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Tradicionalmente, são come-
morados, em junho, os dias de três santos 
famosos, Santo Antônio, São João e São Pedro. No 

Ipê, este é o mês de encontrar os amigos, dar boas risadas e divertir 
bastante com sua família no nosso Arraiá.

São esperadas aproximadamente mil pessoas para a fes-
ta que será realizada na noite de 30 de junho. “O Clube se prepara 
com toda atenção e dedicação que os sócios merecem, afinal, a data 
é uma das mais aguardadas por todos”, afirma o gerente, Apolônio Matarelli.

A festa junina do Ipê mais uma vez promete surpreender. O DJ começa às 19h30, 
logo após, a banda Bodocó garantirá música boa e muita animação. Entre barracas de brin-
cadeiras, comidas típicas e brinquedos para as crianças, familiares e amigos podem passar 
bons momentos no clube.

A quadrilha improvisada é um dos destaques da noite, quando todos são 
convidados a participar da dança. Haverá premiações para os melhores dançarinos e 
com os mais bonitos trajes. Então, usem a imaginação e a criatividade e caprichem!

Com o decorrer dos anos, a “festança” tem sido cada vez mais reconhecida e 
hoje é considerada um dos maiores eventos do Clube. Garanta o seu ingresso! Eles podem 
ser adquiridos na portaria ou com os responsáveis em cada empresa do grupo. O preço para 
não sócios é R$20 antecipado e para sócios 1kg de alimento não-perecível, exceto fubá e 
sal.

Para o vice-presidente do Ipê, Henrique Paiva, o grande diferencial da festa é o 
ato de solidariedade com as doações de alimentos. “É um momento de descontração, mas 
aliado ao conceito de responsabilidade social presente nas organizações. A cada ano, reco-
lhemos muitos alimentos que são encaminhados a instituições diversas”, diz.

Dúvidas ou informações pelo telefone 3224-9600.

Vem aí a festa mais esperada do ano!



Neste mês encerra-se o biênio 2010/2012 de 
gestão no Clube do Ipê. Como é de praxe, 
a diretoria prepara o Relatório de Gestão 

para ser entregue à Diretoria da Abeb.
A diretoria agradece a confiança, na 

certeza de que fizemos o 
que foi possível, dentro da 
capacidade orçamentária, 
buscando valorizar o sócio 
e preservar o patrimônio 
do clube.

Neste espa-
ço, queremos apresentar 
alguns dos resultados des-
se biênio, para que você, 
sócio, receba da diretoria 
um feedback do traba-
lho conjunto, pautado na 
transparência, na ética e 
na boa administração do 
bem alheio.

A Academia ganhou um novo apare-
lho de TV e novos equipamentos, além de ampliar 
o horário de funcionamento. No campo de futebol 

de grama sintética foram substituídas as telas late-
rais e de cobertura, além de parte dos alambrados 
para maior segurança dos atletas.

As escolinhas esportivas tiveram seus 
horários ampliados e passaram a receber mais 
atletas jovens, movimentando o Clube nas noites 

de segunda a quinta.
Novas salas de 

treinamento do Deck foram 
equipadas para receber todo 
o tipo de evento empresa-
rial.

A casa do Deck 
foi reformada segundo as 
exigências e normas de pa-
trimônio histórico. Para o 
local, foi transferida a secre-
taria administrativa, facili-
tando a comunicação com 
o sócio e possibilitando o 
atendimento direto durante 
os eventos.

O ar condicio-
nado da Sede Social foi reestruturado e o Quiosque 
recebeu um arrojado projeto de modernização.

Editorial Fizemos o nosso melhor!

Foi implantada a rede wireless de in-
ternet, objetivando melhorias das salas de treina-
mento e livre acesso à rede dos sócios que estejam 
no clube.

Merece destaque ainda a adequação 
de todo o processo de segurança no Clube, com ob-
tenção do certificado de vistoria dos bombeiros.

Desejamos que o biênio 2012/1014 
seja ainda melhor, com apoio e participação de 
todos.

Denner Glaudson de Freitas
Diretor Financeiro

Nos dias 21, 23, 25 e 31 de maio a escola Rouxinol, 

que fica no quarteirão de cima do Clube, realizou 

os Jogos da Paz. Participaram cerca de 250 crian-

ças, de 7 a 14 anos. Nesses dias, as quadras foram dispo-

nibilizadas para o uso exclusivo dos alunos participantes 

das modalidades de futebol, basquete e vôlei.

