
Informativo do Clube do Ipê - nº 70 - Nov/Dez/2015

A bola vai rolar em um novo tapete verde 

• produzido a partir de fibras 
vegetais e minerais;

• devido à composição orgânica, 
reduz problemas de drena-
gem mesmo durante grandes 
chuvas;

• sistema natural de absorção de 
impacto na corrida retornando 
a energia necessária para o 
impulso;

• não libera odor desagradável 
de borracha;

• as fibras se integram a super-
fície sintética e não vazam do 
tapete;

• temperatura constante, redu-
ção da temperatura na superfí-
cie do jogo;

• ecológico, produto sem adição 
de produtos químicos;

• patenteado e atestado por or-
ganizações internacionais e por 
jogadores profissionais.

Curiosidades
O Beach Tennis surgiu na Itá-

lia e apesar da semelhança com o 
tênis, as regras, a bola, a raquete 
e até a rede são diferentes. Já o 
Badminton também semelhante 
ao tênismas, no lugar de uma bola, 
utiliza-se uma espécie de peteca. 

O futebol sempre foi uma das 
prioridades do clube, afinal, é nos 
gramados que o Ipê teve sua origem. 
Ao longo de mais de 50 anos, são os 
tradicionais torneios e peladas que 
ajudam na movimentaçãodo Clube. 
Reconhecendo a importância da mo-
dalidade, a diretoria mais uma vez 
antecipou-se e inovou, buscando o 
que de melhor há em tecnologia para 
gramados sintéticos. 

De origem italiana, o gramado da 
marca “Geofill” é utilizado em campos 
de futebol profissionais e semiprofis-
sionais no Brasil e no mundo, sendo 
uma referência nesse tipo de gramado.  
O gerente do Ipê Apolônio Matarelli 
explica que um dos principais benefí-
cios do novo gramado é a composição 
dos materiais aplicados e, dotado de 
um sistema natural de absorção de im-
pactos, ideal para prevenção de lesões. 

O Diretor de Esportes, Adriano 
Teixeira Nogueira esclarece o investi-
mento na área: “o clube tem investido 
no esporte, em função dos resultados 

obtidos nas aulas de esportes e do 
crescimento de sócios e na frequên-
cia registrada nos últimos anos. Além 
da substituição do gramado, que já era 
uma demanda, a diretoria também se 
preocupou com o melhor aproveita-
mento do espaço e dos recursos. Foi 
selecionada a melhor parteda grama 
do antigo campo e será reaproveita-
da numa nova quadra que está sendo 
construída próxima às quadras de es-
portes.” A nova quadra será destinada 
principalmente à prática de futevôlei, 
explica Adriano, também pode ser 
adaptada e utilizada para prática de 
novas modalidades que vem ganhan-
do adeptos no verão em todo o Brasil 
como, por exemplo, o Beach Tennise o 
Badminton. 

Gostou das novidades? Então 
prepare-se! As obras estão em fase fi-
nal e a previsão é que as quadras sejam 
liberadas para utilização até a primeira 
quinzena de dezembro. Mais um moti-
vo para não ficar de fora do Ipê neste 
verão! 

Ipê ganha novo gramado para o campo de futebol

Benefícios do novo 
gramado do campo 
de futebol:



Planejamento e 
otimismo

em destaque
Evento

Opinião
Nossa

E s t a m o s 
diante de um ce-
nário econômi-
co, no Brasil, que 
inspira maior pla-
nejamento finan-
ceiro. Muitos, por 
falta de preparo, perdem o controle das 
finanças pessoais e contraem dívidas. 
Nesse momento, precisamos redobrar 
a atenção e acompanhar bem de perto 
as despesas, identificando os gastos e 
mantendo uma boa gestão do nosso di-
nheiro. Não podemos deixar que as dí-
vidas escapem do nosso controle e tão 
pouco devemos perder o controle dos 
gastos. Não é diferente, nas empresas, 
na nossa vida pessoal e no Clube do Ipê. 

