mudança, 
conforme a regulamentação 
estabelece. O 9º dígito será 
implementado em todo o 
país, até o fim de 2016. 

Em caso de dúvida, entre em 
contato com sua operadora. 

UMA QUADRA NOVINHA EM FOLHA
Foto: Fernando Robert
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Assim como é necessário o uso consciente da água, o consumo de 
energia também está atrelado a este problema. Problema, aliás, 
que requer urgência em ser resolvido. Afinal, ninguém deseja 
passar por situações extremas de “apagões”, além da elevação 
constante dos custos.

Diante da crise enegértica pela qual estamos passando, não nos 
resta outra alternativa a não ser economizar para não corrermos 
o risco de ficar totalmente no escuro. Se não nos conscientizar-
mos de que a crise, no Brasil, é muito grave, não será possível 
reverter esse quadro.

Cada cidadão tem sua parcela de contribuição para que as futu-
ras gerações sofram menos com as restrições no abastecimento 
de água e energia. É dever de toda instituição orientar seus co-
laboradores e o público usuário 
de suas dependências – e aqui 
se enquadram os clubes – sobre 
a necessidade da economia de 
energia elétrica.

Por essa razão, o Olympico se 
preocupa em sensibilizar as pes-
soas envolvidas no dia a dia do 
Clube sobre esta questão. Políticas ambientais sérias e ações di-
retas, como as já implementadas para o consumo de água, serão 
sugeridas e sua aplicação de forma contínua tornará essas pesso-
as aptas a garantir a economia de energia. Importante também, 
que se transformem em multiplicadoras em suas próprias casas 
e comunidades, uma vez que esta é uma preocupação universal.

O Olympico precisa, mais uma vez, da colaboração de todos para 
efetivar essa mudança de comportamento. A crise gera novos há-
bitos para que continuemos a usufruir de conforto, mesmo que 
em proporções mais restritas. O Olympico, o Brasil e o mundo 
precisam da tomada de atitude de cada cidadão.

ECONOMIA - A PALAVRA DO MOMENTO
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• Não deixar luz acesa ao sair do ambiente.
• Usar o chuveiro elétrico no modo verão.

• Tomar banhos mais rápidos.
• Durante o banho, fechar a torneira do 

chuveiro enquanto se ensaboa.

• Desligar o monitor do computador 
e colocar a máquina em modo de 

economia de energia, quando 
não estiver em uso.

• Ligar a impressora, somente 
quando for utilizá-la.

• Evitar deixar aparelhos eletrônicos em 
standby. Apesar de desligados, esse modo 

pode representar um gasto mensal 
de até 12%.

• Ao final do expediente, desconectar os 
aparelhos da tomada.
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DICAS DE REDUÇÃO NO 
CONSUMO DE LUZ

Mais dicas para economizar
o consumo em casa e no serviço
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As meninas do Bem Viver se reuniram e fizeram uma bela Festa 
Junina no dia 29 de junho, no Espaço Gourmet do Olympico Club.

A festa foi uma formosura só. Vestidas a caráter, elas receberam 
alguns convidados para abrilhantar ainda mais a comemoração. 
Além das tradicionais atrações da Festa Junina, as meninas ino-
varam e incluíram na programação poesias, músicas antigas e 
troca de presentes.

ARRAIÁ DO BEM VIVER Fotos: Vânia Bicalho

O Bem Viver é um programa para criar um ambiente agradável 
de socialização para as mulheres da melhor idade que 

frequentam o Clube. O grupo está sempre aberto para novas 
participantes. Venha trocar conhecimentos e fazer novas amiza-
des. As reuniões acontecem sempre às segundas-feiras, às 15h, 
no Espaço Gourmet (Rua Professor Estevão Pinto, 747 – Serra).

