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O IPÊ AMARELOU O 
POEMA VISUAL
Dentre a relva
Ainda requeimada pelo frio,
Ressurgem os ipês
Magníficos, por toda parte.
Generosos,
Atapetam o chão
Com seu ouro em cálices
- uma tela 
Sem assinatura
Que se expõe,
Sem expectador, uma pintura.
Uma explosão de cor
Que se engalana no tempo certo.
Majestoso
Ele se seculariza
Numa sucessão
De infindáveis primaveras.
Depois se disfarça
Entre verdes iguais
Para aguardar
Mais uma convocação
Da natureza.

Festa das Crianças

Todos os anos, a Festa das Crianças 
é esperada com ansiedade pelos filhos e 
até netos de sócios. Os pais devem ficar 
atentos!  A festa já tem data marcada! 
Anote na agenda! Dia 8 de outubro, do-
mingo, a partir das 10h. 

A programação sempre garan-
te muita diversão para toda a família. 
Brincadeiras, personagens infantis, gin-
canas, oficina de balões, pintura facial 
e guloseimas. No ano passado, os per-

Celebre o Ipê

É chegada a primavera. A 
floração dos Ipês neste ano atra-
sou um pouco e se estende até 
setembro. Nas tradicionais Ala-
medas dos Ipês, na Pampulha, ao 
longe avistam-se essas belíssimas 
árvores em espetáculo de cores 
e beleza. Venha visitar o Clube e 
celebrar a primavera aclamada 
pela floração dos Ipês e sua poesia 
visual como destaca o poema de 
Dora Tavares, a seguir:

sonagens Puff e Frajola animaram o 
evento. As crianças se divertiram tam-
bém durante o show de mágica.  Para 
os adultos, a música ao vivo, na área da 
piscina, é também uma das principais 
atividades do tradicional domingo em 
família no Ipê. Não perca! Traga seus fi-
lhos, amigos e familiares para curtir um 
agradável final de semana no Clube.  

   Mais informações: 3224-9600



A 7ª Edição do Torneio de 
Tênis do Ipê foi um suces-
so. O evento contou com 
a participação de mais 
de 50 atletas, entre 
veteranos e iniciantes 
que disputaram em ca-
tegorias individuais e 
ou em duplas. Dias 26 e 
27 de agosto, foram rea-
lizadas as disputas finais do 
torneio. A prática de torneios e 
disputas faz parte da preparação do 
atleta e é importante para motivação 
e integração no esporte.  

A Escola de Tênis do Ipê está con-
solidada, a modalidade atrai, a cada 

ano, novos atletas, sócios e 
visitantes. 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 especiais 
para sócios do Ipê. Encontre 

o horário que melhor atenda à sua ne-
cessidade e venha fazer parte da tur-
ma de tenistas do Ipê! 

Você associado que acompanha 
a gestão e atividades do Clube sabe 
que nos pautamos pela responsabili-
dade com o patrimônio alheio, ética 
e transparência nas ações, cautela e 
equilíbrio entre receitas e despesas. 
Sempre buscamos investimentos em 
melhorias e atendimento às demandas 
dos sócios, porém dentro da realidade 
do clube. Prezamos pela qualidade na 
prestação dos serviços e pela manu-
tenção do espaço e dos requisitos de 
saúde e segurança para conforto e 
comodidade dos associados.

Além disso, a diretoria sempre 
mantém seu calendário anual, propi-
ciando aos sócios, familiares e amigos, 
eventos sociais como a Festa Juni-
na e a Festa das Crianças além dos 
tradicionais eventos e atividades es-
portivas. Buscaremos manter os be-
nefícios, os eventos e investimentos, 
cientes de que o trabalho voluntário é 
uma missão e uma responsabilidade e 
que o fazemos com amor e dedicação.

Queremos continuar contando 
com você, sócio e frequentador do 
Ipê! Com sua colaboração, apoio e su-
gestões. Venha conosco fortalecer os 
pilares desta gestão!

Denner Glaudson de Freitas 
Diretor Financeiro

Opinião
Nossa

Responsabilidade 
e voluntariado

em destaque
Eventos Raquete de ouro

Vem chegando o verão...
A partir do dia 15 de outubro, domingo você pode curtir muito mais toda a infraestrutura e 

atrativos do Clube. Durante o horário de verão o Clube do Ipê funciona até as 18h30 aos sábados e 
domingos. Uma hora a mais de diversão e lazer para toda sua família. Não perca essa oportunidade. 



Legal
Esporte

A cada dia cresce o número de sócios e 
atletas do Ipê participantes de corridas de rua. 
A mais recente participação foi na Corrida da 
6ª Cooperação, realizada no mês de julho pro-
movida pelo Sistema Ocemg como objetivo de 
comemorar o Dia Internacional do Cooperati-
vismo. 

