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Caros amigos,

Em um piscar de olhos, o final de ano se aproxima. Com ele, um balanço dos projetos 
implantados, daqueles a que demos prosseguimento, de seus resultados, das conquistas 
e, por que não, das perdas... É tempo de reflexão e de ideias inovadoras.

Também é tempo de verão, de férias, com aumento significativo do movimento do Olym-
pico, quando as pessoas têm mais tempo para o lazer. Para enfrentar este período, o Clube 
tomou medidas para o aumento da reserva de água, implantou o sistema de gás nas 
saunas com o objetivo de reduzir o consumo de energia, bem como tomou providências 
para estoque e reutilização da água de chuva.  

A prioridade deste nosso primeiro ano de mandato foi incentivar as ações a nível social. 
Atividades prazerosas como a Hidroginástica aos domingos que reúne as pessoas para 
uma atividade física descontraída; música na Piscina para relaxar; Seresta, como resgate 
da cultura musical e a recreação que movimenta e diverte os participantes.

No setor de Esportes, obtivemos vitórias significativas que muito nos orgulham. resultado 
de um trabalho sério e de muita dedicação de atletas e das equipes técnicas. Atletas do 
Olympico convocados para a Seleção mineira em sua categoria, títulos importantes em 
várias modalidades. 

Agradecemos, especialmente, aos nossos patrocinadores - mart minas, Arcelor mittal, 
Cemig,  Oculare, AngloGold, Help Farma - e aos parceiros - Say ok!, Clube de Quem 
malha, All In Entreterimento, Tonziro residenciais, SeguroSat, Astter, Kumon, American 
Experience, Visa Turismo, Greenwich, Colégio Sagrado Coração e Together Operadora 
-   por apoiarem nossos ideais na formação de atletas-cidadãos, acreditando em nosso 
trabalho. Torcemos para que esta parceria se prolongue por mais um período de conquistas 
que continuarão engrandecendo o nosso meio esportivo.

Nossas festividades de Natal se iniciam no dia 20 de dezembro com a chegada daquele 
que é o maior símbolo desta data tão importante para crianças e adultos. Nosso bom ve-
lhinho Papai Noel trará, principalmente, alegria e esperança.  Essa esperança acompanha-
da dos sentimentos de solidariedade e paz que desejamos a todos os nossos associados, 
colaboradores, funcionários e às suas famílias! 

Que 2016 seja um ano de renovação e muito sucesso!

Um forte 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

...Nosso bom 
velhinho 

Papai Noel 
trará, 

principalmente, 
alegria e 

esperança...

Nismar Alves dos reis
Presidente 

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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Nascido em 1956 e criado no Olympico, Iwan Ferreira pode dizer 
que o Clube é um importante personagem na sua história. Assim 
como seus pais, Nelson Castro e Vera Ferolla, ele também conhe-
ceu sua esposa Patrícia Soares nas dependências do Tricolor da 
Serra e com ela construiu uma linda história. Sempre apaixonado 
por esporte, foi nessas circunstâncias que Iwan conheceu Patrícia 
na década de 90, quando treinava na piscina para participar de 
uma prova de Triathlon. 

Desde sua infância, ele possui lembranças do Olympico e, em 
boa parte delas, o esporte se faz presente. Quando pequeno, 
acompanhava seu pai para assisti-lo jogando Vôlei, ao lado de 
Hélcio Nunan. Durante sua juventude, ele e seus irmãos, Henri-
que e Victor, fizeram história no Vôlei e Peteca, defendendo as 
cores do Tricolor da Serra. 

E a história de Iwan no esporte não para por aí. Há 10 anos, de-
vido a problemas de mobilidade, ele começou a praticar Natação 
e alcançou muitas vitórias: conquistou oito vezes o Campeonato 
mineiro FAm na categoria master; foi recordista mineiro dos 50m 
Nado Livre; conquistou o 3º lugar no 20º rei e rainha do mar,  
em dezembro de 2014, sem contar as conquistas nos nossos 
Torneios Internos.

O amor de Iwan pelo esporte contagiou sua família. Hoje, sua 
esposa, que nunca foi muito fã das práticas esportivas, acom-
panha o marido toda manhã, no Olympico, para fazerem juntos 
a Natação. Sua filha, marcela, já foi nadadora do Olympico e o 
filho Lucas é assíduo na sauna.

Que o Clube é extensão da sua casa, Iwan não pode negar. E ele 
é um pedacinho do Olympico.

”#eusouolympico porque é lá onde passamos nossos melhores 
momentos de lazer! E é onde nosso pequeno religiosamente vai, 
na terça e na quinta, jogar sua maior paixão, o Futebol!” E foi 
com essa frase e uma linda selfie da família Oliveira que Guilher-
me ganhou 1723 curtidas no 3º Concurso Cultural Olympico...
Click, conquistando pelo segundo ano consecutivo o 1º lugar.

Guilherme e sua esposa Nathália herdaram a cota do Clube, em 
2011. Desde então, o Tricolor da Serra se tornou o quintal de 
sua casa, pois oferece tudo o que precisam quando se trata de 
lazer. O pequeno Heitor, filho do casal, “nasceu” no Olympico.
Para a família, as opções oferecidas para se divertir são muitas: 
sauna, Tênis, piscina estão entre as opções preferidas do casal. 
Já para Heitor, Futebol é sua preferência, mesmo jogando na 
nossa escolinha e com seu pai, aos finais de semana, ele ainda 
acha pouco. Essa paixão toda do menino, inclusive, foi o tema da 
foto ganhadora do 2º Concurso Cultural Olympico...Click.

Os concursos realizados pelo Olympico conseguiram reunir as 
duas paixões da família, especialmente de Guilherme: fotografia 
e o Clube. Apaixonado desde pequeno por essa arte, ele viu nos 
concursos fotográficos uma oportunidade de por em prática um 
dos seus “hobbies”. Além dos dois concursos do Olympico, ele já 
ganhou outros dois. “A sensação é maravilhosa! É muito bacana 
ver dezenas de pessoas se mobilizando pra nos ajudar a ganhar 
uma competição!”

Quanto à iniciativa do Olympico, o sócio é só elogio “Acho que 
essa interatividade do Clube/sócio me cativa bastante. Faço 
parte do comércio, onde essa ligação empresa/cliente é muito 
rara, o que torna esse tipo de concurso algo ímpar, trazendo uma 
aproximação dos sócios. É uma competição sadia.”

Parabéns, família Oliveira! O Olympico se orgulha de sócios como 
vocês que participam ativamente das iniciativas sociais do Clube.

Iwan FerreiraGanhador do Olympico Click

NOSSa HISTÓRIaGENTE Da GENTE 

N
O

S
S

a
  H

IS
TÓ

R
Ia

G
E

N
TE

 D
a

 G
E

N
TE

 

Foto Vencedora

Na foto acima, Guilherme
recebe seu prêmio. Ao lado,
a foto com que ele venceu o 

concurso de 2014.

Foto: Fernando RobertFotos: Fernando Robert / Guilherme Soares: arquivo pessoal 
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O Basquete do Olympico comemora a boa temporada!Show de cidadania e talento

O ginásio do Olympico Club foi cenário de um dos momentos 
mais especiais dos últimos tempos. Uma energia positiva de troca 
de valores e conhecimentos entre a nova geração e a adulta do 
Basquete nos proporcionou um clima de muita positividade para 
a história do esporte do Clube.  

