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Opinião
Nossa

Sem a 
menor som-
bra de dúvi-
das, dentre 
todas as esta-
ções do ano, 
com as suas 
belezas e pe-
culiaridades, o 
verão é sempre a mais esperada. 
Nele, nosso clube parece ganhar 
mais vida e transbordar alegria 
– um grande atrativo para as fa-
mílias. Para aqueles que não irão 
viajar, é uma excelente opção de 
lazer. Aqui você encontra um lu-
gar seguro para repouso, diversão, 
prática esportiva e socialização 
integrado à natureza e à beleza da 
Lagoa da Pampulha. 

Estamos começando um novo 
ciclo neste ano de 2018, com 
novos objetivos e metas. Tempo 
oportuno para investimentos na 
infraestrutura de atendimento do 
Clube. Reformas e ampliação dos 
banheiros do deck. Projeto de som 
e iluminação digital da sede social 
também merecem destaque. 

A preocupação continua di-
recionada para o bem-estar e 
a qualidade de vida dos nossos 
associados. Foi uma satisfação 
imensa, por parte da Diretoria, a 
participação dos nossos associa-
dos nas atividades e eventos du-
rante todo o ano de 2017. Ape-
sar do cenário econômico global, 
de crise econômica, os resultados 
foram positivos, pois conseguimos 
realizar toda a programação e os 
investimentos previstos. Que a 
Família Ipê continue crescendo e 
se integrando neste ano de 2018. 
Um ano cheio de boas surpresas 
para você e sua família.

Gileno Silva Galvão
Diretor Social

Um novo ano e um 
novo ciclo

Pequenos detalhes 
e investimentos fazem 
grande diferença na infra-
estrutura de atendimen-
to de uma organização. 
O Clube, ao longo de sua 
gestão, passou por gran-
des obras e ampliações, 
mas a manutenção e o 
olhar constante aos deta-
lhes nunca foram deixados de lado. 

Recentemente, um investimento 
de destaque em tecnologia de sono-
rização e climatização foi realizado na 
sede social. A instalação de som digital 
e sistema de ar condicionado embutido 
e a aquisição e instalação de um novo e 
moderno projetor visam o melhor aten-
dimento à expansão da sede social, prin-
cipalmente para a realização de eventos 
corporativos. 

Já na área do Deck, destaque para 
as recentes obras de ampliação dos ba-
nheiros e a instalação de um banheiro 
exclusivo para atendimento a portado-

Ampliação e 
construção de 
novo banheiro 
no Deck

Investimento nos bastidores

res de necessidades especiais. 
A área da piscina, Quiosque e Deck 

também ganharam nova sonorização e 
iluminação de led. O Presidente do Clube 
do Ipê, José Henrique de Paiva, explica 
que “investimentos como estes mobi-
lizam grandes recursos do Clube, mas 
nem sempre são notados embora sejam 
igualmente importantes para a qualida-
de da prestação dos serviços. No quesito 
iluminação, por exemplo, os benefícios 
vão desde a economia no consumo de 
energia como também mais segurança 
para realização de atividades e eventos 
noturnos.”

Sonorização e 
climatização 
da Sede Social



em destaque
Eventos

Tome
Nota

As saunas são uma ótima ma-
neira de descansar, descontrair e se 
aquecer durante o inverno. Elas tam-
bém são uma boa oportunidade para 
relaxar socialmente. Acredita-se que 
elas podem aliviar a dor, melhorar o 
desempenho nos esportes, ameni-
zar temporariamente os sintomas 
de resfriado e reduzir o estresse. No 
entanto, como muitas coisas boas, é 
importante usá-las com moderação. 
Confira algumas dicas. 

•	Leia	as	instruções	da	sauna	que	está	
usando.

•	Evite	a	sauna	se	tiver	algum	
problema de saúde de alto risco

•	Vá	com	um	amigo.	Para	sua	
segurança, evite usar a sauna 
sozinho

•	Beba	de	dois	a	quatro	copos	de	água	
antes de entrar em uma sauna.

•	Esteja	descansado	e	não	entre	

Te espero no verão!
De dezembro a março, sol, calor, e alegria 

esperam você no Clube do Ipê! É verão no Ipê! 
A melhor época do ano! Os meses de janeiro e 
fevereiro trouxeram intensos momentos de la-
zer em família. Hidroginástica nos finais de se-
mana! Música ao vivo, sauna, piscina, sombra e 
água fresca são algumas das atrações.  

