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DIRETORIa

Amigos associados,
 
Colhemos bons frutos neste primeiro semestre de 2016. Vitórias expressivas no esporte, 
parcerias importantes para a continuidade dos nossos projetos, intensas atividades sociais 
gerando maior integração entre os sócios, projeção do Olympico Club em evidente expan-
são.
 
Participamos do Congresso Brasileiro de Clubes 2016, evento realizado pela CBC - Confe-
deração Brasileira de Clubes que desenvolve projetos de incentivo às categorias de base. 
Atualmente, o Olympico Club é filiado a esta entidade, o que possibilitará a abertura de 
novas oportunidades de crescimento e fortalecimento do nosso esporte de base.
 
também nesse início de ano, a Arcelormittal nos prestigiou com o patrocínio a dois novos 
projetos esportivos, o AtLEtA OLYmPICO I e o AtLEtA OLYmPICO II, ambos aprovados pela 
SEESP – Secretaria de Estado de Esportes, através do programa minas Esportiva.  Os 
projetos serão executados a partir de agosto deste ano.

O nosso já conhecido patrocinador mart minas, dessa vez, através da Lei federal de In-
centivo ao Esporte, nos presenteou com o aporte de recursos no projeto Excelência no 
Esporte - futsal. 

Somos gratos a todos que têm apoiado o nosso compromisso com a formação esportiva 
do Olympico. Este é o caminho para o crescimento do nosso esporte. Sejam bem-vindos 
novos apoiadores.
  
Nossa festa Junina superou todas as expectativas, o ambiente estava propício ao lazer 
e, acima de tudo, ao resgate cultural das tradições mineiras, agradando das crianças aos 
adultos. Agradeço a todos que se empenharam para que alcançássemos mais este sucesso.
 
Os torneios Internos do Clube já têm sucesso garantido. A cada edição, são mais presti-
giados. Destaque especial ao torneio de Xadrez, uma novidade que agradou a todos os 
participantes.

Convido a todos para participarem das Olympiadas, um evento dinâmico e interativo que 
abrange todas as faixas etárias em várias modalidades esportivas. faça sua inscrição, o 
torneio irá acontecer no mesmo mês das Olimpíadas, em agosto.
  
forte abraço,
 
Nismar

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

PaLaVRa DO PRESIDENTE

   Somos gratos 
a todos que têm 
apoiado o nos-

so compromisso 
com a forma-

ção esportiva do 
Olympico. Este é 
o caminho para 

o crescimento do 
nosso esporte. 

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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“Com surpresa, recebi o convite para a Diretoria de Vôlei feminino 
e me senti muito honrada. Um trabalho bastante diferente do que 
estou habituada, mas com grande significado. fui atleta durante 
minha adolescência e, hoje, jogo no time Adulto/master. Quero 
contribuir para que o meu Clube do coração continue transforman-
do vidas, dando oportunidades, promovendo saúde e bem-estar, 
mostrando às atletas o valor do esporte, da convivência, da luta 
pela superação pessoal e da equipe. Este é o meu principal objeti-
vo. Conto com toda a equipe do Clube para exercer minha função 
com competência, empenho, disposição. Agradeço como fui recebi-
da por todos e mãos à obra.”

“Quem sou eu? Leopoldo Pires de Castro, engenheiro civil, casado, duas filhas. Passei boa parte do tempo livre da 
minha infância e juventude no Olympico. fui atleta da Natação de 1970 a 1971 e, do Vôlei de 1972 a 1976. tenho 
inúmeras boas lembranças dos amigos que tinha e ainda tenho aqui.

fui convidado para ajudar o Vôlei masculino. Assumi com muito orgulho e espero conseguir fazer um bom trabalho.
Defini uma meta pessoal: resgatar a excelente imagem que nossa equipe de Vôlei já teve no cenário nacional. Sei que 
pode parecer utopia, mas toda viagem precisa ter um ponto aonde se quer chegar. 

Entendo que o segredo de sucesso em qualquer empreendimento está no planejamento, dedicação e foco nos resulta-
dos, comemorando cada passo como uma vitória. 

O Olympico já formou grandes atletas em todos os esportes, a partir 
de suas categorias de base. Quanto mais cedo o atleta começar no 
esporte, maiores serão suas chances de se destacar e seguir carreira 
profissional, o que é foco para todos ou quase todos os que dedicam 
horas e horas em treinamento e preparação física. 

Assim, buscarei voltar com as categorias de base, a partir do próximo 
ano. Pode parecer estranho estipular projetos de longo prazo tendo 
eleições a cada biênio, mas não vejo outro caminho para quem tem 
amor pelo Olympico e quer vê-lo no topo de todas as competições. 
O mais importante é plantar a semente.”

Isabel Marinho Teodoro Meniconi - Diretora de Vôlei feminino

Leopoldo Pires de castro - Diretor de Vôlei Masculino

Foto: Fernando Robert

Foto: Fernando Robert
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Redação: Adelina Sette / Fotos: Fernando Robert

Gabriel Gatti, da equipe Infanto-juvenil do Olympico, 
iniciou: A empresa costuma realizar torneios internos 
entre os funcionários para incentivar o esporte?

L.g. A Arcelormittal tem muitas unidades industriais, no 
Brasil são 29. É difícil juntar todos os funcionários para fazer 
torneios. mas temos clubes na maioria das cidades, onde são 
feitas competições recreativas. Os funcionários são incentivados 
a participar porque o esporte traz disciplina, organização, foco, 
espírito de equipe e tudo isso estimulado de forma lúdica reflete 
no trabalho. também auxilia na preservação da saúde e gera 
benefícios para o ser humano, para sua vida adulta, porque traz 
responsabilidade e influencia positivamente no comportamento 
da pessoa. A Arcelormittal preza a saúde e o bem-estar de seus 
funcionários. fui sócio-atleta do Olympico, entre 12 e 13 anos, 
equipes Pré-mirim e mirim de futebol de Salão. O Olympico está 
na minha formação, no meu coração, embora nunca tenha sido 
sócio.  Há 43 anos, na primeira partida de futsal que disputei 
no Campeonato Interclubes, era reserva do time e, ao entrar em 
campo, um lateral adversário esbarrou nas minhas costas e fiz 
um movimento brusco de defesa. Nem cheguei a pegar na bola, 
em cinco segundos fui expulso. Um aprendizado imenso para a 
minha vida! fracasso total. Com isso, aprendi a vacilar menos.

Naila Macedo (13): O que a ArcelorMittal espera de 
nós, atletas? 