No dia 10 de setembro, o time adulto Ginástico Olympico de 
Basquete, que vem treinando desde meados de agosto no Olym-
pico, foi apresentado oficialmente aos jovens participantes das 
categorias de base do Tricolor da Serra.

Todos os atletas profissionais compartilharam com os jovens sobre 
carreira, suas glórias e as dificuldades ao longo da “caminhada” 
no esporte. Logo após, um bate-papo super agradável tomou 
conta do ginásio. Dúvidas, curiosidades e até pequenos segredos 
foram revelados aos nossos jovens.

Para finalizar, um pequeno treino surpresa, montado pelos 
atletas especialmente para os jovens, foi aplicado. O ginásio se 
transformou em um “mar” de cidadania!

Em uma partida de alto nível técnico, digna de ser registrada, a 
nossa equipe de Basquete Sub-16 conquistou o título de Cam-
peão metropolitano, na terceira partida da série final.

mesmo com o jogo muito equilibrado e com várias reviravoltas no 
placar, a equipe do Tricolor da Serra bateu o Ginástico por 92 x 
88, após duas prorrogações. 

“Fizemos um campeonato Sub-16 muito bom. Estávamos invictos 
na fase de classificação e, na semifinal, vencemos também os dois 
jogos. O Ginástico valorizou demais nossa conquista. Perdemos o 

segundo jogo na casa deles e, hoje, também estivemos prestes 
a perder - foi aquele jogo de vitória e derrota muito próximas, 
o tempo todo”, disse matheus Barcelos, técnico do Olympico, a 
uma entrevista para a Federação mineira de Basketball.

A boa temporada também foi comemorada nas outras cate-
gorias. Foram três títulos de vice-campeão, um 3º lugar e um 
4ºlugar. Todos os resultados levaram nossas equipes direto para 
o Campeonato Estadual, que terão seus resultados divulgados em 
dezembro. Confira em nossas redes sociais.

Fotos: Rafaela Almeida Foto:  Federação Mineira de Baskteball 

Equipe

Sub-13

Sub-14

Sub-15

Sub-16

Sub-17

Adulto

4º lugar

3º lugar

Vice-campeão

Campeão

Vice-campeão

Vice-campeão

1º lugar na Copa Olympico

4º lugar na Copa Minas

2º lugar na Copa Minas
2º lugar no Campeonato Sul-americano

1º lugar na Copa Ginástico
2º lugar na Copa Olympico

Campeonato Metropolitano Outros Torneios

Acompanhe nossas classificações nos Campeonatos.

*Resultados até o dia do fechamento da revista, 16/11.
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Fotos: Federação Mineira de Futsal
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Campeões da 3ª Copa Olympico Mart Minas de Futsal

Mais um capítulo de sucesso do Futsal do Olympico Club registrado 
nos Campeonatos Metropolitano e Estadual 2015

O Olympico Club sediou, em agosto, a 3ª Copa mart minas de 
Futsal, evento que, hoje, já integra o calendário de jogos da 
Federação mineira de Futsal.

Disputado entre os dias 28 e 30 de agosto, a equipe Sub-11 
Olympico / mart minas recebeu outras três equipes que se en-
frentaram em partidas disputadíssimas.

Em busca do título, o Olympico / mart minas se sagrou campeão 
de virada, em um jogo memorável: 5×1 sobre o minas Tênis 
Clube.

Placar geral: Campeão: Olympico / mart minas, Vice-campeão: 
minas Tênis Clube, 3º lugar: Sport Club de Juiz de Fora, 4º lugar: 
Sociedade recreativa Filadélfia de Governador Valadares.

Nossas equipes deram show nas quadras, conquistando inclusive 
feitos históricos no cenário da Federação mineira de Futsal.

O destaque ficou para a equipe Sub-17, campeã invicta com 
maior número de gols do Campeonato metropolitano. Jogou sua 
última partida no dia 22 de setembro, apenas para cumprir ta-
bela, pois a taça já estava garantida. Já era do Tricolor da Serra. 

 O Clube reconhece o feito dos meninos e parabeniza os Campe-
ões com 12 jogos, 12 vitórias e 115 gols, média de 9,5 gols por 
partida. Show de bola! Quem duvida?

Walfrido Garcia, diretor de Futsal do Olympico, destaca a con-
quista do Sub-17 devido à importante política vencedora que 
sua diretoria vem traçando para o Tricolor. “Esta vitória se dá 
pela sequência da política implementada. Conseguimos todas as 
conquistas com 20% do time sendo composto por associados. 
A maioria dos atletas desse time foi campeã há seis anos. É a 
sequência e frequência no trabalho de fortificação do vínculo dos 
atletas com o Clube. É a família Olympico se refazendo.”

Até o fechamento desta edição, em 16/11, todas as categorias 

estavam na disputa pelo troféu de Campeão nos jogos do Campe-
onato Estadual, um feito muito comemorado e de muito orgulho 
para os Tricolores da Serra.  Confira os resultados dessas partidas 
em nossas redes sociais.

Equipe

Sub-11 Hepta Campeão 

Hexa 

Vice-campeão 

Campeão 

Vice-campeão 

1ª lugar na Copa BH

1º lugar na Copa 
Olympico

Sub-13

Sub-15

Sub-17

Adulto

Campeonato 
Metropolitano

Outros 
Títulos em 2015

Veja como ficou a classificação das outras categorias 

Artilheiro do Campeonato Sub-17 Equipe Sub-17 - Campeã Metropolitana 2015

Equipe Sub-11 - Campeã Metropolitana 2015

Diretor de Futsal, Walfrido Garcia recebe troféu de  Hexa Campeão do 
Campeonato Metropolitano Sub-13Hexa Campeões Campeonato Metropolitano Sub- 13

Treinador Guilherme Gontijo comemora os bons resultados.
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Em novembro, entre os dias 24 e 28, o treinador Dimas Fer-
nandes juntamente com quatro atletas destaque no Campeonato 
mineiro, Paulo rogério, Hugo Drumond, Caio marx e Erick Canut, 
desembarcarão na cidade de João Pessoa, na Paraíba, para um 
motivo muito especial: a participação no Campeonato Brasileiro 
Juvenil - TrOFÉU Carlos Campos Sobrinho.

Conforme os próprios atletas definiram, estão todos muito moti-
vados e ansiosos para a “batalha final”. Foram várias pequenas 
conquistas ao longo do ano, sejam elas pelo dia a dia de dedica-
ção aos árduos treinos ou pelo apoio fiel de amigos e familiares 
na ajuda para a participação nesse evento tão esperado.

Erick Canut, de 15 anos, que compete pelo Olympico desde 2013 
no Campeonato Brasileiro, conta que também tem que suar a 
camisa fora da piscina para estar nessa competição. “Por ser um 
esporte individual, requer a dedicação máxima de si mesmo, 
além de longos treinos na piscina, estou sempre preocupado com 
a preparação física. Se perdermos uma semana de treino, perde-
-se a preparação de até dois meses.” 

O treinador Dimas comenta 
já estar muito satisfeito 
com o empenho desses 
atletas e de toda a equipe, 
em 2015. “Nossa equipe é 
conhecida nas competições 
como FAmÍLIA OLYmPICO, 
eles honram e cantam com 
suas almas, os gritos de 
guerra do Clube. É muito 
emocionante, só quem vive 
o dia a dia sabe a garra de 
cada um nos treinos, por 
isso choram quando não re-
presentam bem, choram de 

alegria, se divertem e respeitam as cores do Clube, da instituição 
OLYmPICO. mesmo com meu jeito durão e exigente, sempre me 
emociono. Foi uma corrida contra o tempo para nos organizar-
mos para a viagem desses quatro atletas. Vai ser especial essa 
competição”, relata Dimas.

