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Os torcedores do Ipê tem 
um novo motivo para come-
morar! No dia 10 de março, foi 
concluída a obra de instalação de 
cobertura para a arquibancada do 
campo de futebol.

Na base de concreto foram 
fixados os perfis metálicos que 
estruturam a cobertura de lona 
tensionada da nova arquibanca-
da. A instalação vem proporcionar 
mais conforto e segurança aos 
sócios, evitando principalmente a 
exposição excessiva ao sol. 

O presidente do Clube do 
Ipê, José Henrique de Paiva, ex-
plica que a obra ”faz parte do 
planejamento de investimentos 
da Diretoria, elaborado a partir 

de diálogo e troca de experiên-
cias com sócios, funcionários e 
técnicos, visando sempre à me-
lhoria contínua na prestação de 
serviços aos nossos sócios. O 
planejamento prevê ainda outros 
investimentos ao longo do ano”, 
completa.

O gerente do Clube do Ipê, 
Apolônio Matarelli acrescenta 
que a cobertura era uma de-
manda antiga. Para ele a obra, 
“além de atender a solicitações 
recorrentes dos sócios vem 
também proporcionar mais con-
forto. Agora os sócios e familia-
res poderão assistir às disputas 
sem exposição excessiva ao sol”, 
justifica.

Arquibancada ganha 
nova cobertura



Desafios econômicos 
e políticos

em destaque
Evento

Opinião
Nossa

“É na crise que nascem as in-
venções, os descobrimentos e as 
estratégias. Quem supera a crise, 
supera a si mesmo”. (Einstein)

Nos últimos tempos, muito 
se tem falado a respeito de crise 
econômica e política brasileira, em 
diversos meios de comunicação. A 
palavra crise, em chinês, é carac-
terizada por perigo e oportunida-
de, isto é, por mais que o momen-
to não esteja favorável, podemos, 
como gestores, pensar em meios 
alternativos de utilização dos re-
cursos que venham a estimular a 
produtividade das organizações. 
Um grande desafio.

Para isso, a gestão deve es-
tar cada vez mais voltada para os 
clientes e conseqüentemente para 
a sua satisfação. É preciso criati-
vidade, dinamismo, novas es-
tratégias, ânimo e coragem para 
enfrentar as consequências da 
crise. É assim nas empresas, nas 
instituições. Assim também é nas 
associações, clubes e até mesmo 
em nossas famílias. 

Esse sempre foi o entendi-
mento da Diretoria do Ipê que 
trabalha regida pelo lema: “o 
sócio em primeiro lugar!” É por 
esse motivo que, mesmo em um 
momento de aparente incerteza 
econômica, temos conseguido, a 
partir de um planejamento orça-
mentário e controle rigoroso de 
despesas, manter nossos planos 
de gestão e investimentos, pois 
sabemos da importância destes 
para a frequencia, participação, 
satisfação de nossos sócios e 
atendimento aos nossos clientes. 

O verão está chegando ao 
fim, mas as atividades do clube 
prosseguem voltadas para o es-
porte, lazer e convivência. Você 
pode conferir, nesta edição, os úl-
timos eventos, investimentos e a 
opinião de sócios. Participe suge-
rindo e opinando! Construiremos 
junto um Clube cada dia melhor 
para todos! 

José Henrique Paiva
Presidente

Show com Mágico Caio 
e Tigre Kiwi

Um tempo leve, lúdico e divertido, re-
pleto de magia e encantamento, assim foi 
a manhã do dia 21 de fevereiro, em show 
realizado no Salão da Sede Social do Clube.

O Mágico Caio e seu amigo Tigre Kiwi, 
um boneco ventríloquo, encantaram as 
crianças do Ipê com números engraçados 
e cheios de mistério. O Tigre falante chama 
a atenção das crianças, que viajam em suas 
trapalhadas e irreverência. A sócia Már-
cia Cattony aprovou o evento, para ela ”foi 
divertido e diferente. Deveríamos ter mais 
atividades como esta no Clube”, opina. 

Após o show de mágica, as crianças ain-
da tiveram fôlego para curtir a piscina num 
belo dia de sol. Acesse o site clubedoipe.
com.br e confira as fotos desse dia especial.



Legal
Esporte

“O campo ficou 10! Com 
esse novo gramado, a dre-
nagem de água ficou me-
lhor e a grama não aquece 
a sola do pé”, comenta.

Leonardo Henrique

“O mini campo de futevôlei 
também serve para aque-
cimento dos atletas antes 
das disputas, e as crianças 
podem brincar ao lado, en-
quanto os pais jogam. Ex-
celente!”

Flávio de Oliveira

“A quadra ficou espeta-
cular! O gol também foi 
modificado e agora está na 
medida padrão. A reforma 
ficou além das expectati-
vas.” 