L.g. Uma empresa tem um conjunto de valores e princípios. 
respeito entre as pessoas, preocupação com a imagem perante 
a sociedade. Por que investir em patrocínio? Porque existem Leis 
federais, Estaduais e municipais de Incentivo ao Esporte que 
facilitam o patrocínio a projetos bons como os do Olympico e de 
outros clubes. A Arcelormittal acredita que, ao apoiar os atletas, 
está contribuindo para uma sociedade melhor, para existirem 
pessoas com qualidade de compromisso, disciplina. Estaremos 
sempre atentos se está sendo bem executado, se os atletas têm 
uniforme adequado e se há uma equipe de profissionais compe-

tentes para atender e gerir esse processo de desenvolvimento. Se 
essa equipe tiver vitórias, ótimo. mas a nossa principal expecta-
tiva é que o Olympico consiga fazer um trabalho bem feito com 
o maior número de atletas. Aqui, tem... 370 jovens no total! É 
muita gente para ser trabalhada. Esperamos de vocês que sejam 
pessoas melhores!

Layra Arantes (17): Qual a expectativa que a Arcelor-
Mittal tem dessa parceria com o nosso Clube?

L.g. Expectativa de estar contribuindo com um Clube que tem tra-
dição, uma história super importante para Belo Horizonte, para 
o bairro da Serra e para o esporte especializado. Sabemos que 
estamos apoiando gente séria, trabalho de qualidade. Desejamos 
que essa parceria seja duradoura porque estamos muito felizes 
com o retorno. O acompanhamento constante é porque damos 
valor a essa parceria e zelamos pelo nome da Arcelormittal. Ao 
associarmos nosso nome a um clube da projeção do Olympico, 
estamos confirmando que somos uma empresa séria porque 
somos parceiros de um Clube sério.

Pedro Maciel (18): A ArcelorMittal promove, para os 
funcionários, palestras sobre esporte, qualidade de 
vida?

L.g. Sim. Esse é um tema muito importante. A indústria side-
rúrgica não se limita a fabricar aço. Existem várias etapas de 
transformação do aço até o produto final, um processo longo 
que envolve riscos de saúde, integridade física, como quaisquer 
atividades industriais. O mais importante para a Arcelormittal são 
as pessoas que trabalham lá. máquina se compra, mas quem a 
conduz tem que saber se cuidar e do colega que está ao lado. 
tem que ter saúde. No final de abril, aconteceu o Dia mundial da 
Segurança na Arcelormittal. todas as suas unidades industriais no 
mundo, 290 mil empregados em mais de 60 usinas e fábricas, 
param o dia inteiro para falar sobre segurança. Em setores que 
não podem parar, há revezamento. Em outubro, é o Dia mundial 

da Saúde. A empresa dedica muito tempo e dinheiro a esse as-
sunto porque é muito sério. E o esporte está embutido na questão. 
A ginástica laboral para os empregados nas unidades industriais 
é uma delas. 

Pedro Maciel (18): Que medidas a ArcelorMittal está 
tomando nesse momento de crise?

L.g. São muitas. Diminuiu a produção, voltou o foco comercial 
para exportação, tem avaliado os processos internos em todas 
as áreas. Um momento duro, apesar da Arcelormittal ter sido a 
indústria que menos demitiu. Uma pergunta importante porque 
se a empresa vende menos, tem menos recurso para aplicar em 
leis de incentivo. mas acredito que o patrocínio do Olympico não 
está em risco porque para aprovação dos projetos, há um comitê 
que analisa uma série de critérios e o Olympico atende todos. 

Rafaela Almeida, Marketing: Qual o motivo do apoio à 
base e, não, a um atleta de ponta? 

L.g. Nossa opção por investir na base é uma contribuição para 
a sociedade. temos um slogan “transformando o amanhã” e 
consideramos que contribuímos para a transformação do amanhã 
do país, fortalecendo a juventude, oferecendo-lhe a oportunidade 
de um desenvolvimento melhor. Se investíssemos em atletas 
individuais, teríamos recurso para apoiar em torno de 20. Hoje, 
apoiamos quatro mil jovens em nossos projetos de esporte e al-
guns podem vir a se destacar lá na frente. Esta é a ideologia da 
Arcelormittal. 

Pedro Maciel (18): Que precauções a ArcelorMittal 
toma para preservar o meio ambiente?

tomamos muitas iniciativas porque a atividade siderúrgica é 
agressiva. Hoje, muito menos. Existe o olhar para o meio am-
biente da produção da empresa e o olhar para o meio ambiente 
da sociedade. Para a produção nos diversos setores, há equipa-
mentos e procedimentos que fazem com que a poluição gerada 
seja mínima. Por exemplo, com o tratamento, a água utilizada 

no processo de produção pode ser 99% reutilizada. Quando é 
devolvida para o rio está mais limpa, devido à filtragem. temos 
a ISO 14.000, uma certificação exigida para que as empresas 
possam vender seu produto no exterior. Quanto ao cuidado com 
a sociedade, no caso de epidemias, criamos campanhas internas 
e levamos para os funcionários as da sociedade. Estímulo para 
o desempenho da cidadania. Enfim, é complicado, mas não dá 
para viver sem mineração. A humanidade precisa do aço. Ele está 
presente em grande parte dos produtos. Portanto, esse aço tem 
que ser bem feito, com muito cuidado para se evitar poluição.

Encerrando, a coordenadora de Esporte, Sofia, agradeceu em 
nome do Olympico pela presença de Leonardo gloor, pela opor-
tunidade de conhecer melhor a empresa que apoia o esporte do 
Clube e pela importância desta parceria. Por sua vez, Leonardo 
agradeceu a todos e, principalmente, aos atletas que honram o 
nome da Arcelormittal na camisa.

Leonardo Gloor, diretor da Fundação ArcelorMittal, nos deu a honra de dedicar uma 
tarde para bater papo com nossos jovens atletas. Iniciando uma parceria com o Olympi-
co Club, a ArcelorMittal tem demonstrado uma participação efetiva e motivadora junto 
aos atletas das categorias de base. Em um encontro bastante descontraído, os jovens 
tiveram a oportunidade de compartilhar do conhecimento e experiência de Leonardo 
Gloor, em relação à filosofia e atuação da empresa no incentivo ao esporte em geral. 

Leia a entrevista na íntegra, em nosso site. www.olympico.com.br
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Foto: Andressa Abecassis

Foto: Pró Vôlei Categorias de Base

Fotos: Arquivo Pessoal Rogério

VôLEI MaScULINO

copa cidade Maravilhosa copa arcelorMittal / Mackenzie

Pai e filho vestem a camisa do Tricolor Em junho, o Olympico recebeu a ilustre visita de 
rogério fernandes, ex-atleta que brilhou no cenário 
do Vôlei nacional. Sua visita foi muito importante e 
emocionante, principalmente pelo motivo que o trou-
xe até aqui: seu filho, gabriel fernandes, que hoje é 
jogador da categoria Sub-16 de Vôlei e escolheu o 
nosso tricolor da Serra, pois sonha seguir os passos 
do pai.

rógerio começou sua carreira de Vôlei no Olympico 
em 1999 e defendeu nossas cores até o ano de 2002, 
quando já estava na categoria Infanto-juvenil. Duran-
te sua trajetória, defendeu o minas tênis, sendo eleito 
o melhor bloqueador da temporada 2004/2005 e o 
Sada Cruzeiro, onde conquistou a Superliga em 2012 
e o Sul-americano de Clubes, no mesmo ano. Em 
2015, o atleta encerrou sua carreira no Vôlei. 

