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20 Itens
Peso líquido: 

4Kg

27 Itens
Peso líquido: 

6Kg

Kit Natal Lyra
Descrição:

Azeitona verde com caroço 80g;
Achocolatado em pó 200g;

Bala mastigável sortida 100g;
Batata palha Bello Sabore 100g;

Biscoito champagne Flamboyant 180g;
Biscoito recheado Visconti 125g;

Creme de leite 200g;
Farofa de mandioca Pink 250g;

Gelatina Santa Amália 30g;
Goiabada 300g;

Maionese Quero sachê 200g;
Milho verde 200g;
Panetone Fontini frutas 400g;
Suco concentrado de caju 500ml;
Torrone Montevérgine 45g;
Uva passa sem semente 100g;
Vinho nacional Collina tinto / suave 750ml;
Amendoim japonês 30g;
Bombom Frutabella 68g;
Caixa decorada.

Kit Natal Premium
Descrição:

Bombom sortido Garoto 300g;
Panetone frutas Fontini 400g;

Espumante meio doce Lunar 660ml;
Biscoito champagne Flamboyant 180g;

Macarrão Fusili Specialle 500g;
Goiabada Minas Mais 300g;

Farofa de mandioca Pink 250g;
Vinho nacional tinto / suave Collina 750ml;

Batata palha Bello Sabore 100g;
Milho verde 200g;

Wafer Visconti 120g;
Maionese Quero sachê 200g;

Creme de leite TP 200g;
Leite condensado 198g;

Uva passa sem semente 100g;
Azeitona verde com caroço 80g;
Sardinha 130g;
Bala mastigável sortida 100g;
Gelatina Santa Amália 30g;
Molho de tomate tradicional sachê 340g;
Biscoito recheado Visconti 125g;
Amendoim japonês 30g;
Suco concentrado de Caju 500g;
Torrone Montevérgine 45g;
Pão de mel Bauducco 30g;
Macarrão instatâneo 85g;
Caixa Decorada.

Reservamo-nos o direito de corrigir informações incorretas por motivos de erros gráficos. Compare a composição e o peso das cestas. Qualquer item pode ser substituído 
por outro de mesma gramatura a qualquer momento. Garantimos 10 unidades/quilos 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.

Unidades Mart Minas 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: Santa Maria: (34) 3326-9200 e 
Parque das Laranjeiras: (34) 3319-2702 / Sete Lagoas: (31) 3509-1200 / Uberlândia: Segismundo Pereira: (34) 3221-8730 e 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 / Pouso Alegre: (35) 3423-4033 / Paracatu: (38) 3365-0280

Personalize sua cesta de natal com produtos que você deseja!
Entre em contato com o televendas da sua cidade e faça seus pedidos. Atenção: 
Acima de 50 cestas, o valor mínimo é de R$49,90 (quarenta e nove e noventa) 

cada. Para montagem da cesta, a caixa decorada 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:

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

para você, amigos, familiares e funcionários.

Boas Festas!!!
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Presenteie com uma cesta Mart Minas!
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Estou chegando!
Crianças...

venham participar,

tirar uma foto e se divertir 

com as outras atrações. 

18de
dezembro
de 9 às 13h

Aproveitem e tragam suas cartinhas com os pedidos de Natal.
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programações dos eventos sociais e 
esportivos. 

Olympico da Serra 

Olympicobh

www.olympico.com.br

rua Professor Estêvão Pinto, 735 - (31) 3073 9111 / (31) 3073 9112 
CEP 30220-060 - Serra - Belo Horizonte-mG
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DIRETORIa

Caros amigos, 

É com grande alegria que estamos chegando ao fim de mais um ano com a sensação de 
dever cumprido. Em 2016, vivemos grandes conquistas no Olympico. 

No esporte, crescemos, e a cada dia conquistamos mais espaço no cenário esportivo na-
cional. Isso se deve ao apoio e estímulo de nossos patrocinadores e da grande entrega 
do nosso departamento de Esporte. Neste ano, foram captados r$ 930.033,04 por meio 
da Lei Federal e Estadual de Incentivo ao Esporte, sendo divididos da seguinte forma: r$ 
328.999,36 para o Projeto Excelência no Esporte, r$ 216.196,96 para o Projeto Atleta 
Olympico, r$ 185.999,29 para o Projeto Atleta Olympico I e r$ 198.837,43 para o 
Projeto Atleta Olympico II.

Aos sócios que participaram dos eventos, meu sincero agradecimento, todos foram criados 
e realizados com muito carinho, com o intuito de promover sociabilização. Destaco o 
sucesso e a alegria dos pequenos tricolores no Dia das Crianças, que trouxe um pouco 
do universo circense ao Clube. Nesta oportunidade, aproveito para convidar todos para a 
chegada do Papai Noel, no dia 18 de dezembro. 

Agradeço aos sócios que depositaram em mim a confiança de prosseguir com o trabalho 
à frente da presidência do Clube. Gostaria de reforçar o compromisso em manter um 
mandato voltado aos interesses dos sócios, atletas e funcionários. 

Finalizo com uma proposta de reflexão, afinal, o desfecho do ano é sempre um bom 
momento para refletirmos sobre a vida, momento de recordar, partilhar e agradecer. Que 
o Natal possa ser uma época de renovação e fortalecimento da nossa fé. Que o ano 2017 
chegue repleto de saúde e força de vontade, pois, assim já teremos o essencial para 
alcançarmos nossos objetivos. Que não nos falte trabalho e que a nossa gestão continue 
trabalhando em prol de todos! 

Grande abraço,

Nismar reis

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

que o ano de 
2017 chegue 

repleto de 
saúde e força 
de vontade, 
pois, assim 
já teremos o 

essencial para 
alcançarmos 

nossos 
objetivos. 

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: 14 (Quatorze) 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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GENTE Da GENTEELEIçõES OLyMPIcO cLUb

chico, nosso sócio petequeiro e ex-árbitro de Vôlei 

Figuras importantes como os árbitros são muitas vezes ignora-
das ou, até mesmo, hostilizadas injustamente. mas você já teve 
curiosidade de conhecer um pouquinho sobre esse indivíduo 
responsável por fazer cumprir as regras? Nesta edição, vamos 
apresentar um sócio do Olympico que viveu a arbitragem por 
mais de 30 anos.

Francisco Carlos de medeiros, conhecido carinhosamente pelos 
amigos do Olympico por Chico. É um senhor alegre e cheio de 
histórias pra contar. Graduado em Educação Física pela Escola de 
Educação Física da UFmG, dedicou boa parte de sua vida à arbi-
tragem internacional de Voleibol, conciliando com as aulas que 
ministra, até hoje, no Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte.  

