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Novo Comitê de Esportes
Com o início do novo biênio, Fernando 

Matos assume a diretoria de esportes e apresenta 
novas ideias para movimentar a área esportiva do 
Ipê. Ele propôs a criação de um comitê que terá 
como principal objetivo estabelecer um calendá-
rio com o planejamento de todas as atividades 
esportivas para o ano de 2013. “O clube tem que 
ser lugar de encontrar amigos, trazer a família e 
manter a saúde em dia”, acrescenta. 

Dentre as propostas de atividades, ain-
da em 2012, será realizado o primeiro Encontrão 
de Verão para aproximar os sócios com partidas 
de futebol, peteca, buraco, sinuca e outros es-
portes que estão em evidência no clube. Sócios 
fiquem atentos para as novidades de 2013/2014 
e participem. 

Carlos Drummond escreveu que “é 
dentro de você que o Ano Novo co-
chila e espera desde sempre”. O novo 

ano de 2013 está quase despertando em 
todos nós e é hora de renovar as forças e 
traçar metas e planos!

No dia 31 de dezembro, seja 
qual for a crença ou classe social, todos 
compartilham sentimentos e desejos de 
paz e alegria nas comemorações em agra-
decimento ao ano que passou.

“Este é mais um momento em 
que pensamos bastante nos sócios. Nada 
melhor do que comemorar em grande es-
tilo com a família e amigos com vista de 
frente para a Lagoa”, afirma o gerente Apo-
lônio Cícero.

Noite de brilho
A noite da virada promete emo-

ções e momentos inesquecíveis com o show 
de fogos da Lagoa da Pampulha, quando o 
Clube torna-se um camarote especial para 

os privilegiados que vão participar da tra-
dicional festa de réveillon.

“Se há algo que me chama a 
atenção no réveillon do Ipê é o fato de ser 
uma festa família e descontraída – pode-
mos trazer desde os bebês até os idosos”, 
declara Gilda Wiermann, sócia desde 1976, 
para quem “os diver-
sos ambientes também 
trazem um diferencial, 
agradando a todos os 
tipos de públicos. Não 
perco essa oportunida-
de de rever os amigos!” 

Mais uma 
vez, a banda Apple Sound 
anima o evento que co-
meça a partir de 22h 
com um repertório bem 
eclético. O Buffet Ieda 
traz este ano muitas 
novidades na cozinha 
e promete surpreender. 

Além disso, quem estiver nas mesas terá di-
reito a estourar dois espumantes e brindar 
com seus convidados.

A venda de ingressos já come-
çou! Procure a secretaria do Clube para 
garantir o seu! Mais informações pelos te-
lefones 3224-9600 ou 8878-4268.
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Editorial

Sempre outro, 
sempre alto

Em meio às incertezas do merca-
do, no olho da crise que aflige as 
empresas não só do Brasil, mas 

do mundo, é preciso encontrar alento e 
disposição para seguir em frente, não 
desanimar. Portas se fecham, outras se 
abrem. Um ano vai, outro vem.

A finitude do tempo tem 
esta função de encher-nos de novas espe-
ranças. É bom que o ano termine e outro 
ano se apresente em nossas vidas como 
nova possibilidade, mais uma folha em 
branco onde poderemos registrar nossas 
escolhas, nossos projetos, nossos risos e 
dores.

E que seja tudo com firme-
za, com ousadia, com a coragem de ser 
feliz, com a expectativa de que podemos 
melhorar o mundo porque nele vivemos.

E que seja junto com a fa-
mília, junto com os amigos, junto com 
pessoas que nos tornam melhores.

E que seja com muito amor 
e ternura. E que seja no tempo finito, 
mas com gosto de eternidade.

Nós, da Diretoria do Clube 
do Ipê, queremos agradecer a todos pela 
convivência, pelos projetos e realizações, 
pela compreensão e ajuda. E desejamos 
que o ano de 2013 seja cheio de gratas 
surpresas.

