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Em meio ao clima de Copa do Mundo e 
manifestações, a tradicional Festa Junina 
do Clube do Ipê foi adiada para o mês de 

Julho, após os jogos da Copa em Belo Horizon-
te. A medida foi necessária porque o Clube do 
Ipê faz parte da Área de Segurança da FIFA e 
nos dias de jogos no Mineirão não é permitido 
estacionar nas ruas da região.

Então, anote na agenda a data da 
Festança! Dia 12 de julho, sábado a partir das 
19h! Prepare-se, pois a festa promete muita 
animação em semelhança à festa do ano pas-
sado que contou com a presença de mais de 
600 pessoas entre sócios e convidados.

Neste ano, a animação da festa fica 
por conta da Banda Lombinho com Cachaça, 
tradicional banda da Capital que toca ritmos 

Sócios ganham nova academia e sinuca

Ambiente mais arejado, iluminação 
natural, vista para a Lagoa da Pam-
pulha, ampliação e melhor aprovei-

tamento dos espaços. Esses são alguns dos 
benefícios da nova academia e sinuca do 
Clube.

A ampliação da área da acade-
mia era uma demanda antiga, visto que a 
modalidade tem registrado expressivo cres-
cimento no Clube.

Atendendo a essa solicitação 
e buscando alternativas para melhoria na 
temperatura ambiente e conforto dos só-
cios, a academia foi transferida para a an-
tiga área de sinuca, o que permitiu uma ex-
pressiva ampliação do espaço. As mudanças 
têm agradado a maioria dos sócios que fre-
quentam os espaços. Para o instrutor Fábio 
Costa, “a nova academia está excelente, o 
ambiente está mais agradável e arejado, um 
grande incentivo para o esporte”. Ele afirma 
que desde a mudança, houve um aumento 
de 20% na frequência da academia. “Muitos 
sócios que não estavam frequentes estão re-
tornando”, conta.

variados e que já este-
ve presente no Clube 

em outros eventos, sempre 
elogiada por muitos sócios. 

O marco do evento 
continua sendo a realização da 
quadrilha improvisada, muito es-
perada pelos sócios que se 
reúnem para um momento 
único de confraternização.  
Estarão disponíveis brinque-
dos infláveis e monitores, 
para conforto dos pais e di-
versão das crianças.

O Arraial do Ipê é 
também muito esperado por 
aqueles que curtem as tra-
dicionais comidas e bebidas 
típicas como: canjica, quen-
tão, caldos, pé de moleque, 

algodão doce, pipoca, churrasquinhos entre 
outras guloseimas de dar água na boca. Os só-
cios podem adquirir as fichas das barraquinhas 
antecipadamente no clube evitando filas no 

evento. Programe-se! Recomenda-
se também evitar misturar bebida 

e direção, portanto, a direto-
ria social  sugere: Se for be-
ber, não dirija, peça carona a 

amigos ou utilize táxis e vans. 
Segurança em primeiro lugar!

Ingressos
Como de costume, os sócios não pagam ingressos 
para o evento. Basta trocá-lo por 1 kg de alimento 
não perecível por pessoa (exceto fubá e sal) que serão 
doados a projetos assistenciais. Os alimentos podem 
ser trocados antecipadamente no Clube ou no dia do 
evento. Outras informações telefone: 3224-9600 ou 
pelo e-mail: ipe@clubedoipe.com.br 

Vai ter Festa Julina!!!



 e de profissionais de vários segmentos. 
Assim, destacamos abaixo os principais 
feitos dessa gestão:

Acessibilidade: 
Construção de rampas de 

acessibilidade por todo o Clube, alarga-
mento dos passeios, construção e ade-
quação de banheiros para deficientes. 
Instalação de corrimão e guarda corpo. 
Rebaixamento dos passeios e instalação 
de placas de sinalização para deficien-
tes.

Segurança:
Isolamento da área do bar e pis-

cina. Adoção de políticas e procedimentos 
rígidos de segurança. Instalação de sistema 
de monitoramento 24h por câmeras nos prin-
cipais pontos de acesso ao Clube.

Deck da Lagoa:
Adequações para atender às exi-

gências para o Tombamento do imóvel, recu-
peração do piso de madeira, construção de 
rampa de acesso ao Clube, revitalização do 
jardim. Aquisição de ombrelones.

Piscina:
Troca de pisos e pastilhas, instala-

ção de corrimão interno, botão de emergên-
cia, instalação de guarda corpo e isolamento 
da área.

 Quadras:
Inversão da quadra de vôlei, 

revitalização das quadras de peteca, ins-
talação de redes de proteção, impermea-
bilização, restruturação de refletores e de 
toda a parte elétrica.

Bombas e Poço: 
Troca da bomba de lavação e 

do painel elétrico. Reforma do pressuri-
zador.