Obrigado rogério, visitas como a sua nos mostram 
que seguimos pelo caminho certo na preparação da 
base do esporte!

A equipe Infanto-juvenil de Vôlei feminino disputou, entre os 
dias 26 e 29 de maio, a 3ª edição da Copa Cidade maravilhosa, 
no rio de Janeiro. A equipe do tricolor da Serra ganhou duas das 
cinco partidas disputadas e conquistou o 7º lugar da competição. 

Durante o mês de maio, a equipe Sub-18 do Olympico dispu-
tou a 3ª edição da Copa mackenzie / Arcelormittal de Vôlei. As 
nossas meninas conquistaram o 3º lugar ao ganharem por 3 x 1 
da equipe da Prefeitura de Betim. Na ocasião, a jogadora maria 
Júlia Santos foi eleita a melhor atleta da partida. A final do cam-
peonato foi disputada pelas equipes do minas tC e mackenzie, 
terminando com um placar de 3 x 1 para as minas tenistas

Como é de conhecimento público, o Olympico está executando, com o apoio da Arcelor-
Mittal, o projeto ATLETA OLYMPICO que está beneficiando todas as nossas modalidades 
esportivas.

O projeto é fomentado pelo programa MINAS ESPORTIVA INCENTIVO AO ESPORTE que 
viabiliza o apoio financeiro oferecido por empresas a projetos esportivos aprovados pela 
Secretaria de Estado de Esportes (SEESP), através da dedução do saldo devedor mensal 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), também 
conhecido como “ICMS Corrente”.

Em setembro de 2015, protocolamos junto à SEESP - Secretaria de Estado de Esportes de 
Minas Gerais, dois projetos esportivos: ATLETA OLYMPICO I e ATLETA OLYMPICO II.

Em junho deste ano, ambos foram aprovados e contam com o patrocínio de 100%, da 
ArcelorMittal.

É gratificante podermos contar com empresas que acreditam no esporte como agente de 
inclusão social. 

Ações como esta nos motivam a aperfeiçoar, ainda mais, nosso trabalho de formação de 
cidadãos através do esporte.

O Olympico Club está com as portas abertas a novas parcerias e à troca de experiências, 
pois elas dignificam o trabalho, expandem horizontes e criam oportunidades.

Texto: Simone Queiroz/ Foto: Natação Olympico
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IV copa Olympico de basquete

futsal brilha no 1º Turno do 
Metropolitano

Olympico na Seleção Mineira
homenagem nas comemorações 
dos 70 anos do ginástico

baSqUETE

Liga Ouro, a porta de entrada 
para a Nbb

A 4ª edição da Copa Olympico de Basquete foi um sucesso e 
nosso tricolor da Serra fez bonito na competição. Entre os dias 
18 e 22 de maio, o Olympico organizou mais uma edição desse 
campeonato que está oficialmente no calendário das federações.

Na Sub-13, o Olympico conquistou a prata, após uma acirrada 
final conta a equipe do minas tC. também disputaram essa cate-

goria as equipes do álvares Cabral (ES) e ginástico (mg).

Na Sub-17, o nosso tricolor da Serra ficou com a 4ª colocação.  
Quem se sagrou campeão, foi também a equipe do minas tênis. 
Essa categoria ainda contou com a participação das equipes  do 
minas Brasília (Df), álvares Cabral (ES) e mackenzie Esporte 
Clube (mg).

A equipe ginástico/Olympico encerrou sua participação na Liga 
Ouro de Basquete Adulto com um placar de 3 x 0 nas semifinais 
para o Vasco da gama, campeão da edição deste ano. Liga 
de acesso a NBB, a Liga Ouro contou com a participação das 
equipes Campo mourão, Vasco da gama e Sport recife, além do 
ginástico/Olympico. fruto de uma parceria entre dois importan-
tes clubes formadores de Belo Horizonte, o ginástico/Olympico 
venceu cinco dos 12 jogos que disputou na fase classificatória e 
terminou a competição em 3º lugar.

O Olympico Club recebeu uma homenagem do Esporte Clube 
ginástico em reconhecimento especial pela relevante parceria es-
tabelecida em prol do Basquete mineiro. A homenagem aconteceu 
no dia 2 de maio, na Câmara municipal de Belo Horizonte, durante 
a solenidade em homenagem aos 70 anos do Clube ginástico.  Es-
tiveram presentes representando o Olympico o presidente, Nismar 
Alves, o vice-presidente financeiro, Valter francisco e os diretores 
flávio magalhães, Walfrido garcia e Leopoldo Pires.

Foto: Fernando Robert

Foto: Federação Mineira de Futsal

Foto: FM Futsal

Foto: Sofia Bicalho
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O futsal do Olympico representou bem o nome do tricolor da 
Serra no 1º turno do Campeonato metropolitano. Com uma 
campanha excepcional, todas as equipes conquistaram boas 
posições. O Sub-11 e o Sub-13 se sagraram campeões do turno, 
já as equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-20 ficaram com o vice-
-campeonato.

O Olympico estará bem representado na Seleção mineira de 
futsal Sub-15. Isso porque dois atletas nossos, Alexandre de Je-
ruzalém  e João Vitor Peixoto, foram convocados para disputar o 
Campeonato Brasileiro de Seleção.  Estamos torcendo por vocês, 
rapazes!

Uma parceria que tem tudo para dar certo. Podemos definir assim 
a parceria entre o futsal do Olympico Club e o da Prefeitura de 
Contagem, para a temporada 2016 das equipes Sub-17 e Sub-
20.

A parceria foi concretizada após o contato entre os 
treinadores Henrique Barcellos de Contagem e rafa-
el Cozzi do tricolor da Serra. Ela ajudará na execução 
do Projeto Esporte na Cidade e tem como objetivo 
principal fortalecer o futsal em minas gerais, au-
mentando assim a força das duas equipes. O projeto 
só conseguiu ser realizado graças ao patrocínio da 
mBr, Patrus e tambasa e apoio do “De Peito Aberto 
Incentivo ao Esporte” e da Secretaria municipal de 
Esportes, Lazer e Juventude de Contagem.