Durante o feriado de carnaval, os sócios 
que preferiram ficar na cidade 
e curtir o feriado em um am-
biente mais tranquilo também 
se divertiram com uma aula 
especial de hidroginástica e 
música ao vivo com a dupla 
Xandy e Michele.

Mas o verão ainda não 
acabou! Aproveite esse clima 
traga seus amigos e familiares 
para curtir os finais de sema-
na no Clube. Confira a seguir 
algumas fotos. Te espero no 
verão do Ipê!

Como Usar uma Sauna com Segurança

Hidroginástica no Carnaval do IpêMúsica ao Vivo - Dupla Xandy e Michele

depois de uma refeição grande.

•	Não	use	cremes,	loções	ou	joias	e	
bijuterias.

•	Limite	sua	experiência	a	15	ou	20	
minutos, no máximo.

•	Descanse	por	pelo	menos	10	
minutos depois de sair da sauna.

•	Em	seguida,	tome	uma	ducha,	mas	
evite cosméticos por um tempo.

•	Beba	de	dois	a	quatro	copos	de	água	
depois de sair da sauna.

•	Coma	um	lanche	depois	de	sair	da	
sauna, principalmente se você suar 
muito.



Legal
Esporte

Associação Nacional dos Delegados 
de	Polícia	Federal	(ADPF)	e	TBH	Esportes	
promovem,	no	dia	25	de	março,	mais	uma	
edição da Corrida em Apoio à Polícia Fede-
ral e Combate à corrupção. Nesta edição 
um grande número de sócios, visitantes 
e amigos apoia o evento. A academia do 
Ipê, o instrutor Fábio Costa e o sócio Alvi-
mar	Leles	estão	conduzindo	a	formação	da	
equipe.	Já	são	70	inscrições	confirmadas.	
Se você é sócio do Ipê e interessa-se por 
caminhadas e corridas, venha e faça parte 
dessa equipe. Não fique parado! Informe-
-se na Academia do Ipê. 

A escola de esportes faz uma tradicional parada nos 
meses de férias e retoma agora as atividades com gás 
total. Inscrições abertas para Natação, Hidroginástica, 
Vôlei,	Futebol	infantil	e	Tênis.	

Há também espaço na turma de peladeiros para 
aqueles que preferem apenas bater uma bolinha duran-
te	a	semana.	Não	vale	é	ficar	parado!	Venha	para	o	Ipê!	

Escola de esportes retorna

Verão	é	uma	época	em	
que academias aumentam o 
registro de frequência. To-
dos querem ficar em forma 
e perder alguns quilos ex-
tras geralmente adquiridos 
no fim de ano. Na academia 

do Ipê você tem mais dois 
novos motivos para quei-
mar as calorias. Duas novas 
bicicletas foram adquiridas 
e agora compõem os equi-
pamentos da academia do 
Clube.

Ipê na Corrida da 
Polícia Federal

Novas bicicletas

Você sabia?
Pedalar	gast

a	6kcal	até	
15	kcal	

por	minuto.
	Ou	seja,	pe

dalar	por	20
	

minutos equivale por exemplo a uma 

caminhada	
de	 4	 quilôm

etros.	 Faça	

as	contas!	V
ocê	só	tem	

a	ganhar	in-

cluindo essa atividade em sua rotina. 

Venha	para	
a	academia	

do	Ipê!	



I r i ê n i o , 
como é cha-
mado, atuou 
na gestão an-
terior de José 
Paulo Carva-
lho	 Lage,	 como	
vice-presiden-
te e, naquela 
oportunidade, 
participou do 
projeto de captação de recursos para a 
Construção do Muro de Arrimo do Clu-
be.	Em	1988	foi	indicado	para	assumir	a	
presidência e deu sequência ao projeto 
até a construção do muro.

O muro de arrimo se destaca como 
uma das principais obras de infraestru-
tura do Clube para a época porque ge-
rou a ampliação da área útil do clube em 
aproximadamente	350	metros	quadra-
dos. Área que tornou possível a amplia-
ção do espaço social próximo à piscina 
e instalação de mais cadeiras e mesas. 
Além disso, a viabilização do muro de ar-
rimo também proporcionou a instalação 
de um depósito até hoje utilizado pela 
administração do clube.