Além disso, eles aproveitaram o sol na piscina 

e movimentaram o Clube com toda a sua espontaneidade. 

A escola, parceira antiga do Clube, já está acostumada a 

realizar seus eventos aqui, o próximo será a festa juni-

na das crianças com apresentações para os pais e muita 

alegria.

Jogos da Paz



O Clube do Ipê recebeu, nos dias 16, 17, 
19 e 20 de abril, funcionários da Arce-
lorMittal Brasil (AMB) para o Finance 

Future Leaders Programme (FFL).
O treinamento FFL contou com a 

presença do palestrante Pramod Jain, Head of 
Training-Finance Academy, que veio de Mum-
bai, Índia.

O Finance Future Leaders Program-
me é um projeto de formação de pessoas para 
a área financeira que contempla módulos es-
pecializados, job rotation e mentoring. O pro-
grama tem como principal objetivo preparar 
os funcionários para assumirem no futuro, se 
possível, posições gerenciais.  Aborda as prin-
cipais competências de desempenho financei-
ro, gestão e governança e fornece uma visão 
de custo-benefício dos serviços e produtos da 
empresa.

Os funcionários da AMB demons-
traram grande satisfação ao participar do pro-
grama, como comprova o Analista em Energia, 
da AMB Comercializadora de Energia, Hugo 
Leonardo de Assis F. Silva, “a semana de treina-
mento para os participantes do FFLP foi muito 
bem arquitetada no meu ponto de vista”.

O FFLP é um programa longo e a 

Agregar valorTreinamento FFLP
área de Recursos Humanos da empresa deixa 
claro que a conclusão do programa não é si-
nônimo de promoção. Para Hugo Leonardo, o 
importante é ter uma boa atuação profissio-
nal. “Procuro fazer a minha parte na gestão da 
minha carreira. Se surgir uma oportunidade de 
atuar como líder ou gerente, em algum mo-
mento futuro, quero estar bem preparado e 
ter um desempenho sólido e seguro”, diz.

Ele destaca ainda “o fato do Pra-
mod aplicar exemplos práticos com situações 
ocorridas do Grupo ArcelorMittal. Isso facili-
tou muito a compreensão.”

Para o Analista Contábil da AMB, 
Pedro Henrique Alves de Oliveira, o foco do 
treinamento foram os indicadores de perfor-
mance da empresa, como TCOE, Capex e al-
guns tópicos das normas internacionais contá-
beis – IRFS, aplicáveis ao Brasil.

Pedro Oliveira acrescenta:  “Vejo 
que posso aplicar na minha vida profissional 
os conceitos apresentados e potencializar 
esses indicadores em prol da empresa. Ou-
tro aspecto que me chamou a atenção foi o 
respeito à fala do outro, a valorização que 
devemos à s pessoas, pratica comum na cul-
tura indiana. ”

O palestrante Pramod buscou pas-
sar valores e dicas para a melhor 
execução das tarefas financeiras 

na empresa. Ele enfatizou a permanente 
mudança da visão de cada participante 
quanto às tarefas desempenhadas.

Segundo conta Hugo Leonar-
do, “Pramod dá ênfase ao fato de que de-
vemos trabalhar com dedicação, mas sem 
nos esquecer de cuidar de nossa mente.” 
Dos valores apresentados, o que mais lhe 
chamou a atenção foi quando o palestran-
te disse que “mais que dar resultado, nós 
temos que buscar agregar valor ao que fa-
zemos. Isso foi sensacional!”, finaliza.

O Analista de Processos de 
Patrimônio da AMB, Paulo Ferreira da Sil-
va, afirma que, além dos conhecimentos 
aplicados às atividades profissionais, não 
poderia deixar de citar alguns ensinamen-
tos do Mr. Pramod, com a prática do yoga, 
a serem aplicadas a cada instante da vida: 
a desintoxicação do corpo pelo exercício 
de respiração, as palmas para exercitar o 
organismo e, ainda que o momento não 
seja propício, sorrir sempre.

Ao final das palestras, foram 
oferecidas aulas de yoga para os partici-
pantes e sócios do Clube com momentos 
de meditação e paz interior, além da pos-
sibilidade de fazer exercícios que trazem 
muitos benefícios para a saúde.

Reforma da Piscina
A partir do dia 18 de junho, a piscina fica inter-

ditada para a troca das pedras ao seu redor e dos beirais. 
As obras visam ao conforto e à segurança do sócio, além de 
manutenção e estética da piscina.

