
Informativo do Clube do Ipê - nº 43 - Jan/Fev/Mar de 2009

Editorial

O ano de 2009 chegou anunciando um clima 
de incerteza em todo o mundo. É sabido 
que estamos em meio a uma grande crise 

internacional. Os desafios são muitos e reais, como 
demonstra o cenário econômico mundial. 

Conscientes de nosso papel dentro do 
grupo ArcelorMittal, mantivemos uma adminis-
tração austera. Revisamos nossas metas e nosso 
orçamento, buscando reduzir ao máximo os custos 
e preservar o patrimônio do Clube. Mas a essência 

de nossa gestão continua a mesma; tendo sempre, o 
sócio em primeiro lugar. 

Olhamos para o passado do clube 
e vemos que dificuldades semelhantes e talvez 
maiores que estas já foram superadas. Em todo 
momento de crise ou mudança vemos uma opor-
tunidade de aprendizado, melhoria, crescimento, 
de busca pelo equilíbrio e de aperfeiçoamento.

Neste ano, o Ipê completa 50 anos e 
esbanja vigor juvenil. Um Clube que preserva a tra-

dição, mas que se renova a cada ano. Evoluímos na 
estrutura, administração e no atendimento. Motivos 
para comemorar é o que não faltam. Queremos re-
lembrar alguns dos principais fatos da história do 
Clube. Afinal, são 50 anos de conquistas, de vitórias, 
de amizades. Estamos certos de que com a co-partici-
pação de todos os sócios chegaremos ainda mais lon-
ge e faremos a cada ano, um Ipê melhor para todos. 

Jose Henrique de Paiva
Presidente

Atendendo à exigência legal, em fun-
ção do novo Código Civil Brasileiro, 
a diretoria aprovou o novo Estatuto 

e Regulamento Interno do Clube, em vigor 
desde janeiro de 2009. 

Durante o ano de 2008, foram rea-
lizadas várias reuniões. Um processo crite-
rioso para levantar as demandas do Clube 
e discutir as possibilidades de adequação. 
Muitos foram os envolvidos: funcionários, 
diretoria, conselheiros e associados. Além 
da consultora da Barroso Advogados, para 
questões jurídicas. 

Como resultado de todo esse traba-
lho, temos 103 artigos que contemplam as 
principais diretrizes e regras administrativas 
do Clube do Ipê. José Henrique de Paiva, 
presidente do Clube explica os motivos que 
levaram à reforma “além de atender às no-
vas exigências legais, buscamos contemplar 
as políticas que já faziam parte da realidade 
do clube e também incorporar demandas de 
sócios, até então não previstas no Regula-
mento.” 

Otimisto e aperfeiçoamento

O novo Estatuto permitiu a vol-
ta de alguns sócios desligados do Clube, 
como Saulo Emanuel de Almeida e Joel 
Eustáquio da Rocha Gori. Saulo recebeu 
com alegria a notícia. Ele, filho de Gilson 
Alexandre de Almeida, foi desligado do 
quadro de sócios ao ter completado 24 
anos. Agora ele pode permanecer como 
sócio na categoria Visitante Individual por 
mais seis anos, ou seja, até completar 30 
anos, ou enquanto for solteiro. Joel, sócio 
do Clube há mais de 20 anos, também foi 

beneficiado pelas novas regras. Desligado 
da empresa em janeiro, perderia o direito 
a permanecer como sócio. Ele continuará 
freqüentando o clube junto com sua famí-
lia. A regra vale para desligados a partir de 
janeiro de 2009.

Os exemplos mostram que as mu-
danças vieram em boa hora e irão beneficiar 
muitas famílias. “É claro que não podemos 
atender ao pedido de todos, mas acredita-
mos que muitos serão beneficiados”, afirma 
o presidente José Henrique de Paiva.

Estatuto valoriza a família

Agora, filhos de sócios com 

idade entre 18 e 30 anos e ex-empre-

gados podem continuar como sócios 

do Ipê!
Mas há prazos e condições 

a serem seguidas, orienta a funcionária 

Viviane Pêgo: “os sócios devem buscar 

O que mudou no novo Estatuto do Ipê?
conhecer o novo Estatuto e Regulamen-

to Interno e tomar conhecimento das 

regras, direitos e deveres”. Acesse o site 

(www.clubedoipe.com.br) e faça o do-

wnload da versão digital, ou entre em 

contato com a secretaria pelo telefone 

3248-4350 e esclareça suas dúvidas.



Quem vê toda a estrutura e os benefí-
cios que o Clube oferece aos seus as-
sociados nem imagina que, por pouco, 

o clube não existiu. Isso mesmo. Se não fosse 
o esforço de um grupo de atletas, o Ipê não 
seria hoje um dos melhores “Clube-empresa” 
do estado. 

