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Nota
Tome

Espaço para eventos
O Clube tem infraestrutura 

completa e ideal para eventos so-
ciais e empresariais, treinamentos, 
Workshops e Seminários. Nos últi-
mos meses vários treinamentos e 
eventos foram realizados no Ipê. 

O salão de Festas, agora com 
capacidade ampliada e nova co-
bertura do Terraço, valoriza ainda 
mais a belíssima e privilegiada vista 
para Pampulha. As áreas do Deck, 
Bar e Quiosque também podem 
ser utilizadas para festas de ani-
versário, infantis, casamentos e 
churrascos. Atendem aos mais di-
versos tipos de formato desde os 
informais aos mais sofisticados.  
Informe-se na secretaria do Clube 
e faça sua reserva! 

Vem aí a Festa Junina do Clube 
do Ipê. Na página dois você pode ver 
detalhes da festa. Veja abaixo como 
comprar seu ingresso

INGRESSOS
SÓCIO

R$ 10 antecipado e R$ 15 a partir 
de 30/06

NÃO SÓCIO 

R$ 20 antecipado e R$ 25 a partir 
de 30/06

PONTOS DE VENDA
Empresas do Grupo ArcelorMittal
ECA: Laércio (14º andar); Adriano 
(8º andar); Denner (24º andar)
ArcelorMittal Sistemas: Gileno
Abertta: Lúcia
ArcelorMittal Sabará: Raquel 
Gomes
ArcelorMittal Contagem: Fernanda
CREBEL (BBA): Inês ou Viviane
BMB (Vespasiano): Angélica

Investir em infraestrutura sem-
pre foi uma das prioridades da Direto-
ria do Clube do Ipê. A cada ano, Clube 
é premiado com reformas,ampliação 
e reconfiguração de espaços.Desta 
vez os investimentos foram direcio-
nados para o Salão de Festas da Sede 
Social. O ambiente que já possuía ex-
celente infraestrutura para realização 
de eventos está ainda mais valorizado 
com a instalação de uma nova cober-
tura em toda a extensão do Terraço. 

O presidente do Clube do Ipê, 
José Henrique de Paiva, explica que 
”todas as obras realizadas nesses dois 
anos de gestão já faziam parte do pla-
no de investimentos e embasado em 
planejamento orçamentário arrojado”.

O gerente do Clube do Ipê, Apo-
lônio Matarelli, conta que a segurança 
foi também um dos fatores que mo-
tivou o investimento. Isso porque, na 
ocorrência de chuvas, parte do ter-
raço ficava descoberta, o que com-

Mais investimentos em infraestrutura
prometia o andamento e a realização 
de eventos. Além de mais segurança, 
com a instalação,o salão ganhou cer-
ca de 450 m² de espaço útil. Agora 
totalmente coberto e ideal para a re-
alização de eventos sociais e empre-
sariais. 

A obra do Terraço foi realizada 
ao longo dos meses de abril e maio. 
Todas as etapas foram rigorosamen-
te planejadas, do projeto até a se-
leção de materiais. Tudo para que o 
resultado final valorizasse o projeto 
arquitetônico da Sede Social. A nova 
cobertura é composta de estruturas 
metálicas, colunas de aço inox e teto 
estruturado em gesso. Conta ain-
da com uma iluminação moderna em 
toda extensão do terraço, deixando o 
espaço ainda mais belo e ideal para a 
realização de eventos sociais.

Se você ainda não visitou o Ipê, 
nos últimos meses, venha conferir as 
novidades. 

Festa Junina



Espírito de Solidariedade

em destaque
Evento

Opinião
Nossa

Em época de Olimpíadas, todos 
respiram esporte. Restaurantes, lojas 
e campanhas publicitárias se voltam 
para este evento e também para o seu 
local, desta vez, o Brasil.

O tal do “espírito olímpico” se tra-
duz na garra e superação dos atletas, 
na amizade, integração entre pessoas 
e povos, com atitudes pautadas no 
respeito, solidariedade e na excelência. 
São posturas como essa que o Ipê in-
centiva a partir da prática esportiva e 
da integração social. 

