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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados amigos,

Caminhamos para a reta final do ano de 2020.

Ao fazer a autoavaliação desses doze meses, passaram, como um filme, em minha cabeça 
todos os acontecimentos que enfrentamos durante esse período de um ano atípico, de muitas 
incertezas, lutas e conquistas. Sim, conquistas!

Apesar das dificuldades impostas pela pandemia da COVID-19, permanecemos firmes em 
busca dos nossos objetivos e compromissos. Para comemorarmos os 80 anos  do nosso 
Olympico Club, foram muitos os planejamentos, reuniões e opiniões. Como seria agradável 
promover todas as ações planejadas para o ano de 2020 ao lado dos sócios, famílias e amigos 
do segmento clubístico, a fim de festejarmos o marco da história do Olympico. Infelizmente 
não deu, paramos na festa promovida em março e tivemos que adiar nossos sonhos.

Durante o período de restrições das nossas atividades, de março a setembro de 2020, aten-
dendo a recomendação deliberada pela Prefeitura de Belo  Horizonte, tivemos as atividades do 
Clube suspensas, devido à pandemia pela qual estamos passando. Mesmo com o Olympico 
fechado ao sócio, a diretoria soube aproveitar todas as oportunidades. Manutenções foram an-
tecipadas e, contando com o apoio do Comitê  Brasileiro de Clubes – CBC, reformamos parte 
da nossa infraestrutura esportiva, possibilitando mais conforto e lazer aos nossos associados  
e atletas – com a reforma das quadras, novos equipamentos na academia e  fisioterapia, novo 
placar eletrônico, novo sistema de aquecimento das piscinas.

Se você, associado, ainda não teve oportunidade de ver as mudanças, venha ao Clube para 
sentir, viver e usufruir de todas estas transformações. Elas se tornaram verdade por sua causa.

Agradeço a todos os sócios proprietários que vieram ao Clube no dia 22 de novembro de 2020, 
dando seu voto para a legitimidade do processo realizado, levando-me à reeleição como presi-
dente do Olympico Club. Mais uma vez, tive o apoio e a credibilidade dos senhores. Tenham a 
certeza de que o meu compromisso continua o mesmo. Com parcimônia e uma administração 
correta, viveremos mais um biênio, com trabalho e seriedade. Nosso Clube continuará cada vez 
mais bonito, prazeroso e seguro para todos nós e nossos familiares.

Reforço que o trabalho da diretoria é pautado na imparcialidade e igualdade.Todas as medidas 
tomadas e cumpridas foram para priorizar o bem-estar de todos, sem haver relaxamento das 
medidas preventivas.

Pelos motivos expostos, não teremos a chegada do Papai Noel, que é um momento de alegria 
e emoções, principalmente para as crianças. Mas elas não foram esquecidas! A diretoria do 
Olympico Club deixa sua homenagem às crianças, na secretaria, em um livro de atividades de 
Natal. Também no site, você poderá encontrar a versão online do presente, para impressão. 

Em meu nome e da diretoria, desejo a todos nós um Natal com muito amor e um Ano Novo 
com saúde e cautela, até que a vitória possa nos sorrir. Que, em breve, possamos nos abraçar, 
com um abraço bem apertado e o valor da vida redobrado.

Saúde e paz para todos!

Com carinho,

 Walney José de Almeida

Walney José de Almeida
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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 monta-
nhas, em uma maravilhosa área onde, 
contrário à regra, rejuvenesce a cada 

dia, preservando o lazer, amizade, 
família e o desenvolvimento esportivo 

de crianças e jovens. 
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Tenham a certeza de 
que o meu compromisso 

continua o mesmo. 
Com parcimônia e uma 
administração correta, 

viveremos mais um 
biênio, com trabalho e 
seriedade. Nosso Clube 

continuará cada vez 
mais bonito, prazeroso 
e seguro para todos nós 

e nossos familiares.