Conheça o Projeto Bem Viver
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CALENDÁRIO SOCIAL

Happy Hour (19h às 22h) 

Música na Piscina (12h às 15h)

Seresta (19h às 22h)

Torneio de Tênis
Torneio de Natação
Torneio de Futsal
Torneio de Vôlei Feminino
Copa Olympico de Sinuca
Torneio de Vôlei Master
Torneio de Truco
Torneio de Futsal Sub-35
Torneio de Peteca
Torneio de Squash
Hidroginástica (11h às 12h)

Dia da Saúde (9h às 12h)

Dia das Crianças (10h às 14h)

04/09, 18/09, 02/10, 16/10, 30/10, 06/11, 20/11, 04/12, 18/12

13/09, 11/10, 15/11

28/08, 25/09, 23/10, 27/11

22/08 a 27/09

12/09

12/09 a 18/10

12/09 a 03/10

03 e 04/10

17/10 a 22/11

24/10 a 08/11

25/10 a 29/11

31/10 a 15/11

07 a 14/11

Aos domingos

03/10

18/10 

Eventos Data C
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Divirta-se com mais fotos na fanpage https://goo.gl/pSZpME 

Fotos: Fernando Robert

“REAL E ATLéTICO DE MADRI” NA FINAL DO TORNEIO 
MISTO DE FUTSAL 

Foram dois meses de pura diversão em disputas acirradíssimas no 
tradicional Torneio misto de Futsal recreativo, entre 10 de maio e 20 
de junho. Esse ano, nossa competição foi inspirada no maior torneio 
de Futebol do mundo, UEFA Champions League. Colocamos em 
quadra, os times: “Juventus”, “real madri”, “Paris Saint-Germain”, 
“Barcelona”, “Atlético de madri” e “Bayern de munique”. 

A “nossa Champions League” foi levada tão a sério que, na última 
rodada, todas as equipes brigavam por um lugar na segunda fase 
do torneio. Foi a competição mais equilibrada dos últimos anos.

Após muita luta, real e Atlético de madri chegaram à final, editando 
um clássico espanhol nas quadras do Tricolor da Serra. O real levou 
a melhor, vencendo por 4 (Lucca 2, Henrique 1, Xavier 1) a 2 
(Tadeu e ronald), conquistando, assim, o lugar mais alto do pódio.

Para celebrar o sucesso do torneio, uma grande festa foi realizada 
na área da churrasqueira, com direito a chuva de papel picado 
durante a entrega das premiações e música para acalmar os ânimos 
dos competidores.

Seleção do Torneio
Goleiro: Henrique Sampaio (real madri)

Fixo: Lincoln Hissa (real madri)
Ala direita: Leandro Dayrell “Eré” (real madri)

Ala esquerda: Lucca meniconi (real madri)
Pivô: Thiago Albuquerque (real madri)
Artilheiro: Lucca meniconi (real madri)
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TORNEIO DE PETECA “MÁRIO BOQUINHA” Fotos: Fernando Robert

mais de 35 sócios, distribuídos em cinco grupos, participaram do 
tradicional Torneio de Peteca que, este ano, levou o nome de mário 
Lopes Neto, carinhosamente conhecido por “mário Boquinha”. O 
torneio, realizado entre os dias 23 de maio e 28 de junho, teve 
disputas quentes em todas as categorias, além de ter sido cercado 
por muita animação. 

No último dia da competição, houve uma animada festa de 
premiação no Espaço Gourmet. A entrega da placa em homenagem 
a “mario Boquinha” foi um momento emocionante.

A confraternização contou com um delicioso cardápio e muita 
bebida gelada para celebrar essa ocasião tão especial.

Grupo 1  
1º lugar: Pedro Henrique 
Perez e João Valim 
2º lugar: Alonso Perez 
(Chileno) e Cristóvão Cabral 
(Piu)

Grupo 2  
1º lugar: Waldinei Almeida 
2º lugar: mário Lopes Neto - 
“mário Boquinha”

Grupo 3
1º lugar: Valéria Nowisck 
2º lugar: Luciana moraes 

Grupo 5
1º lugar: Thales mourão
2º lugar: Daniel Porfírio

Confira a lista de vencedores

Grupo 4
1º lugar: Allis  
2º lugar: João Bosco

Divirta-se com mais fotos na fanpage https://goo.gl/T4U584 
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TORNEIO DE SINUCA

O Tricolor da Serra realizou, entre os dias 25 de julho e 23 de agosto, o  Torneio Interno de 
Sinuca em homenagem aos 75 anos do Clube. A competição, organizada pela diretoria de 

Sinuca, foi dividida nas categorias Diamante, Ouro e Prata. 