“Na Faculdade de Educação Física, fui convidado por uma colega 
para fazer o curso de arbitragem na Federação mineira de Volei-
bol, em 1974. Fiz o curso e comecei a apitar como estagiário. 
Em 1976, apitei meu primeiro Campeonato Brasileiro Infanto-
-juvenil, em Campinas-SP. Eu já era árbitro regional, na época. 
Foi nesse campeonato que apareceram Xandó, renan, esses 
jogadores da Geração Prata. Depois, eu apitei vários brasileiros. 
Em 85, fui convidado para fazer o curso de árbitro internacional 
na Venezuela, nessa época, eu já era árbitro nacional”, contou 
Chico. 

Chico apitou jogos importantes que ficaram registrados em sua 
memória para sempre: “Teve uma final que eu fiz em 1981, lá 
no Ibirapuera, com 26 mil pessoas: Atlântico Boa Vista x Pirelli. 

Na época, o Atlântico era do rio de Janeiro e o Pirelli de São 
Paulo. Foi um jogo que me marcou pelo público e pela repercus-
são, uma final de SuperLiga. mas eu tive mundiais inesquecíveis, 
apitei Itália e Sérvia montenegro, lá na Sérvia”.

Francisco respirou a arbitragem por exatos 32 anos, se aposentou 
em 2006 devido à idade estipulada pela Federação de Voleibol, 
mas demorou um tempo para ficar totalmente longe das quadras: 
“Depois de 2006, fui delegado da SuperLiga por uns dois anos 
e parei, por conta do trabalho no Colégio Santo Antônio, onde 
sou professor e coordenador e que me toma um tempo muito 
grande”.

Sócio do Tricolor da Serra há 28 anos, começou a frequentar o 
Olympico a convite de amigos: “Tenho muitos amigos aqui, no 
Olympico. Em 1988, eu era sócio de um clube lá no bairro Ouro 
Preto e mudei para o bairro Cruzeiro, na rua Albita. Foi então 
que fui convidado pelo professor Hélcio Nunan e Humberto Pe-
reira, sócios do Olympico, para jogar Peteca. Comecei na Peteca 
e falei que queria comprar uma cota. Isso em 88, desde então 
sou sócio”.

Petequeiro nato, o ex-árbitro mostra suas habilidades nas quadras 
do Tricolor da Serra, sempre aos de finais de semana. Também 
tem como hobby, a pescaria. Anualmente, ele vai ao Pantanal 
acompanhado dos amigos que fez no Clube.  “Sou petequeiro, 
tento jogar Peteca, mas tem uns petequeiros muito bons aqui”, 
falou Chico aos risos. 

9

Foto: Fernando Robert

Foto: Enedina  Prates

A primeira edição da publicação criada para manter viva a 
história do Clube foi um sucesso. Em breve, os sócios receberão 

a última edição da publicação com mais narrativas. 
Agradecemos o apoio de todos que contribuíram com fotos e 
depoimentos para a realização desse trabalho histórico para 

o Tricolor da Serra. O resultado alcançado só foi possível 
graças à partilha de informações de todos os colaboradores.

Olympico Club, desde 1940 formando gerações .  
Nossa missão: “Promover o esporte, o lazer e a 

convivência social, proporcionando a sócios, atletas 
e alunos uma melhor qualidade de vida.”

resultado
Chapa União: 168 votos

Brancos: 3 votos
Nulos: 3 votos

Com uma boa participação dos sócios, 
as eleições que definiram a Presidên-
cia, Conselho Deliberativo e Comissão 
Fiscal do biênio 2017/2018 do 
Olympico Club foram realizadas no 
dia 27 de novembro, no Salão Social.

Participaram do pleito os sócios 
proprietários em situação regular e 
sócios beneméritos. A votação contou 
com 174 votos. 

A chapa União se elegeu com 168 
votos válidos.
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Fotos: Fernando Robert/ Arquivo Pessoal Juliana Foto: Comunicação ArcelorMittal

Estar com a família e se divertir ao mesmo tempo nem sempre 
é possível. Se for longe de casa, fica ainda mais difícil. mas os 
novos sócios Gustavo Cota e sua esposa Juliana rodrigues en-
contraram no Olympico Club a forma de unir o útil ao agradável.

Gustavo tem 35 anos, é analista de sistemas. Juliana é enfermei-
ra e tem 32 anos. Eles são pais do pequeno rafael, de apenas 
cinco meses. moradores do bairro Serra desde o final de 2015, 
o jovem casal buscava um espaço agradável para passar os mo-
mentos de folga.

Gustavo e Juliana encontraram no Tricolor da Serra, um local de 
diversão para toda a família. “Possuíamos uma cota de outro 
clube e sempre gostamos de frequentar. Porém, nos mudamos do 
bairro Gutierrez para o bairro Serra no final de 2015, e as idas ao 
antigo clube ficaram mais esporádicas devido à distância. Como 
moramos a dois quarteirões do Olympico, decidimos comprar a 
cota”, disse Gustavo.

O clima do Clube conquistou a família. A participação efetiva na 
Olympiada contribuiu para fortalecer os laços. “Foi o primeiro 
evento de que participamos. Tínhamos acabado de comprar a 
cota quando a Olympiada ocorreu. Ficamos muito satisfeitos. 
Conhecemos muita gente e, hoje, nos sentimos parte do Clube, 
e isso se deve em grande parte à participação na Olympiada”, 
contou Cota.

Juliana acrescenta: “O ambiente familiar do Olympico com certe-
za é um ponto forte. O Clube ter uma programação cultural como 
o happy hour, festas esportivas como a Olympíada e os torneios 
internos, também nos agrada. O fato de ser um Clube formador 
de atletas e ter sempre competições também nos chamou muita 
atenção”.

Familiarizados no Olympico e cada vez mais frequentadores, o 
casal já indica o Clube aos amigos. “Sempre que encontramos 
com amigos que não são sócios, indicamos o Clube”, falou Gus-
tavo.

Novos membros da Família Olympico

ESPaçO abERTO

a consolidação da Lei Minas Esportiva 

As imagens das disputas e medalhas dos atletas olímpicos e 
paralímpicos do rio de Janeiro são ainda marcantes na memória 
de todos. A superação e a garra dos competidores brasileiros 
mobilizaram a população e ganharam espaço na conversa do 
cidadão comum. No entanto, com o final dos Jogos Olímpicos do 
rio de Janeiro, algumas perguntas ficaram no ar: E agora? Como 
promover a formação de novos atletas brasileiros? É possível 
disseminar uma cultura esportiva no País? Qual é a contribuição 
da iniciativa privada para o esporte atingir o grau de excelência 
na revelação de talentos? 

