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É verão. Nada de ficar em casa! Calor, sol, 
sombra e água fresca. Todos os clubes de 
Belo Horizonte ficam mais cheios nessa 

época do ano o que exige dos clubes atenção 
à segurança e às normas. 

O Ipê se enche de alegria com a vi-
sita de sócios e seus familiares. Opção garanti-
da também para quem quer praticar esportes, 
refrescar-se na piscina, ler um livro. E há tam-
bém aqueles que não abrem mão da “cerveji-
nha” e do churrasquinho. Que época melhor 
para reunir amigos? Motivos não faltam. 

Novidade 
Foram instalados novos ombrelo-

nes para a área de churrasco do Mirante da 
Lagoa. Conforto para os sócios que podem re-
alizar seu churrasco com uma vista privilegia-
da da Lagoa. Aproveite o verão e venha com 
os amigos para o Ipê. Informações e reservas 
pelo telefone: 3224-9600

Segurança
A chegada do verão sempre au-

menta a frequência dos sócios e isso exige 

Venha curtir o verão no Ipê
atenção da diretoria para as normas de 
segurança. Até mesmo a diversão deve 
ser promovida de maneira responsável. 
No verão redobra-se a atenção principal-
mente com as crianças. “Os salva-vidas 
estão sempre alerta, mas contam com o 
fundamental auxílio dos pais que devem 
também ficar atentos” explica o gerente 
Apolônio Matarelli. 

Normas internas
Uma das medidas tomadas pela 

diretoria, em função do aumento no número 
de convidados no verão, foi a definição de um 
limite para venda de convites. Desde janeiro, 
o limite máximo é de três convites por sócio. 
Ainda conforme estabelece o regulamento in-
terno, a venda de convites só é permitida se 
o sócio titular estiver presente no momento 
da visita. “Somos um “clube-empresa. O sócio 
titular é o vínculo do Ipê com o grupo Arce-
lorMittal e, portanto, é corresponsável pela 
conduta de seus convidados e familiares no 
clube” explica José Henrique de Paiva, vice-
presidente.  

Participação
Você pode dar sua contribuição, 

com sugestões que ajudem a melhorar o fun-
cionamento do clube. A diretoria está sempre 
aberta “nosso papel é ouvir, receber as suges-
tões, buscando atender ao interesse da maio-
ria dos sócios”, pondera o diretor administra-
tivo Adriano Teixeira Nogueira. Para participar, 
basta usar os meios de comunicação com o 
clube: a Caixa de Sugestões, que fica na por-
taria; pelo e-mail comunicacao@clubedoipe.
com.br; diretamente com o gerente adminis-
trativo, Apolônio Matarelli, ou com qualquer 
membro da diretoria.

Para saber mais sobre as normas e 
regulamentos acesse o site e leia o regulamen-
to disponível em www.clubedoipe.com.br 

Carnaval Infantil
Não perca! No dia 02 e 04 de 

março, domingo, venha para a Matinê de 
Carnaval, a partir das 9h30.  Traga seus fi-
lhos, capriche nas fantasias, prepare-se para 
dançar e pular ao som das tradicionais mar-
chinhas carnavalescas.



Eventos

Editorial Esportes

No início de 
janeiro fomos 
su rpreend i -

dos por uma trágica 
notícia que abalou a 
sociedade mineira. A 
morte de uma crian-
ça enquanto brinca-
va no toboágua de 
um clube da capital. 
Tragédias como essa 
reafirmam a impor-
tância da segurança 
em nossos clubes.  

Segundo dados da Sociedade Brasileira 
de Salvamento Aquático (Sobrasa), 53% dos casos 
de afogamentos em piscinas são de crianças entre 1 
e 9 anos de idade e 89% das vítimas estavam sem a 
supervisão dos pais durante o uso da piscina. 

O assunto é tema de discussão, desde 
2007, na Câmara dos Deputados, com o Projeto 
de Lei (PL) 1162/2007 que prevê a instalação de 
dispositivos de segurança nas piscinas. No total, há 
oito projetos em análise na Câmara dos Deputa-
dos, pois outros sete projetos tramitam apensados 
ao PL 1162/07, todos tratam de alterações nas 
normas de segurança nas piscinas, para prevenir 
acidentes.