O grande objetivo do Torneio em promover a integração entre os sócios foi alcançado. 
O diretor de Sinuca, Sílvio Abras, fez um balanço dos torneios da modalidade 

realizados este ano e frisou “Foi um ótimo Torneio, apenas continuamos 
na expectativa de maior participação dos sócios nos próximos eventos. Os jogos 

e as finais têm sido emocionantes. Nesse último, o resultado da final da 
categoria Diamante só foi definido na última partida da série melhor de sete. 

Vale a pena participar!”

Confira a tabela de classificação.

Diamante: 1º - Luiz Antônio - 2º - Lincoln - 3º - Neto - maior Tacada: Luiz Antônio - 78 pontos 
Ouro: 1º - magelinha - 2º - Otoniel - 3º - Nismar - maior Tacada: magelinha - 72 pontos

Prata: 1º - Octávio - 2º - Waldick - 3º - Silvério
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Diamante

Ouro

Pratamelhor Tacada
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Fotos: Fernando Robert
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Divirta-se com mais fotos na fanpage https://goo.gl/8bdxTr 
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CLUBE DE QUEM MALHA 

“O maior ensino é o exemplo.” (Helena Tannure)

* Plano anual

*

Os pais são a primeira referência compor-
tamental da criança. São os seus exemplos 
que mais ensinam os filhos e é a forma 
como esses agem diante das adversidades 
que mais influencia a maneira como os fi-
lhos se comportam diante da vida.

É essa relação viva que nos mantém 
ativados e ligados aos valores que estão 
em nosso dia a dia, sendo naturalmente 
passados para as crianças. Para compro-
varmos isso, basta olharmos nossa ali-
mentação, relação com o esporte, hábitos 
saudáveis ou não. Somos uma direção, 
mesmo que não tenhamos a intenção ou 
mesmo consciência disso. E essa direção 
acontece também no silêncio, na pura 
observação.

Essa máxima “O maior ensino é o exem-
plo”, é preciosa, sutil, poderosa, verda-
deira e profunda. É o convite para seguir-
mos melhorando como pessoas, como 

pais, como indivíduos. Quando nos liga-
mos à questão da saúde, aos bons hábi-
tos, naturalmente nossos filhos conhecem 
essa realidade e entram em contato com 
ela. mais cedo ou mais tarde esse passa a 
ser seu caminho natural.

E nessa grande jornada, sermos verdadei-
ros e conscientes de que somos aprendizes 
nos deixa livres para seguirmos crescendo, 
melhorando como pais e como pessoas. 
Ajustando, conhecendo, mudando, esco-
lhendo por qual estrada queremos seguir. 
Com eles, não é diferente. Bom mesmo 
é ter um bom guia para confiar e seguir.

De bons exemplos, o Clube de Quem Ma-
lha está cheio!

Convidamos alguns pais que malham com 
seus filhos a participar de uma sessão de 
fotos para registrar essa fase tão impor-
tante na vida e na relação entre eles.

Por Cirley Anicio de Britto, psicóloga, educadora, especialista em educação infantil e educação especial.

Foto 1 - Wanderlei (ao centro), com 
seus dois filhos Mateus (esq.) e Gabriel 
(dir.)
Foto 2 - Morethson e sua filha Maria 
Fernanda
Foto 3 - Leonardo (dir.) e o filho Rafael
Foto 4 - Ben Hur (esq.) e o filho Abel

Fotos: Ana Célia Mendonça
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TELEFONES ÚTEIS

3073 9147 - renato/Lilian
SALÃO DE BELEZA
3073 9140 - Lúcia Helena
SALÃO DE SINUCA
3073 9129 - Dirgo/José de Oliveira
SECrETArIA
3073 9111 /12 /13 /14 - Sheila/Fernando/Stephanie/Gleice
TESOUrArIA
3073 9104 - Leonardo/Ângela
VESTIÁrIO FEmININO
3073 9136 - Suely/Vanilda
VESTIÁrIO mASCULINO
3073 9135 - Hélio/Agnaldo

