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Ipê celebra 60 anos!
No dia 26 de outubro, o Clube 

do Ipê comemora com orgulho 60 
anos. Uma história que começou 
com um time de futebol da então 
Companhia Siderúrgica Belgo-Mi-
neira que se reunia após o trabalho 
e nos finais de semana para jogar 
bola. 

Ao longo de todos esses anos 
muitos sócios, funcionários, visitantes 
e atletas passaram por aqui. Famílias 
e gerações inteiras viram seus filhos 
crescerem brincando na piscina, no 
parquinho ou jogando bola. 

Com  60 anos de história, 
seria impossível mostrar nes-
te jornal todos os fatos que 
marcaram a trajetória do Ipê. 

ANOTE NA AGENDA!
Na manhã do dia 26 de outubro, sábado, 

será celebrada uma missa em ação de graças e 
após, a diretoria convida a todos os associados 
para um café da manhã especial. Venha come-
morar conosco, prestigiar e honrar essa belís-
sima história. Pedimos gentileza aos sócios que 
confirmem presença antecipadamente junto a 
secretaria do Clube do Ipê pelo telefone 3224-
9600 ou pelo e-mail ipe@clubedoipe.com.br 

Nossos valores
Mas temos que registrar o impor-
tantíssimo trabalho dos presidentes 
e os membros das diretorias. Cada 
um deles com sua contribuição para 
que o Clube se tornasse o que é hoje. 
Também com o apoio de todos os 
funcionários, de fundamental impor-
tância na organização e manutenção 
do Clube.

E em homenagem à história 
e principalmente as pessoas que 
construíram o Clube do Ipê convida a 
todos para celebrar essa importante 
data.

OUTUBRO

2626
Festa no Ipê

OUTUBRO

do Ipê
Memória

O que lhe vem à memória 
quando o assunto é o Ipê? Quais 
recordações vêm à mente? Per-
guntamos a muitos dos sócios 
mais antigos e dois conceitos 
são praticamente unânimes. 
Ambiente familiar e melhoria na 
infraestrutura. 

As fotos da Sede Social 
comprovam a grande transfor-
mação na infraestrutura. Mas o 
ambiente familiar, este é feito 
por você e para você, associa-
do. E essa é uma das nossas 
principais marcas e queremos 
que isso se perpetue por ou-
tros 60 anos.  
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Opinião
Nossa

Muitos motivos para 
comemorar

60 anos! Um marco! Seis dé-
cadas que transformaram o Clube e 
operaram uma verdadeira evolução 
na estrutura e na forma de gestão. 
Poucas são as empresas que conse-
guem esse feito! 

Ao longo de todos esses anos, 
a administração do Ipê passou por 
transformações e inovações. Sem-
pre foi um dos princípios da diretoria 
atuar com responsabilidade e segu-
rança, buscando proporcionar aos 
sócios o bem-estar, bom atendimen-
to e atividades de qualidade.

Queremos contar com você, só-
cio e frequentador do Ipê! Com sua 
colaboração, apoio e sugestões, o Ipê 
pode se tornar cada vez melhor para 
você e sua família. 

Venha comemorar conosco! 
Contamos com sua presença e de 
sua família, na Festa das Crianças e 
no dia 26 de outubro, sábado para 
registrar essa importante data! Pa-
rabéns Clube do Ipê! Parabéns a cada 
associado. 

José Mauro Salvato
Vice Presidente

As crianças são a alegria do 
Clube. Quem melhor que elas para 
movimentar o Ipê?

Uma festa especial com o 
tema: Lazer e qualidade de vida. 
E como alimentação é um dos fa-
tores que determinam a qualidade 
de vida, este ano a Festa oferecerá 
lanches saudáveis. Uma forma de 
incentivar bons hábitos alimentares 
aos pequenos. 

A Festa será no dia 6 de ou-
tubro, a partir de 10h e promete 
muitas atividades e diversão. Já na 
entrada do Clube, as crianças serão 
recebidas por personagens infantis 
da Patrulha Canina.

A programação também inclui 
os tradicionais brinque-
dos, oficinas e ativida-
des com monitores para 
a segurança das famílias. 
Diversão garantida! Tra-
ga suas crianças, com-
pareça e compartilhe 
desta alegria! Espera-
mos vocês! 

Diversão e incentivo a saúde!

Se você não visitou o 
Clube nos últimos meses, 
aproveite a programação de 
outubro e confira as novida-
des. Uma nova TV e painel fo-
ram instalados na área do Bar.

Investimento também na 
sinalização visual com a insta-
lação de uma placa na fachada 
da Sede Social. Além da am-

pliação do sistema de segu-
rança interno, com instalação 
de novos pontos de monito-
ramento por câmeras.  

Novidades! 
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Sou o funcionário mais antigo de 
todos da equipe atualmente. Lá em 
1996, o Clube não tinha portaria e 
o convite era feito a mão. Vi muita 
coisa acontecer aqui, funcionários 
e sócios que passaram e deixaram 
saudades. Eu não trabalhava com 
público antes daqui. No Ipê aprendi 
a aceitar as pessoas como são. Aqui 
me desenvolvi muito como pessoa. O 
melhor do Ipê é o companheirismo. A 
equipe não é perfeita, nem poderia, 
mas é única”. 
Carlos - Supervisor Serviços Gerais

São mais de 20 anos no Ipê. 
Trabalhei primeiro em uma empresa 
terceirizada pela Belgo e depois 
surgiu a oportunidade de vir para 
o Clube. Aqui fiz várias amizades. 
O ambiente é muito bom. Tenho 
também uma boa convivência com 
os sócios. Ao longo desses anos vi 
muitas famílias e crianças crescerem. 
“Toninho” - Serviços Gerais

