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Adeus ano velho...Feliz ano novo...

F ogos deixam suas marcas no céu, as co-
res branca e dourada invadem os espa-
ços. A contagem regressiva para mais um 

ano que se inicia. Família, amigos, ou mesmo 
desconhecidos têm em comum a alegria, a paz 
e a fraternidade em um só ambiente. 

Isso, somado à música, promete 
fazer da noite um espetáculo inusitado. Esta-
mos falando do tradicional Baile de Reveillon 
do Clube do Ipê. Tradicional como tradicionais 
são os valores da Família ArcelorMittal.

No dia 31/12, a partir das 22h, 
você precisa marcar presença nesta noite da 
virada. 

No constante esforço de surpreen-
der, a diretoria do Clube prepara com carinho 
cada detalhe. A festa contará com três am-
bientes: no salão social e no deck, a presença 
de bandas; na área do restaurante, a agitação 
eletrônica de um DJ. “Com isso, esperamos 
agradar as diversas faixas etárias do público”, 
destaca o presidente, José Mauro Salvato.

Para o diretor social, Gileno Galvão, 
que presta sua contribuição na condução do 
clube pela segunda vez, “o mais importante é 
fortalecer os laços de amizade e o sentimento 
de pertencimento a uma grande família como 
a dos sócios do Ipê; são valores fundamentais 
para nós e, em momentos como a Festa de Re-
veillon, podemos exercitá-los”.

Fogos na Lagoa
Para aqueles que ainda não sabem, 

o momento forte da noite é a queima de fo-
gos na Lagoa da Pampulha, quando o clube se 
transforma em um grande e privilegiado cama-
rote. É um momento que você pode vivenciar 
com familiares e amigos, basta garantir seu 
convite.

A venda dos convites é bastante 
acirrada e são efetuadas na secretaria do Clu-
be do Ipê. Haverá mesas fechadas com 8 lu-
gares na sede social e de 6 lugares no Deck 
da Lagoa. O convite individual custa R$145,00, 
incluído serviço completo de Buffet.

Enquanto a música embala sua fes-
ta, o Buffet Ieda servirá os melhores pratos e 
bebidas para que seu 2011 comece bem ani-
mado.

Para mais informações e venda de 
convites, ligue: 3248-4350 ou 3248-4352.



EventosEditorial

C    omeçamos a contagem 
regressiva do final do 
ano, época em que é co-

mum colocarmos na balança to-
das as nossas realizações pessoais 
e profissionais, e principalmente 
fazermos planos para o ano se-
guinte esperando que tudo seja 
diferente e melhor... Momento de 
retrospectivas, projeção de metas 
e de agradecimentos pelos tantos 
sócios, funcionários, dirigentes 
das empresas do Grupo Arcelor-
Mittal e parceiros que acreditam e 
fazem do Clube do Ipê um espaço 
de esportes, lazer e confraterni-
zação, principalmente, um lugar 
onde podemos reafirmar nossos 
melhores laços de amizade.

       Para nós da Diretoria, 
é uma grande satisfação, compar-
tilhar todos os nossos projetos e 
vitórias conquistadas durante este 
ano, temos muitos motivos para 
comemorar, e no Clube do Ipê não 
será diferente. Vamos unir nossas 
vozes no esperado desejo de “Feliz 
Ano Novo”.

      Desejamos a todos 
associados do Clube do Ipê e seus 
familiares, um Natal com muita 
alegria, saúde e felicidade e que 
em 2011 todos nossos sonhos e 
ambições se realizem.
Denner Glaudson de Freitas

Diretor Financeiro

Baile da Primavera
Melhores Momentos

O Baile da Primavera foi um momen-
to especial no clube, no mês de outubro. Salão 
lotado, uma banda muito animada, diversão, 
beleza, contentamento. Nem mesmo os con-
tratempos enfrentados com o buffet tiraram o 
brilho da noite. 

A secretária da ABEB, Lúcia Bossi, diz 
que espera “repetir a dose”, pois a “banda estava 
excelente”. Para a dentista da ABEB, Maria Andre-

lina, Dra. Lilia, como todos a chamam, “valeram 
a alegria, a música, o divertimento. Mesmo que 
o atendimento tenha sido prejudicado, achamos 
excelente o baile, a banda foi um espetáculo!”