Marcelo Paiva

“O clube acertou em cheio 
nessas obras! O sistema 
de amortecimento e dre-
nagem são muito bons. Os 
filhos também estão apro-
veitando o campo de fute-
vôlei.” 

Carlos Nascimento

“O gramado ficou maior, a 
grama é excelente! A ex-
pectativa agora é apenas 
a de conclusão da obra de 
cobertura da arquibancada, 
mas pelo que já vemos do 
andamento da obra, ficará 
excelente!” 
Antônio Carlos, “Ticulino”

O inicio deste ano, foi marcado por 
várias obras e investimentos na área es-
portiva. Substituição da grama do cam-
po de futebol, criação do mini campo de 
futevôlei e instalação de uma cobertura 
para as arquibancadas.

As novidades e melhorias agra-
daram a todos, principalmente aos 
peladeiros que utilizam o espaço re-
gulamente, para jogos, brincadeiras e 
aquecimento.

Investimentos no esporte

Vinicius Pires está entre os sócios 
que aguardavam ansiosamente a con-
clusão da obra. Para ele, “a arquibancada 
coberta vai atrair mais torcidas e visi-
tantes para o clube. As pessoas poderão 
assistir também às peladas e principal-
mente aos campeonatos. Mais conforto 
e principalmente segurança, sem expo-
sição excessiva ao sol.” 

O sócio José Alexandre também 
gostou das novidades, comenta “mais 
uma vez o clube acertou em cheio na 
definição das prioridades para conforto 
do sócio.”

Vários sócios também registraram 
depoimentos positivos sobre as melho-
rias no campo e arquibancada. Confira 
a seguir e venha fazer uma visita para 
conferir as novidades!
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do Ipê
Memória

Click do Sócio

de Vista
Ponto

Início de carreira: Nasci na cidade de 
Mantena. Vim de família humilde. Traba-
lhava na roça. Em Belo Horizonte, eu tive 
a oportunidade de ingressar na Belgo, 
hoje ArcelorMittal. Sou grato ao apoio e 
a tudo que construí nesses anos de em-
presa

Trabalho e Liderança: Amo meu traba-
lho e sou feliz por isso. Paixão, compro-
misso, um pouco de carisma e liderança, 
mas principalmente respeito pelas pes-
soas. 

Esporte e Clube do Ipê: Sou apaixonado 
por futebol, torneios e peladas. Respeito 
ao Adriano, pela organização dos tor-
neios, pelo comprometimento com o es-
porte e a importância disso para o Clube. 
Também destaco o bom relacionamen-
to que tenho com Apolônio, secretaria, 
portaria e equipe do restaurante. Os 
funcionários são muito atenciosos. 

Relacionamento familiar: Meu filho, 
meu amigo, parceiro em todas as horas. 
É mais que um relacionamento de pai, 
uma amizade perpétua. Minha espo-
sa também é minha verdadeira amiga e 
companheira. Ela vem pouco ao Clube, 
mas participa sempre que possível. Gos-
tamos também de ficar em casa. Cultivo 
o hábito de reuniões e não abro mão de 
almoços em família. 

Nota
Tome

Nova Central Telefônica

Mais um investimento em benefícios dos 
sócios. Desta vez, na área de telefonia e tele-
comunicações. Os principais pontos de aten-
dimento estão agora interligados por ramais, 
facilitando agilidade na resposta a demandas 
diversas.

A aquisição da nova central telefônica vem 
integrar e facilitar a comunicação entre todas 
as áreas do clube, visando ao atendimento dos 
sócios de maneira mais produtiva e otimizada.

Peladeiro de plantão
Juarez de Souza é 

casado com Zenilda Fir-
mino há 35 anos e pai de 
Vinícius, de 27 anos. Ele 
transborda bom humor, 
carisma e liderança. 

Sócio do Ipê há 30 
anos, confessa: “a vida 
inteira eu disputei cam-
peonatos aqui, vencemos 
vários anos”. Comanda um 
dos mais tradicionais gru-
pos de peladeiros que se 
reúnem no Ipê. A famosa 
“Pelada do Juarez”, equipe 
composta em sua maioria 
por colegas de sua equipe 
de trabalho na BBA, onde 
atua como Supervisor da 
Segurança Patrimonial. 
Neste bate papo, o es-
portista revela um pouco 
de suas origens e valores. 
Confira:

Concurso Garota Piscina
Nas décadas de70, 80 

e 90 os concursos de beleza 
eram empolgantes e popula-
res. Em todo o país, jovens e 
belas garotas sonhavam com 
um título de um concurso. 
Por muitos anos, o Clube do 
Ipê foi passarela para belas 
mulheres com a realização do 
Concurso “Garota Piscina”, 
lançado em 1989 até mea-
dos da década de 90. Veja a 
seguir algumas fotos.

Victor de 5 anos e GrazielleVanessa Madeira e o filho Pedro de 1 ano