Confira o resultado dos nossos atletas em nossas redes sociais.
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Nossa equipe comemora, mais uma vez, o bom resultado no IX 
TrÓFEU “Fernanda Ferraz Santos”, disputado em Ipatinga-mG.  
A competição, válida como Campeonato mineiro de Natação 
Infanto-juvenil, aconteceu nos dias 30 e 31 de outubro. reuniu 
outros clubes tradicionais do Estado, como Usipa, minas Tênis, 
Praia Clube.

Na categoria Infanto, terminamos o torneio em 6º lugar, dentre 
as 14 equipes participantes, em uma disputa emocionante até a 
última prova. muitas marcas batidas e alguns atletas atingindo 
o índice de participação no Campeonato Brasileiro, realizado em 
São Paulo.

“Para mim foi um excelente torneio, o grupo estava muito moti-
vado, torcendo uns pelos outros e, na água, se esforçando para 
chegar às metas. Isto foi resultado de dedicação aos treinos e 
muita vontade”, comenta o técnico, Leandro murchd.

Na Categoria Juvenil, ficamos com o 5º lugar geral, dentre as 
15 participantes. Também muitas marcas e metas alcançadas e 
índices para o Campeonato Brasileiro que será realizado em João 
Pessoa-PB.

Conforme o treinador Dimas, os resultados ficaram dentro da ex-
pectativa. “Para muitos, o 5º lugar não parece ser um resultado 

expressivo, mas estes campeonatos são disputados, em média, 
entre 12 a 18 clubes. Os clubes que ficam à nossa frente, geral-
mente, têm um número muito maior de atletas. Nossos atletas 
são verdadeiros guerreiros, porque a Natação é uma modalidade 
esportiva que exige muito treino e dedicação. Estamos muito sa-
tisfeitos!” comenta o treinador Dimas.

Fotos: Federeração Aquática Mineira Foto: Rafaela Almeida

Campeonato Mineiro de Natação Infanto-juvenil Tricolores no Campeonato Brasileiro

Paulo Rogério - 200m Borboleta

Hugo Drumond -  1500m Livre
Hugo Drumond -  400m Livre

Caio Marx -  100m Peito

Conquistamos quatro medalhas: uma de Ouro, duas de Prata e 
uma de Bronze.

O resultado foi muito comemorado. Conquistamos o 5º lugar 
Geral dentre as 15 equipes que participaram.

Provas disputadas

* Revezamento: 4 x 50m Livre, 4 x 100m Medley e 4 x 100m Livre

Erick Canut 100m Borboleta, 50m Nado Livre, 
100m Nado Livre e Revezamento*

100m Nado Peito e Revezamento*

1500m Nado Livre, 200m Nado 
Livre e Revezamento*

 100m Borboleta, 200m Borboleta 
e Revezamento*

Caio Marx

Hugo 
Drumond

Paulo 
Rogério

Equipe Olympico: Dimas, Caio Marx, Paulo Rogério, Erick Canut e Hugo Drumond
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VôLEI FEMININO

É o Olympico comprometido na formação de BaSE!

O troféu é nosso! 
Teve dobradinha Campeã no Campeonato Metropolitano 2015

O Olympico da Serra levantou o troféu de Campeão do metropo-
litano, através das equipes Sub-14 e Sub-15 de Vôlei Feminino. 

Disputado nos ginásios do minas T. C., riacho - Contagem e no 
vibrante ginásio do Tricolor, entre os dias 22 a 25 de outubro, a 
nossa equipe Sub-14 teve 100% de aproveitamento, venceu os 
três jogos que disputou no quadrangular final.

Andressa Abecassis, técnica do time, comemorou muito o título 
conquistado, afinal no mesmo dia também comemoramos o ani-
versário dela. “Agradeço as meninas por acreditarem no meu tra-
balho e, principalmente, por acreditarem nelas mesmas.” Duas 
frases ela deixa para nossas jovens talentos: “Um talento vence 
jogos, a equipe ganha campeonatos, então, não se contentem 
em caminhar se vocês podem voar”. 

Para a atleta Carol Afonso Sacramento da categoria Sub-14, a 
sensação de ser campeã é indescritível. “Acho que foi o melhor 
sentimento que eu já senti e não digo só por mim, mas digo isso 
por todas, pois nosso time era totalmente desacreditado em ser 
campeão.”

A conquista do metropolitano Sub-15 foi ainda mais comemo-
rada. Na manhã do dia 8 de novembro, nossa equipe venceu 
na casa do rival, minas T. C., por 3 sets a 2.  Com emoção e 
transpiração, o jogo foi para o tie-brake, porém, nossas meninas 

não deram chances para as minastenistas, venceram por 15/7 
com boas sequências no saque e puderam comemorar, e muito, 
o título conquistado. “Alcançamos as nossas metas desse ano. 
Focamos nos objetivos. Corremos atrás. Suamos, ralamos, trans-
formamos suor em ouro”, comentou a técnica Ana Carolina de 
Alcântara Souza.

Foi com grande alegria que recebemos a nossa ex-atleta de Vôlei 
Laiza Kelly. No dia 22 de setembro, ela esteve no Olympico para 
visitar os treinadores e, na oportunidade, conversou com nossas 
atletas do Vôlei Feminino.

Laiza havia acabado de chegar do Campeonato mundial Juvenil 
Sub-20, sediado em Porto rico, no qual o Brasil sagrou-se vice-
-campeão. Laiza, parabéns pela sua vitória e por se tornar umas 
das melhores jogadoras do mundo em sua categoria. 

“Obrigada pela oportunidade! meu Clube do coração, vocês são 
a família que eu escolhi amar! Continuem com esse trabalho de 
formar atletas, sou extremamente grata a vocês!!! Se sou quem 
eu sou e se sou vice-campeã do mundo devo isso a vocês! Sem 
sombra de dúvidas vocês são o melhor clube do mundo!!! Sou 
Olympico até morrer! #GoOlympico!!!” Comentário de Laiza 

Kelly nas redes sociais, após a visita ao Tricolor da Serra.

Vale lembrar que o nosso associado Hélcio Nunan foi o supervisor 
da Seleção nessa mesma competição.

Equipe

Vôlei Masculino

Sub-14

Sub-17 5º lugar

Sub-15

Sub-19 Em andamento

Sub-16

Sub-18

Campeã

Campeã

6º lugar

Vice-campeã

Vice-campeã Estadual

Vice-campeã na Copa Minas

Campeonato Metropolitano

Campeonato 
Metropolitano

Outros Torneios

Acompanhe nossas classificações nos Campeonatos.

*Resultados até o dia do fechamento da revista, 16/11.