Em minas Gerais, já existe uma importante ferramenta de incen-
tivo ao esporte. Idealizada pela Secretaria de Estado de Esportes, 
a lei minas Esportiva completou três anos de atividades e é o 
principal mecanismo adotado na área. Atentos à importância e 
ao seu alcance para a inclusão social e descoberta de novos atle-
tas, representantes dos patrocinadores, setor público, federações, 
clubes e ONGs já realizaram dois fóruns neste segundo semestre. 
A intenção é articular o diálogo com todos os envolvidos na for-
mação de jovens atletas, além de debater as suas diretrizes e 
melhorias para aumentar a sua abrangência. 

Apesar dos avanços indiscutíveis como a celeridade de análise dos 
projetos na comparação com outras leis de incentivo e a utiliza-
ção do sistema informatizado de inscrição, a Lei minas Esportiva 
tem ainda grande potencial de fomento e crescimento. Para se 
ter ideia, desde sua criação foram inscritos 801 projetos na área 
esportiva. Entretanto, somente 11% dos projetos foram execu-
tados ou estão em fase de execução (88 projetos em três anos 
de vigência da legislação), uma média de cerca de 30 projetos/
ano. É um número bastante tímido levando-se em consideração 
o tamanho do Estado.  

Outra situação que chama a atenção é o valor do recurso dispo-
nível. Apesar dos valores dos projetos aprovados terem ultrapas-
sado os r$ 68 milhões no período, a captação foi bem abaixo 
do esperado (pouco mais de r$ 25 milhões ou 36,7% do total). 
Em 2016, o valor médio de cada projeto esportivo aprovado é de 
aproximadamente r$ 154 mil. O montante disponibilizado pela 
Secretaria de Estado da Fazenda à Secretaria de Estado de Espor-

tes pelo mecanismo, por sinal, não foi atingido em nenhum dos 
anos. A questão impossibilita qualquer debate para aumentar o 
limite anual no futuro. 

Para o grupo que discute a lei, a indefinição da periodicidade dos 
editais, a separação dos valores dos projetos para elaboração, 
captação e prestação de contas,  o fluxo contínuo para apresen-
tação de projetos, a alta concentração de projetos aprovados 
na região metropolitana de Belo Horizonte e a necessidade de 
qualificar esses profissionais são aspectos que poderiam ser rea-
valiados, com a criação de critérios e alternativas de treinamento. 
Pequenas contribuições para fortalecer ainda mais a lei e atrair 
mais proponentes. São cenários e números bem distantes do 
ideal e que mostram que há um grande caminho a ser percorrido. 
No entanto, a articulação de todos os envolvidos com o esporte 
mineiro é fundamental para contribuir para o fortalecimento e a 
consolidação da lei de incentivo e a formação de nossos futuros 
medalhistas olímpicos. 

*Diretor Superintendente da Fundação Arcelormittal 

Artigo 
Leonardo Gloor*
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Fotos: Federação Mineira de Basketball Fotos: Federação Mineira de Basketball

Olympico vence Minas e garante título Metropolitano do Sub-17 Ginástico/Olympico conquista vice-campeonato no Estadual Sub-22

Olympico conquista título do campeonato Estadual Sub-16 

O Olympico Club garantiu o título da região metropolitana Sub-
17, no dia 5 de outubro, após vencer o minas Tênis Clube na 
segunda partida do Playoff Final, que aconteceu na Arena da 
equipe minastenista, em Belo Horizonte.  

O primeiro quarto foi apertado, com vitória do Olympico por 19 x  
16. Na sequência, o minas levou vantagem na segunda parcial: 
25 x 20. O Tricolor da Serra conseguiu uma vitória apertada no 
terceiro quarto, 18 x 16, e consolidou o triunfo no último: 30 x 
24. Com a vitória por 87 x 81, o Olympico levantou o caneco e 
eliminou a possibilidade de um terceiro jogo.

Samuel Evangelista, do Olympico, foi o cestinha do confronto, 
com 30 pontos. O atleta falou sobre o trabalho que vem reali-
zando no Clube para a conquista de prêmios individuais: “Isso é 
devido a muita dedicação, valorização do treino e é uma alegria 
poder representar o Olympico em campeonatos tão importantes”. 

O Tricolor da Serra venceu também o primeiro embate da série, 
em casa, no dia 30 de setembro, por 82 x 70.

O Basquete Sub-16 do Tricolor da Ser-
ra conquistou, no dia 15 de outubro, o 
título do Campeonato Estadual Sub-16 
ao derrotar o Praia Clube por 78 x 62.

A etapa decisiva da competição foi re-
alizada no ginásio do Olympico. Além 
de faturar o título, nosso atleta Gabriel 
Emiliano, que joga como ala pivô, foi 
reconhecido como melhor jogador da 
competição pela Federação mineira de 
Basquete.

Feliz pela honraria, Gabriel falou sobre 
o reconhecimento: “Foi muito bom ga-
nhar um prêmio como esse, porque va-
loriza o trabalho. É bem gratificante”.

Ginástico/Olympico ficou com o 
vice-campeonato após terceiro con-
fronto do Playoff Final do Estadual 
Sub-22. A final aconteceu no dia 30 
de outubro na Areninha do minas, 
no bairro de Lourdes, em Belo Ho-
rizonte. 

Os principais pontuadores do Ginás-
tico/Olympico foram Lucas moraes 
e Henrique Cláudio, com 15 e 12 
pontos, respectivamente. Jefferson 
Louis Teixeira, do Ginástico/Olym-
pico, foi eleito o melhor treinador.

Os meninos do Sub-22 ficaram em 5º lugar na 
LDB - Liga de Desenvolvimento do Basquete.  Na 
categoria Adulto do Campeonato Estadual, o Gi-
nástico/Olympico garantiu a terceira colocação. 