BIÊNIO 2019/2020

“
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GENTE DA GENTE

GENTE DA GENTE

SÓCIO DO OLYMPICO FALA SOBRE TRABALHO PARA PRÓXIMO MANDATO COMO 
VEREADOR 
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GENTE DA GENTE

O vereador de Belo Horizonte, Léo Burguês, reeleito recente-
mente, é sócio do Olympico e tem uma história de luta em defe-
sa da sociedade e do segmento clubístico. Léo é Gente da Gen-
te e falou como pretende trabalhar nos próximos quatro anos. 

Confira a entrevista.

Essa é sua quinta reeleição, qual sua principal moti-
vação para continuar na Câmara de Vereadores? 

Ter a oportunidade de fazer parte da transformação da minha ci-
dade, ajudando na melhoria da qualidade de vida da população 
é o que mais me motiva.  Quero deixar um lugar melhor para 
minhas filhas viverem!

Pretende se candidatar a deputado no próximo pleito?

Então, muitas pessoas têm falado nisso, acredito que seja por 
causa do resultado do meu trabalho. Sem dúvida, é algo a se 
pensar, mas não agora. A situação atual que o mundo inteiro 
está vivendo por conta da pandemia me faz entender que este é 
o momento de focar no meu trabalho como vereador, ajudando 
nossa população a superar todo esse prejuízo causado até aqui. 
O foco, agora, é conseguir equilibrar as imperiosas medidas de 
proteção à vida e a recuperação dos setores que geram empre-
gos e fazem nossa economia girar.

Tem algum projeto de lei que gostaria de apresentar 
à casa?

Quero trabalhar pela valorização dos servidores públicos, em 
especial os fiscais, a guarda civil municipal, os agentes execu-
tivos governamentais e garantir o piso nacional para os agen-
tes comunitários de Saúde (ACS) e de Combate às Endemias 
(ACE). 

Outro objetivo é trabalhar junto ao governo pela isenção de 
IPTU, ISSQN e demais impostos e taxas municipais de todos 
aqueles que tiveram sua atividade econômica suspensa pelo 
decreto de enfrentamento à pandemia. 

Pretende voltar à presidência da Câmara? 

Não. Já aceitei o convite do prefeito Alexandre Kalil para con-
tinuar como seu líder de governo na Câmara, o que muito me 
honra. 

Ser o líder do prefeito na Câmara lhe dá mais força 
para defender suas ideias? 

Sem dúvida. A liderança de governo me traz a oportunidade de 
intermediar o diálogo entre comerciantes, servidores públicos e 
empresários com o secretariado da PBH. Isso facilita e qualifica 
a construção e execução das minhas ideias, além de me pro-
porcionar um grande aprendizado e crescimento profissional.

Em virtude da pandemia, os clubes sociais foram mui-
to prejudicados. Como você vai atuar para defender a 
classe, que você já demonstrou lutar por ela em ou-
tras oportunidades?

Durante a parte mais severa da pandemia, onde praticamente 
tudo estava fechado, eu trabalhei com praticamente todas as 
diretorias dos clubes sociais de Belo Horizonte. Fizemos vá-
rias reuniões virtuais e tivemos uma primeira vitória que foi a 
reabertura dos clubes. Agora, estou trabalhando pela isenção 
de impostos durante o período em que os clubes estiveram 
fechados e por outras questões que os diretores dos clubes já 
me passaram.
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Bola em quadra, Olympico na disputa é título na 
certa! A equipe Sub-13 conquistou, diante do Minas 
Tênis Clube, o título do Campeonato Metropolitano 
2020.

A equipe do treinador Bebeto mostrou dedicação e 
determinação, batendo por 6 x 2 a equipe Minas-
tenista.  

A equipe Sub-12 também participou da competição 
na categoria Sub-13 e conquistou o 3º lugar, após 
vencer o Náutico por 4 x 3.