VôLEI  MaSCULINO / FEMININO
Foto: Fernando Robert

ainda na disputa pelo título
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Fotos: Federação Mineira de Voleibol

Foto: Micheli Dias 

Equipe Sub -15 Campeã

Equipe Sub -14 Campeã

O calendário vai se aproximando do fim do ano de 2015, mas tem 
Campeonato metropolitano que ainda não terminou. Como por 
exemplo, o de Vôlei masculino Sub-19.  Até o fechamento da revista, 
a equipe estava na semifinal da competição, uma boa temporada 
para os nossos jovens.  Acompanhe em nossas redes sociais e confira 
como ficou o resultado.
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I FESTIVaL DE ESPORTE OLyMPICO CLUB / MaRT MINaS

No dia 7 de novembro, o Olympico Club recebeu o I Festival de 
Esporte. O evento foi um sucesso, movimentando e trazendo 
alegria para o Clube.

O Festival tinha cunho totalmente participativo e contou com a 
presença de equipes de Basquete e Vôlei Feminino. Segundo a 
coordenadora de Esporte, Sofia Bicalho, essa competição não 
teve como intenção a nomeação de vencedores e perdedores e, 
sim, provocar nos atletas o espírito esportivo, a interação, pro-
porcionar que conheçam pessoas e que se divirtam jogando o 
esporte que escolheram.

Foi um festival muito dinâmico. Na modalidade Basquete, parti-
ciparam jovens de idade entre 8 e 12 anos das equipes do Ginás-
tico, minas, PUC, Viva Basquete e Colégio Santo Antônio. O Vôlei 

Feminino contou com as atletas de 10 a 13 anos das equipes 
do Colégio Chromos Eldorado, Núcleo de Vôlei Gigante, Escola 
municipal Antônio D’Assis martins e Colégio Santo Agostinho-
-Nova Lima. Do Olympico, atuaram as equipes dos treinadores 
Andressa Abecassis (Vôlei Feminino) e André medina (Basquete).

O evento foi patrocinado pelo mart minas, que incentiva e apoia 
eventos importantes para a formação esportiva de nossos atletas.

Fotos: Fernando Robert

Foto: Arquivo Pessoal Daniel

Foto: Arquivo Pessoal Ricardo Caldeira

aqUI TaMBÉM TEM CaMPEãO DE SqUaSH E PETECa

Os nossos sócios Daniel Cardozo e Cristiano Paranhos estão le-
vando o nome do Olympico para o Brasil, quando se trata de 
Squash.

No dia 3 de outubro, Daniel se sagrou Campeão do 1º Open mori 
Squash Center, pela 3ª classe. 

Outra vitória foi no 36º Campeonato Brasileiro de Squash que 
aconteceu entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, em 
João Pessoa. Além de se tornarem TETrACAmPEÕES brasileiros 
com a Seleção mineira, Cristiano foi o vice-campeão brasileiro 
individual disputando a 5ª classe, após uma final acirrada com 
um atleta do Paraná! 

Parabéns aos nossos sócios! No próximo ano, teremos uma Copa 
do Brasil em Belo Horizonte e o Campeonato Brasileiro, em Bra-
sília. Já estamos na torcida por eles! 

Pela nona vez consecutiva, a dupla do Tricolor da Serra, ricardo 
Caldeira “Pimenta” e Celton Nunes, conquistaram os títulos de 
Campeões mineiro e Brasileiro de Peteca.

A 4ª e última etapa do mineiro aconteceu no Clube AABB BH, no 
final de semana de 26 e 27 de setembro.

Na soma de pontos, foram campeões de 2015.

A dupla jogou na categoria Sênior, 30 a 39 anos.

Pelo Campeonato Brasileiro, ricardo e Celton disputaram entre os 
dias 14 e 15 de novembro, em Uberlândia-mG. Não teve chance 
para mais ninguém.

Parabéns!

Pela 9º vez campeões de Peteca

Daniel e Cristiano na Seleção 
Mineira
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Foto: Arquivo pessoal Micheli Dias 

Foto: Arquivo pessoal Leandro Murchd

Foto: FAM
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Entre os dias 23 e 26 de setembro, a psicóloga do Esporte do 
Olympico Club, micheli Dias, representou o Clube no V Congresso 
da Associação Brasileira da Psicologia do Esporte, realizado em 
Brasília.

No evento, estavam presentes grandes nomes da Psicologia do 
Esporte, entre eles Alessandra monteiro que trabalha com os Ár-
bitros da Federação mineira de Futebol, Carla de Pierro do atle-
ta de Tênis Belucci, michelle rios da base do Atlético mineiro 
e Thaise Coutinho do Vitória da Bahia. Trocas importantes de 
conhecimentos sobre a Psicologia do Esporte foram feitas entre 
profissionais de todos os estados, o que enriquecerá ainda mais 
o nosso compromisso na formação cidadã dos jovens atletas do 
Tricolor da Serra. 2015 foi um

ano de muitas 

conquistas...

uma delas foi

a confiança de

 grandes instituições

na realização dos

nossos projetos.

A família Olympico Club agradece a parceria 
e deseja  um próspero 2016.

Destaque ao nosso atleta de Natação Gabriel martins Castro! No início 
de novembro, disputou pela categoria Júnior, o Campeonato mineiro 
de Natação. Superando seus próprios índices, Gabriel conquistou o 
Bronze nos 100 metros Livre para o Olympico. É um orgulho para 
o Clube ver o desenvolvimento de seus atletas. Gabriel, em especial, 
compete pelo Tricolor da Serra por mais de oito anos. É o mais antigo 
da equipe e vem inspirando uma geração inteira.

Deu Tricolor da Serra no pódio do Campeonato Mineiro de Natação Júnior

Treinador do Olympico representa a FaM 

Psicóloga do Olympico participa de Congresso Nacional

Leandro Luiz murchd comemora um fato muito especial em sua carreira de técnico 
do Olympico Club - sua convocação para representar o presidente da FAm - Fe-
deração Aquática mineira, no evento “Troféu Chico Piscina” ocorrido em outubro, 
em mococa-SP.

Atualmente, essa competição é considerada como o berço da Natação brasileira e, 
por isso, é grande a satisfação do Olympico em ver o desempenho de um técnico 
do Clube ser reconhecido, em um evento desse porte. “Essa convocação foi de 
suma importância, mostra o reconhecimento e a confiança no trabalho realizado e 
o respeito com o profissional”, reconhece Leandro.
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Foi com muita satisfação que o Olympico Club recebeu a no-
tícia da grande atuação e vitória das “meninas do Julinho”, 
na Liga mineira de Voleibol 2015.

No dia 30 de agosto, o time treinado e acompanhado pelo 
técnico do Tricolor da Serra, Julinho (Júlio Antônio Alves), 
garantiu o título após vencer a equipe Alfa Vôlei por 3 sets 
a 2.

Composto por 16 mulheres, nascidas entre os anos de 1964 
a 1993, todos os jogos foram realizados em turno único na 
fase classificatória, no Clube Belo Horizonte.

Vale lembrar que é a segunda vez que o Olympico participa 
da Liga Sul mineira. Em 2014, participou com a equipe 
master, classificada em 3º lugar.

EqUIPE aDULTa FEMININa aPOIaDa PELO OLyMPICO CLUB É 
CaMPEã Na LIGa MINEIRa DE VOLEIBOL CaLENDÁRIO ESPORTIVO SOCIaL
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Viver e
INVESTIGAR

i

Com 104 anos de história no Brasil e parte da Rede Internacional 
Sacré-Coeur de Marie, o Colégio Sagrado Coração de Maria 
alia tradição e modernidade no desenvolvimento de um ensino 
voltado para a investigação cotidiana e o comprometimento 
com a transformação social. Ensino que incentiva a curiosidade, 
os questionamentos e a descoberta que vai além da escola. 

