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Em outubro, mais uma edição da Festa 
das Crianças vai ocorrer, exclusiva para 
os associados. O evento será dia 17 de 

outubro e terá inicio a partir das 10h.
Este ano, novidades para as 

crianças vão agradar também os adultos. 
Um show de mágicas promete atrair a aten-
ção dos presentes e pode despertar a curio-
sidade independente da idade.

Diversão garantida com muitas 

brincadeiras, gincanas, oficina de balões. O 
clube se transforma em um grande e anima-
do palco de atrações. Meninos e meninas, 
entre idas e vindas, neste labirinto de sur-
presas, podem ganhar uma pintura persona-
lizada.

Guloseimas como algodão doce, 
picolés e pipocas também não irão faltar 
neste dia especial. Traga suas crianças e dê 
a elas este presente! Compareça e comparti-

lhe desta alegria!
Segundo o diretor social, Gileno 

Galvão, esta festa já faz parte do calendário 
do clube e as crianças a esperam ansiosas 
pelo carinho de um dia todo pensado para 
elas. “Notamos que a festa agrada também 
aos pais, pois sentem-se felizes ao ver o bri-
lho no olhar do filho, ao receber o sorriso da 
filha e saber que a festa é o assunto preferi-
do por longo tempo”, ressalta.

Mais informações sobre 
o evento: 3248-4350.

Show de mágicas na festa das crianças



Editorial

“O preço da grandeza é a respon-
sabilidade”. Esta frase do pen-
sador Churchill nos impõe a 

pensar que tudo hoje depende de sermos fieis 
aos compromissos. É exatamente isto que a 
equipe do Clube do Ipê procura fazer – com-
prometer-se com você, caro sócio. 

A Administração do Ipê passa 
por transformações e inovações. Mas é com 
responsabilidade e segurança em nossas re-
alizações que proporcionamos aos sócios o 
bem-estar, bom atendimento e atividades 

sócio-esportivas.
Com este novo mandato, como 

presidente, seguiremos com os mesmos obje-
tivos que sempre nortearam as diretorias do 
clube: seriedade, transparência, bom senso e 
cuidado. Queremos buscar novos parâmetros, 
onde nasçam frutos de mudança e renovação. 
Porém, sem perder o foco nos valores funda-
mentais já cultivados há tanto tempo. 

E o mais importante nesta nova 
caminhada é o trabalho em equipe, as parce-
rias, o apoio de todas as empresas.

Neste sentido, buscaremos man-
ter os benefícios, os eventos e investimentos, 
cientes de que o trabalho voluntário é uma 
missão e uma responsabilidade.

Queremos contar com você, sócio 
e freqüentador do Ipê! Com sua colaboração, 
apoio e sugestões, o Ipê pode se tornar cada 
vez melhor para você e sua família. Venha 
conosco fortalecer os pilares desta gestão!

José Mauro Salvato
Presidente

Com a chegada de mais 
uma estação, o Clube 
do Ipê prepara uma co-

memoração especial no 
mês de outubro. No dia 

16, a noite de sábado 
será muito anima-

da, com a presen-

Compromisso e responsabilidade!

Baile da primavera
ça da Banda Conexsom 
Brasil.

O evento terá início às 
22 horas, direcionado a um público total-
mente aberto, oportunidade única para os 
sócios convidarem familiares e amigos para 
um tempo de conversa e descontração, em-
balados ao som de ritmos variados e estimu-
lados pela dança.

Os convites têm preços bastante 
acessíveis: R$10,00 para os sócios; R$20,00 
para não-sócios. Serão disponibilizadas me-
sas fechadas com seis lugares. No buffet, 
um cardápio especial de bebidas e comidas, 
com serviço de cartela individual.

Aguardamos você, sua família 
e amigos, para curtir esta noite especial e 
cheia de bons momentos!

Na opinião do diretor social, Gile-

no Galvão, “é preciso repensarmos a agenda 
de eventos do clube, para este novo biênio, 
quem sabe retomarmos alguns projetos de 
sucesso no clube, como os bailes, e voltar a 
realizá-los com mais frequência.”

Se depender do novo presiden-
te, José Mauro Salvato, esta e outras ideias 
vão marcar a sua gestão: “Queremos se-
guir de pés no chão, porém, promovendo 
ações que sensibilizem os sócios à parti-
cipação mais efetiva e constante. Também 
queremos que os sócios se pronunciem, 
procurem a diretoria, dê-nos um feedback 
de nossa atuação”.

Informações e vendas de convites 
pelos telefones 3248-4350 ou 3248-4352. 