Na classe Sub-13, o Olympico ficou com o 3º lugar 
nos Campeonatos Metropolitano e Estadual. No 
Sub-14, garantimos o 4º lugar no Campeonato 

Metropolitano e 6º no Estadual. O Sub-15 alcançou 
o 3º lugar no Campeonato Metropolitano.
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Playoff Final | Campeonato Estadual Sub-22:

Classificação Geral

Outros resultados

Minas Tênis 
Clube

Minas Tênis Clube

Ginástico/
Olympico

Minas Tênis 
Clube 

28/09

28/10

30/10

67

62

70

83

75

59

Ginástico/
Olympico

Ginástico/Olympico

Praia Clube

Minas Tênis 
Clube

Ginástico/
Olympico

x

x

x
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36º campeonato brasileiro Júnior - Troféu Julio de Lamare

Festival FaM Mirim de Verão 2016

Festival de Escolinhas

NaTaçÃO NaTaçÃO

A Natação do Olympico participou nos dias 12, 
13, 14 e 15 de outubro, em João Pessoa-PB, 
do 36º Campeonato Brasileiro Júnior - Troféu 
Julio de Lamare. A competição foi realizada na 
Vila Olímpica da Paraíba e teve participação de 
59 clubes e 300 atletas. A Natação do Tricolor 
da Serra teve como destaque o atleta Hugo 
Drumont Chaves, na prova 1500 metros Livre. 
O representante do Olympico se classificou em 
11º lugar geral, obtendo seu melhor resultado 
no Campeonato Brasileiro.

O Departamento de Natação do Olympico Club pro-
moveu, no dia 19 de novembro, o Festival de Nata-
ção das Escolinhas do Clube com a participação de 
46 alunos, com idade entre 3 e 11 anos. O evento foi 
dividido em seis níveis - Patinho, Jacaré, Aprendizado 
I, Aprendizado II, Aprendizado III e Aperfeiçoamento. 

O festival foi realizado para motivar os alunos e apre-
sentar aos seus familiares, a metodologia empregada 
no curso de Natação do Tricolor da Serra.

Considerado um dos esportes mais completos para o 
corpo, a Natação contribui muito para a qualidade 
de vida e pode ser praticada por pessoas de todas as 
idades, desde que estejam aptas a realizar a moda-
lidade. 

O coordenador de Natação do Olympico, Frederico 
Gontijo, destaca os benefícios da 
prática da atividade: “A Natação 
melhora o sistema cardiorrespira-
tório, contribui para o desenvolvi-
mento da coordenação motora e 
flexibilidade”.

O curso de Natação do Olympico 
oferece aprendizagem e aperfeiço-
amento dos quatro nados (Crawl, 
Costas, Peito e Borboleta), propor-
cionando a prática de atividade 
física e a revelação de talentos 
que poderão ingressar nas equipes 
competitivas, posteriormente.

Consulte horários e valores na Se-
cretaria do Clube ou pelo telefone 
(31) 3073-9111. 

Considerado o Campeonato mineiro da categoria, o Festival FAm 
mirim de Verão 2016 foi realizado no Teuto Esporte Clube em 
Contagem, no dia 5 de novembro, reunindo 11 equipes. 

Nossa equipe conquistou 24 medalhas, sendo: duas de ouro, 
três de prata e 12 de bronze. As atletas Gabriela Carrato e maria 
Cecília Oliveira foram campeãs nas provas 100 metros Livre e 
200 metros Livre, respectivamente. Ambas foram destaque da 
competição.
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Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

Rua Maranhão, 653 • Santa Efigênia  
30.150-330 • BH • Tel. (31) 2517-7777      
(31) 99846-0160 • oculare.com.br •
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Fotos: Federação Aquatica Mineira

Foto: Arquivo Pessoal Roberto Lima

Foto: Fernando Robert

O atleta destaque Hugo Drumont e seu treinador Roberto Lima
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FUTSaL Fotos: Federação Mineira de Futsal

Foto: Coordenação de Esportes Olympico Club

Foto: Coordenação de Esportes Olympico ClubFoto: Fernando Robert

Olympico vence clube Recreativo de virada e garante o título do
Metropolitano Sub-13

Olympico conquista ótima classificação no Metropolitano de Futsal

copa Olympico/contagem de Futsal adulto
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Não faltou emoção na final do Campeonato metropolitano Sub-13, 
no dia 21 de setembro. Jogando no Clube recreativo mineiro, o 
Olympico Club venceu os donos da casa de virada, por 3 x 1. Como 
já havia sido campeão do 1º turno, o Tricolor da Serra levantou 
o título geral do torneio após levar a melhor também no returno.

O confronto foi uma reedição da final da Copa Grande BH, realiza-
da em junho deste ano. Na ocasião, o Olympico jogou em casa e 
impôs um sonoro 7 x 3 ao Clube recreativo mineiro.

O Olympico Club promoveu entre dos dias 10 de 
outubro e 24 de novembro, a 1ª Copa Olympico 
de Futsal Adulto. 

A competição contou com equipes de alto nível. 
Além do Olympico/Contagem, participaram os 
times: Clube Palmeiras, UFmG, Saraca, minas 
Tênis Clube e racing. 

O segundo semestre do Futsal foi agitado. Com belas campanhas 
e jogos competitivos, o Olympico Club conquistou o título de vice-
campeão no Campeonato metropolitano de Futsal nas categorias 
Sub-11, Sub-15 e Sub-17. 

O diretor de Futsal, Walfrido Garcia, comentou sobre a trajetória 

do Futsal e do que espera para o próximo ano: “O ano passa-
do nós fomos campeões em quatro categorias e vice em uma. 
Este ano, nós viramos vitrine. Ganhamos em uma categoria do 
metropolitano, mas no ano que vem vamos voltar para o nosso 
patamar, que é ser o melhor Clube de Futsal de minas Gerais”.

Equipe Sub-11 Equipe Sub-15 Equipe Sub-17

Olympico club a fatura a 4ª copa Olympico de Vôlei Feminino

Diana é Seleção!

VôLEI FEMININO

As meninas da equipe Olympico Club A não se intimidaram com 
a pressão das visitantes e conquistaram a 4ª Copa Olympico de 
Vôlei Feminino, realizada nos dias 12 e 13 de novembro. 

Este ano, participaram da competição os times Olympico Club 
A (Sub-18), Olympico Club B (Sub-16), Ferrara e Team Joint 
(adultas).

Diferente de outros campeonatos que destacam um esportista por 
competição e como forma de incentivar as participantes, cada 
jogo teve uma atleta da equipe vencedora escolhida como desta-
que da partida pelo próprio treinador.

As despesas da 4ª Copa Olympico de Vôlei Feminino foram cus-
teadas com a verba arrecadada no Festival de Tortas promovido 
pelas atletas do Vôlei Feminino, no mês de setembro. A princípio, 
a arrecadação seria para financiar os custos da viagem para par-
ticipação na Taça Paraná, porém, o valor total não foi arrecadado 
e o Departamento de Vôlei Feminino reverteu a quantia para a 
preparação para o Estadual Sub-18.

responsável pela organização da competição, a coordenadora de 
Esportes do Olympico Club, Sofia Bicalho, informou os motivos 
que levaram o Olympico a promover o quadrangular. “A realiza-
ção da competição partiu da necessidade de realizar mais jogos 
e de preparar as atletas para a disputa do Campeonato Estadual 
Sub-18 que acontece de 7 a 11 de dezembro, em Cambuquira”, 
disse Sofia.

