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A partir de janeiro de 2019, o Jornal 
“A Folha do Ipê” será distribuído apenas 
em formato digital, enviado por e-mail, 
aos sócios e dependentes no Clube. Para 
se adequar ao novo meio, o informativo 
terá alterações no projeto gráfico man-
tendo a mesma periodicidade trimestral.

O mundo é cada dia mais digital e 
pede agilidade na troca de informações. 
Pesquisas revelam que mais da metade 
dos brasileiros passam mais de 6 horas 
diárias conectados à internet. As mídias 
tradicionais como rádio, comerciais, ou-
tdoor, revistas, jornais e TV aberta, atual-
mente estão sendo menos utilizados.  Na 
opinião do Diretor social, Helton Junio da 
Silva “o formato digital do informativo era 
uma adequação necessária, já que as pes-
soas hoje se comunicam na maior parte 
do tempo por meios eletrônicos”. 

A decisão também reduz impactos 

Comunicação Digital

ambientais e econômicos. Ao investir no 
formato digital, o Clube deixará de im-
primir anualmente mais de 16 mil pági-
nas. Do ponto de vista econômico, além 
da redução de custos de impressão, há 
diminuição de custos de distribuição pe-
los correios. O presidente do Clube do 
Ipê, Denner Glaudson de Freitas, explica 
que “antes da tomada de decisão foram 
levantadas informações internas e tam-
bém opinião de vários sócios. Diante do 
parecer favorável à iniciativa, juntamente 
aos outros benefícios mencionados ante-
riormente, a pauta foi levada à diretoria 
e aprovada por unanimidade”. Todos os 
sócios e dependentes que possuem seu 
e-mail cadastrado no Clube passarão a 
receber automaticamente o informativo 
a partir de janeiro. 

Opinião
Nossa

O número de sedentários no 
Brasil ainda é alto e cresce a cada 
ano. Pesquisa do Ministério dos Es-
portes confirma que a falta de prá-
tica esportiva ou atividade física é 
mais frequente entre as mulheres.

De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, sair dessa 
estatística é simples.  Precisamos 
apenas nos exercitar pelo menos 
30 minutos por dia.  Pode parecer 
difícil, mas é importante lembrar 
que a prática esportiva é funda-
mental para quem quer viver bem, 
feliz e cheio de disposição.  

Você não precisa necessaria-
mente frequentar uma academia, 
ou investir em equipamentos de 
ginástica em casa, basta fazer uma 
caminhada. Combine essa atividade 
com algo que lhe dê prazer. Como 
ver uma paisagem bonita, dançar, 
andar de bicicleta, jogar peteca, jo-
gar futebol. São várias opções e o 
Clube do Ipê pode ser seu parceiro e 
lhe ajudar a vencer o sedentarismo. 
Aqui você pode encontrar compa-
nhia para caminhadas e orientação 
profissional para praticar esportes 
ou academia. Dando os primeiros 
passos, é possível até mesmo que 
você se descubra como um atle-
ta amador como já aconteceu com 
muitos que frequentam o Ipê. Basta 
dar o primeiro passo e caminhare-
mos ao seu lado! 

Gileno Silva Galvão
Diretor de Esportes

Sedentarismo e 
qualidade de vida

Lista de Distribuição
Atenção!! Se você e seus 

dependentes que frequentam 
eventos e atividades do Clube 
ainda não recebem as comuni-
cações do Clube por e-mail e/
ou celular, faça a atualização 
no Site do Clube do Ipê, ou uti-
lize o link: http://bit.ly/cadas-
troipe . Se preferir, você tam-
bém pode fazer seu cadastro 
por telefone pelo número (31) 
3224-9600 (Secretaria do 
Clube do Ipê).

Réveillon
No ano passado, a diretoria tomou 

a decisão de interromper a programação 
do Réveillon por razões de um cenário 
conjuntural desfavorável e com grande 
elevação de custos que inviabilizou o 
evento. Este ano novamente o assunto 
foi colocado como pauta. No consenso 
da diretoria do Clube “pouco se alterou 
no cenário econômico e devido aos ele-
vados custos tomamos a decisão de não 
promover o evento novamente este ano. 
Contamos com a compreensão de todos 
os associados frente a nossa decisão”.



Legal
Esporte

Os jogadores de peteca amadores já podem se 
inscrever para o Torneio 2018, que ocorrerá a partir 
do dia 14 de novembro. O evento já tem 20 partici-
pantes confirmados. Agora só falta você!  

Para fazer a inscrição é necessário entrar em 
contato com a secretaria do Clube pelo telefone (31) 
3224-9600 ou pelo e-mail ipe@clubedoipe.com.br

Vem aí: Torneio de Peteca

Participar de eventos e amistosos e tra-
zer medalhas na mochila têm sido a rotina das 
equipes de natação e vôlei do Ipê.  No início, 
era apenas uma maneira de incentivar as equi-
pes, mas as recentes conquistas e o sabor das 
vitórias começam a fazer parte da rotina dos 
atletas amadores.