Outro investimento de grande des-
taque em sua gestão foi a construção do 
Quiosque. E a instalação de telas de divi-
são dos campos e quadras de esportes.

A área esportiva foi também um 
grande destaque. A diretoria esportiva 
tinha grande atuação e, nesse período, 
havia grande participação de sócios e 
funcionários do grupo em eventos, tor-
neios e amistosos internos e interclubes, 
principalmente nas modalidades de fu-
tebol	adulto,	infantil	e	vôlei.

Na área social, não menos destaque 
merece a atuação da diretoria e a conti-
nuidade do Concurso Garota Piscina. O 
concurso era um sucesso e movimenta-
va todo o Clube. 

Iriênio exalta o trabalho conjunto 
de toda a diretoria que com ele atuou e 
pondera: “O sucesso atribuído à minha 
gestão foi amparado pela gestão ante-
rior da qual orgulhosamente fiz parte. 
“Foi muito gratificante ter sido presiden-
te do Ipê. Agradeço aos conselheiros e 
todos que me ajudaram, principalmente 
os	senhores:José	Paulo	Lage	e	Paulo	Fer-
reira	da	ABEBpela	confiança	e	apoio	e	os	
membros	da	diretoria	–	Marco	Antônio,	
Apolônio,	José	Acúrcio,	José	dos	Santos,	
Aliomar e Welington, todos sempre pre-
sentes e atuantes.”

do Ipê
memóriade	Vista

Ponto
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Expediente

Iriênio Martins
Gestão 1988 a 1990

Simplicidade e Dedicação

Click do Sócio

Lorena Teles Prado, 
neta de Bráulio 
Rigotto, ex-presidente 
do Clube. Frequenta 
a academia e piscina 
do Ipê

José	 Iriênio	 Martins,	 69	 anos,	
nasceu	em	Alvinópolis.	Em	1968	co-
meçou	a	atuar	na	Belgo	em	Monleva-
de como auxiliar de escritório. Em 73 
foi transferido para ECA. Atuou em 
Sabará, por 6 anos, e posteriormen-
te	 retornou	 para	 BH,	 onde	 foi	 chefe	
do setor de compras. Encerrou sua 
carreira na área comercial e adminis-
trativade projetos no ECA quando se 
aposentou	em	2008.

Após se aposentar, abriu uma 
empresa de consultoria, atuando com 
a	mesma	até	2016.	Não	gosta	de	ficar	
parado. Dedica-se atualmente a um 
projeto de construção de um pequeno 
empreendimento comercial.

Casado	 com	 Alda	 Lucia	 Dru-
mond Martins com quem teve 3 
filhos	–	Priscilla,	Karina	e	Leonardo	
e 3 netos Tulio, Gabriela e Sophia. 
Sócio	 há	 mais	 de	 35	 anos,	 trazia	

os filhos quando peque-
nos praticamente todos 
os finais de semana. “Eles 
adoravam o Clube,” recor-
da. Cresceram e passaram 
a ter outros interesses 
por isso deixei um pou-
co a frequência ao Clube, 
confessa.

Bastante	 apegado	 à	
família, considera-se uma 
pessoa simples e busca 
isso para sua vida. Procura 
sempre estar presente e 
atuante na vida dos filhos e 

netos. Acompanha a família, mesmo 
a distância utilizando a tecnologia, 
redes sociais e grupos de WhatsApp 
para	manter	a	comunicação.	“Ser	avô	
é a melhor coisa do mundo! É ser pai 
uma segunda vez com menos res-
ponsabilidade”, ri. 

A esposa e companheira é tam-
bém bastante ativa. O casal fre-
quenta academia diariamente onde 
faz ginástica e musculação. Gostam 
também de caminhadas. A motiva-
ção é a busca pela qualidade de vida. 
Sentem na pele os benefícios.

Disposição e vontade de viver 
movem esse casal. Gostam tam-
bém de viajar com amigos e família. 
O casal já tem uma viagem planejada 
para maio deste ano. E para o futuro? 
“Continuar em movimento. Quero le-
var minha esposa e família para viajar 
bastante ainda”, conta Iriênio.

Novas gerações visitam o Ipê

Ana Lucia, Valéria e Bruna. Segunda e 
terceira geração da família de Rui Diniz e 
Daída visitam o Clube no verão.