Nesse sentido, a Diretoria do Clube do 
Ipê tem como máxima que a segurança é para nós 
um valor e investe constantemente nesse quesito, a 
partir da implantação de regras, procedimentos e 
treinamentos de nossa equipe de funcionários, tam-
bém com inspeções técnicas, manutenção dentro da 
legislação existente, presença constante de salva-
vidas devidamente capacitados.

Queremos que você, associado, encon-
tre no Ipê um local seguro para momentos de lazer, 
refúgio e alegrias. Essa é nossa missão. É também 
por isso que buscamos harmonizar interesses e 
criar procedimentos para que os sócios usufruam 
de ambiente saudável e de coletividade. 

Acompanhe nesta edição as novas di-
retrizes para a venda de convites, as iniciativas e 
mudanças no esporte e na infraestrutura e também 
fotos dos últimos eventos. 

Denner Freitas 
Diretor Financeiro

O desafio de conviver
Vôlei ganha 
novo fôlego

Tradicional no Ipê, o vôlei mas-
ter vinha passando por alguns 
ajustes na formatação. No final 

de 2013, muitas alunas estavam des-
motivadas e evadindo, apenas cinco 
alunas estavam frequentes na equipe. 
A Diretoria esportiva, reagindo ao 
problema, contratou uma nova ins-
trutora com objetivo de recuperar o 
time. Gabrielle chegou ao Clube em 
novembro trazendo na bagagem mui-
ta motivação além, é claro, da experi-
ência acumulada na carreira em outras 
equipes como o Sada-Cruzeiro. 

Os primeiros dias de Ga-
brielle no Ipê foram dedicados ao diag-
nóstico e entrosamento com a equipe. 
Logo ela percebeu que as atletas não 
tinham muito preparo físico e que os 
treinos estavam somente centrados 
no coletivo. Gabrielle mudou a estru-
tura das aulas, dividindo-as em três 
etapas. A primeira dedicada ao treina-
mento físico em circuito de exercícios, 
a segunda dedicada ao treinamento 
técnico e fundamentos do esporte e a 
terceira etapa onde aplicam o conhe-
cimento no treino coletivo. 

O Reveillon

foi DEZ!



O ano começou em alto estilo para 
quem escolheu passar o Reveillon 
no Ipê. Ambiente aconchegante 

e requintado com vista privilegiada para 
o show de fogos da Lagoa. Neste ano, 
diferente dos anteriores, o evento foi re-
alizado apenas no salão da Sede Social 
proporcionando uma festa mais intimis-
ta e familiar e agradou a todos.

O sócio Rui Medeiros pas-
sou o primeiro Reveillon no Ipê e pro-
mete que irá voltar nos próximos anos. 
Na opinião dele o melhor da festa é o 
ambiente familiar e a vista privilegiada 
para o show pirotécnico da Pampulha. 
“Costumo passar meus réveillons na 
Serra do Cipó, mas pretendo passar 
mais vezes aqui no Ipê”, conta. 

E assim com bastante motivação 
e treino o vôlei ganha novo fôlego. Hoje são 
cerca de 20 alunos matriculados na turma que 
treinam semanalmente. Outra estratégia da 
nova instrutora para recuperar a motivação da 
equipe máster tem sido a realização de cons-
tantes jogos amistosos. Em apenas três me-
ses, o grupo já disputou contra várias equipes 
e possui agenda para os meses de fevereiro e 
março. 

“A equipe hoje está muito mais 
entrosada e crescendo no esporte”, afirma a 
instrutora. A sócia e aluna do vôlei Vanessa 
Madeira, destaca alguns pontos “Gabrielle é 
muito alto astral e já conquistou seu espaço 
no grupo. A equipe está evoluindo em pouco 

tempo”, afirma. Rosana e Maria Auxiliadora 
também alunas do vôlei concordam e desta-
cam a evolução que toda equipe vem adquirin-
do principalmente graças aos treinos físicos.