VENHA, APRENDA A INVESTIGAR COM A GENTE! 

100%  DE   APROVAÇÕES 
NO VESTIBULAR
DAS  PRINCIPAIS 
UNIVERSIDADES DO BRASIL

MAIS CONFORTO E 
MODERNIDADE EM UMA
INFRAESTRUTURA
REVITALIZADA

2105-0880
www.redesagradobh.com.br

Formatura Iniciação Esportiva (19h às 20h30)

Happy Hour (19h às 22h)

Festa do Esporte (18h30 à 00h)

Feira de artesanato (09h às 18h)

Olympiadas 

Torneio de Futsal

Confraternização Olympiadas

Chegada do Papai Noel

Festa dos Funcionários

03/12

04/12 e 18/12

11/12

13/12

23/10 a 19/12

23/10 a 20/11

19/12

20/12

21/12

Eventos Data

Parabéns “Meninas do Julinho”!  Temos orgulho de apoiar o time de vocês.

Parabéns meninos e Matheus! É o Tricolor da Serra se 
orgulhando de seus talentos.

Nossos talentos reconhecidos!

Foto: Federação Mineira de Voleibol

Foto: Rafaela Almeida

Dessa vez, representados pelos atletas Samuel Evangelista, mário Cezar, Paulo Augusto  
e o nosso técnico matheus de Souza Barcelos, o  Olympico se fez presente no Campeo-
nato Brasileiro de Seleções - Basquete Sub-17.

Sediado em Poços de Caldas-mG, entre os dias 28/9 e 4/10, o time da Seleção mineira 
garantiu a 6ª colocação.

Já para a Seleção Brasileira de Basquete Sub-17, quem foi convocado mais uma vez 
para os jogos foi o nosso atleta Paulo Augusto, para a disputa da Liga de Desenvolvi-
mento de Basquete.

Para o treinador matheus, das categorias Sub-16 e Sub-17, foi uma gratificação enorme 
representar minas Gerais no Campeonato com seus atletas. “Fui, por diversas vezes, 
como atleta nos Campeonatos Brasileiros de Seleção,  mas essa é a primeira vez como 
técnico. Poder levar meu conhecimento e ainda contar com três dos nossos atletas no 
time nos deu muita segurança para alcançarmos esse resultado.  Ficar em 6º lugar numa 
competição com outras 26 equipes é um resultado a se comemorar.”

Atenção, o Clube estará fechado para associados nos dias 21/12 e 25/12.
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UM DIa DE MUITa DIVERSãO PaRa OS PEqUENOS 
DO OLyMPICO - DIa DaS CRIaNçaS

Sol, alegria e muita diversão. Esse é o resumo do Dia das Crian-
ças do Olympico Club. Este ano, a data foi comemorada no dia 
18 de outubro, com atrações para toda a família. 

As atividades foram para todos os gostos e contagiaram o Clube 
inteiro: brinquedos infláveis e gincana relâmpago nas quadras, 
tobogã e hidro da família na piscina, minissalão de beleza e 
espaço kids na mangueira e não poderíamos deixar de mencionar 
o minion, que esteve presente fazendo uma recepção pra lá de 
animada da criançada. 

Os pequenos que estiveram no Clube ganharam de brinde do 

Olympico um balde de pipoca e concorreram a uma bike. A ga-
nhadora do sorteio foi Olívia Dutra Corrêa Pinto, de apenas 1 ano 
e 4 meses! Um bebê muito sortudo. Os pais da Olívia, Cláudio e 
Paula, comentaram estarem muito satisfeitos: “Adquirimos a cota 
do Olympico no início do ano e já fomos contemplados em uma 
ação do Clube, estamos muito felizes.”

O Dia das Crianças foi uma iniciativa desenvolvida pelo Olympico 
Club em parceria com All In Entretenimento, Escola Barquinho 
Amarelo e Colégio Sagrado Coração de Jesus.

Um lindo evento porque contou com a presença de todos vocês! 

Fotos: Fernando Robert
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Divirta-se com mais fotos na fanpage: Olympico da Serra

Fotos: Fernando Robert
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SERESTa

MúSICa Na PISCINa 

PROMOçãO MaRT MINaS 

VISITa DOS aTLETaS aO MaRT MINaS

O mart minas, patrocinador do Esporte e do Social do Olympico, 
mostrou que também é um grande parceiro do Clube. Entre os 
meses de agosto e outubro, sorteou três televisões de 42’’ para 
os nossos associados e funcionários. 

Para concorrer, à quarta TV é fácil: basta fazer uma compra de 

qualquer valor em uma das unidades da rede. Cada cupom fiscal 
poderá ser trocado na secretaria do Clube por uma cédula para 
sorteio. A cada mês, um sortudo foi contemplado com o presente 
do mart minas. No último sorteio, todos os participantes das 
outras edições voltam à urna e concorrem novamente.  

Aqui, no Olympico, o patrocinador não está só na camisa, no 
banner de quadra ou em um cartaz, ele participa e se envolve 
com a dinâmica do Clube.

Em uma tarde de outubro, um ônibus repleto de atletas de todas 
as modalidades rumou para uma visita às instalações do patro-
cinador mart minas.

Foi um dia muito especial para os atletas. Lá, foram recebidos 
com um café da tarde e, logo após, com uma apresentação insti-
tucional e um bate-papo descontraído.

Os responsáveis pela empresa fizeram questão de salientar o sig-
nificado do investimento no Clube. De acordo com Cíntia Neves, 
coordenadora de marketing do mart minas, a empresa espera 
que os atletas enxerguem a oportunidade do patrocínio além da 
manutenção de suas atividades. “Esperamos dar oportunidade 
de formar cidadãos, pessoas capazes de tomar decisões e obter 
muitas conquistas ao longo da vida, seja no campo profissional 
ou pessoal.” Claro, ela também não deixou de mencionar a tor-

cida de toda a empresa para que todos se deem muito bem no 
esporte, levem o nome do Olympico e mart minas como orgulho 
de vida e se lembrem da oportunidade dada em sua formação.

Após o bate-papo, os atletas conheceram de perto as instalações 
da empresa.

Confira quem foram os sortudos

Sorteio dia 20/08 - Eduardo macedo

Sorteio dia 20/09 - Jeferson Antônio
Sorteio dia 23/10 - Clarice maria da Silva 

Sorteio dia 19/12-  Pode ser você!

Foto: Fernando Robert 

Foto:  Rafaela Almeida 

Ganhadora da 3ª TV

25/09/2015

13/09/2015
Gabriel

10/10/2015
melissa Freire e Clóvis Aguiar

15/11/2015 
Paulinho Tigre

30/10/2015
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aULãO DE HIDRO
Fernando Robert / Túlio de Souza Fotos: Clube de Quem Malha

PROMOVER a SaúDE DOS NOSSOS aSSOCIaDOS Faz PaRTE 
Da NOSSa MISSãO
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Há três anos, o Olympico comemora, no mês de outubro, o Dia da Saúde! Dia no qual lembramos aos nossos sócios, a importância de 
buscar bons hábitos, sejam físicos ou mentais.

Este ano, nosso grande parceiro foi a academia Clube de Quem malha que promoveu uma manhã inteirinha de atividades para os 
sócios, com vários parceiros.