E se o tal do “espírito olímpico” 
pudesse ultrapassar os limites das 
quadras e ginásios. Se ele pudesse ga-
nhar expressão em pequenos atos de 
solidariedade. Um abraço amigo, um 
incentivo, um ação voluntária, uma 
doação de tempo ou de recursos. Eu 
acredito que isso é possível. Faço a 
você este convite. Venha apoiar uma 
equipe de “atletas voluntários” que dia 
a dia ano correm, lutam e se empe-
nham para mitigar problemas sociais. 
Convidamos você e sua família para 

participar do Se-
gundo Arraial da 
Sol idariedade. 
Contamos com 
a participação 
de sócios e fa-
miliares nessa 
grande corrente solidária. Confira as 
informações sobre o evento, adquira 
seu ingresso antecipado e participe! 
Esperamos vocês!

Luiz Carlos Sant’Ana Terenzi 
Diretor Administrativo

Diversão e solidariedade
A temperatura dos termômetros 

cai e sinaliza chegada do inverno. Épo-
ca da esperada Festa Junina do Ipê. 
No ano passado, o evento teve uma 
função solidária e alcançou recorde de 
público com a participação e apoio de 
várias Instituições e de voluntários.

Anote na agenda! O 2º Arraial da 
Solidariedade Clube do Ipê será re-
alizado no dia 02 de julho, sábado, a 
partir das 19h. A tradicional quadrilha 
improvisada e a Banda Asa Delta pro-
metem não deixar ninguém parado. 
Brinquedos e brincadeiras garantem a 
diversão das crianças e tranquilidade 
dos pais.

Venha se divertir, saborear boa 
comida e contribuir para a causa so-
cial. Neste ano, seis instituições assis-
tenciais participam juntamente com o 
Clube na organização do evento. São 

elas: Jocum; Lar das Vovós;Grupo de 
Ajuda; Creche Infantil Chico Xavier; 
Associação Luz e Humildade; Associa-
ção Mineira do AVC e Grupo de Volun-
tários da ArcelorMittal Brasil. Os vo-
luntários das instituições trabalharão 
nas barracas de alimentação, além da 
equipe do Acimar que será responsável 
pelo serviço de bebidas. 

Os ingressos já estão à venda. 
Preços diferenciados para sócios e não 
sócios. Compre seu ingresso anteci-
pado até 30/06 com desconto. In-
gressos a venda nas 
empresas do Grupo 
ArcelorMittal e  ins-
tituições apoiado-
ras. Não deixe para a 
última hora. Confira 
na capa os valores e 
pontos de venda.



Legal
Esporte Ipê na Argentina

Amizade e companheirismo não 
têm fronteiras. Algumas vezes o que 
começa como uma brincadeira, um 
hobbie entre amigos, ganha forma, 
vira rotina, prática e pode até ganhar 
o mundo. 

A equipe de vôlei do Ipê está am-
pliando suas fronteiras. No mês de ju-
lho, 12 atletas viajam para Missiones 
Eldorado na Argentina onde dispu-
tam o IV Torneio Internacional de Vô-
lei Master Feminino Kenia S.A 2016, 
maior torneio até então disputado pela 
equipe de vôlei feminina do Ipê. Os jo-
gos na Argentina serão realizados nos 
dias 8,9 e 10 de julho.

A sócia e atleta Ariane Regina 

A modalidade conquista, a cada 
dia, novos adeptos. O instrutor Rob-
son Batista explica que investimentos 
recentes no esporte, como a refor-
ma e pintura da quadra e retirada das 
traves de gol foram decisivos para o 
crescimento da modalidade. Além do 
trabalho de divulgação da modalidade 
no entorno e nas empresas do grupo 
ArcelorMittal. 

Todos esses fatores combinados 
contribuíram para o sucesso do tor-
neio de tênis, realizado ao longo dos 

explica que “o 
convite surgiu a 
partir de outros 
jogos e amisto-
sos que disputa-
mos. Desde o inicio deste ano, a equi-
pe de Vôlei tem se preparado mais 
intensamente para competições, faz 
parte do nosso objetivo como grupo”, 
explica. 

Além da equipe de vôlei, uma tra-
dicional turma de amigos do Ipê cru-
zou a fronteira neste ano. GOP é o 
nome do grupo de pescaria que teve 
origem no Ipê. Pescam e viajam juntos 
há vários anos. Neste ano, no mês de 
maio, foram para Ita Ibaté,  Corrientes 

na Argentina onde praticaram Pesca 
Esportiva no Rio Paraná. 