A FmV - Federação mineira de Voleibol convocou a atleta do 
Olympico, Diana moreira martins, para integrar a Seleção minei-
ra Infantil Feminina Sub-15, visando à disputa da Copa Brasil 
de Seleções de menores – Taça Potengi de Lucena Infantil Fe-
minino. A Copa será realizada de 2 a 7 de dezembro, na cidade 
de Saquarema-rJ.

Equipe A Equipe B Atleta Destaque
Team Joint 0 3 Ferrara Luana - Ferrarax

Team Joint 0 3 Olympico A Laura - Olympico Ax

Olympico A 2 1 Ferrara Lorraine - Olympico Ax

Olympico B 0 3 Olympico A Gabriela - Olympico Ax

Team Joint 3 0 Olympico B Laynara - Team Jointx

Ferrara 2 1 Olympico B Ana Luiza - Ferrarax

Olympico A 3 1 Ferrara Julia Vieira - Olympico Ax

Olympico B 0 3 Team Joint Daniele - Team Jointx

CONFIrA OS rESULTADOS E AS ATLETAS DESTAQUE

O Olympico participa, no mês 
de dezembro, do Campeonato 

Estadual de Futsal, nas 
categorias Sub-13, Sub-15 
e Sub-17. Fique ligado em 

nossos resultados que serão 
divulgados no Facebook ou pelo 

site www.olympico.com.br.

Campeonato Estadual

Classificação

1º Lugar -  Minas Tênis Clube 
2º Lugar - Racing 
3º Lugar - Saraca 

4º Lugar - Olympico/Contagem 
5º Lugar - UFMG 

6º Lugar - Palmeiras

Parabéns, Diana! 
O Olympico deseja boa sorte a você!
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O Tricolor da Serra tem tradição em formar grandes atletas. A 
confirmação do trabalho, desta vez, veio por meio da convocação 
dos atletas Vanner marques Feliciano e Vítor Alves Furiati, pela 
Federação mineira de Voleibol (FmV), para o período de avalia-
ção da Seleção mineira Infantil masculina Sub-16.

A avaliação que aconteceu no Usipa em Ipatinga, dos dias 20 
a 23 de novembro, foi uma preparação para a disputa da Copa 
Brasil de Seleções de menores - Taça Samy mehlinsky Infantil 
masculino Sub-16, que será realizada de 2 a 7 de dezembro na 
cidade de Saquarema-rJ.

Em sua primeira convocação, o ponteiro Vanner está empolgado 
e espera chegar ao Campeonato Brasileiro: “A convocação é uma 
coisa muito importante porque é algo que busco desde quando 
eu comecei a jogar. Sempre pensei nisso, desde o começo do 
ano eu venho trabalhando para ser convocado para a Seleção 
mineira. Espero que esse período de avaliação seja bom, que a 
gente ganhe experiência e que tenhamos a felicidade de ir para o 
Campeonato Brasileiro”.

Vítor foi pré-convocado no ano de 2015 e não conseguiu perma-
necer na Seleção mineira para disputa do Campeonato Brasileiro. 
O atleta, que recebe uma segunda chance, espera ter um melhor 
desempenho: “Foi um trabalho duro durante o ano, não só meu, 
mas de toda a equipe, do treinador, de todos que se envolveram 
para me ajudar de alguma maneira a conseguir a convocação. 
No ano passado, eu fui pré-selecionado e não passei da seletiva. 
Este ano, vou dar meu melhor em quadra”.

Para o técnico Cássio Giovanni, a convocação dos atletas é a 
confirmação de um bom trabalho feito com a equipe e acredita 
refletir positivamente no plantel. “Não tínhamos a categoria Sub-

16 no Clube e o primeiro ano de trabalho já está dando frutos 
com esses dois atletas sendo convocados para a Seleção. É uma 
satisfação enorme pra mim, sinal de que o trabalho está sendo 
bem feito. E isso tem um reflexo muito positivo no grupo, é um 
fator de motivação para os outros garotos”, comentou o técnico. 

Jovens promessas do Vôlei Masculino

Fotos: Enedina Prates Fotos: Comunicação ArcelorVôLEI MaScULINO PENEIRaDaS

Ainda em 2016, o Vôlei Masculino do Tricolor 
da Serra participará do Campeonato Estadual 

Sub-16, de 10 a 14 de dezembro. O Tricolor da 
Serra aguarda divulgação da data da disputa pelo 
3º lugar do Campeonato Metropolitano Sub-19.

 PrÓXImAS COmPETIÇõES DO VôLEI

Vanner Marques Feliciano, ponteiro da equipe Sub-16

Vítor Alves Furiati, levantador da equipe Sub-16
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Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

Respeitável público, com vocês o circo do Olympico

No dia 12 de outubro, as cortinas do nosso Circo se abriram para encan-
tar e comemorar com os pequeninos, a data mais esperada do ano. Para 
garantir a alegria, o Olympico Club preparou muitas atividades para não 
deixar ninguém de fora da diversão.

A programação contou com oficinas e espetáculos circenses, espaço kids, 
brinquedos infláveis, distribuição de brindes, sorteio de duas bicicletas 
e para adoçar ainda mais o dia, distribuição de algodão doce, pipoca e 
picolés.

Os destaques do evento ficaram com as atividades circenses, com oficinas 
de acrobacia, malabares e, em um segundo momento, nossos pimpolhos 
puderam se equilibrar em pernas de pau e corda bamba.

O ponto alto do dia ficou por conta do sorteio de duas lindas bicicletas. 
A ansiedade tomou conta da criançada. O tão aguardado sorteio foi 
conduzido pelo presidente do Olympico, Nismar reis, que premiou os 
sortudinhos Lucas Arruda de 6 anos e Nicole Cavati de 3 anos. 
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RETRô NIGTh Fotos: Fernando Robert

Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

Nos Embalos de Sexta à Noite

Nem a chuva ofuscou o brilho do retrô Nigth que aconteceu na noite 
da sexta-feira, 11 de novembro. Os presentes curtiram uma noite em-
balada pelo melhor da música dos anos 70, 80 e 90 com as bandas 
Harmony Vox e Som de Vinil. 

