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Curta o feriado 
de Carnaval no Ipê

O Carnaval de Belo Horizon-
te voltou com tudo. Os Blocos 
caricatos vão desfilar mais uma 
vez pelas ruas da capital mineira 
em 2017. Ao todo, 363 blocos 
de rua foram cadastrados pela 
Prefeitura. 

Para quem prefere passar o 
Carnaval longe da agitação das 
ruas e em ambiente familiar, o Ipê 
está de portas abertas. Durante o 
feriado, o clube permanece aber-
to de 8h às 17h30. No domingo, 
26 de fevereiro, a programação é 
especial. Matinê com marchinhas 
de carnaval, música ao vivo na 
área do bar e hidroginástica. Não 
perca!

Clube tem nova sinalização

Em janeiro, foi finalizado o proje-
to de sinalização interna e externa. Em 
todos os cantos do Clube a nova sina-
lização marca presença. 

Nas áreas de circulação, foram 
instalados totens indicativos. Na pisci-
na: avisos de segurança e de civilidade. 
Na recepção e na entrada dos vestiá-
rios: novos quadros de avisos. Na área 
do bar: um painel de fotos dos eventos 
e quadro para divulgação de produtos 
e preços do restaurante. Além de pla-
cas indicativas em todos os vestiários 
e áreas comuns. O material escolhido 
para toda a sinalização foi o composto 
de Alumínio, ACM - pela durabilidade e 
a sustentabilidade já que é resistente 
as intempéries do tempo.

A instalação da sinalização conclui 
a última etapa do projeto de adequa-

ção da identidade visual do Clube in-
corporando elementos da identidade 
do Grupo ArcelorMittal iniciado em 
2015. A cor laranja do Grupo Arce-
lorMittal formou um casamento har-
mônico combinada ao lado das cores 
amarelo e cinza do Clube do Ipê. Em 
algumas placas também foram utili-
zados ícones, desenhos e até fotos, 
trazendo a leveza própria ao ambien-
te informal de um clube. O design das 
peças é assinado por Kenia Toscano e 
contou ainda com a consultoria da área 
de Comunicação Corporativa da Arce-
lorMittal Brasil.

Para o presidente do Clube, José 
Henrique de Paiva, “o projeto reforça 
o alinhamento do Clube às diretrizes 
corporativas do Grupo ArcelorMittal 
e contribui também para organizar os 
espaços e informações que são impor-
tantes para o conhecimento dos sócios 
e visitantes, como horários, regras e 
orientações de segurança”.
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No fim do ano, é comum fazer-
mos planos para o novo ano. As pro-
messas são várias : passar mais tem-
po com a família, cuidar da saúde, 
emagrecer, começar a dieta, iniciar 
a prática esportiva, fazer um novo 
curso ou pós-graduação, economi-
zar dinheiro e viajar. 

Entre as promessas campeãs de 
início de ano, estão a de começar a 
cuidar da saúde, praticar esportes 
e emagrecer. Em toda a cidade, as 
academias ficam lotadas nesta épo-
ca do ano. No Ipê não é diferente. No 
início do ano, a escola de esportes 
volta à atividade.  

A busca pela saúde e qualidade 
de vida faz parte dos valores do Clu-
be do Ipê. Mais do que um modismo 
ou uma promessa de inicio de ano 
queremos que nossos associados 
busquem qualidade de vida e uma 
rotina saudável. No Ipê você e sua fa-
mília podem encontrar a motivação 
e até mesmo companhia para prati-
car atividades esportivas. Caminhar 
ou correr na orla da lagoa, andar de 
bicicleta, malhar na academia, nadar, 
praticar tênis, futebol. Seja qual for 
a modalidade, aqui você encontra 
o ambiente ideal para compartilhar 
objetivos e começar o seu projeto 
de verão em agradável companhia. E 
para você que quer apenas descon-
trair ou refrescar-se na piscina, tam-
bém temos novidades na escola de 
esportes aquáticos como você con-
fere nesta edição. Seja bem-vindo ao 
verão do Ipê!

Adriano Teixeira  
Diretor de Esportes
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Projeto verão

Atividades aquáticas atraem 
sócios e comunidade

Desde a im-
plantação do siste-
ma de aquecimento 
da água da piscina a 
natação e a hidrogi-
nástica estão conso-
lidadas como moda-
lidades esportivas no 
Ipê. A escola bateu 
recorde de alunos 
em 2016, encerran-
do o ano com 110 
matriculados entre 
sócios e alunos da região do entorno. 
Feito também atribuído aos constan-
tes investimentos da diretoria na área 
esportiva e à parceria do Ipê com a 
empresa Barbatana Atividades Aquáti-
cas, do sócio e educador físico Rober-
to Flávio Barbosa. 

Roberto, conheci-
do carinhosamente pe-
los alunos por “Beto”, 
profissional com sóli-
da experiência no es-
porte, especialista em 
Natação e Atividades 
e pós graduando em 
Fisiologia do esporte é 
atuante em vários clu-
bes e escolas de espor-
tes da capital. Sempre 
motivado, para ele, “a 
demanda do esporte é 
grande, há ainda muito 

espaço para crescimento,” 
comemora a abertura de 
novas turmas aos sábados 
com horários para adultos e 
crianças de 3 até 7 anos.