O Olympico cederá toda sua estrutura física, seus 
profissionais e os atletas. Contagem entrará com sua 

comissão técnica e atletas. Para o diretor de futsal do Olympico, 
Walfrido garcia, ”graças a essa parceria poderemos dar sequên-
cia ao nosso trabalho de oportunizar aos nossos atletas jogarem 
no Olympico até a fase adulta, reforçando os laços de amor ao 
nosso esporte e ao Clube”.

Parceria com Prefeitura de contagem promete fortalecer nossas equipes

Estamos na torcida pela sequência de bons
 resultados no 2º turno! Parabéns, garotada!

Foto: LNBFoto: Rafaela Almeida

Nismar Alves, Márcio Tibo e Flávio Magalhães na homenagem

Resultados Sub-13 Resultados Sub-17
1º minas tC
2° Olympico

3º álvares Cabral
4º ginástico 

melhor técnico: Zânio gontijo - Olympico Club
melhor jogador: theo - Olympico Club

melhores alas: Vítor - minas tC 
e rodolfo - álvares Cabral

melhores pivôs: matheus - minas 
tC e richard - Olympico Club

melhor armador: theo - Olympico Club

1º minas tênis Clube
2º minas Brasília
3º álvares Cabral
4º Olympico Club

5º mackenzie
melhor técnico: Paulo César - minas Brasília

melhor jogador: Osvaldo - minas Brasília
melhores alas: ramon - álvares Cabral 

e mário - Olympico Club
melhores pivôs: matheus - minas 

tC e Samuel - Olympico Club
melhor armador: robson - minas tC
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Fotos: Renata Silva / SEESP

Fotos: FAM

Participação especial no campeonato Sênior 

copa arcelorMittal

clube sedia campeonato faM Mirim 

Olympico é homenageado na Secretaria de Esporte de Minas gerais
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O Olympico disputou, no dia 30 de abril, a Copa Arcelormittal 
de Natação  nas categorias Pré-mirim, mirim e Petiz. A competi-
ção aconteceu no mackenzie e contou com a participação de 51 
atletas.

Ao final, o Olympico Club ficou com a 3ª colocação geral e o 2º 
lugar no quadro de medalhas, sendo 10 ouro, 8 prata e 8 bronze, 
além de prata no revezamento.

Parabéns a todos os atletas que melhoraram as suas marcas e 
nadaram de forma brilhante.

No dia 14 de maio, foi realizado no Olympico Club o fEStIVAL 
fAm mIrIm DE INVErNO 2016, com a participação de seis 
equipes (Academia Albatroz /Sander,  makenzie  Esporte Clube, 
minas tênis Clube, CAt maré, Jaraguá Country Club e Olympico 
Club).

Segundo o técnico Leandro Luiz murchd Santos, “o evento é con-
siderado como o Campeonato mineiro mirim, fechando o primeiro 
semestre da categoria em 2016”. 

Com um total de 101 participantes, sendo 10 do Olympico, os 
nossos atletas nadaram com muita garra, conquistando várias 
medalhas e ótimas colocações, sendo o destaque para todos os 
que melhoraram suas marcas e nadaram de forma brilhante. 
Em um total de 16 medalhas, o destaque especial foi para a 
escolinha de Natação que participou pela primeira vez do evento, 
mostrando que “estão no caminho certo”.

foi de suma importância também a montagem de um stand, 
distribuição de algodão doce e pipocas pela OCULArE, patrocina-

dora da Natação, mostrando de maneira singular a participação 
e colaboração no evento, ao que o Olympico Club agradece.

A convite do secretário de Estado de Esportes, Carlos Henrique, 
e do secretário Adjunto, ricardo Sapi, os atletas da Natação que 
integram o Projeto “Atleta Olympico” estiveram, no dia 27 de 
junho, na Cidade Administrativa apresentando os troféus con-
quistados no Campeonato mineiro de Natação. 

Na competição, nossos atletas conquistaram o 3º, 5º e 6º lugar 
nas categorias Júnior, Juvenil e Petiz, respectivamente e com as 
vitórias da atleta Ariana martins em diversas modalidades, ela 

alcançou a liderança do ranking brasileiro na categoria Petiz.

O secretário Carlos Henrique ressaltou o papel do esporte na for-
mação do jovem. “temos, na prática esportiva, uma importante 
ferramenta de transformação social e vocês são nossa esperança 
para levar minas gerais a se tornar referência no esporte no país 
e, quem sabe, no mundo”, destacou.

A equipe de Natação do Olympico participou, entre os dias  27 e 
28 de maio, da  XVII Super Copa disputada em Belo Horizonte, 
no minas tênis Clube.

Nossa equipe conquistou o 5º lugar geral, mas o destaque ficou 
para o 3º lugar conquistado na categoria Júnior entre os 12 
clubes participantes.

Parabéns a todos os atletas e à comissão técnica pela conquista.

Equipes participantes: Olympico Club/Oculare, Aqualino Sport 
Ltda mE, Ass. Esport. rec. Usipa - mg, Clube Bom Pastor, Clube 
rec. e Esportivo dos Servidores Públicos, Estrela do Oeste Clube, 
mackenzie Esporte Clube, minas tênis Clube, Pica-Pau Country 
Club, Praia Clube, Sesi Esport mg, Sport Club Juiz de fora.

Atletas Participantes:
Hugo Drumond Chaves, Paulo rogério Scultori telles de 

Azevedo, thiago Viane Bragião, David Quintiliano Pereira Vargas

 Destaque:
Nosso atleta Hugo Drumond Chaves foi Campeão mi-
neiro nos 1500m Livre e 50m Costas; Prata nos 200m 

Costas e 400m Livre e 5º lugar no 200m Livre.

Campeonatos disputados: 5

Medalhas conquistadas: 167 

Medalhas de Ouro: 98

Medalhas de Prata: 33

Medalhas de Bronze: 36

DESTAQUE:

Ariana Martins - Campeã mineira Petiz

Hugo Drumond - Campeão mineiro Júnior

RESULTADOS DA NATAÇÃO

DESTAQUE

    Texto:  Francisco Marzano - diretor de Natação /  Foto: FAM

Valter, Nismar Alves, Ariana, Carlos Henrique e Ricardo Sapi O secretário recebe os atletas do Olympico
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OLyMPIcO NaS OLíMPIaDaSSócIO PaRTIcIPa DO US OPEN 2016

é caMPEãO!!! VISITa ILUSTRE

cONgRESSO NacIONaL DE 
cLUbES

Como se referir a uma pessoa que se dedica com tanta 
persistência e otimismo ao esporte, especificamente, 
ao Vôlei? Um entusiasta que contagia todos à sua 
volta. Assim é Carlos Bomfim ou Carlão, ex-diretor de 
Vôlei do Olympico por 8 anos consecutivos e incenti-
vador da categoria master de Vôlei.