Lourimar Pereira Lima da BBA con-
fessa: “Sou suspeito, porque gosto dos bailes; 
gostei da banda, convites e ornamentação. 
Apesar da espera com a comanda, na hora de 
fechar a conta”.

Festa das Crianças

2011 de 
realizações

Melhores Momentos
Baile da Primavera



No dia 05 de dezembro, será realizada a 12º 
Volta Internacional da Pampulha e o Clube do 
Ipê vai prestar apoio aos atletas representan-

tes da Arcelor Mittal, oficialmente inscritos – os Cor-
redores de Aço. 

Entre os já confirmados, está o diretor 
social do Ipê, Gileno Galvão, que participou no ano 
anterior e relata que, em 2009, o Grupo ArcelorMittal 
conseguiu reunir aproximadamente 150 colaborado-
res de várias unidades do Brasil (Tubarão, São Paulo, 
Sabará, Monlevade, Juiz de Fora, Uberlândia) para fa-
zer a volta da Lagoa. 

“Para este ano, a expectativa é ainda 
maior, após o sucesso do ano passado, muitas pesso-
as começam a praticar corrida de rua”, afirma o di-
retor social. “O objetivo maior deste evento,” conti-
nua -  “é garantir para os empregados,  a qualidade 
de vida nestas atividades que o grupo realiza.”

Na véspera da corrida, dia 4/12/2010, de 
10h às 17h, serão entregues, no clube, Kit Uniforme 
da empresa para o empregado e seus dependentes 
inscritos de acordo com os critérios de participação, 
contendo uma sacola, camisa, pulseira de identifica-
ção, barra de proteína e carbon up.

No dia 5/12, dia da corrida, o clube pre-
para-se para receber os atletas da ArcelorMittal com o 
café da manhã. Ao longo do dia, será prestada Asses-
soria Esportiva, com uma equipe de profissionais para 
atividades de alongamento, massagem e orientações 
sobre prática esportiva. 

Os atletas poderão também utilizar as 
instalações do Clube do Ipê, como vestiários, piscina, 
quadras, guarda-volumes, de acordo com as normas 
do clube. 

Após a corrida, os participantes devida-
mente identificados com a pulseira recebida no kit, 
vão receber um lanche especial. Um churrasco de con-
fraternização fecha as atividades do dia. 

Rumo a São Silvestre
A Volta Internacional da Pampulha é uma 

prova de atletismo - corrida de rua - com 17.800 me-
tros. É utilizada, muitas vezes, como forma de prepa-
ração para os atletas que disputam a Corrida de São 
Silvestre, na virada do ano, em São Paulo. 

Organizada todo ano em Belo Horizonte, 
desde 1999, o nome foi dado devido ao percurso da 
prova, que tem como trajeto o contorno da Lagoa 
da Pampulha. Informações e inscrições pelo site: 
www.corredoresdeaco.com.br

A etapa final do 
Prêmio ArcelorMittal do Meio 
Ambiente 2010 foi realizada 
no clube, no  dia 25 de se-
tembro. Cerca de 50 crianças 
e adolescentes participaram 
das atividades, com o tema 
“Eu, você e o presente da na-
tureza”. Os pais também mar-
caram presença, participando 
de provas e gincanas.  

Voltado para alu-
nos do Ensino Fundamental, 

o concurso premiou as cate-
gorias Desenho, Redação e 
Projeto Escola, envolvendo 
empresas, escolas e comuni-
dades. 

Sob a responsabi-
lidade da Fundação Arcelor-
Mittal Brasil, o prêmio incen-
tiva crianças e adolescentes a 
exercerem sua cidadania pla-
netária e o principal objetivo 
é promover a conscientização 
sobre questões ecológicas.

12ª Volta Internacional
da Pampulha ha 

Prêmio ArcelorMittal do Meio AmbientePrêmio ArcelorMittal do Meio Ambiente
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Perfil

Esportes

Na primeira fase do torneio, foram inscri-
tos aproximadamente 120 atletas divi-
didos em 12 equipes. Na segunda fase, 

60 jogadores, os chamados “peladeiros”, pas-
saram pelo gramado do clube durante o tor-
neio que se encerra no dia 28 de novembro. As 
quatro equipes foram redimensionadas, dando 
prioridade aos participantes mais efetivos e 
comprometidos com a disputa.