Como gestores do Clube, acompa-
nhamos, bem de perto, todos os custos, 
fixos e variáveis, de forma eficiente e 
antecipada. Elaboramos um orçamento 
anual que é a base para a nossa gestão 
de receitas, despesas e investimentos. 
Planejamento é uma palavra-chave 
para a condução das finanças do Clube, 
desta forma, possuímos um total con-
trole dos gastos com base no Fluxo de 
Caixa. Estamos certos de que, com a 
gestão conduzida de forma rígida sobre 
esses preceitos, garantimos a eficiência 
de nossos processos e atividades mes-
mo em um cenário de crise econômica. 

Um novo ano se aproxima, e mes-
mo diante de um ambiente de incerte-
zas, preservamos o otimismo e acredi-
tamos que crises podem ser também 
oportunidades para revisões e ajustes 
importantes para a retomada do cres-
cimento. Desejamos a todos os asso-
ciados e suas famílias um bom Natal e 
um próspero Ano Novo! Esperamos vê-
-los em nossa festa de Reveillon.

Denner Glaudson de Freitas
Diretor Financeiro

Nota
Tome

Site do Clube

Noite da virada!
No dia 31/12, a partir das 22h, 

você precisa marcar presença nesta 
noite da virada do Ipê. 

O evento será realizado no salão 
de festas da Sede Social, em ambiente 
familiar e descontraído com um toque 
de requinte e sofisticação. A vista para 
a Lagoa da Pampulha concede brilho 
especial ao evento. Na hora da vira-
da, uma multidão se reúne para ver o 
show pirotécnico com cerca de 20 mi-
nutos de duração.

A animação fica a cargo da Banda 
Asa Delta que promete não deixar nin-
guém parado. 

O serviço de buffet no sistema 
“all inclusive” oferece aos convidados 
completo serviço de alimentação e 
bebidas. 

Cardápio: miniporções, salgados 

O verão promete muito sol e ca-
lor. Traga seus amigos e família para 
passar momentos agradáveis no Clu-
be. Ler um livro, cuidar da aparência 
no salão de beleza, brincar com as 
crianças no parquinho, malhar na aca-

Você já visitou o site do Clu-
be do Ipê? A página passou por 
recentes modificações em sua 
estrutura de navegação propor-
cionando maior destaque para 
notícias e eventos. As áreas de 
locação  ganharam destaque em 
uma página específica. Acompa-
nhe as novidades, eventos e ativi-
dades online. Informe-se: acesse: 
clubedoipe.com.br 

variados, mesa de massas 
com cheff ao vivo, doces 
e mesa de café da manhã. 
Bebidas: cerveja, refrige-
rante, água, espumante, 
coquetéis e caipifrutas.

As reservas podem ser 
efetuadas na secretaria do 
Clube do Ipê. 

Para mais informa-
ções, ligue: 3224-9600 
ou se preferir envie um 
e-mail para o endereço: 
ipe@clubedoipe.com.br

Verão no Ipê

demia são algumas das atividades que 
você pode fazer no Ipê. E que tal um 
churrasco para os amigos? Entre em 
contato com a secretaria e faça sua 
reserva. Só não vale ficar de fora do 
Ipê neste verão! 
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de Fotos
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Sucesso até debaixo d´água

Festa das Crianças

Há seis meses???? Aproxima-
damente um ano, após a instalação 
do sistema de aquecimento da água 
da piscina, o Clube do Ipê fechou 
parceria com a empresa Barbata-
na Atividades Aquática. Liderada 
por Beto, profissional de educa-
ção física, especialista em esportes 
aquáticos, com grande experiência 
em clubes e escolas de natação da 
capital, o objetivo da parceria era 
a retomada da escola de esportes 
aquáticos do Ipê que há anos estava 
desativada. 

Hoje, após meses de divulga-
ção e muito trabalho, a escola conta 
com mais de 60 alunos matricula-
dos de diversas faixas etárias, tur-
mas e horários. Beto conta com or-
gulho o desempenho da modalidade 
“conseguimos resgatar a frequência 
de muitos sócios ao Ipê e também o 
relacionamento do Clube com a co-
munidade de entorno, já que a es-
cola também está aberta ao público 
não sócio.” O segredo do sucesso, 

A Festa das foi um su-
cesso! Nesse ano, a direto-
ria do clube cuidou de cada 
detalhe da organização. Fo-
ram instaladas tendas para 
cobertura das quadras para 
proteger as crianças da in-
cidência direta de sol. Já 
para melhor atendimento 
do restaurante, pontos de 
apoio ao bar foram instala-
dos nas áreas de churrasco 
do quiosque e da academia. 
Com organização e segu-
rança, a diversão foi garan-
tida! Confira aqui algumas 
fotos do evento e acesse o 
site clubedoipe.com.br. 