Nas disputas de campeonatos de Vôlei pelo Brasil 
afora, ficou conhecido e, no último que aconteceu em 
Santos, foi convidado pelo tB Volleyball de São Paulo 
para fazer parte do time formado por atletas de vários 
estados brasileiros para competir no US OPEN 2016, 
em Orlando, Califórnia-USA. Este torneio é disputado 
por times e, não, países. 

Este é o maior evento de Vôlei do mundo. Acontecem 
vários torneios, simultaneamente, que contemplam 
equipes profissionais, de universitários, master 
masculino e feminino (acima de 40 anos), de pa-
ralímpicos, pessoas com dificuldades especiais como 
Síndrome de Down e, pasmem, atletas com mais 
de 80 anos! todos os participantes são igualmente 
respeitados como atletas, sem nenhuma conotação 
de caridade, em uma verdadeira inclusão social.

Orange Country International Center é o maior centro 
de eventos do mundo. Conta com 50 quadras clima-
tizadas, onde acontecem jogos durante o dia inteiro. 
Com uma organização extremamente profissional, no 
ato da inscrição, o atleta já tem garantido o seguro 
para qualquer atendimento médico. Além da estrutu-
ra de marketing, há um centro de atendimento médi-
co imediato com uma equipe de 10 a 15 profissionais 
à disposição.

Além dessa incrível e rica experiência, Carlão retor-
na com a vitória de sua equipe na Chave Bronze. A 
revista anual do US OPEN trará as fotos de todos os 
vitoriosos. 

E a turma do Vôlei feminino é que saiu ganhando, 
pois o Carlão fez uma palestra para elas sobre essa 
oportunidade que lhe surgiu. mas, isso é matéria 
para o nosso site... acompanhe!

carlão participa de um mega evento nos Estados Unidos atleta participa de revezamento da 
Tocha Olímpica

Daniel cardozo se sagra campeão 
da copa do brasil de Squash

Líbero Serginho divide experiência 
com atletas do Olympico

Olympico marca presença no 
congresso brasileiro de clubes

Texto: Adelina Sette / Foto: Arquivo Pessoal Carlão
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O atleta da Natação Lucas Pereira Barbosa mendes realizou seu 
sonho ao ser escolhido pelo Comitê Olímpico para participar da 
cerimônia de revezamento da tocha Olímpica que aconteceu na 
cidade de Curvelo, sua cidade natal, no dia 10 de maio. É o 
tricolor da Serra nas Olimpíadas.

O Olympico Club garantiu presença na edição 2016 do Congresso 
Brasileiro de Clubes, sendo representado pelo presidente Nismar 
Alves e por sua esposa regina. O Congresso aconteceu dos dias 
27 a 29 de maio, no Hotel royal Palm Plaza, em Campinas-SP.  
O evento contou com a participação de centenas de dirigentes 
e profissionais de Clubes de todo o país e possibilitou uma rica 
troca de experiências. Os participantes também aproveitaram as 
palestras técnicas e motivacionais e oficinas com temas relevan-
tes aos Clubes.

Em maio, o sócio Daniel Cardozo se sagrou campeão da Copa do 
Brasil de Squash 2016. O campeonato foi disputado em Belo 
Horizonte e teve a participação de atletas de SP, rJ, PB, BA, mg, 
Df e outros estados. Em uma final mineira, Daniel foi o campeão 
pela 3ª classe. Agora é comemorar e voltar aos treinos, pois em 
novembro, acontecerá o Campeonato Brasileiro em Brasília. 

Em maio, o líbero Serginho, que atua pela equipe do SADA 
Cruzeiro, bateu um papo com as equipes de Vôlei feminino e 
masculino. Em um momento descontraído, ele dividiu com nos-
sos atletas um pouco da sua história no esporte, contando o que 
passou para chegar onde está hoje.  O líbero ainda mostrou aos 
atletas a importância do estudo e da dedicação ao esporte. No 
final, Serginho ficou à disposição para perguntas, autógrafos e 
fotos.
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Fotos: Fernando Robert  e Mariana TavaresaRRaIÁ DO OLyMPIcO
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Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

“Nois trupica mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai...”
foi ao som de clássicos do sertanejo, na voz de rick Sollo, que realizamos a tradicional festa Junina de 2016.

 A festança deste ano ainda teve a participação da banda Odilara, abrindo o evento e tocando o melhor do samba. O DJ felipe 
rhommel agitou o Lounge Jovem, com as músicas para a garotada.

Para não fugir da tradição, contamos ainda com a tão esperada quadrilha dos atletas, as variadas barraquinhas de comidas típicas e 
o espaço kids com pula pula, piscina de bolinhas e o disputadíssimo touro mecânico.

Eita que o nosso arraiá foi bão dimais! Um sucesso só. E ano que vem tem mais. Agradecemos a presença dos sócios, seus convidados 
e dos associados da AStttEr.

Nismar e o diretor Flávio recebem a diretoria do Ginástico E. C.
Nismar com Carlos Rocha, presidente do Mackenzie

 e sua esposa

Vereador Pelé do Vôlei prestigia o Arraiá do Olympico
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haPPy hOUR Fotos: Fernando Robert

Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

18/03 - Renatinho e Nízia 

20/05 - Maurício Viana

8/04 - Roda Moinho

10/06 - Rodrigo borges

22/04 - Samuel

24/06 - Paulinho Tigre

Atenção!
Associado, visando o seu conforto em nossos eventos, às sextas, o valor do convite para não sócio foi rea-

justado para r$10,00. Cada cota tem direito à compra de cinco convites por Happy Hour e dois por Seresta. 
Você poderá retirá-lo na secretaria do Clube, de segunda a sexta, de 9 às 19h. Esse convite dá direito 

apenas à permanência no evento, sendo proibido o uso de outras dependências do Clube.

O tradicional Happy Hour do Olympico continua a todo vapor. Quinzenalmente, o associado pode aproveitar a música de qualidade, 
de diferentes gêneros, no varandão do Clube. Na ocasião, os restaurantes do Olympico oferecem deliciosos aperitivos para os asso-
ciados poderem curtir ainda mais a noite. Esperamos por você. Confira a programação, reúna os amigos e venha para o Olympico!
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EVENTOS NO cLUbE Fotos: Fernando Robert Fotos: Fernando Robert

Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

hidro Recreativa Domingo Musical

Seresta - 01/04

Um domingo doce, fofo e divertivo

Porque elas merecem...

Seresta - 29/04

PÁScOa

DIa DaS MãES
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Os finais de semana do Olympico estão cada vez mais animados. 
Preparamos atividades variadas para toda a família se divertir. E 
todas são gratuitas, elaboradas especialmente para o lazer dos 
associados do Olympico Club.