Os participantes podiam optar pela mo-
dalidade de corrida de 5 ou 10 km ou cami-
nhada de 3km. O evento contou com a parti-
cipação de mais de 15 atletas do Ipê. Parabéns 
a todos e que venham muitas outras corridas 
e medalhas.

Em época de aplicativos 
de futebol famosos como 
Cartola FC,no Ipê, o bom e 
velho futebol de domingo 
com amigos ainda tem seu 
espaço! 

No Ipê, a chegada da 
primavera abre a temporada 
de futebol e reúne atletas, 

A bola continua rolando no tapete do Ipê!

A equipe de vôlei máster do Ipê 
prossegue participando de jogos e 
amistosos. As atletas participaram de 
torneio no Clube Belo Horizonte e cam-
peonato de quartetos no Clube do Ipê. 
Confira algumas imagens a seguir. 

Embalada equipe de vôlei prossegue 

Corrida da Cooperação

sócios e funcionários das empresas 
do Grupo ArcelorMittal. Os atletas 
chegam cedo ao clube, antes do iní-
cio dos jogos, conferem a tabela no 

quadro de avisos ou na portaria 
e se preparam para as disputas. 
E mesmo sócios que já “aposen-
taram a chuteira” e hoje não dis-

putam mais os torneios se 
reúnem na arquibancada para 
acompanhar e comentar os 
jogos.

As disputas foram estru-
turadas em chaves, com oito 
rodadas de jogos cada. Os 
dois melhores de cada chave 
se classificarão para as semi-
finais e os dois ganhadores 
disputarão a final, prevista 
para o outubro. Não perca!
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Expediente

André Rubinich 
Presidente - Gestão 1984 a 1986 

O Clube do Ipê é o lu-
gar ideal para comemorar 
festas de aniversário, ca-
samento, 15 anos, bodas 
e confraternizações entre 
amigos. O salão de Fes-
tas, agora com capacidade 
ampliada e nova cobertura 
do Terraço, valoriza ainda 
mais a belíssima e privile-

giada vista para a Lagoa 
da Pampulha. As áreas 
do Deck, Bar e Quios-
que também podem ser 
utilizadas para festas de 
aniversário, infantis, casa-
mentos e churrascos.  In-
forme-se na secretaria do 
Clube, ligue 3224-9600 
e faça sua reserva!

André Rubinich, Administrador, Econo-
mista e Contador formado com orgulho pela 
Universidade Católica. Aposentado, atuava 
na Belgo na área financeira, conhecida na 
época como “Pagadoria”. André foi presi-
dente do Clube do Ipê, na gestão de 1984 a 
1986, tendo antes atuado como diretor de 
esportes. 

Casado há 55 anos, considera-se um 
eterno namorado da companheira Theresinha, 
esposa de quem fala com muito carinho e ter-
nura e com quem teve 3 filhos (André, Alda e 
Virginia) e 3 netos (Julia, Mateus e Lucas).

Em visita ao Clube, filhos e netos com-
partilharam momentos em família e relem-

braram histórias que marcaram o Clube e a 
família.

Memórias das épocas de “ouro” do Clu-
be, dos bailes, das peladas e grandes torneios 
e do tradicional Clube da sexta-feira. André, 
orgulhoso conta suas histórias, de grandes 
bailes, danças, jogos, medalhase troféus.

Mas, em suas próprias palavras “o maior 
orgulho que tenho são as amizades que cons-
truí ao longo de todos esses anos”. Entre tan-
tas lembranças, questiono do quê mais sente 
saudade? (suspiro) “Saudade de tudo” conta 
a emoção que sentiu ao chegar ao Clube após 
tantos anos e ver o Ipê Amarelo florido e vis-
toso e agradece por mais uma primavera. 

Saudade de tudo 

Ex-presidente André Rubinich e sua 
família matam a saudade e revivem 

memórias e histórias no Ipê.

Domingo é dia de curtir o final de sema-
na no Ipê. Pais, filhos e netos num encontro de 
gerações e fortalecimento continuo de vínculos 
familiares.

André conta que a época em 
que atuava no Clube era grande o 
quadro de sócios e existia uma fila 
de espera para entrar como sócio. 
Os torneios eram muito disputados. 
Nos finais de semana, o clube tinha 
grande movimento. Havia um ôni-
bus que levava sócios da trefilaria 
para o Clube.

Em sua gestão, recorda tam-
bém o investimento em uma grande 
obra de ampliação da sede e da área 
da sinuca além dos eventos sociais 
como Concurso Garota Piscina, tor-
neios e atividades.

Eventos

José Henrique de Paiva, Goretti e o netinho 
Augusto brincando no parquinho.


