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Editorial

O verão já começou... A estação mais 
quente do ano está a todo vapor, os dias 
são mais longos e as noites mais curtas. 

Nesta época do ano, a maioria das pessoas está 
curtindo as férias e o Clube do Ipê torna-se um 
grande atrativo para as famílias. Para aqueles 
que não irão viajar, é uma excelente opção de 
lazer. Nosso lema é incentivar cada vez mais a 
prática de esportes e adoção de um estilo de vida 
mais saudável. Venha conferir a nossa progra-
mação de verão.

As opções são muitas, desde as viagens para a praia, as 
idas para os sítios, passando pelos que buscam espiritua-
lizar este tempo, até aqueles que decidem ficar em Belo 

Horizonte. Para a Família Ipê, a programação, preparada para 
o dia 14/02, promete momentos de descontração, de vivência 
em família, de risos, músicas e danças. No Clube do Ipê, você 
escolhe o que fazer. 

Anime-se, separe sua fantasia e aproveite este even-
to organizado com carinho para você e sua família.

Curiosidades
 O carnaval tem origem no entrudo por-

tuguês, quando as pessoas jogavam 
umas nas outras, água, ovos e 
farinha, num período anterior 
à quaresma e tinha um signifi-
cado ligado à liberdade. 

 O entrudo chegou ao Brasil 
por volta do século XVII e foi 
influenciado pelas festas carnava-
lescas da Europa. Países como Itália e França faziam desfiles urbanos, os 
carnavalescos usavam máscaras e fantasias. Personagens como a colom-
bina, o pierrô e o Rei Momo também foram incorporados ao carnaval 
brasileiro, embora sejam de origem européia. 

 No Brasil, no final do século XIX, começam a aparecer os primeiros 
blocos carnavalescos, cordões e os famosos “corsos”. As pessoas se 
fantasiavam, decoravam seus carros e, em grupos, desfilavam pelas ruas. 
Está ai a origem dos carros alegóricos, típicos das escolas de samba 
atuais.

 No século XX, o carnaval torna-se cada vez mais uma festa popular. 
Esse crescimento ocorreu com a ajuda das marchinhas carnavalescas. As 
músicas deixavam o carnaval cada vez mais animado.

 A primeira escola de samba surgiu no Rio de Janeiro e chamava-se Dei-
xa Falar (hoje Estácio de Sá). A partir daí, o carnaval de rua ganha novo 
formato, com as escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo e os 
primeiros campeonatos.

 O carnaval de rua manteve suas tradições originais na região Nordeste 
do Brasil. Em cidades como Recife e Olinda, as pessoas saem às ruas 
durante o carnaval no ritmo do frevo e do maracatu.  

 Os desfiles de bonecos gigantes, em Recife, são uma das principais 
atrações desta cidade durante o carnaval. 

 Na cidade de Salvador, existem os trios elétricos, os blocos como o 
Olodum, Ileyaê, Afoxé Filhos de Gandhi.

Fonte: http://www.suapesquisa.com

Nova Década - Novas Esperanças
 Estamos começando um novo ciclo 

neste ano de 2010, com novos objetivos e metas. 
A preocupação continua direcionada para o bem 
estar e qualidade de vida dos nossos associados. 

Fazendo uma retrospectiva, 2009 foi 
um ano de muita comemoração, foram realizadas 
várias ações voltadas aos 50 anos de existência do 
Clube do Ipê. Foi uma satisfação imensa por parte 
da Diretoria, a participação dos nossos associados 
durante toda a programação de eventos. Apesar do 
cenário econômico global, de crise econômica,  os 

resultados foram positivos, pois conseguimos reali-
zar toda a programação prevista.

Outro fator bastante relevante foi a 
campanha para adesão de novos associados, reali-
zada no período de agosto a dezembro do ano pas-
sado. Para nós, foi um sucesso, superando todas 
as nossas expectativas. Conseguimos aumentar em 
24% o quadro de associados. Que a Família Ipê con-
tinue crescendo  e se integrando em 2010.

Vanessa Madeira
Diretora Social

Clube prepara-se para o seu Carnaval

A partir das 9h30, haverá muitas brincadeiras, 
camarim fotográfico, gincanas, “salão de beleza” 
com tererê, tatuagem e muito mais. Às 11h – hora 
de se refrescar, no “aulão” de hidroginástica. Às 
13h30, a tarde fica mais animada com o Matinê 
embalado pela já conhecida Julie Lara.