Comecei a trabalhar no Ipê com 18 
anos. Trabalhei na limpeza, como 
porteiro, vigia, guarda vidas. Hoje 
sou encarregado de manutenção, 
mas sou conhecido como “Severino” 
ou faz tudo.  O melhor do Ipê são 
os colegas e o Apolônio que é um 
líder muito presente e próximo dos 
funcionários. O Clima de trabalho é 
muito bom, os sócios são cordiais, 
sou grato à maneira como tratam 
todos de maneira justa. 
Gilberto - Encarregado de 
manutenção

O Ipê é minha segunda casa. 
Trabalho aqui há 19 anos. É como 
uma família. Tenho muito afeto por 
todos. Considero o Apolônio mais do 
que um chefe, um pai. Ele sempre 
esteve presente, seja nos momentos 
bons ou ruins. O Clube evoluiu muito 
e participei de tudo nos bastidores. É 
mérito da Diretoria e principalmente 
do Apolônio que sempre está à frente 
de tudo, coordenando o trabalho de 
todos os funcionários. 
Viviane - Secretaria 

Trabalho no Ipê há 17 anos com 
futebol. Sou suspeito para falar do 
Clube e em especial do Apolônio 
para mim um segundo pai. Vi e 
acompanhei muitas transformações, 
mas em minha opinião, as Olimpíadas 
foram um marco na área esportiva. 
Movimentando o clube, famílias e 
as empresas do Grupo por meses 
seguidos, um evento que deveria 
acontecer regularmente”, opina. 
“Binha” - Professor de Futebol

Tenho uma gratidão muito grande 
pelo Clube. Entrei no Ipê quando 
estava me formando em Educação 
Física. São 12 anos trabalhando 
aqui. Grandes conquistas na 
minha vida pessoal e profissional 
passei dentro do Clube. O que me 
marca aqui é o quanto é bonito 
bem cuidado e principalmente as 
pessoas. Eu sinto muito orgulho de 
trabalhar aqui e contribuir com a 
história do Ipê. 
Fabio - Professor na Academia 

Nos bastidores da história do Ipê

Em 60 anos de história, sócios e 
suas famílias puderam se divertir, brin-
car e usufruir de toda a infraestrutura 
de atendimento do Ipê! Mas a verdade 
é que tudo isso só é possível graças à 
dedicação e ao trabalho de pessoas que 
estão nos bastidores, mas sem a qual, 
nenhuma bela história seria contada. 

Nesses 60 anos a Diretoria quer 
homenagear os funcionários que tam-
bém fazem parte da família Ipê que 
desempenham um papel fundamental 
dessa história. Infelizmente, nem todos 
puderam ser registrados aqui em fotos 
e depoimentos. Alguns passaram pela 
história e deixaram saudades. Mas em 
nome da Diretoria, registramos nosso 
agradecimento e contribuição de toda 
equipe para o Clube do Ipê. 
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Futebol
A bola continua a rolar no Ipê nas quartas 

e quintas-feiras à noite e também nos finais 
de semana nas tradicionais “peladas”. Se você 
gosta de “bater uma bolinha” participe das 
“Peladas do Ipê”. Informe-se na Sede Social 

Incansável e apaixonado
É praticamente impossível 

pensar no Ipê e não conhecer 
ou lembrar do gerente Apolônio 
Matarelli. Apolônio é sócio des-
de 1985, foi funcionário da Bel-
go Sabará.

Atuou como diretor de es-
portes de 1990 a 1992 onde se 
destacou na realização de ativi-
dades esportivas e campeonatos. 
Sempre muito ativo no Clube.

Quando aposentado-se pelo 
Grupo, surgiu o convite para as-
sumir a gerência do Clube do Ipê. 
Desde então, faz do Ipê sua se-
gunda casa. Funcionário do Ipê há 
mais de 20 anos. 

Apolônio está sempre pre-
sente no dia a dia dos funcionários 
e sócios, e a frente dos eventos e 
atividades. É possível encontrá-lo 
quase todos os dias no Ipê, faça 
chuva ou faça sol.

Incansável e apaixonado pelo 
trabalho, ou melhor, pelo Clube, do 
Ipê. Cuida de tudo e de toda equi-
pe como se fosse sua própria casa.

Amado por todos o sócios 
e frequentadores do Clube, sua 
atuação em apoio à execução dos 
planos da diretoria é sem dúvida 
determinante para o que o Ipê se 
tornou nesses 60 anos de exis-
tência. 

Legal
Esporte

No dia 22 de setembro 
a equipe do Ipê participou de 
mais uma corrida da Itatiaia. 
Dessa vez, mais de 50 atle-
tas participaram. A equipe da 
academia do Ipê coordenada 
pelo Fábio Costa e o parceiro 
Alvimar junto com outros só-
cios sempre atuam mobilizan-

do os atletas para as competi-
ções. Confira algumas fotos a 
seguir. E se você tem vontade 
de praticar caminhada e cor-
rida, informe-se com o pro-
fessor Fábio na academia do 
Ipê! Parceria e amizades não 
faltam para te ajudar nesse 
projeto! 

Natação coleciona medalhas 
A equipe de natação ganhou recentemen-

te um torneio da UFMG na categoria masculi-
no e feminino por equipe. O desempenho da 
equipe é crescente. Hoje, 4 atletas já possuem 
índice para disputar o campeonato Brasileiro 
de Natação. Parabéns aos atletas pelo desem-
penho e ao professor Beto pelo trabalho junto 
à equipe. 

Estão abertas inscrições para 
aulas de vôlei infantil. As ativi-

dades serão ministradas pelo 
professor Túlio e sócios 
e dependentes do Clube 
podem se matricular de 
maneira gratuita. Infor-
me-se na Sede Social

Ipê na Corrida da Itatiaia

Vôlei 
infantil