Foram diversas ações: aulas coletivas, stands da Droga raia e Lantana, mesa de frutas especial com dicas da nutricionista do Clube 
de Quem malha e distribuição de vale-aulas de uma semana no CQm!

Acesse o vídeo e confira como foi o evento
 https://you.tube/RKnKWj-mKCI

O calor chegou e, a cada dia, ficam mais movimentados os aulões de Hidroginástica 
recreativa.

Aproveite os domingos no Clube e participe da programação que está cada vez mais 
animada.

Em janeiro, as aulas continuam. Não perca a hora, sempre de 11h às 12h.
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Divirta-se com mais fotos na fanpage: Olympico da Serra
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04/09/2015 
 Ailton e Cia

18/09/2015 
melissa Freire e Clóvis Aguiar

02/10/2015 
matheus e Dylon

16/10/2015 
 Samuel

23/10/2015 
monocórdios

06/11/2015
 renatinho e Nízia

Fique Atento:

Em outubro, a fim de resguardarmos o conforto dos associados, passou a ser cobrado um valor simbólico de 
r$ 5,00 para o convite do não sócio para o Happy Hour e Seresta. O sócio poderá garantir o convite de seus 

convidados de segunda a sexta, de 9h às 19h, na Secretaria do Clube. Este convite dá direito apenas à perma-
nência no evento, sendo PrOIBIDO o uso de outras dependências do Clube.

Para conferir as regras dos eventos, acesse nosso site: http://goo.gl/kiw4bX

Fotos: Fernando Robert

recheada de apresentações musicais, a programação do Olympico está cada vez mais animada. Com atrações para todos os gostos, 
o Clube oferece programação especial para o associado.
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ESPaçO GOURMET E SaLãO SOCIaL

Espaço Gourmet

Salão Social

Valores

Valores
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#EUSOUOLyMPICO

No ano da comemoração dos 75 anos do Olympico, o 3º Concurso 
Cultural de Fotografia entrou no clima e quis saber, através de 
selfies, o que o Clube representa na vida de cada associado. 

As regras convidavam o sócio a postar uma foto em seu facebook, 
entre os dias 1 e 15 de outubro, explicar porque o Olympico é 
importante em sua vida e marcar a hashtag #EUSOUOLYmPICO. 
O número de curtidas das fotos foi controlado até o dia 28 de 
outubro.

A premiação dos candidatos contou com a parceria do Tauá Hotel 
que disponibilizou uma cortesia para casal em uma das redes 
Tauá, com tudo incluso, para o ganhador do Concurso Cultural. 
Veja como ficou a classificação:

O Olympico está de portas abertas para você que deseja realizar seu evento em grande estilo. Sejam eles sociais ou empresariais, o 
Clube possui duas opções de espaços ideias para a sua comemoração. 

O Espaço Gourmet, reinaugurado há pouco mais de um ano, é ideal para pequenas 
e médias confraternizações. Com capacidade para 150 pessoas, o espaço possui ar 
condicionado, cozinha equipada com fogão 4 bocas alta pressão (sem botijão), chur-
rasqueira (isolada do salão), um freezer horizontal 480 litros e um forno elétrico.

Você também poderá aproveitar de uma boa música no espaço, uma vez que ele 
possui isolamento acústico.

O Salão Social, cenário de muitos eventos do Clube, possui, hoje, capacidade para 300 pessoas e é ideal para eventos maiores. O 
espaço é equipado com ar condicionado, possui uma cozinha com fogão 4 bocas de alta pressão (sem botijão), freezer horizontal 480 
litros e um forno a gás.

SÓCIO: 2ª a 6ª feira - r$ 800,00 (oitocentos reais)

           6ª, Sábado e Domingo - r$ 1.100,00 (hum mil e cem reais)

NÃO SÓCIO: consulte condições.

SÓCIO: somente aos Sábados - r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
NÃO SÓCIO: consulte condições.

1º LUGaR

2º LUGaR

6º LUGaR

3º LUGaR

7º LUGaR

4º LUGaR

8º LUGaR

5º LUGaR

9º LUGaR

Guilherme Soares  

Paulo Azevedo 
1039 curtidas

Rogério Ieieu
133 curtidas

Karin Cristina Coutinho Passos 
273 ..... 

Carol Oliveira
76 urtidas

Ana Cavalcanti
 267 curtidas

Aline Neves
73 curtidas

Patrícia Gontijo
210 curtidas

Rosa Mascarenhas Reikiana
37 curtidas

 Agende uma visita pelos telefones: 3073-9111 / 3073 -9120.

Para mais informações sobre a locação, acesse nosso site: 

www.olympico.com.br

1723   

Fotos:  Fernando Robert
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Foto: Say ok!
Say OK! 
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Inglês é coisa para Criança
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Fotos: Fernando Robert

Para fechar com chave de ouro o ano do Tênis no Olympico, entre os 
dias 22 de agosto a 27 de setembro, foi realizada mais uma edição 
do Torneio Interno de Tênis de Dupla.

Com mais de 45 inscritos, a competição movimentou o Clube e foi 
marcada por jogos disputados com muito equilíbrio entre as duplas 
participantes. A confraternização do torneio reuniu quase todos os 
participantes em uma tarde agradável e divertida, ao som de Pedro 
Delgado.

O diretor Breno deixou um recado para os amantes do Tênis: “Este 
ano, apesar das dificuldades nas montagens dos torneios, principal-
mente pela questão de encaixar as datas, foi muito gratificante para 
nós. Esperamos melhorar no próximo ano e que esses problemas 
não ocorram novamente”.

Para 2016, a diretoria já está a mil, com diversos projetos para 
trazer novidades para o Clube. Aguardem. Em breve, divulgaremos 
para vocês!

Curiosidade e vontade de aprender são características de todas as 
crianças. Pensando nisso e também no desenvolvimento infantil, 
a Say ok! English School e o Olympico Club fizeram uma parceria 
para que os pequenos sócios do nosso Clube possam aprender 
inglês de forma lúdica e divertida. A escola, que recebe crianças 
de 3 a 12 anos de idade, está com matrículas abertas e condições 
especiais para 2016. 

Com uma equipe de professores preparada e metodologia própria 
voltada para a motivação e incentivo, A Say ok! oferece aulas 
divertidas, onde os alunos aprendem brincando. Segundo a dire-
tora e professora da escola, Daniela Coelho, as aulas são criativas 
e diferentes do método tradicional de ensino. “Os professores 
usam jogos, brinquedos e material didático apropriado para cada 
idade para fazer daquele momento um período prazeroso na vida 
da criança”, afirma a diretora. 

Ela ainda conta que “todas as turmas têm atividades que ex-
ploram o lúdico e, assim, as crianças despertam o gosto pela 
língua.” Além dos bonecos, livros, fantoches e músicas, a escola 
possui, ainda, uma lousa interativa e um espaço gourmet onde, 
mensalmente, são feitas deliciosas receitas em inglês.

Uma criança que estuda inglês estimula as suas funções cogni-
tivas, o que, consequentemente, ajuda e facilita o aprendizado 
de outras disciplinas. As crianças tendem a aprender com mais 
facilidade e, por isso, quanto mais cedo o estudo de línguas 

estrangeiras começar, maiores serão os benefícios e a capacidade 
de aprendizado.  

O Olympico acredita nessa parceria e convida todos os papais 
para conhecerem e se encantarem pela Say ok! A escola de inglês 
onde seus filhos poderão começar o ano aprendendo, de maneira 
muito divertida e produtiva.

rua do Ouro, 1725/2º andar. Tel: 4141-6885. 

