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Se fizermos essa pergunta às pes-
soas com quem convivemos encon-
traremos respostas das mais di-

versas. Cada um estabelece uma relação 
única com o ambiente em que interage 
e dele deve retirar sua fonte de motiva-
ção para o dia a dia. Posso dizer que, 
para mim, é um privilégio estar nova-
mente à frente da Diretoria do Clube do 
Ipê, um trabalho voluntário que exige 
muito, mas que é realizado com muita 
dedicação e seriedade. Nós da diretoria 
trabalhamos no sentido de proporcionar 
mais qualidade de vida, lazer e boa con-
vivência aos sócios do clube. Isso é o que 
pessoalmente me motiva a fazer parte 
da Diretoria do Clube, saber que, de al-
guma forma, estamos contribuindo para 
um bem maior.

Nesta gestão, estamos mais 
do que nunca empenhados em trazer 
melhorias para os sócios. A primeira de-
las foi a aquisição do sistema de aqueci-
mento da piscina, um investimento que 
certamente trará muitos benefícios a 
todos e que esperamos que reflita tam-
bém na maior frequência ao Clube. Que-
remos principalmente que você e seus 
familiares encontrem no Clube, um mo-
tivo a mais para sorrir, um lugar para 
escapar da rotina, e para conviver.

Muitos são os motivos para 
vir ao Clube, aqui você dispõe de uma 
infraestrutura completa de atendimen-
to e lazer, encontra amigos e se diverte 
com conforto e segurança. Qual o seu 
motivo para vir ao Ipê? Trazer as crian-
ças, praticar esportes, encontrar ami-
gos? Não importa. Escolha seu motivo 
e venha usufruir de tudo que o Clube do 
Ipê tem a lhe oferecer! Seja sempre bem-
-vindo!

Jose Henrique de Paiva
Presidente

Clube do Ipê agora tem piscina aquecida!

Sabe aquele receio de entrar na piscina porque a água está muito gelada? Não há 
mais motivo para isso! O Clube adquiriu um sistema de aquecimento para a piscina 
composto por quatro bombas de geração de calor. Antes da aquisição das bom-

bas, a temperatura no inverno era de aproximadamente 15 graus e atualmente varia 
entre 25 e 28 graus, ideal para prática de atividades aquáticas.

A piscina é um dos principais atrativos de todo clube e por esse motivo, du-
rante o outono e inverno era comum a frequência se reduzir. Agora, os sócios podem vir 
ao Clube mesmo em dias de temperatura amena seja para praticar esportes, encontrar 
amigos ou nadar.

Editorial

O que te motiva?

A novidade do aque-
cimento da pisci-
na, inaugurada na 
segunda quinzena 
de agosto, tem agra-
dado a todos. Desde 
a inauguração aulas 
de hidroginástica nos 
finais de semana têm 
movimentado o Clube. 
Informe-se sobre a pro-
gramação e participe!



O aquecimento da piscina era um pedido antigo principalmente dos 
alunos e ex-alunos de natação e hidroginástica como eu. Adorei! 

O Clube tem sempre uma novidade para os sócios a Diretoria sempre 
preocupada em investir em melhorias. Sempre que posso venho ao clube, 
e agora pretendo vir mais, pois aqui faço minha higiene mental. 
Geria Lana – ABEB

Melhorou demais! Sempre venho ao Clube nos finais de 
semana e dou uma volta de bicicleta na Lagoa, e agora 

posso usar a piscina. Antes, nessa época com a temperatura de 
15 graus era impossível, ficou muito bom!
Roosevelt de Paula Amado – ArcelorMittal Bioflorestas

Agora com piscina tenho mais um motivo para trazer a 
família e as crianças. 

Líbia Silva – Sócio dependente

O aquecimento contribui para que o sócio volte a frequentar. Com 
certeza vou trazer mais as crianças agora.

Bruno Maia - ArcelorMittal Sistemas
Venho ao Clube todas as semanas as terças, quintas, sábados e 
domingo. Agora já dá pra nadar. Foi uma excelente aquisição do 
Clube. Vai incentivar mais o sócio a vir nos finais de semana.
Jacques Charrier e família – Aposentado BMB

Foi um investimento feito 
diretamente para o sócio. 
A expectativa é de 
que mais pessoas 
passem a frequentar o clube. 
Num dia como o de hoje, 
em agosto, o Clube estaria 
praticamente vazio. Acredito 
que agora haverá mais 
movimento mesmo nessa 
época.
Acimar de Assis – Buffet 
Pampulha



O verão ainda não chegou, mas 
além da piscina aquecida existem 
muitos outros motivos para vir ao 

Clube. Escolha o seu motivo e junte-se a 
família Ipê!

Cuidar da beleza e bem 
estar: O Ipê dispõe de um espaço desti-
nado a beleza e bem estar. Manicure, pe-
dicure, depilação, massagem são alguns 
dos serviços oferecidos. Agende seu horá-
rio com Lea pelo telefone (31) 9141-3431

Segurança: Além dos inves-
timentos e procedimentos de segurança 
adotados, todo o Ipê possui um sistema 
de monitoramento por câmeras de segu-
rança em todas as áreas.