ACADEmIA DOS ATLETAS
3073 9127 - mateus Hamdan
ACOmPANHAmENTO ESCOLAr
3073 9126  
ADmINISTrATIVO
3073 9101 - Simone Queiroz
CLUBE DE QUEM MALHA
3073 9109 - recepção
3073 9110 - Fernando/Fernanda
ALmOXArIFADO
3073 9117 - Wander martins/Geraldo
COmPrAS
3073 9105 - Jeferson
COmUNICAÇÃO
3073 9118 - Lúcia Guatimosim
ESPOrTES
3073 9102 - Sofia Bicalho
3073 9123 - Carolina ribeiro Vaz
ENFErmArIA
3073 9124 - Clarice
ESCOLINHA GUGA 
3073 9134 - Hugo/Janderson
ESPOrTIVA
3073 9126 - Júlio/Vinícius/Eder/José Ferreira/Wesley
EVENTOS
3073 9120 - Anna Carolina
FISIOTErAPIA
3073 9128 - Eric
INICIAÇÃO ESPOrTIVA
3073 9139 - renata Paratela
mArKETING
3073 9122 - rafaela Almeida
NATAÇÃO/HIDrOGINÁSTICA
3073 9137 - Fred/Dimas/Leandro/Alexandre/marina/Camila
PSICÓLOGA
3073 9121 - micheli 
POrTArIA
3073 9108 - Alberto/Edeírson/Warlei/Fábio
rECUrSOS HUmANOS
3073 9103 - Cida Cunha/Thais/mirian
SALA DE mASSAGENS

Horários de Funcionamento
LANCHoNETE CENTRAL/QUIoSQUE
2a, 3a e 5a - 8h às 22h - 4a e 6a - 8h às 23h
Sábados, domingos e feriados - 8h às 20h
PARQUE AQUáTICo - PISCINA SEMIoLíMPICA
2a feira - disponível a partir das 7h / 21h
3a feira - disponível a partir das 6h / 21h
4a feira - disponível a partir das 6h / 22h
5a feira - disponível a partir das 6h / 20h
6a feira - disponível a partir das 7h / 22h
Sáb., dom. e feriados - disponível a partir das 6h / 19h
SAUNA FEmININA 
2a, 4a e 6a - 16h30 às 21h
Sábados, domingos e feriados - 09h30 às 17h
SAUNA mASCULINA
2a, 3a, 5a e 6a - Seca: 17h às 21h - Vapor: 17h às 21h30
Quartas-feiras - Seca: 17h às 21h - Vapor: 17h às 22h 
Sábados, domingos e feriados - Seca: 9h30 às 13h - 
Vapor: 9h30 às 17h
SECrETArIA
2a a 6a - 8h30 às 19h
Sábados - 9h às 13h
Domingos - Fechada
SINUCA
2a, 3a e 5a - 17h às 22h - 4a e 6a - 17h às 23h
Sábados, domingos e feriados - 7h às 20h
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 Já pensou em ganhar uma TV de 42 polegadas? É muito fácil! 
Basta fazer uma compra de qualquer valor em uma das unidades Mart 
Minas de Contagem, trocar o ticket de compras por um cupom* de 
sorteio, diretamente na secretaria do Clube, e ficar na torcida!
 Serão 4 TV’s sorteadas ao longo do ano e o primeiro sorteio 
aconteceu no dia 20 de Agosto. Não fique fora dessa promoção! Cada 
compra vale um cupom e quanto mais vezes você comprar, mais 
chances tem de ganhar. 
 São três lojas em Contagem, com tudo para padaria, 
lanchonetes, restaurantes, hotéis e também para sua casa. Com um mix 
de 10.000 itens compostos por alimentos perecíveis, não perecíveis, 
higiene, limpeza, bazar, bombonière e bebidas, as lojas estão estruturadas 
para atender seus clientes de forma eficiente e rápida.

UNIDADES DE CONTAGEM / MG:
- Via Expressa de Contagem, nº 3.115, Bairro Perobas - Televendas: (31) 3514-1010 / (31) 3514-1011 / (31) 3514-1012 

- Rua Diamante, nº 1.280, Bairro São Joaquim - Televendas.: (31) 3514-4306 / (31) 3514-4312 / (31) 3514-4311 
- Av. Cruzeiro do Sul, nº 77, Bairro Jardim Riacho das Pedras - Televendas: (31) 3519-9200

www.martminas.com.br

 Os próximos sorteios serão nos dias 20 de setembro, 18 
de outubro e 22 de novembro de 2015. Olympico e Mart Minas, 
transformando projetos em sucesso!

*Cupons não acumulativos (1 cupom por ticket-válido para qualquer valor de compra).

1º Sorteio - TV 42” (20/08/2015) Eduardo Nunan - Ganhador do primeiro sorteio

Eduardo Nunan - Ganhador do primeiro sorteio