A diretoria do Clube do Ipê tem explo-
rado um dos principais trunfos da 
localização privilegiada do clube – a 

Lagoa da Pampulha. Assim é que, após im-
plementar o espaço que recebeu o nome de 
Deck da Lagoa, agora é a vez do Mirante da 
Lagoa. 

Tudo isso sempre pensando no 
sócio que pode agora desfrutar de uma nova 
área de lazer e convivência. 

Mirante da Lagoa
O Mirante da Lagoa fica na laje 

sobre o almoxarifado, próximo às grades 
verdes do muro do clube, e tem capacidade 
para aproximadamente 50 pessoas.

O novo ambiente foi criado para 
fornecer aos freqüentadores infra-estrutura 
para churrasco e conforto para você des-
contrair nos finais de semana. E ainda terá 
o prazer de visualizar, à sua frente, um dos 
lugares mais bonitos de Belo Horizonte, a 
Lagoa da Pampulha.

Mezanino da Lagoa
Deck, Mirante e Mezanino da La-

goa – um tripé para garantir o melhor local 
de encontro. No varandão ao ar livre, no 
final do salão de festas do clube, já algum 
tempo foi criado um espaço para churrasco, 
que todos chamavam de “terraço”. 

Seguindo a ideia de organizar 
os espaços em torno da beleza da Lagoa da 
Pampulha, este espaço passa a ser chamado 
Mezanino da Lagoa.

Com capacidade para 150 pesso-
as, o espaço veio para substituir a churras-
queira que havia sob a mangueira, desativa-
da quando da reforma do clube.

“O interessante é que a mesma 
mangueira faz sombra no mezanino e as 
pessoas podem sentir o aconchego do anti-
go local de encontro”, afirma o gerente do 
clube, Apolônio Matarelli. 

Melhorias
De acordo com o diretor adminis-

trativo, Ricardo Aurélio Ananias, “a diretoria 
está sempre atenta às melhorias possíveis 
nas áreas do clube, visando ao bem-estar do 
sócio, porém, dentro da realidade orçamen-
tária da instituição”.

Ele acredita que todo investimen-
to precisa levar em conta o “custo-benefício” 
tanto para o usuário como também para a 
administração, consciente de ser a respon-
sável por “gerir um patrimônio da empresa, 
devendo levar em conta suas diretrizes”.

Ricardo Ananias também defen-
de a ideia de que “o funcionário melhora 
seu desempenho quando percebe que a or-
ganização pensa no seu lazer, no seu bem-
estar fora da empresa e no de sua família, 
então, todo investimento que busca o be-
nefício do sócio do clube se reverterá em 
benefício para a própria empresa onde este 
funcionário atua”.

O torneio de sinuca movi-
mentou o clube nos me-
ses de agosto e setembro.  

Contou com 24 participantes, a 
disputa foi acirrada e no dia 11 
de setembro, os ganhadores fica-
ram felizes com os resultados.

O título de Campeão 
ficou para Helio Ferreira, o Heli-
nho; o de vice-campeão para Alber-
to Gomes, o Betinho; e o terceiro 
lugar foi para Alípio Lessa. 

“Cada um recebeu 
como prêmio um taco de boa qua-
lidade”, conta o gerente do clube, 
Apolônio Matarelli, grande incenti-

Torneio de sinuca 2010
vador do torneio. 

Ao final 
do torneio, houve um 
churrasco para confra-
ternização dos “sinu-
queiros”. Um brinde 
com uma cerveja geladi-
nha fecha com chave de 
ouro a saudável disputa 
entre os participantes 
de um seleto grupo, amantes per-
seguidores das bolas coloridas so-
bre o feltro verde.

“Mais importante que 
a boa mira, a tacada certeira e o 
sucesso de uma bola na caçapa, é 

a convivência, é a conversa, é o 
clima de amizade que impera no 
torneio de sinuca do Clube do 
Ipê”, garante o diretor de espor-
tes, Adriano Teixeira Nogueira.

Um olhar para a lagoaUm olhar para a lagoa
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PerfilEsportes

No dia 26 de setembro, novas equi-
pes assumem a agenda esportiva do 
Clube. Desta vez, os atletas pegam 

suas chuteiras, colocam seus uniformes e 
vão para o campo mostrar seu futebol.

Nas arquibancadas, a torcida do 
coração – esposas, namoradas, filhos, filhas 
e aqueles amigos também apaixonadas pela 
arte e técnica de “correr atrás da bola”.

Terá início mais um Torneio In-
tegração do Clube, com 12 equipes já ins-
critas, sem limite de idade para participa-
ção. O Clube sediará, todos os domingos, a 
partir das 9 horas, os jogos de futebol. 