A equipe de Vôlei feminino Master con-
quistou o 4º lugar na Copa CBH de Voleibol.  Na 
natação, a equipe masculina conquistou o pri-
meiro lugar no InterUFMG e a feminina o se-
gundo lugar. Participaram também do Torneio 
Engenharíadas e da Liga Estadual Universitária 
em Uberaba com relevantes destaques. Os ins-
trutores Túlio (Vôlei) e Beto (Natação) orgu-
lhosos comemoram as conquistas e incentivam 
os atletas a prosseguirem com os treinos para 
alcançarem melhores resultados.

Vôlei e Natação colecionam medalhas

Ipê no Torneio Engenharíadas realizado em Governador Valadares

Equipe Ipê na Copa CBH de Voleibol



em destaque
Eventos

O Clube do Ipê sempre man-
teve salva-vidas e a observância 
de procedimentos internos de se-
gurança.

O Vice-presidente do Clube 
do Ipê, José Mauro Salvato, explica 
“segurança é um dos princípios das 
empresas do Grupo ArcelorMittal. 
Sempre estivemos atentos aos re-
quisitos legais visando a segurança 
de nossos sócios.  Assim que foi 
sancionada a alteração na lei nº 
11.110,  a Diretoria do Clube to-
mou conhecimento e prontamen-
te atendeu aos requisitos legais e 
medidas protetivas”.  

Para atender a nova legisla-
ção, entre outras medidas implan-
tadas, foi adquirido o desfibrilador 
portátil e outros equipamentos de 
socorro. Além das adequa-
ções na sinalização da área 
da piscina, dando destaque 
aos equipamentos e pro-
cedimentos de segurança. 
Muito mais segurança para 
você e sua família. 

Segurança na Piscina

Ampliação da academia e 
áreas de churrasco

Se você visitou o Clube nos últimos meses com 
certeza observou as novidades! A academia foi am-
pliada para maior 
conforto, permi-
tindo melhor aco-
modação dos apa-
relhos aeróbicos. 
Para quem gosta 
de vir ao clu-
be com família e 
amigos, uma nova 
área de churras-
queira foi instalada 
próxima à piscina.  

Equipamento de 
emergência de instalado 
na área do bar

 Flávio e Edvaldo, guarda vidas treinados para prestar socorro em caso de emergência



de Vista
Ponto
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Expediente

do Ipê
Memória Luiz Fernando - Gestão 1998 – 2000

Click do Sócio

As crianças fizeram a Festa na manhã do dia 21 de outubro. Confira outras fotos do evento no site do Ipê. 

Saudoso petequeiro

Luiz Fernando Andrade atuou 
primeiramente na Diretoria na ges-
tão do presidente Domingos Sávio 
Mendonça e posteriormente foi in-
dicado à presidência.  Seu mandato 
teve como destaque uma profun-
da reforma da parte administrativa. 
Revisão de processos, controles fi-
nanceiros e gestão de pessoas com 
foco em eficiência e produtividade. 
Com orgulho, enfatiza como um dos 
destaques a contratação do gerente 
Apolônio. Ao falar de sua gestão, re-

Luiz Fernando de Andrade 64 anos, 
nasceu em Diamantina. Casado há 27 
anos com Maria de Fátima e pai de Ana 
Luiza e Rodrigo. 

Ingressou na Samitri em 1979 
onde conheceu sua esposa, Maria de 
Fátima também sócia do Ipê. Casaram 
em 1991 e em seguida tiveram 2 fi-
lhos, orgulhosamente criados no Clu-
be. Recorda com carinho histórias dos 
filhos “a primeira vez que minha filha 
pisou na grama foi aqui e o Rodrigo era 
carinhosamente conhecido como mas-
cote da turma da sinuca”, ri. 

Em sua trajetória no Clube, inicial-
mente participou dos tradicionais jogos 
de futebol e torneios. Conheceu a Pete-

ca e se apaixonou pelo esporte, passou 
a participar de torneios e a colecionar 
troféus. Naquela época, o clube fazia 
parte de sua vida, frequentava sempre 
as terças, quintas-feiras e também aos 
finais de semana.

Atuou na Samitri por 22 anos e de-
pois designado a atuar na Vale S/A, no 
Rio de Janeiro onde se aposentou em 
2008.  Aposentado, voltou a morar em 
Belo Horizonte, a frequentar o Clube e a 
jogar peteca com a tradicional turma de 
peteca do Ipê. Há alguns anos, se afas-
tou um pouco do convívio no Clube por 
não poder praticar o esporte.

Atualmente, dedica-se à busca da 
qualidade de vida. Em sua nova rotina: 

força o agradecimento aos membros da 
diretoria que atuaram com ele no man-
dato.

Outros destaques do Biênio: 
• Baile de Réveillon da Virada do 

Milênio
• Reformulação do Estatuto Social
• Reforma da casa de máquinas da 

piscina
• Construção das quadras de Peteca
• Início do projeto do campo de 

futebol society 

frequenta a academia, pratica corrida 
de rua e dedica boa parte de seu tempo 
para visitar a família em Diamantina e 
passar tempo com amigos.  


