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Opinião
Nossa

Que o 
esporte é 
parte im-
portante do 
Clube do Ipê 
todo mun-
do já sabe. 
Além de vá-
rias opções 
de modalidades esportivas, há os 
campeonatos fixos e os amistosos. 
Acreditamos que o incentivo ao 
esporte é o aspecto fundamental 
na nossa gestão. A participação 
dos sócios nas atividades espor-
tivas como torneios, academia e 
escolas de esportes nos orgulha, 
pois sabemos do papel e impor-
tância da prática de atividades 
físicas para a saúde e bem estar. 

O mês de outubro foi um mês 
intenso, em que promovemos a 
Festa das Crianças e o Torneio de 
Futebol, sempre um grande suces-
so. Continuamos firmes no propó-
sito de desenvolver um trabalho 
de relevância e seriedade que em 
alguns momentos nos exige tomar 
decisões difíceis. Mesmo com o 
atual cenário de crise, buscamos 
oferecer serviços de qualidade, 
nas ações de manutenção opera-
cional e nos eventos sociais e es-
portivos. 

Mais um verão chega para 
encher o Clube e as piscinas de só-
cios e familiares. E com ele aproxi-
ma-se a chegada de um novo ano, 
2018. Diferente dos anos anterio-
res, este ano o Ipê não promove-
rá o tradicional Baile de Reveillon 
conforme mencionaremos nesta 
edição. Mesmo assim, desejamos 
que cada sócio possa usufruir na 
companhia de seus amigos e fa-
miliares de um ano novo repleto 
de alegrias e realizações. 

Adriano Teixeira Nogueira
Diretor de Esportes

Esporte está no DNA 
da família do Ipê!

Esse ano dois times formados por 
atletas que trabalham na BBA/Conta-
gem se destacaram e disputaram a final, 
realizada no dia 29 de outubro. Não fal-
taram garra e determinação na disputa 
da final do Torneio de Futebol do Ipê. 
Para surpresa de muitos, que acompa-
nharam os jogos, uma grande goleada 
marcou essa grande final, vencendo o 
Time Independente por 7x1 contra o 

time da Trefilaria que lutou até o final. 
Os atletas da equipe Independente 

destacaram-se também na pontuação 
individual conquistando o Troféu de Ar-
tilharia e Goleiro destaque. Ao final da 
disputa, os jogadores e familiares se 
reuniram para agradecer e comemorar 
em um churrasco realizado na área do 
Mirante da Lagoa. Confira as fotos na 
página 2.

Equipes da BBA levam troféus para casa



de Fotos
Galeria

em destaque
Eventos

André Gomes - Goleiro Destaque

Hugo Coimbra - Artilheiro

Richely Sérgio - Capitão da equipe 
Independente 

Flávio de Oliveira - Capitão da equipe 
Trefilaria

Torneio de Futebol

Dia das Crianças com gostinho de quero mais

A Festa das Crianças foi 
um sucesso! Show de Mági-
ca, Guloseimas, Pintura Facial, 
Oficina de Bichinhos de Balão, 
brinquedos infláveis e a pre-
sença dos personagens da Dis-
ney Mikey e Minie na recepção 
das crianças. O evento contou 
com a participação de mais de 
250 crianças lotando o Clube 
na manhã e tarde do dia de 8 
outubro. Confira algumas fotos.

Organizar um evento de grande por-
te como o Baile de Reveillon envolve uma 
grande logística e custos altos. Em algu-
mas vezes, até mesmo o risco e eventual 
prejuízo neste evento. Promover eventos 
de qualidade a um custo acessível aos as-
sociados e seus familiares sempre foi um 
grande desafio, principalmente frente ao 
grande número de opções de lazer hoje 
disponíveis.

Nos últimos cinco anos, o público e 
principalmente a proporção de participa-
ção de sócios na Festa de Reveillon caiu 
expressivamente. E principalmente por 
esse motivo o Ipê não promoverá neste 
ano a tradicional Festa de Reveillon.

Tome
Nota

Reveillon
O presidente do Clube 

José Henrique de Paiva explica 
que “as famílias contam hoje 
com muitas opções como via-
gens, festas em família e bada-
lados eventos. O Reveillon do 
Ipê, diferente de outros even-
tos, é uma festa familiar”. Ainda 
segundo ele, mesmo possuindo 
excelente localização e estru-
tura física que lhe permitiria 
estar entre os mais badalados Bailes, o 
Ipê tem a proposta de ser essencialmen-
te um ambiente de lazer e diversão para 
sócios e funcionários do Grupo Arcelor-
Mittal e não tem intenção de abrir sua 
programação ao público em geral, utili-
zando publicidade massiva, como adotam 
alguns clubes privados.

O presidente argumenta que “nos 
dias de hoje, o alto custo de planeja-
mento e logística do evento é agravado 
ainda pelo cenário econômico. E por esse 
motivo os altos custos, somados à baixa 
participação dos sócios e dependentes 
inviabilizam sua promoção. Contamos 
com a compreensão dos sócios nesta di-
fícil decisão“, pondera. 