O Campeonato Metropolitano organizado pela Fede-
ração Mineira de Futsal é a competição oficial entre 
clubes, associações e prefeituras na região Metro-
politana de Belo Horizonte. 

ENCERRANDO O ANO COM MEDALHA DE OURO
Em um jogo cheio de emoção e com 
muitos gols, a equipe Sub-17 de 
Futsal venceu o Minas Tênis Clube 
por 8 x 1, conquistando o título do 
Campeonato Metropolitano 2020.

A competição ocorreu entre os dias 
22 de novembro e 19 de dezembro. 
Os jogos foram realizados na Arena 
Minas, em Belo Horizonte, obser-
vando todos os protocolos sanitários 
e sem a presença de público.

Confira a trajetória da equipe até o 
título.

Primeira fase
Minas Tênis C. 4 x 3 Olympico Club
Olympico Club 4 x 0 Athletic Club
Olympico Club 10 x 0 P. de Itabira

Semifinal
Olympico Club 4 x 1 Athletic Club

Final
Minas Tênis C. 1 x 8 Olympico Club

ESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE

É CAMPEÃO, MEUS AMIGOS!
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AULA DE FUTSAL NO TORNEIO DO BRANCO

Sub-10
A equipe Sub-10 fez bonito no Grand Prix de Futsal – 2020. A competição, 
que reúne times de BH e da região Metropolitana, aconteceu entre os dias 21 
de novembro e 21 de dezembro, com a participação das equipes Olympico 
Club A, Olympico Club B, Olympico Club Sub-9, Santa Helena, Santê e Tupi 
/ Raposos-MG. 
O Olympico dominou a competição e chegou à final com as equipes Olym-
pico A e B, ambos os times comandados pelo técnico Guilherme Gontijo. 
O time B levou a melhor após vencer por 3 x 2. Pelo time B, os gols foram 
marcados por Davi Emanuel, Henrique e Davi. E pelo A, por Arthurzinho e 
Guga. Destaque também para os atletas Henrique Dourado, eleito o melhor 
jogador do Grand Prix, Davi Emanuel, artilheiro da competição na categoria 
e Guilherme Caixeta, o melhor goleiro.
Eleito o melhor técnico da competição, Guilherme Gontijo avalia a participa-
ção de suas equipes: “Hoje, o Olympico Club possui um grupo qualificado 
e em plena evolução técnica/tática. Nossa geração, nascida em 2010, mos-
trou nessa competição que poderá representar o Olympico Club em ótimo 
nível nas competições oficiais da FMFS, no ano de 2021, com o objetivo de 
conquistas”.

Sub-12
A equipe Sub-12 também participou da 
competição, sendo o atleta Estevão Re-
zende o artilheiro. 

Vale destacar que, as equipes de Fut-
sal de alto rendimento são coordenadas 
pelo supervisor Jorge Black, sob a lide-
rança do diretor Walfrido Garcia. 

ESPORTE

ACONTECEU NO ESPORTE
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ESPORTE

O VOLEIBOL ESTÁ ON

ACONTECEU NO ESPORTE

As equipes Sub-15, Sub-16 e 
Sub-17 de Voleibol participaram, 
no mês de dezembro, do Festival 
de Vôlei Masculino promovido 
pela Federação Mineira de Vôlei 
– FMV. O torneio aconteceu no 
Cruzeiro Esporte Clube, com a 
presença de algumas equipes da 
Capital. Não houve premiação. O 
encontro criou um ambiente de 
confraternização e oportunidade 
de jogo para os atletas que, em 
2020, tiveram poucas oportuni-
dades de jogar.

Em um trabalho de muito planejamento e cuidado da Federação 
Mineira de Vôlei – FMV, aos poucos nossas atletas estão retor-
nando às quadras.

