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Opinião
Nossa

Foco no Esporte

Fim de ano é o momento para 
avaliarmos tudo o que fizemos e 
traçarmos objetivos para o ano 
vindouro. No esporte não seria di-
ferente!

Algumas das prioridades para 
2020 são a realização de mais 
eventos como torneios e promover 
e estreitar ainda mais a interação 
com clubes da região. Além disso, 
pretendo incentivar a prática de 
caminhada e corrida. Utilizando o 
suporte da academia, temos como 
objetivo montar uma equipe de 
corrida com os sócios dando ainda 
mais destaque a essa modalidade 
que tanto cresce no país. 

Seja na vida pessoal ou profis-
sional, esse momento de revisão de 
planos e metas nos faz olhar para 
trás e ter gratidão por tudo que foi 
construído e conquistado. Agrade-
cer as pessoas que se fizeram pre-
sente ao longo da vida e do ano e 
que deixaram sua marca. Mas tam-
bém é um momento importante de 
renovação da nossa mentalidade, 
das nossas energias e de nossos 
projetos. 

Desejamos a você e a toda 
sua família um fim de ano de ale-
gria, renovação de planos e de mui-
tas realizações. Queremos que em 
2020 você, associado, esteja cada 

vez mais próximo e presente nos 
projetos e no dia a dia do Clube.

Contamos com a sua partici-
pação e envolvimento.

Gileno Silva Galvão 
Diretor de Esportes

Piscina revitalizada

A Piscina, estrela principal 
do Clube, completou 60 anos. 
De lá para cá sempre recebeu 
reformas, manutenção e cui-
dados especiais. A mais recen-
te foi a substituição de toda a 
borda com pastilhas especiais. 

As novas pastilhas, além de propor-
cional beleza, oferecem também 
mais segurança. As margens bem de-
limitadas contribuem para prevenção 
de acidentes. 

É verão! Nada de ficar em casa! 
Nesse período, sempre aumenta a 
frequência dos sócios e isso exige 
cuidado redobrado com a seguran-
ça, principalmente com as crianças. 
Os salva-vidas estão sempre alertas, 
mesmo assim os pais devem também 
ficar atentos.

Nessa época, o Ipê se enche de 
alegria com a visita de sócios e 
seus familiares. Opção garan-
tida também para quem quer 
praticar esportes, refrescar-
se na piscina, ou ler um livro. 
E há também aqueles que não 
abrem mão da “cervejinha” e 
do churrasquinho.  Aproveite o 
verão e venha com os amigos 
para o Ipê. Informações, con-
vites e reservas pelo telefone: 
3224-9600



em destaque
Eventos
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Alegria e saúde marcam a festa das crianças

O aniversário de 60 
anos do Clube por si só 
traz muitas lembranças 
e emoções. Coube ao 
destino a fatalidade de 
coincidir a data com a re-
cente perda de uma im-
portante pessoa que fez 
parte e contribuiu forte-
mente para a construção 
dessa história. 

A missa de aniver-
sário de 60 anos do Ipê, 
celebrada pelo Padre 
Márcio Paiva, também 

prestou homenagem à 
memória do ex-gerente 
do Clube Apolônio Mata-
relli. Diretores, ex-presi-
dentes, amigos, funcio-
nários se reuniram para 
uma última homenagem. 
Um misto de emoções: 
de um lado alegria de re-
encontrar amigos e pes-
soas queridas para um 
delicioso café de outro 
a saudade de um gran-
de amigo que já não está 
mais conosco. 

Emoção e gratidão marcam a missa de aniversário de 60 anos do Ipê

A Festa das 
Crianças desse ano 
foi novamente um su-
cesso. Mais de 700 
pessoas entre adul-
tos e crianças lotaram 
o clube de alegria. O 
evento dedicou espe-
cial cuidado com a ali-
mentação e saúde das 
crianças. 