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017

Par�cipação Reveillon

Total de Convidados Sócios Não Sócios



Legal
Esporte

O sócio Alvimar Leles Filho 
que frequenta regularmente a 
academia do Clube atua incen-
tivando os frequentadores a 
investir na corrida de rua. Para 
começar a correr, segundo ele, 
basta dar o primeiro passo, cami-
nhando mesmo, não é necessário 
ter experiência. Começou des-
sa forma e hoje se prepara para 
disputar a Volta Internacional da 
Pampulha. Por isso, incentiva que 
sócios participem inicialmente de 
provas de 3 km e até 5km desen-
volvam o ritmo de corrida grada-

Dia das Crianças com gostinho de quero mais

Escola de Futebol infantil é um sucesso! 

Há 12 anos, “Binha” 
comanda a escolinha de 
futebol infantil do Clube. 
Todos esses anos, sempre 
com dedicação e cuidado 
especial com a formação 
social e esportiva das 
crianças e adolescentes. 
Apaixonado, dedica-se 
ao que faz “faço um tra-
balho motivacional com as crianças, às 
terças e quintas busco todos os alunos 
no final das aulas no colégio e os levo 
para a aula de futebol no Ipê. Ao final da 
aula, os pais buscam as crianças no Clu-
be, existe uma relação de confiança”. 

A escola de futebol infantil do Ipê 
possui uma expressiva participação 
de crianças que estudam no Colégio 
Neusa Rocha, próximo ao Clube. Atu-
almente, são 3 turmas divididas pela 
faixa etária, começando pela iniciação 

Grandes conquistas na Natação
A escola de natação 

do Ipê comemora desta-
que de seus atletas no re-
cente Torneio de Escolas 
de Natação promovido 
pela MG Esportes e rea-
lizado no Clube Jaraguá. 
Participaram atletas de 
mais de 20 escolas de 
natação da capital. O Ipê 

ficou entre as dez me-
lhores escolas na Clas-
sificação Geral graças 
ao excelente resultado 
dos atletas. Os alunos 
do Ipê disputaram nas 
categorias Júnior, Sênior 
e Master B. Destaque 
para o resultado dos 
atletas:

ao esporte até a turma juvenil. A es-
colinha conta com mais de 40 alunos. 
Binha comemora o sucesso e registra 
“faltam horários e espaço físico para 
novos alunos, poderíamos crescer 
muito mais”. 

ATLETA CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO PROVA 

Clara Cristina Carneiro Junior/Feminino 1º lugar - 25 metros livres 
  1º lugar - 25 metros peito

Julia Valasco Santos Sênior/Feminino 1º lugar - 25 metros peito 
  2º lugar no 100 metros medley

Pedro Vitor Costa Sênior/Masculino 5º lugar - 25 metros livres 
  6º lugar - 25 metros peito

Paulo Henrique Cortes Sênior/Masculino 6º lugar - 25 metros livres 
  11º lugar - 25 metros peito

Gustavo Castro Alves Master B/Masculino 4º lugar - 25 metros peito 
  7º lugar - 25 metros livres

Resultados disponíveis no site http://www.mgesportes.com.br/

Hidroginástica nos 
finais de semana

O verão já chegou. Aproveite essa novi-
dade e venha se divertir e se refrescar. Todos 
os finais de semana às 10h o Clube oferece 
aulão de hidroginástica gratuito aos sócios e 
visitantes. Participe!

Vôlei Feminino Master 
abre inscrições

Se você, mulher, tem a partir de 
55 anos e quer iniciar uma atividade 
esportiva, procure a secretaria ou a 
portaria e informe-se sobre a nova 
turma de vôlei recreativo feminino. 
As aulas terão início em janeiro. Ligue 
31 3224-9600 

Peteca no ar
A turma de Petequeiros permanece ativa nos fi-

nais de semana do Ipê. Seja por hobbie ou por espor-
te você, sócio do Clube, também pode praticar essa 
modalidade. Participe! 

Academia do Ipê 
incentiva a prática 
de corrida de rua

Ops – Erramos
O artigo intitulado 

“Responsabilidade e vo-
luntariado” na página 2 
da edição nº 77, de au-
toria do diretor finan-
ceiro, Denner Glaudson 
de Freitas trouxe equi-
vocadamente a assi-
natura do diretor social 
Gileno Silva Galvão. 

tivamente. O instrutor do Clube, 
Fabio Costa, também apoia e dá 
assessoria e orientações esporti-
vas a quem quiser correr. Juntos, 
Alvimar e Fabio, já conseguiram 
reunir uma equipe de 50 pessoas 
para participar da próxima corrida 
e caminhada da Itatiaia no dia 15 
de novembro. E você? Vai ficar aí 
parado? #vempracorridaderua



do Ipê
memória

de Vista
Ponto

Click do Sócio
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Expediente

José Paulo Carvalho Lage
Presidente - 1986 a 1988

José Paulo Carvalho Lage atuou 
na diretoria do Clube na Gestão de 
André Rubinich, de 1984 a 1986 e ao 
final da gestão foi convidado a assumir 
a presidência do Clube. Sempre fre-
quentou o clube aos finais de sema-
na com a esposa Iraci com quem está 
casado há 45 anos e os e filhos Rafael 
(35 anos) e Lídia (30 anos). 