Festival de Voleibol 

As equipes Sub-14 e Sub-15 foram anfitriãs do Festival de Vôlei 
Feminino promovido pela FMV. O encontro realizado no Olympi-
co contou com a participação das equipes do Mackenzie Esporte 
Clube, Instituto Mais Ação e Minas Tênis Clube. Foram jogos de 
30 minutos, sem placar.
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OS MENINOS EM QUADRA

Série Prata

O Campeonato Série Prata foi criado para dar mais oportunidade 
de jogo às equipes mineiras, sem limite máximo de idade. A 
competição teve a participação de seis equipes: Olympico Club, 
Minas Tênis Clube, Sada Argos, Prefeitura de Betim, Instituto 
Mais Ação e Mackenzie Palmeiras.

Todos os atletas da Natação do Olympico tiveram a oportuni-
dade de participar de uma tomada de tempo promovida pela 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA e orga-
nizada pela Federação Aquática Mineira – FAM, entre os dias 25 
de novembro e 3 de dezembro. 

 O objetivo da atividade foi proporcionar um ritmo similar ao das 
competições que acontecerão no próximo ano e classificar os 
atletas por tempo, para a disputa do Campeonato Brasileiro e de 
outras competições. 

As provas contaram com a presença de árbitro da FAM, placar 
eletrônico e treinadores do Clube, mas sempre respeitando o 
distanciamento social. A tomada de tempo foi realizada em todo 
o país, nos clubes filiados à CBDA. Os resultados com as clas-
sificações gerais devem ser divulgados pela entidade máxima 
de Natação no início de janeiro de 2021. 

O departamento de Natação do Olympico espera garantir muitas 
vagas nos Campeonatos Brasileiros. Assim que informado pela 
CBDA, o Olympico informará, em sua revista, os atletas que ob-
tiveram melhor posição no ranking. 
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NADADORES PASSAM POR TOMADA DE 
TEMPO PARA SIMULAR COMPETIÇÕES 

ESPORTE
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ESPORTE

DESAFIO DE ARREMESSOS MOVIMENTA TURMA DO BASQUETE

ACONTECEU NO ESPORTE

Com o intuito de cumprir com uma das mis-
sões mais importantes do Olympico, a de reve-
lar sempre novos talentos, as equipes técnicas 
de Vôlei Masculino, Vôlei Feminino e Basquete 
realizaram uma nova modalidade da Peneirada. 
Um processo seletivo virtual foi realizado no 
mês de dezembro. 

Na primeira fase, os candidatos foram desafia-
dos a enviar, por e-mail ou vídeos, as atividades 
propostas pela equipe técnica com o intuito de 
avaliar as habilidades e o potencial esportivo. 
Os aprovados na etapa serão avaliados presen-
cialmente no mês de janeiro de 2021, com todo 
o cuidado que o momento nos exige.

No Olympico, o Esporte não para! A modali-
dade de Basquete ainda não está participando 
de torneios promovidos pelas federações, mas 
nossa turma está ativa e se preparando para 
voltar às competições.

A diretoria de Basquete tem proposto ações 
que estimulam a evolução dos atletas, para 
que o rendimento permaneça constante. Entre 
as ações, o departamento promoveu o Desafio 
de Arremessos. Durante quatro semanas, cada 
treinador avaliou e contabilizou os pontos de 
sua equipe, individualmente.

Ao final da avaliação, dois atletas foram pre-
miados, um por maior pontuação e outro por 
evolução. O atleta Emerson da Silva Nogueira, 
da equipe Sub-17, foi o maior pontuador en-
tre todos os participantes, com 124 acertos. O 
atleta Rafael Bréscia, do time Sub-13, teve a 
melhor evolução, perfazendo 38% de evolução 
quando comparado entre a primeira semana e 
a quarta. 

Como forma de incentivo e agradecimento, por 
tanta dedicação aos treinos, os campeões fo-
ram premiados durante o treino do dia 25 de 
novembro, com uma bola da marca Penalty.

DE OLHO EM REFORÇOS FMB PROMOVE DESAFIO PARA SUBSTITUIR CAMPEONATOS 

Como forma de minimizar a falta de competições oficiais da 
modalidade de Basquete, a Federação Mineira de Basketball – 
FMB promoveu, entre os clubes, o primeiro Torneio de Habili-
dades e Velocidade. 