A alimentação 
infantil é hoje um pro-
blema de saúde na-
cional, já que pesqui-
sas recentes revelam 
que a obesidade in-
fantil é crescente. No 
Brasil, 13% dos meni-
nos e 10% das meni-
nas entre 5 e 19 anos 
sofrem com obesida-
de ou sobrepeso de 
acordo com o Ministério da Saúde.

Atenta a isso a diretoria orientou a substituição das 
tradicionais guloseimas, por lanches saudáveis, orienta-
dos por uma nutricionista. E, bem alimentadas e alegres, 
não faltou energia para as brincadeiras como você pode 
conferir nas fotos a seguir. 
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Conquistas da Natação

Dedicação aos treinos só tem 
um resultado: Vitória. Prova disso é 
que a equipe de Natação do Ipê con-
quista medalhas por onde passa. Fe-
minino com destaque no Campeona-
to Brasileiro, no Campeonato Mineiro 
e também em Uberaba. 

Que tal começar a nadar em 
2020? Seja para quem quer aprimorar 
a técnica ou começar a dar as primei-
ras braçadas, a escola de natação do 
Ipê é o lugar certo. Além do conforto 
proporcionado pela piscina aquecida, 
as aulas de natação são conduzidas 

pela equipe da Barbatana Esportes 
Aquáticos, comandada pelo Beto, um 
dos melhores professores da cida-
de, com especialização em esportes 
aquáticos. Sócios do Ipê têm benefí-
cio de frequentar as aulas com valores 
acessíveis. Informe-se!

Legal
Esporte

Informamos que a partir de janeiro de 2020 o sócio 
Adriano Teixeira Nogueira assumirá a função de Gerente 
Administrativo do Clube do Ipê. 

Silvano, Fábio e o instrutor Robinho, atletas do Ipê, 
conquistam vitória no torneio de duplas no Vila da Serra. 

Tome
Nota

Gerente Administrativo

Vitórias no Tênis

Diretoria reunida
Todos os meses a direto-

ria do Ipê se reúne para acom-
panhar os projetos e as ativi-
dades. Uma tarefa voluntária 
que exige dedicação e amor. 

Em dezembro a reunião 
tem uma pauta especial, sem-
pre avaliando o andamento 
do ano e os projetos futuros. 

Você, sócio, também pode 
participar da gestão do Ipê e 
a melhorar ainda mais o nosso 
querido Ipê. Utilize os canais 
de comunicação como o site, 
e-mail e caixas de sugestão e 
ajude a diretoria a manter e a 
melhorar ainda mais o nosso 
querido Ipê 



“Tive a grata satis-
fação de me envolver, 
de alguma maneira, por 
cerca de 20 anos, com a 
gestão do Clube do Ipê. 
Foi um grande aprendiza-
do. Pude me exercitar na 
arte de gerir processos 
e pessoas, primar pela 
organização e planeja-
mento o que muito me ajudou quando 
assumi a gerência de Contabilidade e 
Patrimônio da ArcelorMittal.

No Clube do Ipê, estive sempre 
cercado por ótimas pessoas – colegas 
da diretoria, que igualmente dedicavam 
parte do seu tempo neste trabalho vo-
luntário, porém tão exigente; funcio-
nários empenhados em fazer sempre 
o melhor que podiam; o Acimar, cuja 
parceria sempre foi imprescindível para 
o funcionamento do clube; e o Apolônio 
que era aquele “fiel escudeiro”, a quem a 
gente podia confiar todas as demandas 
na certeza de que seriam atendidas com 
zelo e perfeição.

Durante minha participação na di-
reção do clube, sempre procurei utilizar 

ferramentas de gestão vi-
sando à otimização de pro-
cessos e de todas as áreas.

Outra estratégia que 
sempre buscamos foi o ali-
nhamento do Clube do Ipê 
com as diretrizes institu-
cionais da ArcelorMittal.