Começar uma atividade 
física: Você pode começar por uma ca-
minhada na Lagoa ou passeio de bicicle-
ta. Os sócios Roberto e Alípio organizam 
mensalmente uma caminhada de volta na 
Lagoa da Pampulha. A atividade acontece 
sempre no primeiro sábado de cada mês 
partindo do Clube pontualmente as 7h30. 
Há também sócios que partem do Clube 
para andar de bike na Pampulha. Se pre-
ferir, inscreva-se na academia e usufrua 
de acompanhamento profissional sem ne-
nhum custo para sócios. O importante é 
não ficar parado! Esporte e qualidade de 
vida andam de mãos dadas.

Jogar sinuca ou bara-
lho: A nova sinuca oferece mais conforto 
para os amantes dessa modalidade. Você 
também pode chamar os amigos para 
aquela partida de truco, buraco, ou ca-
nastra. Diversão garantida!

Futebol: Junte-se à equipe 
de peladeiros, faça amizades e participe 
dos amistosos e torneios que aconte-
cem regularmente. Os amantes do Fu-
tebol têm sempre espaço garantido no 
Clube.

Trazer amigos e famí-
lia: Seja para passar um dia de lazer, cur-
tir a piscina aquecida e a sauna, ou para 
fazer um churrasco. Aqui você encontra o 
ambiente perfeito para integração.

Encontrou o seu motivo? En-
tão não perca mais tempo e venha para o 
Ipê! Esperamos você!

Se você tem bons motivos 
para vir ao Clube escreva 
para comunicacao@clube-
doipe.com.br contando sua 
história. Seu depoimento 
poderá ser publicado nos 
veículos de comunicação do 
Clube e você poderá ser até 
mesmo perfil do jornal “A 
Folha do Ipê”, participe!

Muitos motivos 
para vir ao Ipê!
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Perfil

Marcia Cattony conhecida como Marcinha vem 
ao Clube desde que se entende por gente. Os 
pais moravam na Alameda do Ipê Amarelo a 

menos de 200 metros do Clube. Quando menina, por 
volta de seus 10 anos de idade ela vinha acompanha-
da do irmão para curtir a piscina. Sempre gostou de 
água, até hoje uma paixão. Adora dar um mergulho na 
piscina e participa de todas as aulas de hidroginástica 
quando realizadas nos finais de semana.

Marcinha sempre alegre e humilde esconde 
seu lado social e emotivo. Visita asilos com regularida-
de e está sempre empenhada em ajudar a todos sempre 
que tem oportunidade. De fé espírita guarda o hábito de 
agradecer todas as coisas boas do dia a dia, como um 
ritual. “Devemos em tudo dar graças, funciona também 
como a lei da ação e reação, quando mais gratos formos 
mais atrairemos coisas boas para nossa vida”, explica.

Marcia é bacharel em Relações Públicas, mas 
não atuou na área. Escolheu a profissão porque gosta 
de interagir com as pessoas, trocar experiências.  Atual-
mente trabalha como consultora de cosméticos autôno-
ma e revende várias marcas.

Seu hobby é vir ao Ipê onde fez muitos ami-
gos com quem mantém contato mesmo fora do Clube. 
Frequenta a academia e agora com a piscina é aquecida, 
passará a vir também durante o dia. O aquecimento da 
piscina para ela foi a realização de um sonho, “dela e de 
muitos sócios”, completa. Agradece a diretoria do Clube 
pela aquisição do sistema de aquecimento em especial 
ao presidente José Henrique de Paiva e ao gerente Apo-
lônio que sempre receberam todas as suas sugestões e 
palpites com muito zelo.

Gosta de tudo no Ipê, “o clube é lindo”, fala. 
Conta orgulhosa que conhece todos os funcionários pe-
los nomes e que eles já se habituaram a ela e a seu jeito 
peculiar de cuidar e fiscalizar o clube. “Carlos supervisor 
diz que eu sou a fiscal de obras do Clube. Sou a primeira 
a notar qualquer novidade”, explica. Para ela, o Clube é 
o quintal de sua casa já que mora muito próximo.  “Per-
cebo as mínimas modificações. Seja uma nova planta no 
jardim ou a mudança de posição de algum objeto, ob-
servo tudo, dou um palpite aqui e ali, e estou sempre 
opinando, me sinto em casa”.  “O Clube está muito bo-
nito, mas pouca gente aproveita, espero que agora com 
o aquecimento da piscina mais gente passe a frequentar 
regularmente. Poderiam abrir turmas de natação e hidro-
ginástica para sócios e para a comunidade,” opina.

Nova diretoria do Clube do Ipê
No dia 01 de julho tomou posse a diretoria do Clube 

do Ipê para o exercício do biênio 2014/2016. Confira a seguir o 
nome dos integrantes:

José Henrique de Paiva – Presidente

José Mauro Salvato – Vice Presidente

Denner Glaudson de Freitas – Diretor Financeiro

Luiz Carlos Sant´ana Terenzi – Diretor Administrativo

Adriano Teixeira Nogueira – Diretor de Esportes

Laercio Aparecido Vitrio – Diretor Social

Quem dera ser um peixe
Neste ano, a festa das 
crianças será no dia 12 
de outubro, domingo a 

partir das 10 horas.
Brincadeiras, guloseimas 

e muita diversão para 
toda a família. Não perca! 
Informe-se na secretaria 
do Clube pelo telefone 

3224-9600

Anote na 

agenda!


