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Editorial

Clube celebra 50 anos

Vamos comemorar!

50 anos! Parabéns Clube do Ipê! Parabéns a cada 
associado. Cinco décadas que transformaram 
o Clube e operaram uma verdadeira evolução 

na estrutura e na forma de gestão. Com uma história tão 
vasta, seria impossível mostrar neste jornal todos os fatos 
que marcaram a trajetória do Ipê. 

São muitas histórias, memórias, aconteci-
mentos marcantes, curiosidades. Você poderá conhecê-las 
ao longo de todo o mês de outubro na exposição Retratos 
da Saudade, um memorial dos 50 anos. É uma excelente 
oportunidade para você acompanhar de perto a evolução e 
toda trajetória do Ipê! Mas não é só isso que teremos neste 
aniversário. Você deve estar se perguntando: e a festa?

É claro que teremos festa! Vários eventos farão 
parte da comemoração: Festa das Crianças, Concurso de 
frases e fotos e o Baile de Aniversário como você confere 
ainda nesta edição. E o presente? O presente é termos você 
como parte da nossa festa! Comemore conosco! 

José Mauro Salvato
Vice Presidente 

É para comemorar! São 600 meses, 
mais de 18 mil dias - meio século de atividades 
ininterruptas, eventos, torneios e conquistas. 
Várias gerações de sócios, esportistas, artistas e 
atletas passaram por aqui. 

Durante todo o mês de outubro, o 
Clube estará vestido de gala para o aniversário 
de 50 anos. Atividades que prometem integrar 
e movimentar. Confira, a seguir, a programação 
desta grande festa:

O que lhe vem à memória quan-
do o assunto é o Ipê? Quais re-
cordações vêm à mente? Com 

certeza você tem muita história para 
contar. Daria para fazer uma frase? 
Provavelmente, você tem em casa algu-
mas fotos. Que tal compartilhar essas 
experiências e memórias? A história do 
Clube é construída a partir de cada um 

Concurso de memórias
de seus associados; de suas experiên-
cias, vivências, sentimentos, emoções, 
olhares. Por isso, é tão importante a 
sua contribuição.

Escreva um breve depoi-
mento, uma frase e/ou envie fotos. Para 
incentivar sua participação, a diretoria 
do Clube propôs a realização de um 
concurso. Até o final de setembro, a 
secretaria receberá inscrições para o 
1º Concurso Memória Ipê. Basta usar a 
criatividade para contar momentos de 
alegria, emoção, casos engraçados ou 
expressar sua visão do Clube. As melho-
res frases e fotos irão compor o vídeo 
comemorativo de 50 anos. Os vence-
dores do concurso serão premiados 
com uma máquina fotográfica digital 
e uma bicicleta. O Regulamento está 
disponível no site www.clubeipe.com.
br. As inscrições vão até o dia 30/9 e a 
entrega dos prêmios será feita no Baile 
de Aniversário, no dia 17 de outubro. 
Participe!

Clube celebra 50 anos



Eventos

Os bailes do Clube são sempre 
muito animados e concorridos. 
Imagine como será o Aniversário? 

“Uma grande festa que pretende agitar e 
integrar a todos, afinal, cada sócio faz par-
te da história do nosso Clube”, destaca a 
Diretora Social, Vanessa Madeira. 

A banda Células foi escolhida 
para animar a festa que também prome-
te muita emoção. Será exibido um vídeo 
sobre os 50 anos do Clube, momento em 
que os ganhadores do Concurso receberão 
a premiação. Acimar, que atua no bar do 
Clube, será responsável pelo serviço de Bu-

Locações para eventos
O Clube do Ipê é o lugar ideal para co-

memorar festas de aniversário, casamento, 15 anos, 
bodas e confraternizações entre amigos. São várias 
áreas disponíveis para locação: quiosque, área do 
bar, terraço e sede social. Faça seu evento no Ipê! 

Ligue: 3248-4352.