O Time de futebol Ferraço Espor-
te Clube, formado por funcionários da então 
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, reunia-
se para praticar esportes, mas não tinha um 
local definido para seus treinos. Foi então que 
alguns de seus atletas, o Sr. Aristides Brandão 
Alves e ilustres sócios como Sr. Trópia e Romeu 
Abdalla, começaram a movimentar o projeto 
de fundação de um Clube esportivo. Neste mo-
mento nasceu o “embrião do Clube do Ipê”.

Há 50 anos nasceu o Ipê

A partir desta edição, o Jornal “A Folha 
do Ipê” terá periodicidade trimestral 
e novo formato. Agora fixo de 4 pá-

ginas, oferecerá mais conteúdo e um visual 
mais atrativo. O “Ipê on line”, informativo 
eletrônico distribuído por e-mail aos sócios, 
também foi reestruturado ganhando visual 
mais moderno. Ações que fazem parte do 
plano de Comunicação que será implantado 
ao longo do ano.

A Diretora Social, Vanessa Ma-
deira acompanha e explica as diretrizes: 

“O grupo de atletas gozava da 
confiança do então Diretor Geral da Compa-
nhia Siderúrgica Belgo-Mineira, Dr. Joseph 
Hein. A ideia foi levada a ele, que convencido 
da necessidade de viabilizar uma sede para o 
Ferraço autorizou a compra de um terreno na 
região da Pampulha. Assim, foi adquirido em 
1959 o terreno e a casa onde hoje se encon-
tra o salão de festas do Ipê. Enquanto acon-
tecia a reforma da Sede, foi alugado por cerca 
de um ano, a praça de esportes do Colégio 
Marconi. No início era muito difícil a vinda 
para Pampulha. O Clube fornecia ônibus que 
saia do centro da cidade para buscar e levar 
as pessoas”, conta Sr. Trópia sócio fundador e 
ex-presidente do Clube. 

O nome “Clube do Ipê” veio a ser 

escolhido em 1960 por meio de um concur-
so interno. Os passos seguintes foram a re-
cuperação da casa e construção da piscina. A 
inauguração da piscina foi uma grande festa e 
contou com a presença de Cauby Peixoto. As 
melhorias não pararam mais: campos de fute-

De olho na comunicação
“exploraremos mais a internet na comuni-
cação do Clube. Queremos atingir o maior 
número de sócios e dependentes. Para isso 
estamos trabalhando nosso banco de dados 
a fim de mantê-lo sempre atualizado.” 

Outra iniciativa da Diretoria foi 
o lançamento da Campanha: Ipê 50 anos 
de Evolução. Nos bastidores, um minucioso 
trabalho para viabilizar as ações.  “Estamos 
realizando pesquisas nos registros do Clu-
be. Também faremos entrevistas com alguns 
sócios. Pedimos a todos que queiram contri-

buir com o projeto, que entrem em contato 
e compartilhem conosco histórias ou expe-
riências vividas no Clube, afinal a história 
de cada sócio é também a história do Ipê.” 
explica a diretora Vanessa Madeira. 



Há 50 anos nasceu o Ipê

Saudade

É com saudade que comunica-
mos o falecimento em 22 de 
janeiro de 2009, do associado 

Romeu Andrade Abdalla um dos fun-
dadores do Clube. 

Nas fotos vemos em 
destaque o “Sr. Romeu” no Ferraço 
Esporte Clube, time que deu origem 
ao Ipê, e também em recente par-
ticipação na Festa Junina em 2008. 
Registramos, assim, nossa respeito-
sa homenagem a um dos homens 
que durante toda sua vida dedicou-
se ao Clube.

Memória Ipê
Você pode ajudar a enriquecer o acervo do Centro de Memória do Ipê com 

doações ou empréstimos de documentos, fotos, material esportivo, uniformes, bolas, ra-
quetes e troféus que fazem parte da história do Clube. Para isso, basta entrar em contato 
com a Secretaria do Clube pelo telefone 3248-4352 com Alanna Costa ou pelo e-mail: 
comunicacaoipe@arcelormittal.com.br. Ajude a construir e a preservar a história do Ipê!

bol, vôlei, bar, lanchonete, vestiários, saunas, 
churrasqueiras, playground, quiosque. E a his-
tória não pára aí. Ao longo deste ano, o pro-
jeto “Ipê 50 anos” irá levá-lo a conhecer um 
pouco mais dessa história! Acompanhe nos 
murais, site, e-mail e participe!
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PerfilEvento

Esportes

Gileno Silva Galvão é sócio há apenas 
quatro anos. Com simpatia e carisma, 
marcou seu espaço e exerce um papel 

de liderança no Clube. Desde as Olimpíadas, 
ele é o representante do Ipê na ArcelorMit-
tal Sistemas. O que ele faz? Movimenta os 
atletas, marca disputas de futebol, dá uma 
“palhinha” no vôlei, acompanha as tabelas 
do Campeonato de Futebol, organiza eventos 
de confraternização. Em pouco tempo, con-
quistou a confiança dos sócios e da Diretoria, 
tendo exercido o cargo de Diretor Social na 
Gestão 2006-2008.