Para os amantes do vôlei ainda há 
vagas. As aulas acontecem sempre as terças e 
quintas-feiras no horário de 19h30 as 21h30 e 
aos sábados de 9 às 12h. Informações e matrí-
culas na portaria do Clube.

Clube do Ipê 
homenageado

O Ipê recebeu, da Prefeitura 
de Belo Horizonte, a Comenda Especial 
dos 70 anos da Pampulha, homenagem 
às 70 personalidades da história do 
Complexo Arquitetônico da Pampulha. 
A Cerimônia foi realizada no Plenário 
Amyntas de Barros, da Câmara Munici-
pal de Belo Horizonte, na noite do dia 
17 de dezembro de 2013. Na ocasião, 
o Clube do Ipê foi representado pelo 
Vice-presidente José Henrique de Paiva 
que recebeu a homenagem em nome da 
Diretoria. 
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Perfil Torcedor apaixonado

Guilherme Alves de Avila Bueno foi 
“criado no Ipê junto com as irmãs” e 
afirma ter passado bons momentos 

de sua vida no Clube. O jovem é Filho de 
Osvaldir Bueno, aposentado do Grupo que 
atuou na Usina de Monlevade. Seguindo os 
passos do pai, Guilherme também iniciou 
sua carreira em João Monlevade, inicialmen-
te na área de logística, e em 2008 foi transfe-
rido para o ECA, setor de Suprimentos onde 
atua desde então. 

No Ipê, é conhecido da turma da 
pelada por já ter também disputado campe-
onatos. Guarda com carinho a “chuteira de 
artilheiro de 2004”. Atualmente não partici-
pa de competições. O futebol embora ain-
da uma paixão na vida de Guilherme, hoje 
é tratado apenas como hobbie e diversão. 
Joga todos os domingos no Sele-Sesi, time 
formado desde os tempos de escola onde 
hoje atua também como presidente. Atleti-

O Clube do Ipê adequou as rampas 
da Alameda das Palmeiras que 
dão acesso à área do quiosque 

e ao Deck. Essa é mais uma etapa do 
processo de adequação aos padrões de 
acessibilidade requeridos pela Prefeitura 
de Belo Horizonte. 

O Sócio Rui Queiroz Torres 
conferiu as dependências do Ipê e apro-
vou as adequações. Na opinião dele “a 
rampa e o corrimão ficaram ótimos e 
proporcionam mais segurança a pesso-
as como eu que possuem mobilidade 
reduzida”. Rui também aprovou a cons-
trução dos banheiros especiais. Elogia a 
iniciativa da diretoria do Clube para ele 
“o despertar para a questão da acessibi-
lidade e mobilidade é um desafio para as 
empresas. Um primeiro e grande passo 
foi dado. Devemos estar sempre atentos 
e buscar aprimorar as condições dos es-
paços coletivos e públicos para que pes-
soas como eu possam ter não somente 
segurança, mas principalmente qualida-
de de vida“, opina.

cano doente, como ele mesmo se intitula, 
Guilherme é “Galo na veia” e “carrega o time 
na pele e no coração”, mostra com paixão o 
escudo na camisa e o mascote do time tatu-
ado na perna. 

Esse torcedor 
apaixonado vem ao clube 
sempre que pode, pelo menos 
duas vezes ao mês. Para ele a 
localização do clube é ótima, 
“enquanto jogo futebol no 
Ipê, minha esposa corre ou 
anda de bicicleta na lagoa é 
ótimo”, fala. Guilherme gosta 
também de trazer amigos e 
reservar o espaço da churras-
queira. No verão, tem vindo 
ao Ipê até mesmo durante a 
semana à noite para relaxar. 
O ambiente do clube é exce-
lente, afirma “pretendo criar 

meus filhos no Ipê assim como meu pai”, 
conta. Mas esses são “planos para daqui a 
pelo menos três anos, agora ainda é hora de 
curtir a vida de casado”, afirma. 

Qualidade de vida para pessoas com mobilidade reduzida