A Festa de Aniversário
controle do consumo. O evento foi plane-
jado para ocorrer no Salão e receber cerca 
de 300 convidados. Você não vai perder 
essa festa, vai? Faça já sua reserva pelo 
telefone: 3248-4352. As mesas e ingres-
sos individuais podem ser adquiridos na 
Secretaria. Os preços são os seguintes: 
mesas de 6 lugares para sócios – R$ 60,00 
e para não sócios R$ 90,00. O sócio po-
derá reservar apenas uma mesa (para sua 
família). O pagamento pode ser efetuado 
na secretaria do Clube ou mediante de-
pósito bancário. Para outras informações 
acesse: www.clubeipe.com.br. 

ffet. Deliciosos petiscos, porções e drinks 
fazem parte do cardápio. Os convidados 
receberão uma comanda individual para 

Braços erguidos da torcida, o pé 
do atleta desenha o caminho da 
bola ao gol. Olhares tímidos e 

acanhados contrastam com sorrisos 
abertos – amigos reunidos. Atletas es-
guios em linha e outros agachados es-
boçam sorrisos triunfais. Uma criança 
sorri, está com um 
sorvete nas mãos. 
Emoções congela-
das pelas lentes e 
imortalizadas pela 
arte da fotografia. 
Clique! Uma expe-
riência, um senti-
mento, um momen-
to único, um olhar.

Imorta-
lizar a história do 

clube e contá-la a partir das imagens 
e textos é o desafio da exposição Re-
tratos da Saudade que ficará aberta 
durante todo o mês de outubro na 
Sede Social. Para saber mais, visite o 
site wwwclubedoipe.com.br ou ligue: 
3248-4352. 

Retratos da Saudade



Você, sócio, sabe que o Clube 
assemelha-se a uma pequena cidade, onde 
quase todos são conhecidos pelo nome ou 
fisionomia. Manda a tradição acolher com 
alegria e cordialidade os novos “morado-
res”. Então, dê as boas vindas aos novos só-

Mês das crianças, mês de aniversário. Nesse ano, foi preparada 
uma festa especial com o tema: Esporte, lazer e qualidade de vida. As crian-
ças são a alegria do Clube. Quem melhor que elas para movimentar o Ipê?

A Festa será no dia 4 de outubro, a partir de 9h30 e promete 
muitas atividades e diversão. Já na entrada do Clube, as crianças serão 
recebidas por personagens infantis – caricaturas dos jogadores de futebol 
Ronaldo Fenômeno e Kaká. A novidade irá agradar também aos adultos. 
Não para aí, ao longo de todo o evento, a Trupe do Esporte ensinará, de 
maneira interativa e divertida, os benefícios da atividade física. As crianças, 
que praticam algum esporte ou dança, podem vir uniformizadas para concor-
rer a brindes nas gincanas.

A programação inclui ainda teatro, jogos, brincadeiras em grupo 
como, torta na cara, gincana dos líquidos mágicos, oficinas de bichinhos de ba-
lão e pintura facial, muro de escalada, além dos tradicionais brinquedos infláveis 
e guloseimas. Mas vale lembrar que a festa é exclusiva para os filhos dos sócios. “Não 
poderíamos arcar com os altos custos se a festa fosse aberta a convidados. É uma maneira de 
valorizar quem é do Ipê”, explica o Diretor Administrativo, Adriano Teixeira Nogueira. 

Crianças na Festa 
do Esporte

Ipê cresce e se renova
cios: recém-chegados da ArcelorMittal Serra 
Azul, da Paul Wurth, da ABEB, da Usina de 
Sabará e também do Escritório Central.

A chegada de novos sócios é re-
sultado da campanha Associe-se, iniciada em 
agosto, para divulgar os serviços e benefí-

cios do Clube a todas as empresas do gru-
po. “A ideia é não somente manter o quadro 
de sócios estável, mas também renová-lo 
atraindo principalmente jovens famílias, es-
tagiários e filhos maiores de 18 anos”, expli-
ca o presidente José Henrique de Paiva. 



Parabéns, Artilheiro!

Um jovem como outro qualquer: estuda, faz aca-
demia, sai com amigos, navega na internet – 
Orkut e MSN - e vai a festas nos fins de semana. 

Assim é a rotina de Thiago Mendes de Moraes Pires de 
17 anos. Rotina corrida, de quem se prepara para pres-
tar vestibular para o curso de Farmácia. Mas confessa: 
“gosto mesmo é de jogar bola”. 