Primeira banda a subir no palco, a Som de Vinil agitou a pista com 
sucessos da época de ouro do rádio, rock Nacional e Internacional. A 
Harmony Vox encerrou a noite com um repertório de Disco music, Pop, 
Funk Americano, mPB, Pop rock e baladas internacionais. 

A sócia Ângela Calvalcanti e suas amigas eram pura animação. Fre-
quentadora assídua do Clube, Ângela destacou: “Estou gostando muito 
das bandas, excelente! E ainda tem a animação das minhas amigas. 
Nós nos encontramos todos os dias no Clube, mas não ficamos longe 
uma da outra”. Sol medrado, amiga de Ângela, completou: “A festa 
está ótima. Apesar de ter começado mais tarde por causa da chuva, 
mesmo assim a festa está muito animada”.
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Fotos: Fernando Robert Fotos: Fernando Robert
EVENTOS NO cLUbE

happy hour

Domingo Musical

hidro

Seresta

02/09 - Josavih 23/09 - Gabriel Ferraz 

04/11 - Andreia Lima

30/09 - Seresteiros Amigos do JK

21/10 - Mirna Lys

13/11 - Rodrigo Borges16/10 - Samba de Armazém

25/11- Luan Cruz

28/10 - Seresteiros Amigos do JK
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O domingo musical do mês de novembro veio direto do Clube da 
Esquina. rodrigo Borges se apresentou no Varandão, no dia 13 e 
embalou todos que o prestigiaram. A apresentação foi uma bela 
miscelânea de sons e tons, em doses certeiras de Bossa Nova, 
Samba e mPB.

rodrigo é da segunda geração do Clube da Esquina. Carrega, 
no sobrenome e na vida profissional, o talento de um Borges, 
além da responsabilidade e prazer de propagar a boa música 
brasileira.

Durante todos os domingos do mês 
de novembro, o Olympico agitou 
os sócios na piscina recreativa, 
com um aulão de Hidroginástica. 
A atividade aliou diversão ao exer-
cício físico.

Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

Durante a semana, o Olympico 

oferece aulas de Hidroginástica 

a sócios e não sócios. Consulte 

preços e horários na Secretaria do 

Clube e desfrute dos benefícios 

dessa atividade em sua vida. 

Fique Atento!!!!
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caLENDÁRIO ESPORTIVO E SOcIaL

Seresta (19 às 22h)

Formatura Iniciação Esportiva 

hidroginástica (11 às 12h)

Semana do Esporte Olympico

chegada do Papai Noel

clube Fechado – Festa dos Funcionários*

clube Fechado – Natal

Eventos

02/12 

02/12 

Todos os domingos 

05/12 a 07/12

18/12

19/12

25/12

Data

Matriculas
abertas!Sayo k!

ENGLISH SCHOOL

Tel: (31) 4141-6885

RUA DO OURO, 1725, 2º ANDAR - SERRA

WWW.SAYOK.COM.BR | CONTATO@SAYOK.COM.BR

Aprender ingles

   pode ser muito

        d
ivertido!

^

*No dia 20/12, a piscina semiolímpica será liberada para utilização a partir das 07h, devido à festa dos funcionários no 
dia anterior

Confira no site os horários de funcionamento do Clube, neste final de ano.
www.olympico.com.br

Olympico na SIPaT da cEMIG promove 
integração entre os funcionários

SIPaT cEMIG

A manhã do dia 20 de outubro, na sede administrativa da CEmIG em Belo Horizonte, 
foi embalada pelo ritmo da zumba. O Olympico promoveu, como forma de parceria, 
um “ginasticão” da modalidade aos funcionários da CEmIG que participavam da 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT.

A atividade foi proposta a fim de divertir e favorecer a interação entre os colegas 
de trabalho. 

Fotos: Rafaela Almeida

Flávio Antônio Ziviani Assis - Gerência de Responsabilidade Ambiental e Social 
da CEMIG, responsável pelo convite ao Olympico.
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Olympico participa da Semana da Saúde da arcelorMittal

Uma ação do patrocinador do esporte do Tricolor da Serra,  
Arcelormittal, em parceria com o departamento de marketing do 
Olympico Club, promoveu no dia 4 de novembro, atividade de 
incentivo à prática de exercícios físicos para os funcionários da 
Arcelor durante a Semana da Saúde. 

A Semana da Saúde da Arcelormittal é um evento realizado 
anualmente, durante cinco dias, para ofertar aos seus emprega-
dos, condutas e atividades temáticas que enfatizam as questões 
relacionadas à saúde.

Atletas dos times de Futsal, Vôlei, Natação e Basquete, sob 
orientação da comissão técnica do Olympico, montaram um cir-
cuito de exercícios para mostrar aos funcionários da instituição, 
um pouco de cada esporte ofertado pelo Clube.

Felipe Ferreira era um dos mais animados e participou empol-
gado do circuito, no hall do prédio. “Eu gosto muito de esporte. 
Eu vi o pessoal jogando Vôlei e sempre gostei muito de jogar, 
jogava quando era mais novo. Foi uma oportunidade boa de 
lembrar o passado. Acho sensacional essa iniciativa de incentivar 
a prática de esportes. Acho que todas as pessoas tinham que 
praticar pelo menos uma modalidade esportiva, seja, muscula-
ção, Corrida, Vôlei”, disse Felipe. 

Uma das responsáveis pela organização do evento, a analista de 
Comunicação da Fundação Arcelormittal, maria Izabel Almeida, 
contou como surgiu a ideia de levar representantes do Olympico 
ao evento: “O Olympico é nosso parceiro desde o ano passado e 
temos muito orgulho dessa parceria, porque a gente vê que é um 
Clube que faz um trabalho muito sério nessa linha de formação 
de atletas em várias modalidades. Então, por isso, nós convida-
mos o Olympico para estar conosco hoje, para apresentar aos 
nossos funcionários o benefício do esporte e o que a gente vem 
fazendo há algum tempo na vida desses jovens e que pode ser 
interessante para o nossos próprios empregados”.

A participação de todos empolgou os atletas que distribuíram e 
sortearam brindes. “Tem muita gente que tem dúvida sobre os 
esportes, querendo ou não, umas ações dessas incentivam, por-
que mostrando para um pai, por exemplo, o que é o esporte, ele 
vai acabar se interessando e mostrando para seu filho e assim 
por diante”, disse mario Cézar, atleta do Basquete. Na oportunidade, aproveitamos para divulgar as Peneiradas 

(Seleção de Atletas) para 2017.
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Os sócios Daniel Cardozo e Daniel Hermeto representaram o Olympico Club 
na 37ª edição do Campeonato Brasileiro de Squash, realizado no Iate Clube 
de Brasília, de 12 a 15 de novembro.