Em toda última sexta do mês, os sócios podem curtir uma noite 
agradável, embalados pela seresta. O evento acontece no varan-
dão, de 19 às 22h. mesmo muito atarefado, o Coelhinho marcou presença na Páscoa 

do Olympico, distribuindo ovinhos para as crianças presentes. A 
garotada ainda pôde sair igual a um coelhinho: com pinturinha 

temática e orelhinhas. Para fechar o dia, o Coelhinho participou 
do nosso tradicional Aulão de Hidro. 

O Olympico não podia deixar de homenagear as mães em uma 
data tão importante. No dia 8 de maio, organizamos um dia 
especial para elas. As 150 primeiras mães que compareceram ao 

Clube receberam um lindo mimo. Quem ainda esteve aqui pôde 
contar com massagem realizada gratuitamente pelo renatinho e 
música ao vivo, na voz de melissa freire e Clóvis Aguiar.

Semanalmente, aos domingos, de 11 às 12h, os associados 
podem aproveitar uma animada Hidro recreativa na piscina 
semiolímpica.

também aos domingos, mensalmente, vocês podem conferir o 
Domingo musical, no qual os melhores cantores, de diversos 
gêneros, alegram sua tarde.

fiquem de olho em nossa programação e divirtam-se!
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Fotos: Fernando RobertbaILE DO TRIcOLOR

Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

Aguarde, em breve repetiremos a dose!

Vermelho, azul e branco, essas eram as cores 
mais vistas na noite do dia 6 de maio, no Salão 
Social. Todos entraram no clima do Baile do 
Tricolor. 

A festa, inspirada nos anos 80, foi um sucesso 
entre os associados. Ao som da banda Putz 
Grilla, a animação tomou conta, noite afora. O 
Tricolor foi festejado com entusiasmo e alegria 
como merece. E para fechar o evento com chave 
de ouro e confirmar o sucesso, os presentes ain-
da puderam se deliciar com os petiscos e doces 
do Mariah Buffet. 

Uma noite para homenagear 
o Tricolor da Serra
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caLENDÁRIO ESPORTIVO  E SOcIaL

happy hour (19 às 22h)

hidroginástica (11 às 12h)

Domingo Musical (12 às 15h) 

Seresta (19 às 22h)

colônia de férias (08h às 17h)

Olympiadas

Dia dos Pais

22/07, 05/08, 19/08, 02/09, 

23/09

Todos os domingos 

17/07, 14/08 e 18/09

29/07, 26/08 e 30/09

25 a 29/07

06/08 a 24/09

14/08

Eventos Data

Confira abaixo como ficou a pontuação final:

Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

29

TO
R

N
E

IO
S

 IN
TE

R
N

O
S

 

Fotos: Fernando RobertTORNEIO DE fUTSaL

Durante os meses de maio e junho, os associados participaram 
do tradicional torneio de futsal. A Liga Olympico Panelaço Inglês 
reuniu em torno de 70 competidores, divididos em equipes que 
receberam o nome de times do campeonato inglês: Leicester, 
Arsenal, tottenham, Liverpool, Chelsea e manchester City.

A confraternização aconteceu, após uma final disputadíssima 
entre o Leicester (equipe composta por gabriel, Evandro, guilher-
me Cirilo, Batata, Luís, rafael, Leandro, furtado, Bola marreco, 
Bolota e rafinha) e tottenham (composta por Daniel, filipinho, 
rogerinho, Bráulio, rui, tiago morais, mateus Bomfim, Diogo 
Bomfim, tiago Nakapa, fabinho, rodrigo Costa) que terminou 
com o placar de 6 x 4, respectivamente.

Conheça, abaixo, como ficou a classificação e a seleção do cam-
peonato.

Nesta edição, com objetivo de aumentar a interação dos asso-
ciados com o torneio, o diretor rossano implementou um Bolão 
do campeonato. Nele, os sócios que acompanhavam de perto o 
torneio faziam, semanalmente, suas apostas quanto ao placar, 
equipe vencedora e classificação. A cada acerto, eram acumula-
dos pontos. Ao final, aquele que somasse a maior quantidade de 
pontos ganharia um jantar com acompanhante na Churrascaria 
Ambrosio’s.

Os participantes do Bolão superaram a expectativa em número e 
temos certeza de que na próxima edição será ainda melhor.

1º fELIPE (UBá) - 160 PONtOS
2º JOSÉ EUgÊNIO (ZEZÉ) - 149 PONtOS 

3º LUIZ CLáUDIO - 120 PONtOS
4º mArCELO NUNAN - 117 PONtOS
5º DIOgO BOmfIm -  114 PONtOS
6º mAUrO fUrtADO - 104 PONtOS

bolão futsal

Panelaço Inglês entre os sócios

1º Leicester
2º Tottenhan
3º Arsenal 

Goleiro: Gabriel
Fixo: Evandro

Ala Direito: Mateus Bomfim
Ala Esquerdo: Batata

Pivô: Lucas
Artilheiro: Lucas - 13 gols

4º Liverpool
5º Chelsea

6º Manchester City
Seleção do Campeonato

Classificação
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Fotos: Fernando Robert Fotos: Célio Brandão (CB Comunicação)

Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

mais de 35 associados participaram de mais uma edição do tor-
neio de Peteca em Duplas. Os participantes, divididos em quatro 
categorias, entre os meses de maio e junho, disputaram o pódio 
do torneio.  

O encerramento aconteceu no dia 26 de junho com um delicioso 
cardápio, em uma animada confraternização dos participantes e 
da diretoria.

Parabéns aos participantes! Contamos com todos nas próximas 
edições.

DUPLAS CAmPEÃS
CLASSIfICAÇÃO

Categoria C

Categoria B2

Categoria B1

Campeã: fernando Nowicki e túlio
Vice-campeã:  reginaldo fraga e marise

Campeã: Cristiano e Patrício
Vice-campeã: Carlos e Walfrido

Campeã: marcelo e José Eugênio (Zezé)
Vice-campeã: francisco e Lucas

Campeões: João, matheus e Diney 
Vice-campeões:  Alonso, Walney e Wagner
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TORNEIO DE TêNIS

Aconteceu mais uma edição do torneio de tênis, entre os dias 21 
de abril e 21 de maio. Como todas as outras, a competição contou 
com a participação de muitos associados que foram divididos em 
seis categorias: Infantil (8 a 12 anos), Juvenil (13 a 17 anos), 
feminino (acima de 13 anos), B (acima de 18 anos), A (acima de 
45 anos) e A (abaixo de 45 anos). 

Após uma disputa acirrada na final, os competidores puderam cur-
tir um churrasco na confraternização. Os presentes ainda puderam 
se deliciar com clássicos da mPB, tocados por Pedro Augusto.

Aguardem. Em breve, teremos o torneio de Duplas. Esperamos por 
vocês.

