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O Clube do Ipê acaba de inaugurar seu 
novo escritório, com instalações mo-
dernas, salas de reuniões e um ambien-

te favorável para atender aos sócios com mais 
eficiência e facilidade. Localizada anexa à Casa 
do Deck, a secretaria também propicia uma 
ligação entre as novas salas de treinamentos 
empresariais, que estão sendo finalizadas.

As novas salas vão possibilitar que 
empresas do grupo ArcelorMittal realizem 
seus encontros, dinâmicas, conferências e 
reuniões. Conforme explica o presidente do 
Clube do Ipê, José Mauro Salvato, todo o pro-
jeto teve o acompanhamento e autorização da 
Secretaria Municipal da capital, que cuida do 
Patrimônio Cultural, Artístico e Arquitetônico 
do Município de Belo Horizonte. 

“O espaço será locado também 
para terceiros”, adianta o vice-presidente, 
José Henrique de Paiva, “temos nos novos 
ambientes de treinamentos um grande di-
ferencial, que é aliar preço, localização, co-
modidade e infraestrutura adequada. O local 
está dentro da cidade, mas, por ser um clube, 
tem-se a impressão de estar em um ambiente 
de lazer, o que favorece o desligamento ne-
cessário para o bom resultado de um treina-
mento”, continua.

Novo escritório traz praticidade para os sócios

Aproximação
A mudança da secretaria tem por 

objetivo a aproximação das áreas social e ad-
ministrativa do Clube, e o acompanhamento 
de novas obras e eventos por parte de sócios, 
funcionários e visitantes. De acordo com o di-
retor administrativo, Ricardo Aurélio Ananias, 
a bela paisagem arquitetônica e as novas ins-
talações têm forte relação com as belezas na-
turais da Lagoa da Pampulha. “O Clube possui 
uma espaço de raras belezas para realização 
de atividades sociais, culturais e profissionais 
para todos os públicos”, ressalta.

Para o sócio Sérgio Tanaka, o es-
critório aproveita o espaço da Pampulha, com 
visitas acessíveis. “Resolverei meus  problemas 
com mais agilidade, pois já estarei no clube”, 
enfatiza.

Segundo o gerente administrativo 
do Clube, Apolônio Matarelli, as novas insta-
lações trazem benefIcios para os sócios pela 
facilidade em  resolver seus problemas junto 
à administração. “Sem dúvidas, o Clube têm 

melhorado a cada dia e busca o bem-estar para 
todos”, fala.

Para o mais novo sócio, Marcus 
Ethur Batista, que trabalha na ABEB Central, as 
mudanças vão atender melhor aos associados 
e público externo. No entanto, ele sentirá sau-
dades dos funcionários que ali trabalharam.  
“Era mais rápido resolver meus problemas, 
quando o clube era na ABEB, mas vejo a mu-
dança sempre como ponto positivo”, sorri.

Simbolismo
A Casa do Deck sintetiza as princi-

pais obras do conjunto da Lagoa da Pampulha 
pelas formas arredondadas que simbolizam a 
Igreja de São Francisco de Assis, pelos vitrais 
que lembram o Museu da Pampulha e pelas co-
lunas e pisos que retratam a bela arquitetura 
da Casa do Baile.

O Clube do Ipê aguarda seus asso-
ciados e toda família, para conhecerem as insta-
lações do novo escritório, localizado à Alameda 
do Ipê Amarelo, 1.040, São Luiz - Pampulha. In-
formações pelo e-mail: ipe@arcelomittalcom.
br ou pelo novo telefone: 3492-7940. Acesse 
também: www.clubedoipe.com.br.



Eventos

Editorial

O ano de 2011 chega ao fim. Mais uma 
etapa de muitas realizações, projetos, 
idealizações e êxitos.  O Clube do Ipê 

não poderia deixar de agradecer a todos seus 
sócios e familiares o quanto foi importante o 
convívio e os momentos de união.

Os dias foram de muitos esforços, 
garra, erros e acertos, mas sempre visando ao 
melhor e fazendo o possível e impossível para 
sairmos sempre vitoriosos  nas questões que 
envolveram o Clube.

Aprovação do projeto de Corpo 

de Bombeiros, construção do novo escritório 
do Clube, aprovação do projeto arquitetônico 
da Casa do Deck, o reencontro de peladeiros, 
os torneios esportivos; o Encontro Internacio-
nal de Gestores do Escritório Central, o mapa 
que representa nosso estado e as regiões do-
ado pela ArcelorMittal, entre outros, foram 
assuntos que ocuparam o ano de 2011.

A diretoria do Clube agradece 
imensamente pelo carinho, pela compreensão 
e principalmente pela companhia de todos 
seus associados, seja naquele final de semana 

ensolarado, seja naquela tarde chuvosa, es-
tando conosco em todos os momentos.

Desejamos a todos um Feliz Na-
tal e o ano de 2012 tão bom como esse. A 
contribuição de todos foi primordial e como 
diz a letra da música de Jota Quest: “Vive-
mos esperando, dias melhores, dias de paz, 
dias a mais, dias que não deixaremos para 
trás[...]”.
 