Hermeto e Cardozo disputaram a 5ª e a 2ª Classe, respectivamente. Foram 
cerca de 400 partidas, com a participação de mais de 300 atletas de todo 
o Brasil, dividas nas categorias individuais e duplas (amadoras, juvenis e 
profissionais, nas modalidades masculina e Feminina).

Nos quatro dias de jogos, nossos sócios foram muito bem e encerraram o 
campeonato entre os oito melhores atletas de suas categorias. 

“Com certeza, foi o melhor Campeonato Brasileiro de que já participamos. 
Uma estrutura fantástica e atletas de alto nível do país inteiro. Fora tudo 
isso, ainda ficamos entre os oito melhores da nossa categoria. Com certeza, 
uma vitória para nós. Acho que representamos o Olympico à altura e, no 
próximo ano, brigaremos pelo título. Obrigado a todos pela torcida”, falou 
Cardozo sobre sua participação.

Os atletas do Olympico ricardo 
Caldeira Pimenta e Celton Nunes 
conquistaram o Campeonato Brasi-
leiro de Peteca, na categoria 30/39 
anos, realizado nos dias 12, 13 e 
14 de novembro de 2016, no Praia 
Clube de Uberlândia-mG.

Esse foi o 11° título Brasileiro con-
quistado pela dupla e emocionou 
os atletas. “Foi uma sensação in-
descritível. minha família e alguns 
amigos que moram em Uberlândia 
estavam no ginásio e pudemos 
compartilhar esse momento com 
muita alegria”, contou ricardo.

Imagem: Arquivo pessoal Ricardo Caldeira

Imagem: Arquivo Pessoal Daniel Cardozo

Pela 11ª vez, sócios conquistam título do campeonato brasileiro de 
Peteca

PETEca

Sócios do Olympico participam da 37ª edição  do campeonato 
brasileiro de Squash

caMPEONaTO SqUaSh

Parabéns aos nossos sócios que nos representaram muito bem.

Reforma do Parquinho

FIqUE POR DENTRO
Foto: Jeferson  Goes

O parquinho Pé de Areia está repaginado. No mês de outubro, 
nosso cantinho da diversão ganhou cores novas e a troca total da 

areia. As modificações foram realizadas para permitir às crianças 
do Tricolor da Serra um ambiente sempre limpo e saudável.
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Viver e
INVESTIGAR

i

MAIS CONFORTO E 
MODERNIDADE EM UMA

INFRAESTRUTURA 
REVITALIZADA.

INSCRIÇÕES
ABERTAS*

www.redesagradobh.com.br
2105-0880

100% DE APROVAÇÕES
NO VESTIBULAR DAS 
PRINCIPAIS UNIVERSIDADES
DO BRASIL
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Rua Professor Estevão Pinto, 400 - Serra
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Fotos: Fernando RobertOLyMPIaDa
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Divirta-se com mais fotos na fanpage Olympico da Serra

Sócios se reúnem para competir e 
confraternizar

Campeões por Modalidade

Resultado Final

Nada melhor do que praticar uma atividade com os amigos. 
Pensando nisso, o Olympico Club promoveu entre os dias 27 de 
agosto e 8 de outubro, as Olympiadas. Os jogos tiveram por 
intuito proporcionar aos sócios, momentos de descontração e 
incentivar a prática de exercícios físicos.

Neste ano, as Olympiadas receberam mais de 200 inscritos que 
se dividiram em quatro equipes. Entre as modalidades dispu-
tadas estavam Vôlei, Futsal, Futsal Feminino, Tênis de mesa, 
Basquete, Sinuca, Natação, Tênis, Xadrez, Futevôlei, Peteca, 
Buraco e Truco. Após grande esforço, a equipe Azul se sagrou 
campeã, após conquistar 54 pontos no placar geral.  

O encerramento, no dia 8 de outubro, contou com a participação 
do sócio, ex-atleta e ex-presidente do Olympico Hélcio Nunan, 
que recebeu homenagem pelos anos dedicados ao esporte brasi-
leiro e pela contribuição ao Olympico Club.

Para celebrar o sucesso das Olympiadas, com o apoio do pa-
trocinador mart minas, após a cerimônia de encerramento, os 
participantes se reuniram na quadra A, onde aconteceu uma su-
perfesta que contou com as atrações musicais de Os Baianeiros, 
Felipe Veloso e Los Olympicos. 

Helcio Nunan responsável por encerrar as 
Olympiadas. Ele é ex-presidente do Olympico 
e um dos mais importantes técnicos do Clube. 
Ele também é Supervisor da Seleção Brasileira 

Feminina de Vôlei Infantil e Infanto-juvenil 
e foi presidente da Federação Mineira de 

Voleibol em 1975/1990.
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Torneio Interno de DuplasVIII copa Olympico de Sinuca

SINUca
Fotos: Fernando RobertFotos: Fernanddo Robert

A diretoria de Tênis do Tricolor da Serra realizou, entre os dias 
15 e 30 do mês de outubro, o Torneio Interno de Duplas, nas 
categorias A e B. 

Nessa edição da competição, tivemos mais de 15 duplas em 
ambas as categorias.

Para celebrar o sucesso do torneio, no dia 6 de novembro, os 
participantes se reuniram na churrasqueira para festejar.  

Confira como ficou a classificação.

A sala de Sinuca do Olympico ficou movimentada no mês de 
novembro devido à realização da VIII Copa Olympico de Sinuca. 
O torneio foi realizado nas categorias Prata, Ouro e Diamante.

Nesta edição, participaram 36 pessoas divididas nas três mo-
dalidades.

Confira os resultados.

Categoria A

Categoria Diamante

Categoria B

Categoria Ouro

Categoria Prata

Campeões

Campeão

Campeões

Campeão

Campeão

Vice-campeões

Vice-campeão

Vice-campeões

Vice-campeão

Vice-campeão

3º lugar

3º lugar

3º lugar

3º lugar

3º lugar

Bruno Bernardes e Sávio Toledo 

Roberto Dutra

Gustavo Simões e Célio Brandão 

Geraldo Mangini 

Sócrates Machado

Murilo Bianco e Paulo Cunha 

Marcelo Avelar

Éwerton Félix e Luiz Carlos Bemfica

Sérgio Vidal

Elias Laluz Abras Neto

Eduardo Frast e Antônio Chaves  

Lincoln Ferreira

Milton Dellucca e Walfrido Garcia

Rômulo Mesquita (Rominho)

Silvério Sereno de Mattos

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

Roberto Dutra campeão na Categoria 
Diamante recebe seu troféu.

