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Investimentos 
constantes

Opinião
Nossa

Iniciamos o ano de 2019 
diante de um trabalho desafiador e 
muito gratificante para a Diretoria. 
Avançamos com importantes pro-
jetos de modernização para o Clu-
be, principalmente as melhorias li-
gadas à estrutura de lazer voltadas 
às famílias dos associados. Como 
sempre, o nosso “carro chefe” é o 
esporte. Começamos o projeto de 
reforma das quadras, a partir da 
quadra de tênis, vôlei e depois as 
quadras de peteca.

 Para isso, investimos no que 
há de mais moderno em soluções de 
revestimento de piso e pintura para 
as quadras. Iniciamos a revitaliza-
ção da área do Deck e concluímos 
a do campinho, com a troca da gra-
ma sintética e melhorias da área do 
futebol. Além disso, substituímos os 
refletores das quadras por ilumina-
ção de LED, trazendo melhoria para 
a prática de atividades esportivas à 
noite, bem como um ganho para o 
Clube no consumo de energia elé-
trica e manutenções em relação aos 
antigos refletores. Nosso foco está 
no planejamento, na organização 
e no desenvolvimento de projetos 
que contribuem para o lazer e con-
forto de nossos associados. 

Denner Glaudson de Freitas
Presidente

Carnaval das crianças
 Apesar da previsão de chu-

va para o feriado, o sol se abriu 
no domingo de Carnaval e a tra-
dicional matinê garantiu a festa 
da criançada. O evento foi reali-
zado no dia 03 de março a partir 
das 9h. Os pais, que procuravam 
um ambiente mais tranquilo e fa-
miliar para passar este momento, 
encontraram no Clube do Ipê o 
lugar ideal.

Confete e serpentina ao som 
das tradicionais marchinhas. A 

programação contou ainda com 
oficina de pintura facial e de ba-
lões, distribuição de algodão doce 
e pipoca, DJ e música ao vivo. A 
Sede Social foi toda decorada.

Mais de cem crianças esti-
veram presentes no evento. O 
Palhaço Bisnaguinha também fez 
a alegria da criançada com brin-
cadeiras na Sede Social e até na 
Orla da Piscina.  Confira algumas 
fotos deste evento aqui e no site 
www.clubedoipe.com.br



O mês de março começa 
com novidades na infraestru-
tura. Um dos espaços mais 
requisitados para realização 
de eventos no Ipê promete fi-
car ainda melhor!  As obras de 
revitalização do Deck estão 
em andamento, e a da qua-
dra de tênis foi concluída, ga-
nhando uma pintura especial, 
adequada à prática do espor-
te. A expectativa é de que as 
obras em andamento sejam 
concluídas até o final do mês 
de abril. Um bom motivo para 
você visitar o Ipê e conferir as 
novidades.

em destaque
Eventos Obras de Revitalização

Atendendo à solicitação de só-
cios, o Clube do Ipê adquiriu tabelas 
para a prática de Basquete.

A instalação destas motivou 
amigos e colegas a formar um gru-
po para prática do esporte. A “Turma 
do Basquete” reúne funcionários das 
Empresas do Grupo ArcelorMittal. 
Caso você se interesse pelo esporte 
e queira se integrar à turma, envie 
um e-mail para luis.ribeiro@arcelor-
mittal.com.br ! Envolva-se!

Legal
Esporte

Basquete no Ipê
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Fornecer opções de lazer e 
prática esportiva para os sócios e 
suas famílias sempre foi a filosofia 
do Clube do Ipê. Há várias opções 
de quadras, atividades físicas e es-

Hidroginástica nos 
finais de semana

Verão é tempo de refrescar 
e relaxar. Nada melhor que um 
banho de piscina e uma atividade 
física divertida. Venha participar 
das aulas de hidroginástica que 
acontecem aos sábados e domin-
gos às 10h. Programe-se!

Nado sincronizado
Agora o Ipê possui aulas de nado sincronizado. As 

inscrições estão abertas! São poucas vagas! Informe-
se com o Beto, instrutor de esportes aquáticos pelo 
telefone: (31)9757-0002

Futebol das crianças
portes. E o futebol, sem dúvida, é a 
mais tradicional.

Para as crianças, o Ipê dispo-
nibiliza aulas na Escola de Futebol 
Infantil. Esta é coordenada há mais 

de 10 anos pelo instrutor 
Binha e possui mais de 30 
atletas que treinam sema-
nalmente as terças e quin-
tas-feiras à noite.

