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O ano de 2014 está às portas e com ele um mundo de 
expectativas, esperança e renovação. Segundos antes 
da virada começa a contagem regressiva. O momento 

é de ansiedade, são apenas 10 segundos contados em coro 
ao lado das pessoas que amamos. Abraços, beijos e votos de 
felicidade caracterizam o momento. É o inicio de uma nova 
etapa. 

A virada é um momento rápido e mágico. Organi-
zação e planejamento são fundamentais para garantir a me-
lhor passagem de ano a todos os sócios, familiares e amigos. 
Os preparativos do clube começam ainda no inicio do segundo 
semestre. O diretor social Gileno Galvão afirma: “Há muitos 
bailes de Reveillon na capital e na região da Pampulha, para os 
mais diferentes gostos, mas no Ipê temos um ambiente dife-
renciado, acolhedor e com requinte na medida certa”. 

A animação da noite do dia 31 está garantida! A 
partir das 22h a Banda Ênfase BH promete não deixar ninguém 
parado. O momento mais esperado da noite é sem dúvida o 
show de fogos da Pampulha, onde finalmente se encerra a con-
tagem regressiva e se dá as boas vindas ao ano que se inicia. 

A virada do ano é também um excelente momen-
to para refletirmos, definirmos metas e planejarmos um ano 
novo melhor. Afinal, estamos sempre em busca de paz, saúde, 
amor, dinheiro, amigos e muitas alegrias.

É comum, na passagem do ano, as pessoas faze-
rem rituais para atrair boas energias como, por exemplo: vestir 
uma roupa de uma só cor, comer uvas, lentilhas, etc. Diferente 
de alguns clubes que impõem aos sócios e convidados o uso 
de cores e trajes específicos, no Reveillon do Ipê você pode 
curtir a virada seja qual for o seu estilo. O importante não são 
as cores, mas sim estar vestido de alegria e bom humor, trajes 
especiais pra curtir essa grande festa!

Se você ainda não definiu onde pretende passar o 
Reveillon, não perca mais tempo. Este ano, o evento aconte-
ce apenas no Salão Social e restam poucas mesas disponíveis 
para reserva. Corra e garanta a sua! Para mais informações e 
vendas de convites, ligue: 3224-9600 (Viviane).

Cores, alegria e bom humor

Buffet completo 
Prato quente, salgados variados, café da manhã, 

cerveja, vinho e refrigerante à vontade.

Mesas de 8 lugares dão direto a duas garrafas de 

champanhe 



Editorial

Esportes

Esse ano foi marcado por manifestações 
que evidenciam o anseio do povo por 
melhorias em diversas áreas. Nossa 

sociedade tem se tornado mais consciente e 
ativa, fato positivo, mas que exige atenta ava-
liação para que ideias, notícias e pessoas não 
sejam manipuladas. Ou que alguns assuntos 
da agenda social e política do país desviem o 
foco de problemas mais graves como seguran-
ça, educação e saúde. É importante acompa-
nhar os acontecimentos, participar ativamente 
da gestão pública e fazer valer nossos direitos 
como cidadãos.

Assim, 2014 é ano da Copa do 
Mundo e também das eleições. Vamos torcer 
pelo nosso time maior, mas vamos também ter 
os olhos voltados para os problemas que afli-
gem nosso país. Vamos cultivar um pouco mais 

Na manhã do dia 10/11, domingo, 
o clube do Ipê se vestiu de azul e 
rosa. Cores das camisas dos times 

que disputaram a final do Torneio de Fute-
bol Empresas. 

O tradicional campeonato voltou 
a alegrar as manhãs de domingo durante os 
meses de setembro, outubro e novembro. 
“Com este evento e outras iniciativas da 
diretoria, buscaremos resgatar e 
revitalizar os esportes, trazendo 
novos sócios para o clube. Temos 
muitos desafios pela frente” expli-
ca Fernando Matos, diretor de es-
portes do Clube. 

Em campo, as duas 
equipes da Trefilaria de Contagem 
(BBA 1 e BBA 2) jogaram com gar-
ra até o último minuto do jogo. A 
equipe BBA 1 (azul) entrou na dis-
puta já com vantagem por empate, 

Sonho e paz!

Trefilaria brilha na disputa final

cabendo portanto à equipe BBA 2 o desafio 
de vencer. 

A vantagem conferiu segurança 
ao time azul que ganhava de 2x0 no início 
do primeiro tempo. A equipe rosa chegou a 
marcar um gol e buscou reagir, mas perdeu 
várias finalizações. Apesar do empenho da 
equipe da BBA 2 a manhã do dia 10 pare-
cia já estar predestinada à vitória da equipe 
azul (BBA 1) que venceu por 4x1. 

de amor e ternura. Vamos implantar a cultura 
da paz. Há tantas iniciativas boas à nossa volta 
a esperar disponibilidade e engajamento.

Em 2014, procure seu lugar no 
mundo, na família, no trabalho, entre os ami-
gos e com seus semelhantes. Faça valer a pena, 
não deixe o ano correr em vão.Crie laços e 
comprometa-se com o lado social de sua comu-
nidade. Como canta Raul Seixas: “Sonho que se 
sonha só é só um sonho que se sonha só, mas 
sonho que se sonha junto é realidade.”