Adriano Teixeira Nogueira 
Diretor Esportivo

Dias melhores

“A festa das crianças este ano foi ótima, não esteve 
muito cheia, o que facilitou minha filha brincar mais”.
Débora Moreira Reis – ABEB

“Foi o primeiro ano que trouxe meu filho, adorei e 
deveria ter me tornado sócia há mais tempo”.
Roseleny Pereira Rocha – ABEB

 “A cada ano que passa o 
clube me surpreende na pro-
moção de seus eventos; foi 
show a festa das crianças”.
Roosevelt de Paula 
Almado – AMB

“Todo ano meu pai me 
traz na Festa das Crianças, 
mesmo agora que eu estou 
grande”.
Luísa,  filha de Adriano 
Teixeira Nogueira – 
Bioflorestas

Festa das Crianças



Ano novo: época de renovar as amizades e firmar as ami-
zades que se tem, de refazer seus sonhos ainda não  
 realizados e acreditar que irá concretizá-los, aprender 

com os erros do ano já ido e brindar o ano bem vindo com 
um sorriso. 

No Clube do Ipê, este sonho de brindar 2012 não 
poderia ser diferente! A partir das 22h, a Banda Apple Sound 
agitará com ritmos variados. O Buffet irá servir salgados, pra-

to quente e bebidas. Os fogos na orla da Lagoa da Pampu-
lha irão iluminar e alegrar ainda mais a sua noite. 

Para o sócio Vanderlei Wierman, o Reveillon do 
Clube é impecável. Ele sempre marca presença com a fa-
mília e afirma viver momentos de alegria e grandes emo-
ções na virada do ano em um local atraente e com servi-
ços de qualidade. “Parabéns a toda equipe organizadora 
do reveillon. A cada ano fico ainda mais surpreendido e 
os meus convites já estão reservados”, comenta.

Não fique de fora deste momento que promete 
ser excepcional. Venda de convites e mesas: 3492-7940 
ou através do email: ipe@arcelormittal.com.br. Reserve 
já  o seu!

2012 no Ipê



Esportes
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Laércio Aparecido Vitrio é sócio no 
clube há aproximadamente 11 anos,  
 desde que começou a trabalhar na 

ArcelorMittal Sistemas, como Gerente de 
Demanda de TI. É casado com Rosimary 
Correa Vitrio, com quem tem uma filha, 
Laiza Isabela Vitrio (foto).

Frequentador assíduo da aca-
demia nas terças e quintas, ele conta que 
emagreceu 12 kg com os treinos de mus-
culação e corrida. “Eu me sinto muito 
bem, ainda mais com a orientação de 
Fábio, que é o instrutor do clube”, diz.

No início de dezembro, o 
sócio mostrou suas habilidades espor-
tivas e sua longa preparação, partici-
pando da 13ª Corrida Internacional da 
Pampulha, tendo feito o percurso em 
1h:37min:12s. Em relação ao ano ante-
rior, seu rendimento foi bastante favo-
rável.

Laércio Vitrio ressalta que a 
notícia do novo escritório localizado no 

Em novembro, o Clube do Ipê ini-
ciou mais um Programa de Isenção 
da Taxa de Jóia para quem quiser 

tornar-se sócio. Podem ser associados 
do Clube, funcionários, ex-empregados 
e estagiários do grupo ArcelorMittal. 

 De acordo com o diretor 
financeiro, Denner Gladston de Freitas, 
a isenção da taxa de jóia nos meses de 
novembro e dezembro, trouxe grandes 
resultados. O número de sócios teve 
um aumento inesperado e atualmente 
o Clube possui cerca de mil associa-
dos. “Quem se torna sócio, dificilmente 
pede desligamento. Com a estrutura 
que o Clube possui hoje, a associação é 
progressiva”, fala.

Aproveite o mês de dezem-
bro para fazer parte do quadro de só-
cios e passe o final de ano jóia! Preen-
cha a proposta, disponível no site ou no 
RH da sua empresa. Acesse o site: www.
clubedoipe.com.br ou entre em contato 
com Ane através dos telefones: 3492-
4004 / 3492-7940.

Perfil

A 13ª edição da Volta Internacional da 
Lagoa foi realizada no dia 04 de de- 
 zembro, com a presença de aproxi-

madamente 150 corredores da ArcelorMittal 
e 150 corredores da equipe de corrida Run 
and Fun e HF Treinamento Esportivo.

O evento teve apoio do Clube do 
Ipê, oferecendo toda estrutura necessária para 
os corredores que vieram de outras cidades, 
86 corredores da ArcelorMittal Tubarão e 64 
corredores da ArcelorMittal Brasil e região. 
Alguns corredores também são associados, o 
que facilitou a representatividade do Clube 
para esse evento esportivo.

Para o diretor social, Gileno Galvão, 

Honra pelo Clube
Clube foi uma grande surpresa para ele. “A 
aproximação dos associados, funcionários 
e diretoria vai facilitar relacionamentos e 
integração”, diz.

O sócio fica muito feliz com 
as novas mudanças que o Clube vai ado-
tar e deixa uma mensagem aos colegas e 
freqüentadores: “Atenção e receptividade; 
limpeza e qualidade estão em primeiro lu-
gar no Clube”.

Volta Internacional da Pampulha
“a corrida é importante para que tanto a Lagoa 
da Pampulha quanto o Clube sejam valorizados 
no que diz respeito à atenção aos esportistas 
e corredores do Aço. A corrida foi excelente 
e como sempre o Clube está demonstrando o 
interesse e cuidado com o sócio.” 

Ao final do evento, foi servido um 
almoço patrocinado pela Associação Esportiva 
Siderúrgica de Tubarão (AEST). 

Final de ano jóia

Mapa turístico de Minas Gerais, 
doado ao clube pela área de Co-
municação da ArcelorMittal Brasil. 
Além de informativo, uma linda 
peça de decoração!