Sócio do clube há 10 anos, Ricardo André Agane-
te é freqüentador assíduo e não dispensa seus 
momentos de tranqüilidade e lazer naqueles 

ambientes que lhe são tão caros e familiares. 
Ele até brinca com as palavras e diz que 

muitas pessoas possuem em mente a idéia de que 
toda vez que se vai ao clube é para trabalhar, pois 
vão encontrar colegas de trabalho e têm medo de 
fazer do clube uma continuação da empresa. 

R i c a r -
do Aganete afirma 
que as coisas não 
são assim e garan-
te que é possível 
aproveitar o clube 
como espaço de la-
zer, momento para 
exercer atividade 
física e esportiva, 
estreitar os laços 
de amizade sem 
perder a própria 
privacidade e o me-
recido descanso e 
distanciamento das 
questões relacionadas ao trabalho.

Com 22 anos de empresa, Ricardo traba-
lha na Belgo Beckaert (BBA), é Químico,  responsável 
pela área de tratamento de superfície da empresa e 
admite “amar” os problemas que envolvem sua fun-
ção. “Meu maior desafio foi lidar com a profissão no 
início, mas aos poucos me adaptei e hoje considero 
importantes em minha vida profissional os obstácu-
los”, relata. 

Pai de Amanda Daniela e Carolina Luiza, 
Ricardo é casado com Rose Clair. Traz sempre um 
sorriso intenso em seu rosto e demonstra ter o perfil 
de um sócio de sucesso: cheio de planos, anseios e 
totalmente interessado no bem-estar de sua família 
e do clube.

Ricardo Aganete também é “peladeiro 
de plantão” e prefere o clube a viajar nos feriados. 
Para ele, a admiração maior é se sentir à vontade 
com os funcionários que, segundo ele, “são humil-
des, educados e pessoas maravilhosas”.

O sócio também enfatiza que sua 
maior preocupação com o clube é exatamente a 
freqüência dos funcionários das empresas do gru-
po. “Fico triste ao ver que poucos desfrutam deste 
ambiente”, fala.  

O clube é um espaço 
de lazer, não é 

continuação da empresa! 

Temporada de Vôlei vem aí....

Acaba de ser realizado o torneio 
Interclubes, do qual participaram 
as equipes Rodoviário de Betim, 

Santo Agostinho, Clube do Ipê e Clube 
Belo Horizonte. 

Organizado pelo instrutor 
Wellington Alves, o torneio mobilizou 
as equipes durante os meses de agosto 
e setembro. Para ele, houve um esforço 
de todos os participantes: “As disputas 
esquentaram o torneio e os atletas se 
esforçaram para dar o melhor que co-
nhecem do esporte”.

O torneio é realizado anu-
almente e, para o próximo ano, o ins-
trutor pretende envolver maior número 
de equipes.

A final do torneio será dis-
putada no dia 18/9, entre as equipes do 

Torneio de Integração
Para o diretor de esportes, 

Adriano Teixeira Nogueira, “o objetivo é fa-
zer com que todos se interessem pelo fute-
bol, gerando integração entre os diferentes 
estilos e graus de dedicação ao esporte mais 
popular do nosso país. E também estimular 
a convivência entre todas as idades, uma vez 
que a característica principal deste torneio é 
ser aberto a todos”. 

Ainda dá tempo de organizar 
seu time. Participe e mostre seu talento! Ins-
crições e informações você pode obter na 
secretaria do clube pelos telefones: 3248-
4350 ou 3492-4004.  

Estão abertas inscrições, até o final 
setembro, para a nova escolinha 
de Vôlei, ministrada pelo instru-

tor Wellington Alves da Silva. Podem 
participar meninos e meninas, com  ida-
de entre 10 e 11 anos. As aulas serão 
realizadas nas terças e quintas, das 18 
às 19 horas.

As aulas são gratuitas para 

Vôlei Master
Clube do Ipê e Santo Agostinho. Levará o 
título de campeã a melhor equipe, mas o 
importante é a prática saudável do em-
bate. Ao final, serão distribuídas meda-
lhas para os três primeiros colocados e 
um troféu para o time campeão.

os dependentes de sócios. Há pos-
sibilidade de participação de outras 
crianças, desde que procurem a se-
cretaria do clube e providenciem 
sua carteirinha de “sócio-atleta”, 
uma modalidade que permite a par-
ticipação de pessoas não-sócias nas 
atividades esportivas do clube.

Homens e mulheres 
também são contemplados com as 

aulas de Vôlei Master. Todos são convida-
dos a participar! O vôlei master feminino 
ocorre às terças e quintas, das 19h30 às 
21h30 e aos  sábados a partir das 10h. 

Já para o público masculino, 
o esporte pode ser praticado aos domin-
gos a partir das 11h.

Informações pelos telefones:
3248-4352; 3492-4004