Nesse sentido, nós da diretoria, 
encerramos o ano de 2013 certos de que esta-
mos fazendo o melhor para o clube. Mais do 
que prestar serviços de lazer e entretenimento, a 
diretoria tem buscado investir preventivamente 
em segurança, investimentos que garantem que 
você e sua família possam desfrutar do Clube 

com tranquilidade.
Contamos com sua participação 

na gestão do Ipê! Converse, opine, traga suas 
sugestões. Seja ativo e presente nas atividades e 
eventos do seu Clube! E que 2014 seja um ano 
melhor, mais seguro e justo para todos nós, bra-
sileiros! Boas Festas!

José Henrique de Paiva
Vice-Presidente



Eventos

“Foi um dia muito legal”
A Festa das Crianças foi um sucesso! Neste ano, o evento registrou um 

dos maiores números de público dos últimos anos, graças ao sol e temperatura de 
cerca de 40 graus. Além dos tradicionais brinquedos, a principal atração foram os 
personagens infantis Pato Donald e Hello Kitty que desfilaram por todo o clube en-
cantando a todos. À tardinha, Julie Lara tocou estilos variados na orla da piscina. 

Na segunda-feira, após a festa das Crianças, a Diretoria recebeu uma 
carta vinda de uma sócia muito especial.  Na carta, escrita a mão, em papel de carta 
com desenhos próprios de crianças, Ana Carolina de apenas sete anos escreveu: 
“Querido Clube, Obrigada pelo dia das crianças. Foi um dia muito legal. Beijos, 
Ana”. 

A cartinha entregue pelo pai de Ana, o sócio Bruno Severi, emocionou 
toda a diretoria. “É muito gratificante para nós da diretoria saber que proporcio-
namos alegria às crianças como Ana. A família é sem dúvida o valor mais forte do 
Clube do Ipê”, declara José Henrique de Paiva, Vice-Presidente do Clube. 
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Perfil

Escola de Vôlei
O Clube do Ipê tem 

nova instrutora de vôlei. 
Gabrielli iniciou em no-
vembro e está ministrando 
aulas às terças, quintas das 
18 às 21h30 e sábados das 
9 às 12h. Há vagas! Para 
adultos e adolescentes.

Informe-se pelo telefone 
3224-9600.

Técnico de Metrologia na empresa Bel-
go Bekaert Arames há 7 anos, Peterson 
Cardoso Silva, 30 anos é sócio do Clu-

be desde 2006. Nascido em Belo Horizonte, 

Fidelidade, honestidade e dignidade
antes de atuar na BBA na área de metrologia, 
fez estágio em eletrônica industrial na área de 
manutenção da empresa. 

Embora nascido em Minas, Peter-
son é torcedor do Flamengo “herança do meu 
pai que era flamenguista doente”, explica. 
Apaixonado por futebol, além dos torneios 
do Ipê já disputou outros fora. No Clube joga 
como atacante. Disputou seis campeonatos, 
tendo sido quatro vezes finalista e duas vezes 
campeão. 

Joga futebol aos sábados pela ma-
nhã e corre sempre que possível para manter 
o condicionamento físico. Atualmente cursa 
faculdade de Engenharia Elétrica e devido 
aos estudos e compromissos durante a sema-
na tem encontrado dificuldade de conciliar a 
agenda para praticar esportes e ir ao clube. 
Para ele o clube tem um estilo diferente de ou-
tros “parece um sítio, aconchegante e familiar. 

Gostaria que tivesse mais eventos, aos domin-
gos durante o dia”, opina. 

Na vida pessoal, podemos dizer 
que ele está vivendo ainda em lua de mel, já 
que se casou com Khrisna há apenas 4 me-
ses. Nos momentos de lazer, quando não está 
praticando algum esporte, gosta de assistir a 
filmes com a esposa, sair com amigos e jogar 
vídeo game.

Fidelidade, honestidade e dignida-
de são para ele principios fundamentais para 
vida social e relacionamentos. Modesto, en-
contra dificuldades em definir a si mesmo. Pe-
los familiares e amigos é percebido como uma 
pessoa extrovertida e engraçada, sempre dis-
ponível a ajudar. Peterson encara a vida com 
otimismo e alegria. Bem humorado, conta que 
ultimamente tem recebido alguns apelidos de-
vido à calvície. “o jeito é aceitar, não há muito 
que fazer a respeito”, ri. 

Visite o salão de bele-
za e desfrute de mais 
essa comodidade que 
o clube oferece!
Manicure, pedicure, 
depilação, massagem 
corporal e muito mais!
Preços especiais para 
sócios do Ipê! 
Atendimento apenas 
com horário marcado. 

Contato:
9141-3431 (Léia)

Alvará de funcionamento

No mês de outubro, o Clube concluiu as obras 
de acessibilidade e encaminhou documentação 
para análise e vistoria da SMARU – Secretaria 

Municipal Adjunta de Regulação Urbana para obtenção 
do alvará de funcionamento. O órgão avaliou as inter-
venções e validou as obras. Entretanto, solicitou ainda 
alguns ajustes para finalização e emissão do alvará. Em 
resposta ao órgão, o clube iniciou as obras e ajustes e 
em breve encaminhará novamente documentação para 
vistoria e aprovação final da SMARU. Contamos com 
compreensão dos sócios pelos transtornos causados 
pelas obras finais.

Salão de Beleza no Ipê