DUPLaS CaMPEãS

TORNEIO DE TêNIS

Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

Campeã:
 Guilherme Bernis e João Prates Romero

Campeã:
 Milton Lucca e Abílio Andrade

Vice: 
Francisco Albanos e Gil Albanos (irmãos)

Vice:
 Walfrido Garcia e Gilvan Coelho

Categoria A Categoria B

Guilherme Bernis e João Prates Romero - Campeões Categoria A

Milton Lucca e Abílio Andrade - Campeões Categoria B
Francisco Albanos e Gil Albanos

Vice-campeões Categoria A

Walfrido Garcia e Gilvan Coelho 
Vice-campeões Categoria B
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TORNEIO INTERNO DE NaTaçãO
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Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra
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O Olympico realizou, no dia 12 de setembro, o III Torneio Interno de Natação Ângela maestrini. Como em 2014 não houve o torneio 
devido à reforma da piscina semiolímpica, a expectativa dos associados para essa edição era grande em relação ao desempenho nas 
diversas provas, o que motivou a competição em si.

O torneio contou com a participação de 30 competidores nas diversas categorias de Natação disputadas. As provas foram realizadas 
em clima de camaradagem e culminaram em um emocionante revezamento 4 x 25m.

A confraternização foi realizada no mesmo dia das provas, com a presença de um grande número de competidores e seus familiares. 
Ao som de boa música, os participantes foram premiados de acordo com as provas disputadas. O associado LUIZ AUGUSTO DE 
mENDONÇA FILHO recebeu homenagem especial por ter participado do evento.

“Deixo aqui registrado o meu agradecimento a todos que, direta ou indiretamente, como competidor e/ou atleta, contribuíram no 
sentido de que o evento tivesse o sucesso alcançado”, agradeceu o diretor de Natação, Francisco marzano.

As Olympiadas estão movimentando o Olympico! Desde o dia 6 de novembro, quatro  equipes disputam a competição que acontece, 
pela primeira vez no Clube, neste formato. Ao todo, 140 inscritos puderam escolher quatro modalidades para participar. Entre elas 
estão as já conhecidas Vôlei, Peteca, Natação, Basquete, Sinuca e Buraco, e novidades como Futvôlei, Tênis de mesa e Xadrez.

A confraternização e premiação do torneio acontecem no dia 19 de dezembro e prometem ser inesquecíveis. Confira os detalhes na 
próxima edição. Compra de convites para a confraternização, disponíveis na secretaria.

OLyMPIaDaS
Fotos: Fernando RobertFotos: Rafaela Almeida

Diretor de Natação, Francisco Marzano, entrega 
homenagem à Angela Maestrini

LuIz Augusto de Mendonça Filho recebe homenagem

Criançada... Vem aí a Colônia de Férias de verão!
Papais e mamães, já pensaram na programação de férias das crianças? 
Incluam a cativante Colônia de Férias do Olympico nas atividades delas.

Anote aí! 

Inscrições  a partir do dia 1º de dezembro.
Condições e Informações: 

Tels.: (31) 3073-9120 /9111
Site: www.olympico.com.br

Será na última semana de Janeiro, entre os dias 25 e 29.

O tema especial dessa edição será os Jogos Olímpicos rio 2016. A criançada já começará o ano no clima dos esportes.  

As atividades serão destinadas a crianças de 4 a 14 anos, para sócios e não sócios pelo período de 9h às 17h. 

Três refeições estão incluídas: Café da manhã, Almoço e Lanche da Tarde.

Um passeio a Inhotim  e muita diversão na piscina, todos os dias.

As crianças serão divididas por faixa etária, para o melhor aproveitamento 
das atividades e interação pedagógica. Todas as turmas contarão com 
um professor responsável, com curso superior completo em Educação 
Física e monitores especializados em recreação infantil, a cada 10 
participantes.
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SOLIDaRIEDaDE. DIaS PaRa SEREM LEMBRaDOS COM MUITa 
aLEGRIa!UM DIa PaRa RELaXaR E CONFRaTERNIzaR

a FEIRa DE aRTESaNaTO VOLTOU...
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Em homenagem “às meninas”, como ele mesmo gosta de se 
referir às senhoras do Grupo Bem Viver, o ex-presidente Luiz 
Carlos Bemfica presenteou-as com uma oficina corporal super 
descontraída, com a professora maria Gabriela Almeida.

As meninas colocaram o esqueleto para balançar e muito mais, 
elas trocaram energia positiva nas atividades recreativas de in-
teratividade propostas. Foi um dia para ser lembrado pelo grupo 
para a vida inteira, “um momento mágico, ficamos emocionadas 
várias vezes!”, comenta marta, uma das integrantes do Grupo.

Também, com o intuito de doar um pouco do seu tempo ao 
Grupo, o nosso querido professor de Hidroginástica, Alexandre 
Bomfim, promoveu um Aulão de HIDrO divertido, em outubro. 
Foi uma ótima oportunidade para refrescar, afinal, em outubro 
Belo Horizonte teve um dos dias mais quentes dos últimos 100 
anos.

Durante os meses de outubro e novembro, o Bem Viver promoveu, juntamente 
com o Olympico, a Campanha Solidária 2015.

Foram muitos os brinquedos em boa conservação, material de higiene e alimentos 
arrecadados que beneficiarão as duas instituições da região da Serra escolhidas: 
CEPEP - Centro Educacional Professor Estevão Pinto e Amr - Associação mineira 
de reabilitação.

Agradecemos a participação de todos os sócios que doaram sem olhar a quem! 
Seu ato fará a diferença na vida de uma criança. 
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Dançar exercita a alma!

No calor, só com muita água!

ação Solidária

Foto: Rafaela Almeida 

Fotos: Rafaela Almeida 

Fotos: Fernando Robert

Foto: Rafaela Almeida 

Foto: Alexandre Zuquim

Voltou! Sim, com novos expositores e novo concei-
to, dando um charme todo especial e diferente à 
Tradicional Feira de Artesanato do Olympico. 

Promovida há mais de 10 anos pelo grupo Bem 
Viver, a Feira aconteceu durante o domingo do dia 
15 de novembro.  No total, foram 21 expositores  
de cosméticos, moda íntima, fitness e casual, 
objetos de artesanato como bijuterias, arranjos e 
vasos. A Feira estava colorida e animada, ao som 
do projeto música na Piscina. 

O resort Tauá foi o cenário escolhido pelo projeto Bem Viver para 
confraternizarem mais um ano de convivência e amizade.

Foi um dia inteiro de descontração, regado a uma alimentação 
gostosa e saudável e atividades prazerosas como bingo dançante, 
aula de Hidroginástica e gincana cultural. 

O grupo agradece a parceria do mart minas na disponibilização 
do transporte e ajuda de custo na hospedagem. Foi um daqueles 
dias para ficar na lembrança  e, por um bom tempo, na roda de 
papo dos encontros.

 Fique ligado!  No próximo mês de dezembro, 
dia 13, tem mais. Participe!
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CLUBE DE qUEM MaLHa aNOTE aí
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Normas Parque aquático no verãoReceitinhas saudáveis da Nutricionista do 
Clube de quem Malha

Novos Murais

Entramos na época do ano em que o Clube é uma das melhores 
opções de lazer, tornando-se a extensão da casa de muitos as-
sociados.