Sócrates Machado é campeão na 
Categoria Prata

Geraldo Mangini campeão na Categoria Ouro recebe sua homenagem de Sílvio Abras, 
diretor de Sinuca, Paulo Bomfim e Nismar Alves.
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Fotos: Fernando Robert

No dia 5 de novembro, no Parque Aquático do Olympico Club, 
foi realizado o IV Torneio de Natação Ângela maestrini. O torneio 
foi um sucesso. 32 associados disputaram as provas com afinco, 
dentro de sua faixa etária.

O evento teve abertura com o hasteamento do Pavilhão Nacional, 
palavras do diretor de Natação, Francisco marzano e do presiden-
te do Clube, Nismar reis, que homenagearam Ângela maestrini, 
a incentivadora da Natação do Olympico.

Ao final da competição, houve um almoço de confraternização 
entre os participantes, com a distribuição de medalhas.
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IV Torneio de Natação Ângela Maestrini 
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Meninas do bem Viver visitam o parque Vale Verde

Escritor J. cláuver visita grupo bem Viver

bEM VIVER

No dia 22 de outubro, o grupo Bem Viver 
realizou um divertido passeio no Parque 
Ecológico Vale Verde.  Cerca de 20 pessoas 
participaram da ação, entre integrantes do 
projeto e sócios do Olympico. Pela segunda 
vez no parque, as meninas tiveram a opor-
tunidade de fazer o Circuito das Aves, onde 
conheceram aves silvestres e exóticas, além 
de poder observar seus comportamentos e a 
beleza exuberante das espécies. 

Outra atividade desenvolvida no dia foi o 
Papo Animal, onde especialistas do Parque 
realizam interação dos visitantes com os 
bichos. Durante o Papo, as meninas se sur-
preenderam com informações sobre os hábi-
tos e o comportamento de animais curiosos, 
como a cacatua, a arara azul gigante, o grou 
coroado, a jiboia e muitos outros.

No dia 24 de outubro, as integrantes do grupo Bem Viver receberam para uma conversa, o escritor J. Cláuver. O tema da conversa foi: 
“Segundo tempo da nossa vida - Ler, uma paixão que diverte”.

Além do bate-papo, o escritor realizou leitura 
de contos próprios e propôs atividades de 
estímulo à leitura.

José Cláuver de Aguiar é autor das obras: A 
Farsa, Dicionário Técnico de Prótese Odon-
tológica, Sob as Brumas da Serra do Cipó, 
riacho Fundo, Anteontem, contos e crônicas 
de quartel e de outros lugares. 

Na oportunidade, o escritor presenteou duas 
integrantes do grupo, com dois exemplares 
de seus livros.

Fotos:  Rafaela Almeida
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LUTaR PaRa a MELhORIa Da SaúDE 

FíSIca E MENTaL

&

Tai Chi Chuan

para todos os sócios
terças, quintas
e sextas 8:30H

Na área das mangueiras
sábados 9H

Tai Chi Chuan

para todos os sóciospara todos os sóciospara todos os sócios
terças, quintas
e sextas 8:30H

Na área das mangueirasNa área das mangueiras
sábados 9H

MARQUE uma aula
EXPERIMENTAL

KUNG FU, KARATÊ ADULTO 
e INFANTIL, JIU JITSU, 

KICKBOXING & diversas
outras atividades

CQMno

para SÓCIOS do

OLYMPICO CLUB

de DESCONTO

   Rua Professor Estevão Pinto, 683

(31) 3566-3073

www.clubedequemmalha.com.br

Condicionamento físico, aprimoramento mental e defesa pessoal. Esses são apenas 
alguns dos motivos para se praticar o Karatê. Desenvolvida no Japão, essa arte 
marcial, agora um esporte olímpico, proporciona aos seus praticantes velocidade, 
força, coordenação motora e flexibilidade, além de ter foco na disciplina e na ética.

Defesa pessoal

Diante da violência à qual a população está exposta em seu dia a dia, nada mais 
natural que procurar maneiras de se proteger. O Karatê, que em japonês significa 
“mãos vazias”, ensina técnicas de defesa pessoal sem a necessidade de utilização de 
armas. São técnicas aprimoradas de combate e defesa utilizando pés, mãos, braços e 
pernas, em variadas combinações de socos e chutes. Tanto homens quanto mulheres 
podem praticá-lo com o uso de uma quantidade mínima de força.

Karatê infantil: formação de caráter

Quem se dispõe a aprender o Karatê, precisa se esforçar, ter muita disciplina, saber 
conter a agressividade e respeitar os mestres e os outros praticantes. Com essas 
características, a prática dessa arte marcial é ideal para crianças e adolescentes em 
fase de formação, se tornando não apenas um esporte, mas também um norteador 
de boa conduta, ensinando honra, lealdade e senso de compromisso.

Sensei Nelson Sardenberg

Para comandar essa nova modalidade, o Clube de Quem malha trouxe o carateca 
Nelson Sardenberg. Atleta da Seleção Brasileira de Karatê entre 1994 e 2007, Nel-
son venceu 16 vezes o Campeonato Brasileiro e conquistou duas medalhas de prata 
nos Jogos Pan-americanos, em 1999 e 2003, e uma de bronze em 2007. O Sensei 
possui larga experiência, dando aulas tanto de Karatê Adulto quanto Infantil, e veio 
somar e enobrecer o quadro de professores e treinadores da Academia.  

academia clube de quem Malha introduz 
uma nova modalidade de arte marcial: 
Karatê Infantil e adulto.

Nelson Sardenberg ganha medalha de prata no Karatê, em Santo Domingo. 

Foto: COB/ Divulgação

BUSCAR SEMPRE A 
MELHOR ENERGIA PARA O 

MUNDO É PENSAR EM VOCÊ. 
ESSE É NOSSO MAIOR 

COMPROMISSO.
Para a Cemig, pensar no futuro é buscar hoje a melhor energia 

para as pessoas e para o planeta. Por isso, investimos permanentemente em 
fontes renováveis de energia como a água. Ampliamos nosso portfólio de

 geração de alternativas sustentáveis como a biomassa. Criamos a maior usina 
solar do país em um estádio de futebol. E somos parte do grupo que 

controla o maior complexo gerador de energia éolica na América Latina.  

Tudo porque sabemos que a energia boa 
para você é também a melhor para todos nós.

Foto: Parque Eólico de Parajuru

Sem título-1   1 05/04/2016   12:12:35
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