Entre as novidades, a piscina infantil terá uma 
margem para evitar escorregões, para trazer mais tranqui-
lidade aos pais. A nova estrutura prevê também o melhor 
escoamento da água.



Clênio Afonso Guimarães, presidente 
da Aperam South America, é um jo-
vem executivo muito ligado ao espor-

te. Começou no Grupo ArcelorMittal Inoxem 
81, tendo passado pela Acesita, depois Arce-
lorMittal, hoje Aperam South America.

Conheceu a esposa, Valéria 
Rosana Gonçalves dos Santos Guimarães, 
em 77, com quem está casado há 26 anos. 
“Temos uma filha de 15 anos, Ludimila Gui-
marães. Considero-me um homem muito 
família, prezo os valores que passam pelo 
respeito, consideração e compartilhamento 
de bons momentos e ajuda mútua em toda 
situação.”

Ele despertou para o esporte, 
quando morou em Timóteo, onde tinha um 
grupo de peteca e também jogava futebol. Em 
95, mudou-se para Jundiaí, onde descobriu o 
tênis, que veio a se tornar uma de suas gran-
des paixões.

Hoje, participa de torneios em clu-
bes, mas destaca que o melhor lugar para jo-
gar tênis é o Clube do Ipê. “Senti uma grande 

momento para encontrar colegas, conver-
sar e fugir da correria do dia a dia.”

Ele conta que teve uma ótima 
acolhida entre os sócios do clube – “um lu-
gar muito bem cuidado, sinto-me em casa, 
fiz muitas novas amizades, estou bastante 
integrado à turma e tenho apreciado a ex-
periência de frequentar o Ipê.” Ele partici-
pou, com a família, pela primeira vez do Re-
veillon 2011/2012 e diz ter gostado muito 
da festa, pois foi tudo bem organizado.

Outra de suas paixões é a cida-
de de Ouro Preto, onde morou por cinco 
anos como estudante. Sempre que pode, 
volta lá e visita sua antiga república, Covil 
dos Gênios, sendo considerado o ex-aluno 
mais frequente.

Algumas outras características do 
Clênio nos chegam pelo bem humorado relato 
de sua esposa, Valéria: “Ele é um marido mui-
to bom, um profissional esforçado e um pai 
dedicado. É apaixonado pela empresa, pelo 
esporte e pela família... nessa ordem. Certa 
vez, no seu aniversário, fiz uma brincadeira e 
disse que ele é 3 c – competente, centrado e... 
conômico.”

diferença quando cheguei aqui, pois costuma-
va jogar em espaços cercados de prédios e no 
Ipê, tudo no entorno convida ao esporte, há 
muito verde e uma paisagem deslumbrante”, 
confessa.

Clênio é um grande incentivador 
da prática de exercícios físicos: “Para mim o 
esporte tem três objetivos: saúde, lazer e so-
cialização do homem. No Clube, é um bom 

Esportes
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Perfil

Torneio de Tênis

Um homem do esporte!

Desde o dia 19 de maio, os sócios pu-
deram prestigiar um torneio de tênis 
muito bem organizado pelos instru-

tores Pedro Maestri e Robson Batista, com o 
apoio de Lineker Silva. Nesta segunda edição, 
houve partidas emocionantes que prenderam 
a atenção de todos que vieram assistir.

A competição teve seu fim no dia 
17 de junho com grande festa, com a partici-
pação da dupla sertaneja Kleber e Gustavo e 
os 40 tenistas participantes.

O jogador Marcelo Noronha confir-
mou o favoritismo conquistando o bicampe-
onato da categoria Masculino A e Alexandre 
Almeida venceu a categoria B merecidamente, 
após muito esforço nos treinos e dedicação ao 
esporte, como afirma o instrutor Pedro.

Destaque para o vice-campeão da 
categoria Masculino B, Samuel Barbosa, que 
apresentou sua técnica apurada por já ter pra-
ticado o esporte quando criança. Ele promete 
bons jogos no ano que vem na categoria A.

As tenistas também tiveram gran-
des atuações. A campeã Rosana Mendes apre-
sentou bastante regularidade em seu jogo e 
recebeu o troféu, após uma partida consisten-
te. A participante Débora Carolina ficou com o 
segundo lugar.

Os organizadores agradecem e 
apontam a importância do apoio do Clube 
nos eventos esportivos realizados e esperam 
fazer um torneio ainda mais competitivo, com 
a evolução constante dos alunos, no ano que 
vem.