Os atletas do Olympico foram avaliados no dia 11 de dezembro, 
no Ginásio do Clube. A apresentação dos Bugres foi impressio-
nante, a FMB premiou os três melhores das categorias Sub-11, 
Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Adulto. 
Das 24 premiações, 12 foram para o Tricolor da Serra, dando ao 
Clube o troféu de classificação geral.

O reconhecimento aos atletas aconteceu no dia 16 de dezem-
bro, na quadra A do Olympico, com a presença da comissão 
técnica, atletas, da diretoria do Tricolor e a participação do pre-
sidente da FMB, Marcílio Cassini, que aproveitou a oportunida-
de para reconhecer a parceria com o Clube: “Infelizmente, não 
pudemos ter nossas competições, mas para suprir promovemos 
o 1º Torneio de Habilidades e Velocidade. Agradeço o apoio do 
Olympico e dos clubes filiados e, principalmente, aos técnicos 
que nos auxiliaram para o melhor desempenho das atividades”. 

Confira os atletas premiados por modalidade

Sub-11

Medalha de Prata – Vinicius Flores – tempo 0.32.25”

Medalha de Bronze – Guilherme Guimarães – tempo 0.32.99”

Sub-12

Medalha de Ouro – Samuel Xavier – tempo 0.22.19”

Medalha de Prata – Matheus Viana – tempo 0.24.43”

Medalha de Bronze – Eduardo Barros – tempo 0.35.67”

Sub-13

Medalha de Bronze – Inácio Aires – tempo 0.30.90”

Sub-16

Medalha de Bronze – Vítor Henrique Alves – tempo 0.36.02

Sub-17

Medalha de Prata – Rubens Zanini – tempo 0.44.98”

Medalha de Bronze – Ryan Victor Pascoal – tempo 0.57.80”

Adulto

Medalha de Ouro – Matheus Tasso – 23 pontos

Medalha de Prata – Nícolas Silva – 19 pontos

Medalha de Bronze – Davi Érico dos Santos – 17 pontos

ESPORTE
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No início de 2020, tudo parecia caminhar com tranquilidade. 
As notícias de uma doença misteriosa no exterior eram muito 
distantes da nossa realidade. Estávamos preocupados com o 
Carnaval, as competições que iríamos disputar, as comemo-
rações de 80 anos do nosso Clube. De repente, tudo parou. 
Vieram as incertezas e todos nós fomos “forçados” a ser cria-
tivos e fortes! 

Os treinos foram interrompidos, todos tinham que ficar em 
casa. Mas como os atletas iriam ficam parados? A solução veio 
pela internet. A preparação física, fisioterápica e psicológica 
era feita de forma on-line, por meio do aplicativo. Após alguns 
meses, os treinos técnicos também precisavam voltar, o que 

só aconteceu de forma digital. Foram seis meses distantes das 
quadras!

A saudade de voltar era grande e, enfim, o encontro aconte-
ceu. Os treinos voltaram com distanciamento, sem previsão de 
retorno às competições. E agora, o tão esperado momento de 
reconhecimento não irá acontecer da forma habitual, em gran-
de festa. Mas para valorizar o esforço de jovens talentos, nos 
reinventamos. 