Os pais, Vinícius Nunes Pires e Rosana, são 
conhecidos de todos no Ipê. Ela joga peteca, vôlei e faz 
aula de tênis. Ele toma cerveja com os amigos na área 
da mangueira. 
“Meu pai pendu-
rou as chuteiras”, 
sorri. O pai já dis-
putou vários cam-
peonatos no pas-
sado. Hoje, jogam 
pelada juntos, ex-
plica Thiago que, 
graças ao apoio 
do pai e também 
aos gols, não teve 
dificuldades de 
se enturmar com 
os veteranos do 
futebol.

Artilheiro do Campeonato por duas vezes 
consecutivas – 2008 e 2009. O segredo de tantos gols? 
Patrocínio! Isso mesmo! Uma história curiosa e engra-
çada. Ele recebe do avô um incentivo em dinheiro - de 
5 a 10 reais - por gol marcado. “Meu avô diz que tenho 
que suar a camisa para ganhar dinheiro”, ri. “Com esse 
incentivo, fica até feio não marcar gol”, confessa. “Tudo 
começou com uma brincadeira, mas acabou pegando. 
No último campeonato, marquei treze gols, com o di-
nheiro comprei uma calça jeans”, conta. 

Um novo ciclo começa na vida de Thiago que 
irá completar 18 anos dia 17 de outubro, mesmo dia do 
Baile de 50 anos do Clube. À medida que se aproxima 
a data, aumentam as expectativas e planos para uma 
nova etapa. É comum soprarmos velinhas e fazermos 
pedidos em nosso aniversário. O que Thiago pediria ao 
Ipê? A resposta veio na ponta da língua: piscina aqueci-
da e mais atividades para jovens. Pedido de um jovem 
que cresceu e viveu toda infância no Ipê. “Participei de 
eventos como a Festa das Crianças e também da escoli-
nha de futebol até completar 13 anos”, conta. Os pedi-
dos e sugestões do Thiago ficam registrados. Da parte 
do Clube, que também faz aniversário, não há pedidos. 
Apenas o desejo de muitas conquistas, gols e vitórias! 
Parabéns ao Thiago! Parabéns ao Clube do Ipê!
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Perfil

E las estão de volta, com força 
total e prometem marcar mui-
tos gols. Falamos da equipe de 

futebol feminino do Clube. No ano 
passado, a iniciativa não durou mui-
to. Esse ano, incentivadas pela sócia 
Vanessa Madeira que está à frente 
do projeto, as “meninas” estão dan-
do um show de disposição e vontade 
de aprender. 

Dezesseis alunas es-
tão inscritas na escolinha. Ain-
da inexperientes com a bola, 
ensaiam os primeiros dribles 
assistidas por uma torcida es-
pecial. Na arquibancada, entre 
brincadeiras, piadinhas e in-
centivos, sócios se divertem as-
sistindo aos treinos. Mas elas não 

Esportes

A bola continua a rolar no Ipê nas terças, 
quartas e quintas-feiras à noite e tam-
bém nos finais de semana nas tradicio-

nais “peladas”. É só chegar, colocar o nome da 
lista e entrar em campo. Não tem “panelinha”. 
Todos são bem-vindos. Se você gosta de “bater 
uma bolinha” participe das “Peladas do Ipê”. In-
formações pelo telefone: 3492-4004. 

Mulheres em campo

se intimidam. A equipe está animada e 
já começou a escolher cores e modelos 
para o uniforme.

O instrutor Binha explica 
que as aulas prevêem treino aeróbi-
co, alongamentos, técnicas de fute-
bol. “Breve iremos realizar jogos e 
competições amistosas contra outras 
equipes”, fala. Mesmo para mulheres, 
o futebol é uma boa alternativa para 

Termina o 
campeonato, 

voltam as 
“Peladas”

quem quer descontrair e praticar uma 
atividade física nos finais de semana. 
As inscrições estão abertas para sócios 
e não sócios, a partir de 14 anos. Os 
treinos são realizados aos sábados às 
11h. Outras informações pelo telefone 
3248-4352 ou 3492-4004