Dar sequência a um trabalho que vinha sendo executado com primor sempre é 
um desafio e nos incentiva à superação e entrega pessoal. É com este espírito que 
assumo, novamente, a diretoria de tênis do Olympico Club. É também uma nova 
oportunidade de demonstrar o meu amor por esse esporte e dar um pouco mais da 
minha contribuição para que ele, após se tornar uma realidade para nós praticantes, 
continue crescendo e conquistando espaço no coração e no dia a dia dessa nossa 
“família Olympico”. 

Aproveito para fazer um convite a todos os associados para marcar uma aula expe-
rimental com um de nossos professores e ingressar nesse maravilhoso universo do 
tênis. Com certeza, em algum aspecto, a sua vida vai mudar para melhor.

Sávio - diretor de tênis

faLa DIRETOR

Infantil Campeão: Jakob Kopf    
Vice-campeão: felipe de Paula

Juvenil Campeão: Lucas Kopf    
Vice-campeão Augusto Vaz

feminino Campeã:  Júlia Bueno Chaib   
Vice-campeã: Carolina Corrêa

B + 18 Campeão: gustavo Simões    
Vice-campeão:  gilvan Coelho

A + 45 Campeão: Paulo Beltrão   
Vice-campeão: Sávio toledo

A - 45 Campeão: fernando Alencastro  
Vice-campeão: João Prates

Torneio de Duplas Nossos sócios disputam ponto a 
ponto cada partida

Categoria A
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Texto: Francisco Marzano / Fotos: Luis Filipe LopesFotos: Fernando RobertTORNEIO DE SINUca TORNEIO DE XaDREZ
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Em mais uma edição de sucesso, o Olympico, dos dias 02 a 24 
de abril, realizou mais um torneio de Sinuca. O torneio foi muito 
disputado nas três categorias: diamante, ouro e prata e foi fina-
lizado com uma deliciosa e animada confraternização. Confira os 
premiados.

Após o sucesso como modalidade nas Olympiadas, pela primeira 
vez no Olympico, foi realizado o torneio de Xadrez. Ele aconteceu 
de forma relâmpago nos dias 25 e 26 de junho.  

Organizado e dirigido pelo diretor marzano, foi utilizado “o sis-
tema suíço” através do computador, com o tempo de 15 minutos 
para cada jogador, sendo bem aceito por parte de todos, o que 
corroborou o sucesso do evento.

Ao término do torneio, houve uma confraternização com entrega 
de troféu e medalhas.

Agradecemos o apoio da Casa do  Xadrez na realização desse 
evento.

Em sua segunda edição, o torneio de Vôlei Série B 
deu o start nas competições recreativas de 2016 do 
Olympico Club.  Com mais de 50 inscritos, o torneio 
aconteceu durante o mês de abril.  Como não poderia 
deixar de ser, a competição foi um sucesso!

A final foi disputada entre o time preto (maurício, 
Adriana, Paula, Cristóvão, João Valim, Ewerton, 
álvaro, regis, Nismar, maria tereza, Valéria, Lucia-
na, Henrique e rebeca) e o branco (Diney, Camila, 
Carolina, tiãozinho, matheus, guilherme, João 
guimarães, Allis, Paulinho, Perdigão, fernando, 
Vinicius, José roberto e Daniela) sendo este o que 
se sagrou campeão.  Nesse dia, ainda tivemos um 
jogo exibição com os atletas Carlão, Pimenta, Leo-
zão, thiago, Zezé, César, Lucão, Leo, marcos César, 
Walney, Eugênio, entre outros.

Ao final, além de premiarmos a melhor equipe, foi 
escolhida a seleção do torneio. Os participantes pu-
deram, então, confraternizar ao som de boa música, 
chopp e deliciosa comida de buteco.

Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da SerraDivirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

TORNEIO DE VôLEI SéRIE b
Fotos: Fernando Robert

Categoria DIAMANTE

Categoria OURO

Categoria PRATA

Maior Tacada 

Campeão - roberto Dutra

Vice-campeão - Luís Antônio

3º colocado - Lincoln ferreira

Campeão - geraldo magela

Vice-campeão - João fiuza

3º colocado - Audo Jeremias

Campeão - Léo

Vice-campeão - Octávio

3º colocado - Dr. Agostinho

marcelo Avelar (83 pontos) na categoria Diamante

CLASSIfICAÇÃO

1º lugar - LUIZ HENrIQUE mUNDIN
2º lugar - ABÍLIO ANDrADE

3º lugar - frANCISCO mArZANO

Tradição entre os sócios 1º Torneio de muitos...
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feira de artesanato almoço especial Dia das Mães

campeonato de buraco

bEM VIVERchaMaDa OLyMPIaDaS

Foto: Buritis Faz Arte

Fotos: Rafaella Thomé

Foto: Rafaela Almeida

Em mais uma edição, a feirinha de Artesanato foi um sucesso. 
Idealizada e organizada pela diretora do Bem Viver, Carminha, 
a feirinha reuniu, no dia 1º de maio, mais de 35 participantes 
que puderam expor os mais variados produtos para sócios e 
não sócios. 

Aguarde. Em breve, será organizada mais uma feira.

As meninas do Bem Viver receberam, no dia 11 de maio, um 
almoço especial pelo Dia das mães. A confraternização contou 
com um cardápio delicioso, pensado com carinho pela diretora 
Carminha. Para alegria das meninas, o encontro contou com a 
ilustre presença do presidente do Clube, Nismar Alves e de sua 
esposa, regina.

Aconteceu durante o mês de maio, mais um torneio de 
Buraco Bem Viver.  Essa edição teve um toque especial: 
a homenageada. O torneio deste ano recebeu o nome da 
associada Vaninha Bicalho, figura sempre muito partici-
pativa e presente nos encontros do grupo.

Sendo uma das atividades preferidas de boa parte das 
meninas, os torneios de Buraco são sempre muito compe-
titivos e, apesar de divertidos, as garotas não participam 
de brincadeira. Esse, então, não poderia ser diferente! 

Parabenizamos as participantes e agradecemos, especialmente, à nossa 
querida amiga Vaninha, pelo carinho de sempre!

Olympiadas
2016

Apoio:

Olympico da Serra
www.olympico.com.br

Vôlei | Peteca | Tênis | Tênis de Mesa| Futevôlei | Futsal 
Natação | Basquete | Sinuca | Buraco | Xadrez | Truco

Modalidades

Início das Olympiadas: agosto
 outubroEncerramento:

Inscrição: até o dia 11 de agosto
 R$ 50,00Valor:

Informações 
Matheus - 99236-0049

Cristóvão (Piu) - 99951-1447
Walney (Major) - 99983-8338

As campeãs, Maria Geralda e Marta, ao lado da homenageada Vaninha

 Consuelo e Clotilde

Campeãs

2º lugar
Maria Geralda e Marta 
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movimentos lentos, precisos, feitos com 
equilíbrio e coordenação. O tai Chi 
Chuan pode parecer apenas destinado 
a idosos, mas essa prática milenar tem 
inúmeros benefícios e foi considerada 
pela Harvard* como uma das cinco 
melhores atividades físicas para todas 
as faixas etárias.