Eventos

Confira os melhores 
momentos do 

Réveillon no Ipê

Confira toda a cobertura 
fotográfica do Reveillon no 
painel de fotos na sede do

clube e também no site 
www.clubedoipe.com.br



“Envio à toda Diretoria do Clube do Ipê, e 
aos funcionários, meus efusivos parabéns pela 
magnífica festa de passagem de ano por vocês 
organizada; não há outra palavra para defi-
nir a festa foi realmente magnífica em todos 
pontos de vista. Um abraço a todos e votos de 
uma eficiente administração neste ano.”

Rui Diniz                      

“É a terceira vez que passo Reveillon 
no Ipê. A primeira foi na parte de 
baixo – perto da mangueira. A minha 
turma, composta pelos meus filhos, 
irmãos e amigos (32 pessoas), adorou 
a festa. Foi muito boa. A segunda foi 
na parte de cima (12 pessoas – irmãos 
e amigos). Foi boa, mas não tanto 
quanto a primeira (talvez a nossa 
empolgação não estivesse tão alta 
como na primeira). Nesta última (8 
pessoas – irmãos e amigos): passando 
pela organização do espaço (as mesas 
estavam muito bonitas), pela quali-
dade e atendimento buffet (nota 10), 
pelo conjunto musical e aquele ótimo 
café na saída, posso dizer que foi o 
melhor dos três. Foi ÓTIMO!  Festa no 
Ipê é sempre uma grande oportunida-
de para rever os amigos. As festas são 
sempre boas (adoramos, principalmen-
te, as festas: Junina e Reveillon).”

José Iriênio Martins

“O Reveillon 2010, promovido pelo clube do Ipê, 
foi digno de elogios visto ter incorporado uma 
atmosfera de amizade e cordialidade laure-
ando a organização impecável além do visual 
maravilhoso proporcionado por sua privilegiada 
localização.”

Marcos Antônio Esteves

“Tivemos muito prazer em participar pela 
primeira vez do Reveillon do 
 Clube. A cordialidade e a organização do evento 
foram primordiais para que o 
 ambiente se tornasse bastante agradável.  
Quero cumprimentar a direção do Clube, na 
pessoa do Sr. Apolônio, que foi muito gentil 
com a minha família e também as meninas da 
Secretaria, na Abeb, muito atenciosas. Um buffet 
de primeira, servindo a todos com muita fartura 
e uma boa música que mexeu com toda a faixa 
etária. Nota mil. Além disso, pude rever grandes 
amigos que algum tempo não os via. Se  Deus  
quiser, estaremos  presentes no  próximo,  aguar-
dando a chegada de  2011, e de camarote 
 vendo a queima dos fogos da Pampulha.”

 Júlio Cesar Pereira de Andrade               

“Foi a primeira vez que eu e a 
Maria Helena estivemos no Re-
veillon no Clube do Ipê e realmente 
gostamos muito, no que tange à 
qualidade do atendimento, decora-
ção, serviço do Buffet e seleção da 
Banda, sem contar na localização 
estratégica do Clube, que permitiu 
que apreciássemos  a queima de 
fogos na virada do ano. Vocês estão 
de parabéns e estamos programan-
do passar lá novamente este ano.”

Dr. João Cláudio Parreiras 
Barbosa

“O Reveillon do Ipë é sempre maravilhoso, e este ano tive o prazer 
de retornar e mais uma vez confirmar as maravilhas deste clube, a 
espetacular festa que a Diretoria proporciona aos associados e seus con-
vidados, bem como, poder ver com todo o conforto os fogos da virada 
na Pampulha. Simplesmente maravilhoso e a grande confraternização 
que podemos dizer familiar, pela unidade de todos.”

José Paulo Carvalho Lage

“Depois de alguns anos morando fora de Belo Horizonte, tive a oportuni-
dade de passar o Reveillon novamente no Clube do Ipê, costume antigo da 
minha família. Convidei alguns amigos e fomos em grupo de 10 pessoas. 
A opinião de todos foi unânime: excelente!; o que me deixou muito orgu-
lhoso. O buffet excelente, o atendimento excelente, a música excelente; até 
a chuva cooperou dando um tempo. Este ano tem mais.”

