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Os frequentadores do Clu-
be do Ipê abraçam o novo ano 
em grande estilo com um es-
petáculo a céu aberto. A noite 
da virada promete emoções e 
momentos inesquecíveis para 
quem for passar o Reveillon no 
Ipê. A bela vista para a Lagoa da 
Pampulha concede brilho espe-
cial ao evento. 

O Clube torna-se um ca-
marote especial para os privi-
legiados que vão participar da 
tradicional festa de réveillon. Na 
hora da virada, uma multidão se 
reúne para ver o show pirotécni-
co por aproximadamente de 15 
minutos de duração. Um cenário 
perfeito para agradecer pelas 
conquistas do ano que passou, 
fazer pedidos e se preparar para 
o recomeço de um novo.

A banda Dance Clube ani-
ma a festa, a partir das 22h, 

com seu repertório variado. 
Como nos anos anteriores,  o 
buffet adotará o serviço “all in-
clusive” que oferece aos con-
vidados completo serviço de 
alimentação e bebidas além do 
serviço de barman. O cardápio 
conta com diversidade de sal-
gados, massas, doces, cerveja, 
refrigerante, coquetéis e muito 
mais. Visando ao conforto e à 
segurança dos participantes, a 
diretoria incentiva à utilização de 
táxis na ida e na volta da festa.

Já foi dada a largada para 
a corrida e reserva de mesas e 
convites. Neste ano, os ingres-
sos estão sendo vendidos em 
lotes promocionais. Aproveite os 
descontos para reservas anteci-
padas. Os preços incluem servi-
ço completo de buffet durante 
toda a noite. Ligue 31 3492-
4004 e garanta seu lugar!
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2016 chega ao fim. Foi um ano 
muito desafiador em vários aspec-
tos. Um ano cheio de reviravoltas 
políticas e econômicas, permeadas 
por um ambiente de total incerteza. 
Mesmo com todos os desafios, en-
cerramos mais uma etapa de muitas 
realizações, projetos, idealizações e 
êxitos. 

Tivemos grandes destaques ao 
longo do ano. Obras, eventos e ativi-
dades em todas as áreas. A expecta-
tiva para 2017 é ainda mais otimis-
ta. O mercado voltou a melhorar as 
expectativas para o crescimento da 
economia e expectativa de retração 
da inflação.  É essa energia de posi-
tividade e celebração que queremos 
trazer para o clube e para sua vida.

Queremos que o Ipê continue 
sendo para você, sócio, um refúgio 
para o lazer, descanso e diversão. 
Continuaremos com a missão de fa-
zer do clube um espaço de integra-
ção e socialização cada dia melhor. 
Eu, pessoalmente, agradeço também 
a oportunidade de mais uma vez fa-
zer parte da equipe de voluntários 
que trabalha nessa missão.

Como parte da diretoria, agra-
deço também o carinho, compreen-
são e principalmente a participação 
de todos os associados nos eventos 
e atividades do Ipê. Desejamos a to-
dos um Feliz Natal e um novo repleto 
de luz e paz para todos. Que as rea-
lizações alcançadas neste ano sejam 
apenas sementes plantadas, que se-
rão colhidas com maior sucesso no 
ano vindouro. Feliz 2017!

Gileno Silva Galvão 
Diretor Social

Sementes para 2017

Dia das Crianças
O inicio do horário de verão, no dia 

16, foi um motivo a mais para as crianças 
curtirem um dia especial no Clube. O do-
mingo foi regado à pipoca, algodão doce 
e picolé. O gerente do Clube, 
Apolônio Matarelli explica 
que “há um cuidado especial 
da administração e da direto-
ria na realização deste even-
to, especialmente no que diz 
respeito à saúde e seguran-
ça. Tudo para que os pais e 
filhos tenham momentos de 
muita diversão em família. O 
evento deste ano superou as 
expectativas com a presença 

de aproximadamente 200 crianças”.
Os personagens Puff e Frajola par-

ticiparam ativamente da festa, brincan-
do de dançando com as crianças. As 

crianças também se diverti-
ram nos brinquedos infláveis, 
no parquinho e refrescaram-
-se na piscina. A atração mais 
animada foi o show de mági-
ca, quando pais e filhos pu-
deram compartilhar sorrisos, 
surpresas e momentos de 
descontração. Estas e outras 
fotos do evento você encon-
tra no site: clubedoipe.com.
br/eventos .
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A chegada da primavera abre a 
temporada de futebol do Ipê. O torneio 
de Futebol tradicionalmente reúne atle-
tas, sócios e funcionários das empresas 
numa grande e acirrada disputa. Todos 

A Escola de Tênis do Ipê completou 
10 anos. A modalidade registrou ex-
pressivo crescimento nos últimos anos, 
motivado principalmente pelos investi-
mentos em estrutura e na realização de 
torneios. A diretoria reconhece a impor-
tância desse tipo de evento para a práti-
ca e amadurecimento dos atletas. 

Consolidada, a modalidade atrai, a 
cada ano, novos atletas, sócios e visitan-
tes. Só em 2016,  dois torneios de tênis 
foram disputados no Clube. Seguindo o 
sucesso do último torneio, a I Copa Ipê 
Open de Tênis superou as expectativas. 