Editorial

Enfim, o mês de junho chegou e com ele a 
Copa do Mundo no Brasil. Um momento 
histórico já que o nosso país – “O país do 

futebol” é um dos poucos que participou de todas 
as edições do mundial. Apesar de todo o contexto 
político que envolve a questão, e que levou muitas 
pessoas a discordarem do evento, como esportista 
e patriota acredito que não podemos deixar de 
torcer pela nossa seleção. Deixemos de lado as 
manifestações e o vandalismo e façamos nossa 
luta por um país mais justo nas urnas, em outu-
bro, quando teremos a oportunidade de novamen-
te escolher nossos dirigentes.

Na torcida por um país melhor

O biênio foi marcado por  diversos inves-
timentos. Muitos dos feitos dessa ges-
tão fazem parte do árduo esforço  em 

atender às exigências dos órgãos legisladores 
a fim de que o Clube estivesse em condições 
legais de operação. Um dos grandes desafios 
enfrentados foi o de adequar os espaços cons-
truídos há mais de 50 anos às exigências da 
modernidade e da rotina do Ipê.

 A Diretoria vinha tentando a ob-
tenção do Alvará de Funcionamento desde 
2007. E para isto, foram feitas adequações em 
vários espaços. Um processo que exigiu gran-
des investimentos, contratação de consultoria 

Destaques 
do Biênio 
2012/2014

Uma das nossas maiores preocupações à 
frente do Clube do Ipê é com a segurança 
do associado. Foi nesse sentido que 
realizamos os principais investimentos 
dessa gestão. Todas as adequações de 
acessibilidade, isolamento e reforma da 
piscina, até o  Alvará de Funcionamento 
e tombamento da Casa do Deck foram 
importantes realizações que tiveram a 
premissa única de buscar a melhoria na 
estrutura de atendimento ao associado.

José Mauro Salvato - Presidente

Ao fim deste semestre, no dia 30 de 
junho, encerramos mais um mandato da direto-
ria do Clube. Recentemente tivemos a felicidade 
de concluir as pendências legais do Clube com 
resultados positivos como a obtenção do alvará 
de funcionamento e do laudo de vistoria do Cor-
po de Bombeiros. Os licenciamentos adquiridos 
atestam que o Clube está em conformidade com 
toda a legislação o que garante o seu pleno fun-
cionamento. 

Acreditamos prestar nossa contri-
buição para toda a família Ipê proporcionando a 
todos um Clube melhor, mais seguro, que passa a 

ser pleno e legal em 
todos os aspectos. 
Encerramos esse bi-
ênio e esse semestre 
em festa! Aproveite 
esse clima e venha 
visitar o Clube e 
usufruir de todos os 
benefícios do Ipê. Em julho teremos a nossa tradicio-
nal Festa Junina! Esperamos por você!

Adriano Teixeira Nogueira
Diretor Administrativo



Finalmente, após quase sete anos de árduo 
trabalho desta e de outras diretorias, recebemos 
o Alvará de Funcionamento da Prefeitura e 
Laudo do Corpo de Bombeiros. Documentos 
de extrema importância para a operação e 
funcionamento. Estamos hoje diante de um 
Clube moderno e seguro pronto para atender a 
todos associados.

Apolônio Cícero Matarelli – 
Gerente Administrativo

Como diretor financeiro, atuei na promoção do 
desenvolvimento contínuo do Clube com uma 
gestão voltada para a melhoria do patrimônio e 
da estrutura de atendimento. Os investimentos 
realizados em infraestrutura foram obtidos 
através dos recursos operacionais gerados pelo 
próprio caixa do Clube tendo como principal 
fonte de recursos as receitas dos alugueis dos 
espaços para eventos.

Denner Glaudson de Freitas - 
Diretor Financeiro

O Clube está estruturado e 
preparado para as demandas 
esportivas. Nesse biênio, 
podemos destacar o retorno 
do Torneio de Empresas, 
o crescimento de alunos 
na academia e o futebol  
consolidado pelas peladas. A 
diretoria de esportes apoia todos 
os sócios que queiram praticar 
estas e outras modalidades  aqui 
no clube. Sócio, venha curtir o 
seu esporte preferido no Ipê! 
Fernando Mattos - 
Diretor de Esportes

O Clube dispõe de um 
espaço perfeito para lazer e 
integração, com uma estrutura 
de atendimento invejada por 
muitos clubes privados. Mas 
temos hoje, na área social, o 
grande desafio de trazer mais 
o sócio para o convívio no Ipê. 
Temos vários projetos nesse 
sentido, e a diretoria permanece 
aberta a ouvir o sócio e buscar 
alternativas para que isso 
aconteça. Contamos com sua 
contribuição.