segundo ele, deve-se também ao 
ambiente acolhedor do clube que 
proporciona integração e socia-
lização. Outro ponto citado por 
ele é a metodologia: “buscamos 
identificar o objetivo do aluno 
com a atividade física e trabalha-
mos focados no objetivo indivi-
dual de cada um. Temos desde 
alunos esportistas 
que treinam para 
Triátlon e Travessias 
a alunos que buscam 
o bem-estar, tra-
tamentos de saúde 
ou simplesmente 
abandonar o seden-
tarismo. Mesmo em 
grupo atendemos de 
maneira individuali-
zada”, conta. 

Mesmo dian-
te de tanto sucesso ainda há espaço 
para crescimento. As inscrições es-
tão abertas para crianças a partir de 
três anos e adultos de todas as ida-

des. Preços especiais para associados 
do Clube do Ipê. Informe-se! Confira 
também fotos das atividades aquáti-
cas no site clubedoipe.com.br. 
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de Vista
Ponto Força e alegria de viver

Maura Cristina, casada há 20 
anos com Giovane Valério Egydio, 
funcionário da BBA de Contagem, e 
mãe de Ana Luisa de 18 anos e João 
Victor de 13 anos. Uma mulher ba-
talhadora, segura e forte que 
revela, por trás de uma aparên-
cia séria, uma enorme alegria 
de viver. 

Maura conta que joga vô-
lei desde os 10 anos de idade, 
aprendeu a jogar na rua. A pai-
xão e talento para o esporte 
cresceram e a brincadeira deu 
lugar a competições. Atuou 
durante muito tempo junto à 
equipe de vôlei do Esporte Clu-
be Siderúrgica de Sabará. 

No Ipê, participa da equi-
pe de vôlei máster há 12 anos, 
tendo acompanhado a rees-
truturação da modalidade no 

Ferraço Esporte Clube
Conta a história que, em meados 

de 1950, um time de futebol des-
pontava na região de Belo Horizon-
te. Chamado Ferraço Esporte Clube, 
numa homenagem à Belgo Mineira 
onde os atletas trabalhavam produ-
zindo ferro e aço. Sem campo, sem 
treinamento e sem recursos, a equipe 
contava com apoio da empresa que 
emprestava um caminhão de entre-
gas que era utilizado no transporte 
dos atletas para as disputas. 

Na época, o Sr. Aristides Bran-

Uma qualidade: Sou boa amiga, confidente, 
conselheira.

Diversão:O vôlei. Momento de relaxar, en-
contrar amigas. Não abro mão.

Segurança: Acreditar em você e na sua ca-
pacidade de vencer.

Competir: Não gosto dessa palavra. Sou pa-
cífica. Saber perder é fundamental.

Companheirismo: Meu esposo, amigo, com-
panheiro, ótimo pai. Incentiva no esporte, 
torce, opina, é meu personal. 

Porto seguro: Minha família e meus filhos 
são meu alicerce. 

Felicidade: Estar bem consigo mesmo, fazer 
o que gosta. Saber conciliar família, trabalho 
e diversão. Sou muito feliz por tudo isso!

Clube. Na opinião dela, o vôlei do 
Ipê está vivendo um momento es-
pecial, de muito treino, profissio-
nalismo e amizade. Conheça um 
pouco mais!  

Marcondes Batista (BBA)  e os gêmeos 
Mateus e Maria Eduarda de 7 anos

Wanderley 
Milagres 
Condé(BBA) 
e a esposa 
Carla 
Condé

dão Alves, assessor da 
Contabilidade, foi esco-
lhido para a presidência 
da equipee começou a 
se preocupar em ad-
quirir um local para as 
reuniões e disputas se-
manais. A solicitação foi 
encaminhada ao diretor 
geral da Companhia, Dr. Joseph Hein 
que autorizou a compra de um ter-
reno na região da Pampulha onde a 
equipe e familiares pudessem se reu-

nir para treinos e jogos. Assim, em 
16 de outubro de 1959, foi lavrada 
a escritura dando,então,origem ao 
Clube do Ipê. 