Dentre os princi-
pais empreendimentos 

realizados, nesses 20 anos, destaco a 
informatização e modernização dos 
processos administrativos da Secre-
taria, inclusive sua transferência para 
a sede; implantação da Academia de 
Esportes; reestruturação dos espaços 
físicos – vestiários, pisos, saunas, área 
do bar, quiosque, salão de sinuca, Casa 
do Deck, parquinho, aquecimento solar, 
reforma do salão, ampliação de banhei-
ros, reformas das quadras, cobertura 
do terraço, ar condicionado, portaria 
eletrônica, aquecimento da piscina; 
adequação de salas e equipamentos 
para treinamentos; atendimento às re-
gras de compliance.

Meu irmão filósofo, Padre Márcio 
Paiva, que celebrou conosco a Missa 

dos 60 Anos do clube e a inesperada 
partida do Apolônio, disse que “a me-
mória é a faculdade de esquecer e que 
devemos vigiar sobre o que armazena-
mos em nossas memórias. Há um modo 
de olhar para o passado e ser gratos a 
Deus, olhar com complacência, com 
afeição e agradecer a Deus tudo o que 
de bom aconteceu; porque se chega-
mos até aqui hoje foi por causa daquilo 
que de bom aconteceu, porque fomos 
vitoriosos”.

Sendo assim, estejam certos de 
que levarei sempre as boas lembranças, 
as muitas amizades e as eternas lições. 
Agradeço a oportunidade de ter atuado 
por esse tempo, como membro da Di-
retoria, no Clube do Ipê – aos funcio-
nários, diretores – com quem sempre 
fizemos excelente trabalho de equipe, 
em que todos têm seu papel e níveis 
de importância  – e a Deus por ter me 
permitido tanto.

Como São Paulo, posso dizer: 
“Combati o bom combate, encerrei 
a carreira, guardei a fé.” (2ª Timóteo 
4,7). Sigo ainda, por um tempo, aju-
dando como conselheiro.
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Expediente

de Vista
Ponto
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Adriano Teixeira Nogueira, natural 
de Sete Lagoas, veio para Belo Hori-
zonte adolescente para jogar no juvenil 
do atlético. Anos após, se formou na 
área técnica e atuou em grandes em-
presas de engenharia até ingressar na 
CAF em 1990.

Sócio do Ipê há 22 anos, os últimos 
16 anos atuou na diretoria. Ativo no Ipê, 
participa da academia, da turma de fu-
tebol e pratica caminhadas na lagoa. Ca-
sado com Gislene e pai de Lorena e Lui-
za. Criou a família e suas filhas no Clube, 
participando dos eventos e atividades.

Após uma sólida e brilhante carreira 
corporativa, o ano de 2020 trará novos 
desafios. A partir de janeiro, ele assume 
o desafio de gerir o Clube.  Ele explica 
que completou 60 anos em maio e es-
tava acordado sua continuidade na em-
presa até o final deste ano. Fazia planos 
para uma nova carreira como consultor 

Os novos desafios frente ao Clube do Ipê
após a saída do Grupo. Infelizmente, 
com o falecimento do Gerente do Clube 
Apolônio Matarelli, surgiu necessidade 
de uma substituição.  Seu nome foi in-
dicado com naturalidade e unanimidade 
pela diretoria.

Adriano comenta que não hesitou 
em aceitar a proposta. Sente-se tran-
quilo pois o Clube já fazia parte da vida 
dele e afirma: “Acredito que será uma 
transição tranquila, mas um desafio dar 
continuidade, no mínimo no mesmo ní-
vel, ao excelente trabalho do Apolônio. 
Mas facilita muito o fato do Clube ter 
uma equipe muito unida, funcionários 
autônomos e que dominam muito bem 
a rotina de trabalho”, ressalta.

Em relação a perspectiva futura, ele 
acredita que o grande desafio ao Clube 
é o da frequência. Para ele ”uma busca 
constante e que precisa de um estudo 
e projeto em conjunto com a diretoria e 

que envolve várias áreas e ações. Para 
sua gestão, pretende fazer um estudo 
de benchmarking em outros clubes. “Os 
clubes andam muito isolados, acredito 
que podemos trocar experiências para 
melhorarmos e incentivarmos a frequ-
ência ao Ipê”, comenta.

do Ipê
Memória José Henrique Paiva - Ex-presidente