O evento contou com a participação 
de 68 atletas entre sócios, funcionários, 
alunos e convidados que disputaram em 
5 categorias: A;B;C;D e duplas aos sába-
dos, domingos ao longo de 5 semanas. A 
categoria B contou com o maior número 
de participantes, muitos deles alunos da 
escolinha do Ipê que subiram da cate-
goria C desde o último torneio. Sucesso 
também entre os atletas convidados. Al-
guns deles se matricularam na Escola de 
Tênis do Ipê após o torneio.

Para aqueles que estão planejando 
iniciar uma atividade física, o tênis é uma 
excelente opção. As aulas acontecem de 
segunda a sexta-feira, de 17h às 22h, e 
aos sábados, de 8h às 12h. Preços espe-
ciais para sócios do Ipê. Encontre o horá-
rio que melhor atenda à sua necessidade 
e venha fazer parte da turma de tenistas 
do Ipê! Participe!

Tênis completa 10 anos e comemora conquistas

Futebol integra atletas e empresas

Horário de verão
Sol, sombra e água fresca! O Ipê é o lugar ideal 

para se refrescar nesta temporada. Agora, você pode 
curtir muito mais toda a infraestrutura e atrativos do 
Clube. Durante o horário de verão o Clube do Ipê fun-
ciona até as 18h30 aos sábados e domingos. Uma hora 
a mais de diversão e lazer para toda sua família. Não 
perca essa oportunidade!

os finais de semana as arquibancadas 
ficam cheias de amigos e familiares que 
acompanham atentamente aos jogos.

Cerca de 220 atletas divididos em 
11 equipes disputam o troféu de cam-

peão. As disputas foram estruturadas 
em duas chaves, com 8 rodadas de jo-
gos cada. A final  do torneio está pre-
vista para 06 de novembro, sempre uma 
grande festa. Acompanhe!
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Ativista social
Vinicius Almeida Medeiros, funcio-

nário da Bekaert do Brasil, é sócio do Ipê 
há 40 anos. Conhecido por muitos pelo 
codinome Lagartixa. O apelido surgiu no 
inicio da carreira quando ainda era esta-
giário da área técnica. “Todos do setor ti-
nham apelidos relacionados a bichos e o 
nome foi escolhido porque eu era muito 
observador”, explica. Na Bekaert atuou 
primeiramente na manutenção, depois 
na área de projetos e hoje atua na área 
de suprimentos.

Casado e pai de três fi-
lhos Helder (29), Lídia (26) e 
Glaucia (22). Sempre trouxe 
os filhos para o convívio no 
clube. Jogava futebol sema-
nalmente aos sábados com a 
turma de peladeiros. “Ganhei 
vários torneios de futebol e 
também torneio de xadrez,“ 
recorda. 

Amante dos esportes, 
também pratica natação há 
20 anos, em uma academia 

próxima à sua casa. Há cinco anos aban-
donou o futebol, queria praticar um es-
porte com menor impacto. Encontrou no 
tênis o que buscava. Desde então, é alu-
no regular da Escola de Tênis do Ipê. Foi 
vice-campeão na Categoria C no torneio 
realizado em outubro. 

Em bate papo descontraído e bem 
humorado, Vinícius conta-nos um pouco 
de sua vida e revela seu jeito tranquilo 
e humilde de ver a vida e de contribuir 
para um mundo melhor.

do Ipê
Memória

Clube do Ipê: Aqui encontro muita 
tranquilidade e alegria. Gosto do Ipê 
pela alegria e vontade de servir que 
percebo em todos os funcionários 
que aqui atuam. 

Lazer ou Hobbies: “De vez em 
quando, sair com amigos e família a 
bares, restaurantes. Tocar violão e vir 
ao clube”. 

Vida Social: Sou espírita desde crian-
ça. Visito semanalmente asilos, hos-
pitais, e atuo como tesoureiro volun-
tário em uma creche. Às terça-feiras, 
também participo de ações sociais 
como distribuição de pão a moradores 
de rua.

Planos: “Planejo me aposentar em 
2017 e dedicar mais tempo às ati-
vidades sociais. Ao invés de ficar 
parado, ajudar um pouquinho ao ou-
tro”, brinca. No tênis, a expectativa é 
continuar evoluindo e mudar de ca-
tegoria, ou continuar nessa categoria 
e ser campeão no próximo torneio,” 
brinca.

Mensagem: “Se cada um limpar a 
porta de sua casa teremos uma cida-
de limpa”. Autor desconhecido. 

Warlei, 
Laudiene, 
Beatriz e 
Rafael

Larissa, 
João e Pai 
Luciano na 
piscina

O Clube do 
Ipê completou 57 
anos. Fundado em 
16 de outubro de 
1959 a partir de 
um time de fute-
bol de funcioná-
rios da então 
Belgo Mineira 
que se reuniam 
semanalmente 
para jogar bola. 
“Clube da sex-
ta-feira” como 
eram conheci-
dos. Conheça a 
seguir algumas 
fotos da época.