Deixo aqui este poema de 
Cecília Meireles, tirado de seu livro Cân-
ticos, como um convite à reflexão.
“Renova-te.
Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos, para verem 
mais.
Multiplica-se os teus braços para seme-
ares tudo.
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.
Destrói os braços que tiverem semeado,
Para se esquecerem de colher.
Sê sempre o mesmo.
Sempre outro. Mas sempre alto.
Sempre longe.
E dentro de tudo.”

José Mauro Salvato
Presidente

Novidades no clube

Reinaguração da Piscina

Desde o dia 16 de outubro, a reforma da 
piscina vem proporcionando mais segu-
rança, beleza e conforto para os sócios.

Para a analista social da Abeb, Wanda 
Assunção, “a reforma foi muito bem feita, o novo 
piso ficou bonito e as duchas estão ótimas!”

Segundo explica o diretor social do 
Clube do Ipê, Gileno Galvão, “o clube está cada 
vez mais aprimorando seu espaço! A mudança 
para melhor é sempre bem-vinda e esta foi uma 
das mais elaboradas do Clube. Demorou, mas 
saiu. Tudo que fizemos é para o conforto do só-
cio. O corrimão de inox, a reestruturação das 
mesas e a compra dos ombrelones são para o 
bem-estar de todos.”

Sócia desde 2001, a auxiliar admi-
nistrativa, Kênya Mara comemora entusiasma-
da: “Adorei o banco ao lado da piscina infantil. 
Assim posso tomar conta dos meus filhos e des-
cansar na sombra ao mesmo tempo!”

“A reforma da piscina ficou perfeita! 
Valeu a pena os dias em que ficamos aguardan-
do. O que ficou legal foi o conjunto: os novos 
guarda-sóis, os novos bancos de madeira. E 
para quem já viu a piscina à noite, a ilumina-
ção deu um destaque especial, proporcionando 
beleza e segurança ao sócio. Enfim, gostaria de 
parabenizar a diretoria pelo bom gosto e pelo 
excelente trabalho”, conclui o sócio-artilheiro, 
Roosevelt de Paula.

O segundo semestre foi marcado por 
investimentos na estrutura do Clube. 
Além da reinauguração da piscina, a 

diretoria selecionou cuidadosamente e ad-
quiriu novo mobiliário para as áreas do bar, 
sinuca e terraço. As cadeiras e mesas são de 

Mesas do bar
material mais requintado e conferiram char-
me e conforto ao espaço.

“Os móveis novos trazem um as-
pecto mais bonito para o Clube e combinam 
com a estrutura”, afirma o presidente José 
Mauro Salvato.



Choveu, mas nem isso tirou o brilho do sorriso 
das crianças que vieram ao Clube no dia 14 de 
outubro. O domingo foi regado a pipoca, algo-

dão doce e picolé com a presença das personagens 
Branca de Neve e príncipe. E também tivemos um 
mini-torneio de futebol bastante disputado!

A atração mais animada foi o show de 
mágica, quando pais e filhos puderam compartilhar 
risadas e mais risadas, além de momentos de descon-
tração e até reflexões sobre a vida.

“É importantíssimo para as crianças te-
rem essa emoção, esse brilho nos olhos. Hoje 

em dia é difícil surpreendê-los com alguma 
coisa, mas este mágico conseguiu emocio-

nar  até os pais”, diz Márcia Cattony, sócia 
desde 1970.

A solenidade da 21ª edição do Prêmio ArcelorMittal 
de Meio Ambiente foi realizada no dia 4 de outu-
bro no Deck da Lagoa.

A tarde agradável contou com a presença do 
grupo de teatro Atrás do Pano que alegrou os convidados 
e incentivou os pais e alunos presentes a cultivarem boas 
ações no dia a dia.

Neste ano, o evento deu continuidade à dis-

Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente 2012

Dia das crianças

cussão acerca da sustentabilidade, iniciada em 2011, 
com o tema “Ideias para Sustentar o Mundo”.

Diversas escolas de Belo Horizonte e re-
gião, além de São Paulo e outras cidades foram repre-
sentadas por crianças de todas as idades.



Vovô coruja

No segundo dia mais quente de Belo 
Horizonte, de acordo com o site Clima 
Tempo, os petequeiros se reuniram no 

Clube e suaram a camisa em mais um diver-
tido encontro. O domingo, 27 de outubro, 
estava animado e marcou pela demonstração 
de amizade e respeito que os participantes 
têm um pelo outro.