Neste ano, a festa do Esporte deu lugar a páginas nesta revista 
digital. É com muita alegria que vamos homenagear os desta-
ques de 2020. E, então... Imaginem aquela noite especial!
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DESTAQUES 2020

BASQUETE

MATEUS RESENDE ALVIM NOMAN EDUARDO BARROS VIEIRA MARQUES

SUB-11 SUB-12

DESTAQUES 2020

HUGO PINHEIRO ROBERTO

JOÃO HENRIQUE ALVES MARTINS
EMERSON SILVA FERREIRA 

NOGUEIRARYAN VICTOR PASCOAL SILVA

ANTÔNIO VALDECI RAMOS SILVA

SUB-13

SUB-15 SUB-16 SUB-17

SUB-14
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FUTSAL

RAFAEL VASCONCELOS SOUSA RAFAEL STUART ALANE DE REZENDE

SUB-9 SUB-10

DESTAQUES 2020 DESTAQUES 2020
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MATHEUS COUTO SIMÕES
MATHEUS JOVÊNCIO 

DE OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE ALVES 

BORBUREMA

LUCAS SERVANE EMERICK
ESTEVÃO RESENDE PEREIRA E

TIAGO PINTO QUEIROGA

SUB-11

SUB-13 SUB-15 SUB-17

SUB-12

ORGULHO 
EM INCENTIVAR 

DE NOVOS 
A FORMAÇÃO

talentos!
multitecnica.com.br

Acesse nossas redes sociais
pelo QR CODE  ao lado.
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NATAÇÃO

HELOISE MATOS ALVES MATEUS MEGALE MACEDO LINO E 
MURILO TEOTÔNIO OLIVEIRA

MIRIM 
FEMININO

MIRIM 
MASCULINO

DESTAQUES 2020
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CAMILA ISABEL ROCHA DE 
OLIVEIRA

DANIEL CORRÊA HAMMER

ANNA BEATRIZ AZEVEDO NOVAIS 
E BEATRIZ FERRAZ DE OLIVEIRA

MATHEUS PADILHA SANTOS

CHRISTIAN CORRÊA HAMMER

ARIANA MARTINS GOMES, 
FERNANDA DA SILVA ELÓI COELHO 
E GIOVANNA BARBARA DA SILVA

PETIZ 
FEMININO

INFANTIL 
MASCULINO

PETIZ 
MASCULINO

JUVENIL 
FEMININO

INFANTIL 
FEMININO 

JUVENIL 
MASCULINO
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VÔLEI FEMININO

BEATRIZ ANANIAS GONÇALVES

JÚLIA SALVO DE SENA E SOUZA

MARIANA NASCIMENTO TOMAZ

KEIVILA VITÓRIA ELOIO OLIVEIRA 
BENT

SUB-16

SUB-14

SUB-18

SUB-15

DESTAQUES 2020

VÔLEI MASCULINO

THALES CAUÃ DA SILVA

GUSTAVO SALOMÃO ALBERTO 
SANTOS

HERON CARLOS DA SILVA

IURY RICARDO SEBASTIÃO DOS 
SANTOS

SUB-17

SUB-15

SUB-19

SUB-16

DESTAQUES 2020
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FIQUE POR DENTRO

FIQUE POR DENTRO

SAIBA COMO MARCAR SEUS JOGOS DE TÊNIS E BEACH TÊNIS 

1º PASSO 

Procure na loja de 
aplicativos do seu celular 

o aplicativo LPTENNIS. 
Clique em “OBTER” ou 

“INSTALAR”.

2º PASSO

Realize seu cadastro no 
aplicativo.

3º PASSO
Após baixar o aplicativo e 
realizar o cadastro, para 

acessar é necessário entrar 
no site www.lptennis.com.br/

olympico e clicar no botão verde 
indicado: associar-se ao 

@olympico.

A liberação pode acontecer em até 72h. Por isso, é importante fazer o cadastro o quanto antes.
Para esclarecer outras dúvidas, entre em contato com a diretora de Tênis, Marcelle Prates, pelo e-mail: marcelleprates@gmail.com ou pelo 

WhatsApp (31) 996411022.

4º PASSO

Preencha com o número 
de seu telefone e clique 
em “ENVIAR”.  Depois, é 
só aguardar a liberação 

para começar a reservar as 
quadras!

As marcações para as quadras de Tênis e para os jogos de Beach 
Tennis estão bem mais fáceis e modernas. 