“O Clube do Ipê foi uma extensão 
do meu lar, aos finais de semana. Tive 
muitas alegrias aqui e por isso assumi o 
cargo que exige uma enorme dedica-
ção. É um voluntariado e que muito me 
orgulha. Vale a pena olhar e ver tudo 
que foi feito”. Faz questão de home-
nagear os diretores que atuaram com 
ele nessa gestão “sem a diretoria que 
atuou comigo a gestão não teria o êxi-
to que teve”.

Era uma época em que o Clube ti-
nha muitos problemas na rede elétrica. 
Era necessário instalar um transforma-
dor. O projeto foi feito por uma equipe 
da Belgo Mineira e essa subestação foi 
um dos principais projetos de infraes-
trutura já realizado no Clube. Também 
em sua gestão, foi feita a iluminação 
dos campos e teve início o projeto do 
muro de arrimo da piscina executado 
na gestão seguinte.

Aos finais de semana, o Clube fi-
cava lotado. Em sua gestão, o Clube 
contava com 1.250 sócios e existia 

uma fila de espera para se associar. 
Eram realizados muitos eventos na 
área social e esportiva desde tor-
neios e eventos regulares como a 
Sexta Dançante, Bailes e Festivais de 
Chopp.

Mas foi na área social sua princi-
pal contribuição. José Paulo comandou 
o Clube com uma postura ética e cor-
reta na maneira de gerir. Tachado por 
alguns como “Presidente Linha Dura”, 
atuou fortemente na reorganização 
do corpo social do Clube e de proce-
dimentos, prezando pelo respeito ao 
regulamento e estatuto que também 
foi significativamente reformulado. O 
“apelido” não o incomoda. Simpático e 
bem-humorado, vê como salutar, pois 
maiores foram os benefícios colhidos 
em sua gestão. 

Respeito e humildade, nunca submissão
José Paulo Carvalho 

Lage, nascido em Ferros, filho 
de pai farmacêutico formado 
pela Universidade de Ouro 
Preto. A mãe teve 11 filhos, 9 
homens e duas mulheres. São 
uma família grande, amoro-
sa, honesta, que não deixa as 
coisas passarem, família de 
luta e de bom coração. Uma 
tradicional família mineira que 
se encontra regularmente.

A família saiu de Ferros 
quando José Paulo era ainda muito novo. 
Viveu grande parte da juventude em João 
Monlevade onde conheceu a esposa Ira-
ci e onde iniciou a carreira na Belgo, em 
1968, como auxiliar de escritório. 

Em 1976, foi transferido para Sabará 
para atuar na área de projetos com inves-

timentos e em 1978, para 
o ECA para atuar na dire-
toria de desenvolvimento. 
Passou por várias áreas e 
cargos até se tornar Di-
retor da Belgo Mineira 
Engenharia em 1992. Em 
2000, foi convidado para 
atuar na Argentina. Re-
tornando ao Brasil, atuou 
também como Diretor da 
BMF Belgo Mineira Fo-
mento Mercantil e da Usi-

na Hidrelétrica Guilman-Amorim. Trilhou 
uma brilhante carreira e aposentou-se 
após 40 anos de serviços prestados.

Conta que sempre procurou pautar 
a vida nos ensinamentos que recebeu dos 
pais. “Respeite quem está acima e quem 
está abaixo, na hierarquia. Se você tem 

seu ponto de vista coloque-o, ele pode 
não ser válido, mas se manifeste. Se você 
receber uma ordem , após sua manifes-
tação, e que você saiba que não vai dar 
certo, respeite, acate e formalize. O Fun-
damental: Respeito, honestidade e humil-
dade, nunca submissão. “

Hoje, aposentado, dedica-se a famí-
lia, esposa e filhos. Orgulha-se também 
do sucesso dos filhos pelo mérito, um de-
les hoje Gerente de Exportação do Grupo 
ArcelorMittal. Para ele, o futuro é ainda 
uma incógnita. “A minha vida é orientar 
e estar ao lado dos meus filhos no que 
posso e tentar curtir um pouco mais a 
vida neste período de aposentadoria. 
Hoje encaro o desafio de me ressocializar. 
Sinto falta do Ipê. Gosto muito do Clube 
e quem sabe volte a frequentar mais no 
futuro”, desabafa. 

Simpático Linha Dura

Celine e 
Guilherme

Graziella, 
Aline, Samuel 
e Kauan