Enquanto as chuteiras agitam o 
verde do clube atrás da bola, pais e filhos for-
mam um círculo de amizade e companheiris-

Vasta experiência na área de saúde ocu-
pacional da ABEB e exemplo de profis-
sionalismo, o médico Fernando Márcio 

Vieira freqüenta o clube desde sua fundação.
Casado com Elizabeth Ladeira,viu 

suas 3  filhas crescerem no Clube. Hoje, com 
orgulho, leva a neta que é seu xodó! 

Ele relata que o que mais lhe cha-
ma a atenção é como mudou toda estrutura do 
clube. “Na sala de administração, lembro-me 
perfeitamente do berçário que havia”, afirma. 
Para ele, o clube é excelente; todos se sentem 
em casa: “O ambiente é bastante familiar e lá, 
você tem encontro marcado com os colegas”. 
O médico conta que o visual do clube agrada 
muito a todos, o aspecto paisagístico é espe-
cial e o espaço é uma extensão do lazer.

Família e Tradição

Torneio-integração

Apesar de o clube ser uma tradição 
em sua vida, Fernando Vieira conta que, hoje 
em dia, sua presença é confirmada em datas 
e eventos especiais. Para ele, o clube deveria 
se desfragmentar mais e evitar as conhecidas 
“panelinhas”. “Também gostaria que todos os 
eventos da ArcelorMittal ocorressem no clube, 
seria ótimo para a formação de uma identida-
de mais sólida”, relata. 

O sócio comenta sobre os meios 
de comunicação do clube e enfatiza que a Fo-
lha do Ipê é um veículo que consegue atingir 
o público. Ressalta também que o formato do 
jornal é interessante, bem paginado, com os 
assuntos e o editorial dentro do contexto. 

Dentre muitos eventos que ocor-
rem no clube, a Festa Junina 2010 foi marcante 
para o médico. Ele se sentiu à vontade, não 
houve filas e a estrutura  está cada vez mais 

aprimorada, o que demonstra uma adminis-
tração preocupada com o bem-estar dos seus 
freqüentadores. “Eu resumo o clube em duas 
palavras: clube-família”, finaliza.

Confira as opiniões de 
alguns participantes:

“É muito bom ver a família participando das dispu-
tas.” (Gilson Almeida, ex-empregado do grupo 
Arcelor)

“Mais uma vez o clube coloca o sócio em primeiro 
lugar! Este torneio foi espetacular e o mais interes-
sante é a participação de pais e filhos”. (Mauro 
Peixoto - aposentado)

“A competitividade foi integrada pelos atletas. A 
comissão organizadora e os  jogadores estão de 
parabéns!” (Roosevelt Almado - AMB)

“Um bom jogo permitiu muitos de participarem e 
comparecerem. Foi gratificante este momento e torço 
para que este evento entre no calendário do Clube do 
Ipê.” (Juarez de Souza – BBA)

“O sucesso do torneio se deu graças a integração de 
todos!” (Rodrigo Agabel – BBA)

“O amor que todos os organizadores do torneio têm 
para com o jogador é muito bom!” (Jonas Benedi-
to Maia – aposentado)

“O torneio é excelente e estamos aguardando a 
grande final e principalmente o tradicional churrasco 
da vitória.” (Vinícius Nunes Pires – AMS)

mo na disputa. 
Este evento teve como principal 

característica - a mistura de todas as categorias 
e idades, pais e filhos; e o incentivo à  prática 
esportiva - voltada para a confraternização e 
solidariedade entre os participantes, gerando 
uma disputa muita sadia, conforme explica o 
Diretor de Esportes Adriano Teixeira. 

“Com novas amizades, pessoas 
mais felizes, fecharemos este evento, certos de 
que colheremos o melhor resultado de todos”, 
destaca o diretor.

O sedentarismo é a falta ou dimi-
nuição de exercícios físicos. 

Quando o corpo deixa de se ocu-
par, ou seja, quando o esporte é deixado de 
lado, o risco de danos à saúde aumenta do-
enças, como obesidade, diabetes, aumento 

do colesterol, depósito de gordura nas arté-
rias, hipertensão arterial, infarto começam a 
fazer parte do cotidiano. 

Portanto, cuide-se, pratique es-
portes, saiba levar a vida na tranqüilidade 
para que sua saúde esteja sempre em dia.

Mantenha-se informado