Para quem iniciou o 
ano em busca de uma nova 
atividade, os esportes 
aquáticos são uma exce-
lente opção. As aulas de 
natação e hidroginástica 
são ministradas às segun-
das, quartas e sextas-

-feiras, horários disponíveis manhã, 
tarde e noite além das novas turmas 
aos sábados. Sócios do Clube do Ipê 
contam com preços especiais. Matrí-
culas abertas. Informe-se no telefo-
ne 31 99757-0002 ou no telefone 
3224-9600.

Centenas de pessoas foram ao Ipê 
para se despedir de 2016 e celebrar o 
Ano Novo. A festa teve show da Banda 
Dance Club. Na hora da virada todos se 
reuniram na cobertura ou nas áreas ex-
ternas do Clube para acompanhar a quei-
ma de fogos de uma vista privilegiada. 
Confira algumas fotos do evento.

Cenas da Virada



Verão no Ipê
É verão! A frequência de sócios e visitantes nesta 

época registra crescimento de mais de 50%. Em tempos 
de crise econômica, passar um final de semana no clu-
be acaba sendo uma alternativa mais econômica de lazer 
para família do que uma viagem. Até mesmo para quem 
prefere apenas curtir uma sauna, sombra e água fresca.

Para quem curte passar o final de semana em famí-
lia, as áreas de churrasco também estão disponíveis para 
utilização. Basta entrar em contato com a secretaria e 
efetuar a reserva com antecedência. 

Durante o horário de verão, o horário de atendimen-
to do Clube é estendido em uma hora para que todos 
possam curtir um pouco mais o sol e a piscina.E por falar 
em piscina, a escola de esportes também traz novidades! 
Aulas de hidroginástica aos sábados de 10h15 às 11h. 
Atividade gratuita aos sócios. Programação para todos os 
gostos! Aproveite e venha curtir o verão no Ipê. 

Em janeiro, a escola de esportes retorna às atividades. 
Nesta época do ano, é comum o retorno de sócios e alunos que 
estavam que estavam de férias. A academia registra picos nos 
índices de frequência. As aulas de vôlei máster e a escolinha de 
futebol infantil também estão em pleno funcionamento. Ainda 
dá tempo de iniciar uma atividade neste semestre. Inscrições 
estão abertas. Informe-se na secretaria sobre horários dispo-
níveis e participe!

Escola de Esportes 



No dia 5 de no-
vembro de 1992, sob 
a gestão do presidente 
Marco Antônio Ramos, 
foi inaugurada a Galeria 
dos presidentes e Pai-
nel de memória do Ipê. 
Na ocasião, estiveram 
presentes diretores e 
presidentes do Clube 
em gestões passadas 
que foram homena-
geados por sua contri-
buição e serviços pres-
tados voluntariamente 
ao Clube. Durante anos 
a Galeria ficou instalada 
na Sede Social até ser 
transferida em 2010 
para a Casa do Deck onde 
permanece até hoje e 
pode ser conhecida por 
todos os sócios.

Expediente
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de Vista
Ponto De sedentário a ciclista Trabalho e Vida profissional: Atua na 

ArcelorMittal Sabará na área de Qualidade  
e Meio ambiente – Está no grupo há 31 
anos e atuou em várias empresas.

Rotina Esportiva: Após o expediente, 
Roberto vai para a academia onde também 
faz RPM, atividade de bicicleta indoor de 
alto desempenho três vezes durante a se-
mana. Nos finais de semana: anda de bi-
cicleta na Pampulha. Todos os sábados 36 
km e 18 km no domingo.

Hobbie: Esportes de aventura: trekking e 
trilhas de bicicleta. Não abro mão da cer-
vejinha e sair nas sextas feiras para fechar 
a semana, faz parte do lazer. É também 
uma forma de relaxar”.

Qualidade de vida: Para mim é viver, ter 
momentos de lazer em companhia dos 
amigos.  Conservar as amizades é funda-
mental para que possamos prosseguir na 
vida.

Família: Minha esposa me acompanha na 
maioria das atividades. Incluindo passeios 
de bike na Pampulha, nos finais de semana. 
Depois do passeio,o casal guarda a bike no 
bicicletário, curte o clube e reencontra os 
amigos.

Futuro: Aposentaria em breve. Quero 
passear, viajar e curtir o resto da vida que 
me sobra, conta.

Confraternização 
equipe 
ArcelorMittal 
Sabará

Roberto Barbosa. Sócio do Ipê há 30 
anos. Casado com Giselle Pietra e pai de 
Hugo Barbosa de 27 anos. Era sedentário. 
Há 3 anos e meio, começou a preocupar-
-se mais com a saúde e qualidade de vida. 
“Inicialmente por pressão da minha esposa”, 
desabafa. 

Hoje é bastante ativo. Pratica várias 
modalidades esportivas e não abre mão. Ele 
explica que pratica com o objetivo de man-
ter a saúde e qualidade de vida. Não com 
fins estéticos.

Click do Sócio

Galeria dos Presidentes

Lucia e 
Geovana