Luiz Fernando de Andrade
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Perfil

Esportes

Falta cerca de um mês – tempo 
suficiente para você organizar seu time, 
preparar as chuteiras, convidar a torcida e 
brilhar no “gramado” do Clube do Ipê. Seja no time Master ou no Adulto, ou mesmo 
nas arquibancadas, você é o ator principal deste Torneio de Futebol. O início está 
previsto para o dia 20 de março. Prepare-se!

Mais conforto e comodidade
A partir de março, os sócios passam a contar com 

mais um espaço para seu evento. Desta vez, é um espaço VIP, que 
recebe o nome de “Pérgula”, conforme explica o gerente Apolônio 
Matarelli: “Este nome surgiu em função da Casa Cor. O espaço 
será destinado a “happy hour”, churrascos, confraternizações, 
apresentações musicais.”

Sempre atento às expectativas do sócio, Apolônio 
cumpre um importante papel de interlocutor entre o sócio e a di-
retoria. Para os amantes da sinuca, ele adianta: “Podem comemo-
rar, as mesas foram totalmente reformadas e, a partir de março, 
será realizado a torneio anual de sinuca.”

Aqui, você confere a programação
permanente do clube

Musculação: Terças e quintas-feiras de 17h30 às 21h30. Sábados, 
domingos e feriados das 8 às 13 h. Instrutor: Fábio Costa

Vôlei (Infantil e Master): Terças e quintas-feiras a partir de 17h30. 
Instrutor: Leandro

Futebol infanto-juvenil: Terças e quintas-feiras a partir de 18h (Tur-
mas por idade). Instrutor: Binha

Tênis: Segundas, quartas e sextas-feiras das 18 às 22h. Sábados e do-
mingos das 8 às 12h. Aulas individuais, duplas ou em grupos. Instrutor: 
Pedro.  

Hidroginástica: Domingos 11h. Instrutor: Emerson Maia

Mais Informações, ligue 3492-4004 ou 3248-4352. Ou procure a equipe 
de instrutores no clube.

Ele é sócio há 43 anos. Ela esteve presen-
te à inauguração do clube, ainda menina. 
Raquel Franco de Carvalho Canela con-

ta com orgulho que seu avô, Coudry, veio da 
França especialmente para instalar o primeiro 
forno na Cia Siderúrgica de Sabará. De lá pra 
cá, a história da família sempre esteve ligada 
ao Ipê. “Aqui passei minha infância, cresci, na-
morei, noivei, casei, criei meus filhos e agora 
trago meus netos ao clube. Vi funcionários que 
entraram e saíram, acompanhei diretorias e to-
das as reformas”, diz Raquel.

Sérgio Canela é empresário de Co-
mércio e Representação e foi para o Ipê por 
causa de Raquel. Os dois dizem ter muito cari-
nho pelo clube e consideram todos como uma 
grande família. “Fiquei emocionado – no último 
reveillon, consegui reunir no Ipê toda minha fa-
mília. Até minha filha que mora na Espanha veio 

O Torneio de Futebol
vem aí!

Sérgio e Raquel Canela
com meus dois netinhos, Rodrigo e Victor, e a 
filha que mora em Curitiba veio com o pequeno 
Heitor”, confidencia Sérgio. 

Amante do esporte, “fominha” de fu-
tebol na fala risonha da esposa, Sérgio conta que 
é do tempo da “pelada da madrugada”. Para ele, 
a decisão da diretoria de mudar a organização da 
pelada foi inteligente: “Hoje é mais prazeroso, 
não precisamos levantar cedo, jogamos tranqüi-
los, sem o estresse daquela confusão para fazer 
os times”.

Para Raquel, a rotina do futebol do 
marido incluía levantar às 6h da manhã, com os 
filhos pequenos, pois ele “não admitia perder a 
primeira pelada”. Isso a levou a ocupar o tempo  
com exercícios de alongamentos e ioga. 

Com o tempo, viu surgir em torno 
de si um grupo informal, porém fiel, que a acom-
panhava em suas atividades nos sábados e do-
mingos bem cedo. “Sou professora de ioga, mas 
nunca tive turmas formais no clube, era mesmo 

uma turminha que gostava e me acompanhava”, 
lembra. 

Raquel também é artista e já expôs 
seus trabalhos no clube. Para ela, eventos artísti-
cos são importantes e deveriam voltar à progra-
mação do clube. 

Sérgio e Raquel têm três filhas, já ca-
sadas – Pollyana, Mirella e Nicole – e um rapaz, 
Acácio, ainda solteiro.


