
E agora um 
novo reforço 
para a equipe 
de esportes: a 
contratação da 
estagiária De-
sirée Ceppae, 
auxiliando nas 
atividades, prin-
cipalmente na academia. 
Estudante de Bacharela-
do em Educação Física na 
Faculdade Pitágoras. Pre-
tende, após a formatura, 
se especializar em treino 

de força resistido, 
que é a atividade 
ou o treinamento 
contra resistência, 
geralmente reali-
zado com a utili-
zação de pesos, e 
tem como benefí-
cios: o desenvolvi-

mento de potência, força 
e resistência muscular, 
diminuição de gordura 
corporal, entre outros. 
Seja bem-vinda à equipe 
dos esportes do Ipê!
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Deck recebe obras de manutenção
Um dos espaços mais cobiçados 

para realização de eventos no Clube 
passou por reformas. Planejar esse 
tipo de manutenção é um desafio, 
já que a área é muito requisitada e 
tem agenda praticamente lotada 
todo ano, seja para treinamentos, 
churrascos, coquetéis ou grandes 
casamentos. 

No mês de janeiro, nem mesmo 
as chuvas impediram as obras. Todo 
o piso da área do Deck foi substitu-
ído por novas pedras. A medida vi-
sou melhorar a estrutura, aumentar o 
espaço útil para realização de eventos 
e também a segu-
rança, já que ago- ra 
todo o piso fica ni-
velado.

Além da troca 
do piso, foi tam-
bém refeito todo o 
sistema de drena-
gem para garantir o 
correto escoamen-
to de água em caso 
de chuvas. Se você 
ainda não veio visi-

As Jabuticabeiras que 
enfeitavam o Deck deram 
seus últimos frutos e des-
pediram-se do Ipê. Assim 
como a vida, a natureza 
também se renova. Como 

não podia deixar de ser, no-
vas árvores vieram enfeitar 
o ambiente. Brevemente as 
veremos, frondosas e dan-
do belos frutos, assim como 
suas antecessoras.

Tome
Nota

tar o Clube, neste verão há novidades 
e bons motivos para você e sua família 
conferirem e desfrutarem de toda a es-
trutura que o Ipê lhes oferece.

Novas Jabuticabeiras
Nova integrante equipe 
esportes do ipê



em destaque
Eventos
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Opinião
Nossa

Iniciamos 2020 na expecta-
tiva de que tenhamos um ano tão 
promissor quanto o anterior, de ba-
terias recarregadas e preparados 
para um novo ciclo de evoluções 
constantes. Alguns acreditam que o 
ano no Brasil só começa depois do 
Carnaval, mas no Ipê. Na área so-
cial o Carnaval infantil marca e ca-
racteriza o verão do Ipê, mas antes 
do carnaval, muita coisa aconteceu 
nos bastidores do Ipê.

Na área administrativa enfren-
tamos o desafio de, com apoio do 

agora gerente Adriano Teixeira No-
gueira, dar continuidade aos traba-
lhos de gestão do Clube. Seguir com 
os projetos já planejados e buscando 
dar um novo olhar para fortalecer 
principalmente a área esportiva, ali-
cerce de integração social do Ipê. 

Quero reafirmar a todos nos-
so compromisso de continuar tra-
balhando pelo Clube com o mesmo 
empenho e dedicação de sempre, 
atentos às mudanças, respeitando o 
passado e construindo o futuro, ze-
lando sempre pela segurança, pelo 

atendimento e pela excelência na 
prestação de serviços. 

Luiz Carlos Sant’Anna Terenzi 
Diretor Administrativo

Continuidade e renovação

Os meses de janeiro e fevereiro fo-
ram marcados por grandes chuvas na ca-
pital. Mas, nos dias em que a chuva deu 
uma trégua, o Ipê se encheu de famílias 
e amigos. Ambiente familiar e localiza-
ção privilegiada são alguns dos princi-
pais atrativos. Passar o final de semana 
no Clube é sempre um convite ao rela-
xamento, ao lazer e à diversão. Seja para 

quem quer apenas curtir o sol e a 
piscina ou para quem quer passear 
na lagoa e praticar esportes. 