Em média, o número de frequentadores chega a ter um aumento 
de 50% neste período, sendo ainda mais frequentado aos finais 
de semana. 

Para atender a todos da melhor maneira, o Clube faz a sua parte: 
intensifica a rotina de limpeza, aumenta o número de salva-vidas 

e auxiliares. Tudo para oferecer o melhor aos sócios e convidados.

Para proporcionar ainda mais o bem-estar e conforto de todos, 
desenvolvemos algumas ações pelo Clube, como a implementa-
ção de cartilha e colocação de banners com as normas do Parque 
Aquático. Tudo isso com o objetivo de orientar os sócios e seus 
convidados a terem uma boa convivência, participação e cola-
boração no dia a dia do Clube, obtendo, assim, motivos para 
se orgulhar cada vez mais do ambiente saudável e familiar que 
tanto prezamos.

Agora, não tem mais motivo para você perder a programação das 
atividades do Clube. 

Foram inaugurados, no mês de setembro, mais três pontos de 
comunicação com os sócios. 

Fique atento aos novos murais instalados no Parque Aquático, 
Esportiva e Área do Bar do Quiosque.

O Clube de Quem malha se uniu ao Olympico da Serra para fazer um evento especial 
para cuidar da saúde de seus clientes e sócios. Dentre as diversas atividades, uma 
mesa de frutas especial com docinhos feitos pela Nutricionista do Clube de Quem malha 
adoçava a boca e repunha as energias de quem participou.

E que tal testar essas receitinhas de doces saudáveis e deliciosos na sua casa? Vamos 
lá?
Bolo de Coco

muito rico em fibras e em proteína, tem 
gordura boa e pouco carboidrato.

Ingredientes:
3 ovos
½ xícara de chá de açúcar mascavo ou 
demerara
2 colheres de sopa de óleo de coco
1 xícara de chá de leite de arroz ou leite 
de vaca semidesnatado
1 xícara de chá de farinha de coco
1 colher de chá cheia de fermento em pó

modo de preparo: bata as claras em neve 
e reserve. Numa tigela, coloque as gemas, 
o açúcar e o óleo de coco e misture bem. 
Acrescente o leite de arroz aos poucos e, 
em seguida, a farinha de coco. misture 
bem. Delicadamente agregue as claras e 
o fermento. Asse em forno pré-aquecido 
a 180º C.

Docinho de Amendoim

Ingredientes:
300g de amendoim torrado sem sal
1 colher de sopa de cacau em pó sem 
açúcar
1 colher de sopa de mel
1 unidade de iogurte natural

modo de Preparo: bata o amendoim 
no processador até virar uma pasta. 
Acrescente o cacau em pó e o mel e bata 
novamente, até que fique homogêneo. 
Acrescente o iogurte natural e bata no-
vamente. Deixe na geladeira por 1 hora 
para enrolar.

Gostou das receitas?
Venha bater um papo com a nossa Nutricionista, Andrea Picinin!
marque um horário pelo telefone: (31) 3566-3073. Atendimento 

no Clube de Quem malha - rua Professor Estevão Pinto, 683 
 Serra - Belo Horizonte - mG

Foto: Clube de Quem Malha

Foto: Rafaela Almeida
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Kit Natal Lyra
Descrição:

Azeitona verde com caroço 80g
Achocolatado em pó 300g

Bala mastigável sortida 100g
Batata palha 100g

Biscoito champagne Flamboyant 180g
Biscoito recheado 120g

Bombom Montevérgine com recheio 55g
Creme de leite TP 200g

Farofa de mandioca Pink 250g
Gelatina Santa Amália 30g

Goiabada 300g

Maionese Quero sachê 200g
Milho verde lata 200g
Mistura para bolo Vilma 400g
Panettone Fontini 400g
Pão de mel Montevérgine 52g
Suco concentrado Caju 500ml
Torrone Montevérgine 45g
Uva-passa preta sem semente 100g
Vinho Dom Bosco tinto suave 750ml
Caixa decorada

Descrição:
Azeite importado extra virgem 500ml 

Azeitona verde com caroço Saborosa sachê 80g
Bala mastigável Erlan sortida 100g

Biscoito champagne Flamboyant 180g
Bombom sortido Arcor 171g

Creme de leite TP 200g
Goiabada Val 300g

Molho de tomate tradicional sachê 340g
Pêssego em calda Schramm lata 450g

Batata palha Bello Sabore 100g
Farofa de mandioca Pink 250g

Gelatina Santa Amália 30g
Leite condensado Cemil 198g

Macarrão fusili Specialle 500g
Maionese Quero sachê 200g
Milho verde lata 200g
Palmito inteiro Tio Paco 180g
Panettone Fontini 400g
Pão de mel Montevérgine 52g
Suco concentrado Caju 500ml
Uva-passa preta sem semente 100g
Espumante meio doce Salton 660ml 
Vinho tinto suave Miracolo 750ml
Torrone Montevérgine 45g
Caixa decorada

21 Itens
Peso bruto: 

5,5Kg

25 Itens
Peso bruto: 

9Kg

Presenteie com uma cesta Mart Minas!
Uma seleção de produtos para trazer a magia 

do Natal para você, amigos, familiares e 
colaboradores.

Boas Festas!!!

Kit Natal Premium

Contagem: Via Expressa de Contagem: (31) 3514-4366 - Jardim Riacho das Pedras: (31) 3519-9200 - São Joaquim: (31) 3514-4300 / Divinópolis: (37) 3512-9500 / 
Governador Valadares: (33) 3508-1800 / Juiz de Fora: (32) 3512-9101 / Uberaba: (34) 3326-9200 / Sete Lagoas: (31) 3509-1200 / 

Uberlândia: Segismundo Pereira: (34) 3221-8730 - Jardim Patrícia: (34) 3257-1660 / Patos de Minas: (34) 3826-8800 / Ituiutaba: (34) 3261-8770 / 
Alfenas: (35) 3292-6985 / Santana do Paraíso: (31) 3821-3670 / Araporã: (34) 3284-9650 / Montes Claros: (38) 3441-0100 / Araguari: (34) 3513-9840

Unidades Mart Minas

Personalize sua cesta de natal 
com produtos que você deseja!

Entre em contato com o televendas da sua cidade e faça seus pedidos. 
Atençao: acima de 50 cestas com valor mínimo de R$39,90 (trinta e nove 
e noventa) cada. Para montagem da cesta, a caixa sai a R$3,99 a unidade.

Atenção Clientes!!!
Para compras com pagamento em cartão de crédito ou dinheiro, 

nao é necessário cadastro. 

www.martminas.com.br

Aceitamos:

IMPORTANTE: Compare a composição e o peso das cestas. Qualquer item pode ser substituído por outro de mesma gramatura a qualquer momento. 
Reservamo-nos o direito de corrigir informações incorretas por motivos de erros gráficos. Garantimos 10 unidades/quilo por produto anunciado, salvo erro de impressão. Fotos e imagens meramente 

ilustrativas. É PROIBIDA A VENDA E ENTREGA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS, II DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Preserve a natureza. Não jogue lixo em vias públicas.

aD. CEMIG



44

BOAS 
FESTAS!

Feliz Natal e um ótimo 2016, 
repleto de conquistas, 

felicidades e de muita saúde 
para o lazer, diversão, 

atividades físicas e 
encontros animados no 

Olympico Club.