“Gostaria de sugerir à diretoria 
que fizessem todo ano essa confraternização 
dos petequeiros. Eu trago meu 
neto para socializar com o pesso-
al, faço questão dele jogar com a 
turma que é muito boa. O jogo em 
si é muito bonito, eu prefiro vê-lo 
jogando com os demais”, diz José 
Maria Mayrink, sócio desde 83.

Seu neto, Gustavo, 
diz ter herdado do avô Mayrink 
o gosto pela peteca: “É muito ba-
cana. Eu jogo peteca com o meu 
avô desde pequenininho. Durante 
a semana eu quase não o vejo e 
chega no final de semana, a gente, 

além de descontrair, pode se encontrar.”
Carlos Adolpho, sócio desde 79, 

conta que “quem surgiu novamente com a 
ideia foi o Marcão, que é um dos maiores pe-
tequeiros do Clube, além de ser excelente na 
forma de jogar também é excelente na forma 
de ser”.

Uma boa surpresa para o ex-sócio 
Carlos Gonçalves: “Há muito tempo que eu 
não vinha aqui e via o pessoal animado assim. 

Agradeço essa oportunidade de 
estar no Ipê hoje e rever a turma 
da peteca”.

Outro que agrade-
ce a iniciativa da diretoria em 
promover o encontro é o sócio 
Luís Fernando, que frequenta o 
Ipê desde 79. Para ele, “a turma 
da peteca é antiga, são pessoas 
que convivem há 10, 15, 20 anos 
atrás. É uma excelente oportuni-
dade para vermos os amigos e 
recordar as coisas que vivemos 
aqui no passado”.

Esportes
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Isenção da Taxa Joia!
Até março de 2013, quem se associar ao Clube está isento da taxa 

joia. Agora é a hora! Não perca esta oportunidade! Venha participar da grande 
família do Ipê! Convide também seus colegas de trabalho.

Casado com Roberta há 27 anos, Walmir 
Pereira Dias Gomes é pai de três filhos, 
Diego, o mais velho, Paula, a do meio, e 

Gabriel, o caçula.
Ao entrevistar um dos petequeiros 

mais animados, percebe-se um sorriso sincero 
e a vontade de falar somente sobre um assun-
to: a neta Lara. Com apenas três meses, ela já 
desperta os sentimentos mais puros no avô, 
que reconhece que tem uma paciência com a 
criança jamais imaginada. E já planeja trazê-la 
ao clube assim que completar quatro meses, 
seguindo as recomendações da mãe Paula.

Hoje, trabalhando na Companhia 
Vale do Rio Doce do Rio de Janeiro, como es-
pecialista de controle, o ex-diretor do Clube 
lembra com saudade de seu mandato e comen-

impede que a família se mantenha unida. Seus 
pais que moram no mesmo bairro estão sem-
pre por perto. Os filhos, conta Walmir, foram 
criados para o mundo, já viajaram para diver-
sos lugares, mas não se esquecem das raízes.

E no meio de tanta correria, o 
mais novo avô do Ipê revela um segredo “vi-
ver a vida bem é saber manter o equilíbrio em 
tudo. E também não se esquecer de praticar 
esportes”.

ta que não era nada fácil a responsabi-
lidade de administrar um patrimônio 
tão querido por todos.

Sócio desde 86, quando 
ainda trabalhava no Grupo Arcelor-
Mittal Brasil, Walmir diz que ele e a 
esposa são bastante ligados ao espor-
te e que a principal atividade que faz hoje é 
jogar peteca. “A minha esposa, Roberta, prefe-
re o tênis e já está fazendo aulas com o Robi-
nho”. Ele ainda conta que brinca com a esposa 
quando o tema é a idade, pois, sempre que as 
pessoas encontram os dois perguntam se ela é 
sua filha. “Eu digo pra ela que eu fiz a minha 
parte e fiquei velho”, explica.

Para o contador e administrador, o 
trabalho demanda muito tempo, mas isso não 

Vovô coruja

II Encontro dos petequeiros