O agendamento é feito pelo aplicativo LPTENNIS.  Para usar é 
muito fácil. Veja:

FIQUE POR DENTRO

NOVO KID PLAY
Regras gerais do espaço
• Jamais deixe sua criança sozinha.
• Idade permitida: até 12 anos.
• Permita que sua criança utilize apenas brinquedos adequa-

dos à sua idade/altura.
• Antes de usar, leia para a criança as regras de utilização de 

cada brinquedo. 
• Ensine-a a manter boa convivência, principalmente, com as 

crianças menores.
• Preserve e cuide dos brinquedos.
• É proibido fumar, consumir bebidas alcoólicas e levar ali-

mentos e bebidas para a área dos brinquedos. Utilize as 
mesas para seu lanche. 

• Proibido entrar com copos e vasilhames de vidro.

Casa Cata-Vento
• Permitida para crianças de até 12 anos. 
• Pais poderão subir no brinquedo apenas em caso de ne-

cessidade. 
• No escorregador, uma criança por vez.
• Utilização de até 4 crianças por vez.

Kid Play
• Permitido para crianças de até 12 anos.
• Pais poderão subir no brinquedo apenas em caso de ne-

cessidade. 
• No escorregador, uma criança por vez.
• Balanço infantil, para crianças de até 7 anos.
• Cadeirinha de balanço exclusiva para crianças de até 2 

anos.
• Utilização de até 5 crianças por vez.
             
Casinha de Boneca, Escorregador e Cavalinhos
• Permitido para crianças de até 6 anos.

Chuveiro e Ducha 
• Use com consciência, não desperdice água.
• Utilize apenas para limpeza das crianças, após brincarem 

no Parquinho.

Mesas
• Utilize esse espaço para suas refeições.
• O consumo de bebidas alcoólicas no local é proibido. 
• Copos e vasilhames de vidro são proibidos.

Nosso espaço kids está com um brinquedo novo muito le-
gal. Agora, o Parquinho Pé de Areia ganhou uma nova ca-
sinha com: duas torres com telhado, uma torre estendida 
com palmeira, balanço, dois escorregadores, um tobogã, 
escaladas e ponte. Pura diversão!

O brinquedo é fabricado em madeira plástica de longa dura-
ção e baixa manutenção, não solta farpas e não tem quinas 
vivas, dando muito mais segurança às nossas crianças.

Vale a pena lembrar as regras do Parquinho, para a seguran-
ça de todos.

Caso seja verificada a má utilização dos equipamentos e o des-
respeito pela boa convivência, os pais/responsáveis pelas crian-
ças serão penalizados. Fo
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Fotos: Fernando Robert
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FIQUE POR DENTRO

PRESIDENTE REELEITO 

No dia 22 de novembro, os sócios do Olympico elegeram 
para o biênio 2021/2022, a nova diretoria do Clube – Presi-
dência, Conselho Deliberativo e Comissão Fiscal.

A votação teve início às 9h e encerramento, às 17h. O su-
frágio, de chapa única, reelegeu o atual presidente, Walney 
Almeida.

Para Walney, a participação dos sócios proprietários dá le-
gitimidade ao processo eleitoral: “Fico grato e reconheci-
do pelo número de votos que conquistamos nessa eleição. 
Mesmo em tempos de pandemia, os associados do Clube 
se dispuseram a participar desse momento que é tão de-
mocrático”. 

RETROSPECTIVA GESTÃO 
2019/2020
Os últimos dois anos foram de muito trabalho 
e dedicação. Confira um pouco das ações 
feitas pelo presidente, Walney Almeida.

• Contratação das Bandas Titãs e Jota 
Quest para a Festa Junina

• Criação do evento Oktoberfest 

• Revitalização do Parque Aquático

• Instalação de novo projeto de 
comunicação visual no Parque Aquático 

• Revitalização dos pisos do Clube

• Revitalização da churrasqueira do 
Senado e quiosque do Futsal, com nova 
cobertura em material antichamas.