Confira abaixo a entrevista com o Prof. 
Hermes Vinícius que ministra as aulas 
de tai Chi Chuan e Kung-fu do Estilo 
Shaolin do Norte, no Clube de Quem 
malha.

1 - Fale um pouco sobre a sua história com o Tai Chi Chuan e outras 
artes marciais.

tudo começou quando eu tinha 9 anos, em uma escola de Kung-fu próxima da 
minha casa. Eu gostava muito de dar chutes e socos no ar, após assistir filmes 
de artes marciais. Pouco tempo depois de ter entrado nessa escola, participei do 
meu primeiro campeonato de Kung-fu onde representei bem o nosso Estado. Algum 
tempo depois, já com 19 anos, comecei a ministrar minhas primeiras aulas.

2 - Quem pode praticar o Tai Chi Chuan? Existe alguma restrição?

todos podem praticar essa belíssima arte marcial chinesa e não há restrições.

3 - Quais os benefícios físicos do Tai Chi? 

Aumento da vitalidade, dando mais energia e disposição; fortalecimento do sistema 
nervoso; aumento da atenção e concentração mental; desenvolvimento pleno do 
potencial mental e espiritual; equilíbrio total de todos os sistemas orgânicos do 
corpo; conquista da serenidade e do equilíbrio das emoções; auxílio na prevenção 
e redução do estresse e da sobrecarga mental; aumento da flexibilidade, propor-
cionando um relaxamento muscular em todo o corpo; fortalecimento do sistema 
imunológico ajudando na prevenção de doenças; superação dos medos e limites; 
combate à depressão e ao Alzheimer.

4 - Você tem alguma história de superação através das artes marciais? 

Sim. Darei o exemplo de uma aluna diagnosticada com ataxia (distúrbio que acar-
reta em significativa perda da coordenação muscular). Essa aluna tinha medo de 
subir e descer escadas, correr e outras atividades do dia a dia. Com a prática do tai 
Chi Chuan e do Kung-fu, ela está recuperando os movimentos e o equilíbrio, saindo 
do estado depressivo, diminuindo a medicação, com a devida prescrição médica, e 
hoje é possível ver em seu olhar a alegria de viver.

*5 of the best exercises you can ever do – Publicado em Harvard Health Publications 
- fev. 2016.

Tai chi chuan - a atividade física ideal para 
qualquer idade
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ATIVO dez/15

ATIVO CIRCULANTE 1.425.440,33
DISPONIVEL 1.425.440,33
CAIXA 20.801,49
BANCOS 196.092,60
APLICACOES FINANCEIRAS 1.208.546,24

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 54.235,36
DEVEDORES DIVERSOS 54.235,36

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 50.177,27
DEPOSITOS JUDICIAIS 50.177,27

PERMANENTE 3.405.439,57
IMOBILIZADO 4.945.064,40
DEPRECIACAO -1.539.624,83

TOTAL DO ATIVO 4.935.292,53

PASSIVO dez/15

PASSIVO CIRCULANTE 385.864,19
EXIGIVEL CURTO PRAZO 385.864,19
FORNECEDORES 185.252,61
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 88.880,26
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 60.872,50
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER 6.744,53
CREDORES DIVERSOS 44.114,29

RECURSOS DE PROJETOS 341.181,18
MINISTERIO DO ESPORTE 341.181,18

PATRIMONIO LIQUIDO 4.208.247,16
CAPITAL SOCIAL 1.118.261,96
SUPERAVIT ACUMULADOS 2.486.958,41
RESULTADO DO EXERCÍCIO 603.026,79

TOTAL DO PASSIVO 4.935.292,53

NISMAR ALVES DOS REIS - Presidente
WANDERSON SOARES CERQUEIRA - Contador CRC/MG 085.191

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(valores expressos em reais)

 

 

 

NOTA EXPLICATIVA 
 
O Olympico Club é uma associação sem fins lucrativos, fundado em 04 de fevereiro de 

1940, com sede em Belo Horizonte, declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei 

Estadual nº. 5.870, de 27 de abril de 1972 e de Utilidade Pública Municipal, pelo Decreto 

Municipal nº. 554, de 8 de janeiro de 1957. O Olympico tem por objetivo proporcionar 

recreação, lazer e cultura aos seus sócios e desenvolver o esporte em suas diversas 

modalidades, além de quaisquer atividades sociais e cívicas. 
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as 

Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
 

Esta nota refere-se especificamente à conta de Aplicações Financeiras do ano de 2015 que 

compreendem os investimentos financeiros realizados e diversificados para maior 

segurança e rentabilidade dos recursos. As aplicações financeiras são registradas pelos 

valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos e diminuídos os custos, até a data 

do balanço. Os investimentos foram originados dos recursos recebidos das 
contribuições de melhorias feitas pelos associados e tem por objetivo a 
aplicação total na aquisição de bens ao patrimônio do clube, conforme 
deliberação dos poderes constituídos. 
Segue abaixo composição conta: 
 

CONTA  APLICAÇÃO 

FINANCEIRA 

SALDO FINAL DE 

2014 

RECURSOS 

INVESTIDOS EM 

2015 

RENDIMENTOS 

AUFERIDOS EM 

2015  
(CUSTOS DIMINUÍDOS NO VALOR) 

SALDO FINAL DE 

2015 

CONTRIBUIÇÕES 

DE MELHORIAS 

523.009,91 337.398,00 103.606,32 964.014,23 

 
NISMAR ALVES DOS REIS - Presidente 
WANDERSON SOARES CERQUEIRA - Contador CRC/MG 085.191 
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Quando a gente cresce, não é apenas 
o nosso corpo que muda. O nosso 

olhar também muda. Ele amadurece. E 
aos poucos, aprende a enxergar mais 

longe. Aprende que a caminhada é mais 
importante do que a chegada e que 

nenhum destino vale a pena quando se 
chega nele sozinho. Aprende a confiar.  

E isso leva tempo. 

É por isso que nos últimos 15 anos, a 
Oculare se tornou uma das melhores 

clínicas de oftalmologia de Minas. 
Porque cuidar dos seus olhos é estar 

ao seu lado para superar desafios, 
ir mais longe. E ajudar você a ver, 

com bons olhos, toda a beleza 
que há na vida. E isso vale toda a 

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

PATROCINADOR OFICIAL DA 
NATAÇÃO DO OLYMPICO CLUB
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