O sócio Alípio Lessa, integrante 
do grupo, explica que essa modalida-
de de pesca tem orientação ecológica. 
O objetivo é fisgar o peixe, não para 
consumo ou comércio, mas pelo pra-
zer de pescar. Após isso os peixes são 
devolvidos vivos à natureza. Desta 
viagem trouxeram apenas memórias e 
algumas histórias de pescador. Confira 
algumas imagens.

de Fotos
Galeria Tênis cresce e se consolida

meses de abril, maio e junho, e que 
contou com a participação de 50 atle-
tas disputando quatro categorias: A; B 
e C, respectivamente avançado, inter-
mediário e iniciantes além da categoria 
exclusiva para duplas. Os jogos foram 
realizados aos sábados e domingos e 
deram espaço a acirradas disputas. Ao 
final do torneio, 10 atletas foram pre-
miados como primeiro e segundo co-
locados em cada categoria. 

Destacamos como 
revelação o jovem 

Luca, de apenas 13 anos, que disputou 
em igualdade de nível com adultos e 
chegou até as quartas de final. 

Robson Batista reforça que a mo-
dalidade ainda possui mui-
to espaço de crescimento. 
Planeja outro torneio ainda 
este ano, “Ipê Open”. Lem-
brando que há vagas dispo-
níveis para sócios que quei-
ram praticar tênis no Ipê 
com preços acessíveis. In-
teressado? Então não perca 
mais tempo! Informe-se na 
portaria, secretaria ou dire-
tamente com Robson pelo 
telefone 99672-0065. 
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do Ipê
Memória

de Vista
Ponto

Click do Sócio Clube; Moda e Lazer

Os clubes esportivos tor-
naram-se espaços fundamen-
tais para o lazer do trabalhador 
de Belo Horizonte na década de 
60. Poucas famílias na cidade 
tinham o privilégio de frequen-
tar um ambiente como o Ipê.  

Naquela época, a moda e o lazer eram um pouco diferen-
tesdos dias de hoje. Mesmo em ambiente mais informal como o 
Clube, homens e mulheres trajavam roupas robustas e elegan-
tes. As mulheres, não raro, utilizavam salto alto.

A piscina do clube era bastante frequentada. No passado, 
um trampolim na parte mais funda garantia a diversão dos as-
sociados. Os trajes de banho também evoluíram ao longo dos 
anos. Principalmente os das mulheres, bem mais conservadores 
que os da atualidade, embora já deixassem algumas partes do 
corpo expostas ao sol. 

Veja acima algumas fotos da época: 
Se você possui fotos, histórias e recordações sobre a his-

tória do Clube entre em contato pelo e-mail: comunicação@
clubedoipe.com.br. Conte sua história e participe!

Vivendo com qualidade
Alvimar Leles Filho é sócio do Ipê 

há mais de 25 anos, aposentou-se há 
um ano e meio e continuou no quadro 
de sócios. “Eu não queria perder o con-
tato com as pessoas com quem culti-
vei relação todos esses anos. Por isso 
optei por manter o benefício e utilizar 
toda a estrutura e ambiente familiar 
que o Ipê possui”, explica. 

Desde que se aposentou, usa 
parte do seu tempo disponível para 
curtir a família e praticar atividade 
física. Conta que praticando esportes 
no Ipê começou a dormir melhor, ter 
mais disposição e qualidade de vida. É 
casado com Ana Paula e pai de Vanes-
sa, Luana e Larissa. A família mora no 
bairro Camargos e mesmo não sendo 
próximo ao Ipê ele, a esposa e a fi-

O que te define em poucas pala-
vras: Sou feliz e satisfeito com a vida. 
Amo minha família. Família é a melhor 
coisa que existe. Sem minha família 
eu não seria e não conseguiria nada. 
Não abro mão. 

Espiritualidade: Acredito que é im-
portante dedicar tempo para orações 
e conversar com Deus. Nosso alicerce. 

Lazer: Adoro ginástica. Academia e 
Natação são como hobbies. Depois 
da academia utilizo a piscina mesmo 
à noite.

Do trabalho para a vida: Dedicação 
e compromisso. No trabalho, atuá-
vamos com critérios de organização 
saúde e segurança. Carrego isso até 
hoje:  mesmo na academia, auxiliei, a 
pedido do Instrutor Fábio, a organiza-
ção dos utensílios da academia utili-
zando o método 5S. Procuro contri-
buir no que posso para o melhor.

lha Larissa, de 18 anos, frequentam 
a academia regularmente as terças, 
sábados e domingos. “Um motiva o 
outro”, conta. 

A chegada do inverno não desanimou os 
atletas do Ipê. Mesmo em noites frias, eles 
mantêm os treinos e buscam saúde e qualida-
de de vida. 

Camila

Vera e 
Patrick