No Carnaval não foi diferente. 
Enquanto em toda a cidade, blo-
quinhos carnavalescos arrastaram 
multidões pelas ruas, no Ipê preva-
leceu a diversão em ambiente fa-
miliar. No domingo de Carnaval, a 

tradicional Matinê infantil propor-
cionou integração e diversão para 
as crianças que se vestem de cores 
e fantasias.

A Cantora Julie Lara, presença 
tradicional e marcante nos even-
tos do Ipê, fez a festa de adultos e 
crianças com música ao vivo. 

Verão no Ipê



Passei a frequentar 
academia por 
orientação do 
médico da empresa, 
devido a alterações 
apontadas nos 
exames periódicos. 
Mesmo trabalhando 
em Contagem, 
faço questão 
de vir ao Clube 
semanalmente. 

Todas as terças, quintas e sábados. 
Frequentando o Clube emagreci, tive melhoria 
no sono e na saúde, além de ter começado  a 
correr e até arrumei uma namorada. 
Adenilson Luigi de Souza – Sócio Efetivo BBA
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Legal
Esporte Unidos da academia do Ipê

Adoro a academia do 
Clube e o suporte do 
Fábio. Gostaria que 
tivesse mais opções de 
horários. Às vezes,por 
esse motivo, não 
consigo vir. 
Mônica Correa 

Poderia ser um nome de bloco 
carnavalesco, mas não. A frase re-
trata o clima e a união entre os alu-
nos que frequentam regularmente 
a academia. Enquanto para alguns 
o ano só começa após o Carnaval, 
para essa turma 2020 está a todo 

vapor. Terças, quintas, sábados e até 
domingos eles estão lá, praticando 
atividade física. Famílias e gerações 
unidas por uma bandeira: Saúde e 
qualidade de vida. 

O alicerce disso tudo é a amiza-
de. O Professor Fábio Costa coorde-

na os treinos e acompanha de perto 
a evolução e o treinamento de cada 
aluno. E agora um novo reforço para 
a equipe de esportes: a contratação 
da estagiária Desirée Ceppae, auxi-
liando na academia e nas atividades 
esportivas e sociais. 

Venho à academia 
sempre junto com 
minha família. 
Faço musculação 
com foco em 
alongamentos e 
na qualidade de 
vida. O que mais 
destaca aqui é o 
ambiente familiar 
e aconchegante 
e a dedicação de 
toda equipe que 
demonstram que 
gostam do que 
fazem.
Laercio Geraldo Silva  - Aposentado BBA
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Expediente

de Vista
Ponto
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Click do Sócio

Uma idosa com aparência de 
jovem. Assim é a piscina do Ipê. Ao 
longo de 60 anos, gerações inteiras 
passaram por aqui. Grandes eventos, 
desfiles, música ao vivo. 

Também foi palco de grandes 
bailes de Carnaval, nas décadas de 
60, 70 e 80. 

Uma curiosidade que apenas 
os associados mais antigos sabem é 
que no passado existia um trampo-
lim para saltos na piscina. Anos após, 
o equipamento acabou sendo retira-
do por medida de segurança, afinal 
esse é um dos valores fundamentais 
do Grupo ArcelorMittal. Nem por 
isso a estrela do Clube do Ipê perdeu 

A Piscina de antigamente

Vovô Thompson
Thompson Ribas do Brasil uma 

simpatia por onde passa. Ele prati-
ca atividade física na academia e nas 
caminhadas na lagoa ou na esteira, 
regularmente 3 até 4 vezes por se-
mana. Começou a praticar esportes 
por incentivo médico, e do Fábio. 
Percebe desde então uma melhoria 
em sua saúde e nos relacionamen-

sua beleza. Ano a ano o Clube rein-
veste em manutenções, tecnologias 
e equipamentos para garantir que a 
piscina seja sempre lembrada como 

o melhor lugar para se estar no Clu-
be do Ipê! 

tos. No Clube desenvolveu amizades 
e encontrou um ambiente favorável. 
Parabeniza e elogia o cuidado e a 
dedicação da diretoria principalmen-
te em relação a estrutura do Clube: 
“impecável até mesmo comparada a 
outros clubes da capital.” Para ele, o 
ambiente do Ipê é “insubstituível e 
terapêutico”. 

Sorrisos marcam o domingo em família no Clube. 