Hoje é destaque como maratonis-
ta, mas até pouco tempo, considerava-se um 
sedentário. Desafiado por amigos a competir 
na Corrida de Revezamento do Ipê, em 2005, 
rompeu seus próprios limites e tornou-se um 
atleta. “Eram seis quilômetros em volta da La-
goa, eu achava que não iria conseguir”, recor-
da e ri. A partir daí, investiu nos treinos, ini-
cialmente caminhadas na Praça da Liberdade. 
Logo, apertou os passos; trocou a caminhada 
pelo trekking e posteriormente o trekking 
pela corrida. 

Soma cerca de 50 medalhas de 
competições em todo país. No currículo par-
ticipações na Volta Internacional da Pampu-
lha, na Meia Maratona do Rio de Janeiro e na 
Corrida São Silvestre. Está sempre viajando, 
conhecendo pessoas, lugares, fazendo ami-
gos, graças ao esporte. 

Prepara-se para disputar mais 
uma corrida no mês de maio. “Sempre bus-
cando me superar”, fala. Sonha com sua par-
ticipação em uma competição internacional. 
Enquanto a oportunidade não vem, alegra-se 
com as atuais conquistas. Orgulhoso, exibe a 
medalha da última Corrida de São Silvestre - 
uma maratona dupla, explica “Corro em São 
Paulo e depois enfrento mais uma maratona 
para chegar a BH ainda em tempo de curtir o 
Reveillon do Ipê”, sorri. 

Internet sem fio
Ago -

ra o clube dispo-
nibiliza o acesso 
a internet sem 
fio. Dois rotea-
dores instalados na Sede Social 
e na sala da gerência permitem 
acessar a rede e navegar na inter-
net. O sinal é melhor na rampa 
de acesso à piscina, em frente à 
sala da administração. Solicite a 
senha da rede na portaria do Clu-
be e conecte-se! É rápido e fácil! 

Mais que um sucesso de público, 
o Reveillon 2009 foi também 
um êxito de organização. A 

banda escolhida “a dedo” pela Diretoria 
Social deu um Show à parte. Comentá-
rios e elogios chegaram logo à secreta-
ria. Na opinião de muitos foi “o melhor 
Reveillon do Ipê”.

Ao contrário dos anos anteriores, 
a Diretoria optou por concentrar a festa 
apenas em 2 ambientes (Salão e Terraço), 
reduzindo a capacidade de público do 
evento. A corrida para as mesas aumentou, 
os ingressos esgotaram ainda na primeira 
semana de dezembro. Alguns criticaram, 

Copa de Tênis Amador 
Em abril terá início a II Copa Sport Hall de Tênis Amador, evento que 

conta com a co-participação do Clube do Ipê e de outros clubes e academias da 
capital.Tenistas interessados devem entrar em contato pelos telefones 8523-5444/ 
8837-2002/ 3492-4004. As inscrições estão abertas até 31/03, no Clube do Ipê, no 
Clube da APCEF ou nas lojas Sport Hall.

O fim das férias abre a temporada de torneios. 
Ao longo dos meses de março e abril serão realizados tor-
neios de peteca, futsal infantil, vôlei masculino e feminino. 
Não há motivos para ficar parado! O importante é interagir, 
participar. Reserve um final de semana, venha ao Clube e 
faça parte da torcida! O Ipê espera por você!

Reveillon aprovação total
mas a decisão mostrou-se acertada. 

”O ambiente ficou mais agradá-
vel, foi ótimo! A Diretoria acertou em 
cheio!”, opina a sócia Maria Andrelina, 
dentista da ABEB. O Diretor Administra-
tivo Adriano Teixeira Nogueira explica: 
“a redução no espaço e no número de 
participantes possibilitou maior ênfase 
ao atendimento, principalmente em re-
lação ao serviço de buffet. Trabalhamos 
com a proposta de fazer um Reveillon 
menor, mais simples e, principalmente, 
mais acolhedor para todos. A ideia é 
mantermos essa proposta e aperfeiçoá-
la para os próximos anos”, completa.

Torneios movimentam o Clube

Fumantes
Respeitar a lei é dever de todos. Portan-

to, não fume na área do bar, sauna, sinuca e demais 
ambientes fechados do Clube. Contamos com sua 
compreensão.

título

Mantenha atualizado seu 

cadastro, incluindo endereço, telefo-

nes residencial, comercial, celular e 

e-mails. As atualizações podem ser fei-

tas pessoalmente na portaria ou secre-

taria do Clube, ou ainda pelo e-mail:  

ipe@arcelormittal.com.br. Não são fei-

tas alterações cadastrais por telefone. 

Faça contato!