Gileno Silva Galvão – 
Diretor Social

Sempre foi uma constante da diretoria 
manter o clube dentro das regras 
legais, bem como preservar seu 
patrimônio. As obras de acessibilidade 
revelam principalmente a atenção e 
cuidado com as pessoas que possuem 
mobilidade reduzida. Mais que atender 
à fundamentação legal definida pela 
Prefeitura de Belo Horizonte, as obras 
de acessibilidade significam uma 
conquista relevante para o Clube do 
Ipê e para todos os associados, uma 
vez que proporcionam mais segurança 
a todos os frequentadores.

José Henrique de Paiva – 
Vice-presidente
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Perfil

Você já correu contra o relógio? A 
expressão “Correr contra o relógio” remete a 
pressa, ansiedade e estresse, referência a uma 
rotina agitada de trabalho e estudos. Mas não 
foi isso que aconteceu na manhã do dia 08/06, 
domingo.

A diretoria es-
portiva promoveu a primeira 
Corrida e Caminhada contra 
o relógio, evento que mar-
cou a inauguração da nova 
academia. Ao se inscrever no 
evento, os atletas fazem uma 
espécie de aposta, informan-
do o tempo que gastarão para 
completar o percurso no seu próprio ritmo. 
Durante a corrida, não é permitido usar reló-
gio ou qualquer aparelho eletrônico, assim os 
atletas não têm como controlar o tempo que 
gastam. Ganha a competição quem completar 
a prova no tempo mais próximo ao informado 
no momento da inscrição.

Aproximadamente 35 atletas, en-
tre homens e mulheres, participaram. Os três 
primeiros lugares na categoria masculino e fe-

Corrida contra o relógio

Aparentemente 
tímida, Anna Luiza Madu-
reira Batista logo se revela 
simpática e de sorriso aber-
to. Com apenas 19 anos, a 
jovem desfila segurança e 
maturidade e é um exemplo 
para muitos jovens.

Para ela o Clu-
be é como uma “Triskle” 
nome de um símbolo Celta 
que significa o equilíbrio 
entre corpo, a mente e o 
espírito. Anna explica que 
é isso que ela busca para 
sua vida e que consegue 
principalmente a partir da 
atividade física que faz semanalmente no Ipê: 
“Estar bem consigo mesmo e com o corpo e 
espírito é essencial para se viver”. Pergunta-
da sobre religião Anna afirma que não segue 
nenhuma, mas acredita na energia e que coi-
sas boas atraem coisas boas e que busca isso 
como filosofia de vida. 

Corpo, mente e espírito
Filha de Eus-

táquio Batista, funcionário 
aposentado da BMB, sócio 
do Clube há mais de 20 
anos, e Waldete. A família 
mora na região da Pampu-
lha, no Bairro Santa Branca. 
Anna diz que “vem ao Ipê 
desde que se entende por 
gente”. Na verdade, conta 
ela, ainda na barriga da mãe 
que mesmo grávida frequen-
tava o Clube. Cresceu no Ipê 
junto com a irmã Débora, 
de 23. Participava principal-
mente da escolinha de nata-
ção infantil e das Colônias 

de Férias. Sempre gostou de frequentar o Clu-
be principalmente para tomar sol, mas esteve 
um pouco afastada por causa dos estudos, na 
época em que prestou vestibular.

Atualmente Anna Luiza cursa o 5o 
período de Engenharia Ambiental na UFMG. 
Disciplinada, mesmo com a rotina agitada dos 

estudos, Anna reserva tempo para o lazer com 
amigos de faculdade, em bares, restaurantes e 
cinemas sem abrir mão do tempo para praticar 
exercícios. Há cerca de um ano e meio frequen-
ta a academia regularmente às terças, quintas, 
sábados e domingos e dificilmente abre mão 
de vir ao Clube treinar por convites pra sair. 
Sempre conectada, como todos os jovens des-
sa geração, os amigos de Anna já sabem “quan-
do não respondo WhatsApp na hora é porque 
estou no Ipê”, conta.  Assim, com disciplina e 
motivação,  Anna conseguiu até mesmo con-
vencer a mãe que não fazia atividade física a 
frequentar a academia no Clube. Ela e mãe 
participaram da Corrida e Caminhada contra o 
relógio no dia 8 de junho.

Sobre o futuro e carreira, ela expli-
ca que sempre gostou da área de exatas, e es-
colheu a Engenharia Ambiental pois via na área 
muitas possibilidades de atuação. Estudiosa, 
participa de um projeto de iniciação científi-
ca na Universidade. É assim, com jeito doce e 
ideias próprias, que a futura engenheira escre-
ve sua história e deixa sua marca no mundo.

Esporte

minino foram premiados com medalhas. A pre-
miação aconteceu em um churrasco organiza-
do pelos próprios atletas na área do quiosque, 
encerrando a manhã descontraída em grande 
estilo.