A escolinha infan-
til recebe crianças de 7 
até 12 anos. Não há cus-
to adicional para filhos e 
dependentes de sócios. 
As aulas estão um suces-
so! Há poucas vagas para 
ingresso de novos alunos. 
Logo, se você tem interes-
se, corra, informe-se com 
o instrutor Binha sobre va-
gas e horários disponíveis 

e matricule seu filho. 

Tome
Nota

Novo campo 
de futebol infantil

O campinho de futebol infantil, 
que fica ao lado da quadra de futebol 
society, foi totalmente revitalizado.  A 
grama sintética foi substituída para 
proporcionar mais conforto e seguran-
ça para a prática esportiva das crianças.
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Como membro da Diretoria do 
Clube, “Mendonça” prestou relevan-
tes contribuições à modernização da 
infraestrutura de atendimento. Atuou 
como presidente por dois mandatos, 
mas sempre esteve presente, parti-
cipando da Diretoria e das principais 
ações do Ipê, como presidente da an-
tiga ABEB, hoje Abertta Saúde.

Uma de suas principais contri-
buições foi a obra de Expansão de 
Modernização da Sede Social, “era 
uma época em que o Clube não tinha 
dinheiro e contávamos muito com a 
parceiria das empresas do grupo”, 

recorda. Cita com 
agradecimento a 
BMB - Belgo Minei-
ra Bekaert, repre-
sentada pelo então 
presidente Marcos 
Faria que deu sig-
nificativo apoio à 
execução do pro-
jeto. Mendonça, 
quando presidente 
da Abertta Saú-
de, prestou grande 
contribuição ao Ipê na negociação 
para a compra dos três lotes ane-

xos ao Clube, onde hoje 
funciona a secretaria e o 
Deck.

Ao longo de sua ges-
tão como presidente, sem-
pre procurou indicar, para a 
diretoria do Clube, sócios 
que frequentam e partici-
pam das atividades. Des-
taca como extremamen-
te importante o papel e a 
participação do Apolônio, 
gerente administrativo do 

Ipê, na condução do excelente Clube 
que está à disposição dos sócios.
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Expediente

Verão no Ipê! Dias de sol, calor e muita diver-
são. Acompanhe as fotos e eventos do clube em 
nosso site www.clubedoipe.com.br  

Domingos Sávio de Carneiro 
Mendonça, sócio do Ipê há 38 anos. 
Conhecido por todos como “Men-
donça”, nasceu em Patos de Minas e 
começou a trabalhar aos 14 anos de 
idade. Sempre muito ativo, quando 
jovem trabalhava e estudava. Conta 
que no passado jogou futebol no Ipê 
e conquistou títulos de goleiro menos 
vazado e artilheiro do campeonato. 
Destacou-se também junto a turma 
dos tradicionais sinuqueiros do Ipê 
como Sr. Trópia, Robson, Milton, Alí-
pio, dentre outros.  

Hoje, quando está no Ipê, é vis-
to principalmente na sinuca, na área 
do bar tomando uma cervejinha 
ou na quadra de peteca. A peteca 
é seu esporte favorito, joga há 38 

de Vista
Ponto

do Ipê
Memória

O Rei da Peteca 
anos. Valoriza suas amizades neste 
esporte como, por exemplo, Joel e 
Hilton e sua esposa, Lucinha, que 
para Mendonça é sua “parceira de 
vida e de peteca que sempre deu 
apoio em todas as atividades. Um 
esteio para a vida”.

Acompanhou de perto toda a 
história e evolução do Clube, tendo 
participação significativa nas ativida-
des esportivas, na gestão e presidên-
cia do Ipê.  Teve uma longa e brilhante 
carreira no Grupo Arcelormittal, em 
que assumiu a Gerência de Conta-
bilidade e a Presidência da Abertta 
Saúde. Atualmente, está aposentado. 
Com esse novo estilo de vida, usufrui 
de sua casa de campo em Juatuba, 
“um miniclube particular, mas mesmo 

assim, não abandono o Ipê”, jogando 
peteca com a turma de amigos todas 
as quintas-feiras. Além disso, busca 
realizar atividades voluntárias.

Click do Sócio

Domingos Sávio Carneiro de Mendonça
Gestão 1996/1998 e 2000/2002.
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