• Revitalização da quadra de Saibro

• Superfesta de comemoração dos 80 anos 
do Clube

• Preservação dos empregos dos 
funcionários durante a pandemia 

• Compra do imóvel nº 761, à Rua 
Professor Estêvão Pinto

• Durante a pandemia, promoveu 
o programa de Portas Abertas 
para possibilitar que os sócios 
acompanhassem as reformas que 
estavam sendo realizadas.

• Troca dos guarda-corpos do Varandão 

FIQUE POR DENTRO

• Instalação de cortinas automáticas no 
Bar do Marcelo 

• Criação do Bar Seco no Parque Aquático

• Aquisição de novo Kid Play para o 
parquinho

• Adequação do Clube às normas do 
Corpo de Bombeiro de Minas Gerais para 
retirada do AVCB

• Promoção de recreação aos domingos 
para as crianças

• Realização da Live solidária em prol de 
arrecadação de recursos para os atletas 
do Clube

• Construção do Banheiro Família no 
Parque Aquático 
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FIQUE POR DENTRO

NATAL DA ALEGRIA OLYMPICO CLUB

O Olympico não recebeu a visita do Papai Noel em razão da 
pandemia, mas garantiu que o Clube estivesse decorado e to-
dos entrassem no clima do Natal. E, ainda, ficou encarregado 
de distribuir um livro de atividades enviado pelo bom velhinho.

O varandão recebeu fitas vermelhas nas pilastras, luzes e estre-
las. Na entrada do Clube, a representação do Papai Noel com 
luzes e pinheiro tornou o mês de dezembro mais aconchegante 
para nossos associados, com o intuito de se sentirem acolhidos 
pela magia do Natal. Trouxe luz, alegria e muitas reflexões para 
o momento que é de total atenção, mas de muita solidariedade.

Olha o recadinho que o Papai Noel mandou para a turminha. 
Poste fotos com seu presente e marque o @olympicoclub nas 
redes sociais.
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Você sabe como é feita a adequação da 
temperatura das piscinas do Clube? No 
Olympico, todo o parque aquático é aten-
dido por bombas elétricas de calor, cuja 
temperatura é mantida entre 27° a 28°C. 
Essa temperatura é recomendada no uso de 
piscinas Olímpicas e Semiolímpicas, pos-
sibilitando que a temperatura corporal seja 
mantida.

Todo o trabalho de controle de temperatura 
é realizado por um CDT – Controle Digital 
de Temperatura, instalado no quadro de 
comando elétrico. Um funcionário da ma-
nutenção do Clube acompanha de perto 
e realiza, a cada duas horas, a verificação 
tanto da temperatura quanto a aferição do 
cloro e do PH.

Se você tem alguma dúvida sobre o funcio-
namento do nosso Clube, deixe registrado 
nos livros disponíveis nos vestiários.

TEMPERATURA CORRETA DAS PISCINAS 
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EU NO OLYMPICO

#EUNOOLYMPICO

@lilianesalvo

Olympicoclubbh

Olympicoclub

Olympicobh

#Eunoolympico
Não se esqueça de deixar a foto com status público. 

As fotos que você registra no Olympico podem aparecer por aqui.  
Publique suas fotos usando a hashtag

@rbmalbuquerque@rbmalbuquerque

@lauragdias

@fe_mp      @augustolevindonatacao
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Presenteie com uma 
cesta de Natal Mart Minas!

 
Uma seleção de produtos para trazer a magia do Natal para 

você, amigos, familiares e funcionários. 

Consulte valores, endereços e telefones pelo site
www.martminas.com.br

Natal inesquecível Mart Minas, aqui você compra mais barato!

@MartMinasAtacadoEVarejo

MASTER
21 ITENS

PESO APROXIMADO: 
7KG

PREMIUM
27 ITENS

PESO APROXIMADO: 
5,6KG

LYRA
20 ITENS

PESO APROXIMADO: 
3,5KG


