
O ano de 2015 começa reche-
ado de boas energias para 
aqueles que optarem por pas-

sar a virada no Clube do Ipê! A festa 
de Reveillon deste ano promete ser 
inesquecível.  

O Reveillon no Ipê é tradi-
cional e reconhecido como uma dos 
melhores eventos de fim de ano da Re-
gião da Pampulha. Reunindo ambiente 
familiar e descontraído com um toque 
de sofisticação. O evento será realiza-
do no salão de festas da Sede Social, 
modelo já adotado com sucesso em 
anos anteriores. O ambiente irá con-
templar mesas de oito lugares. 

As atrações prometem 

agradar em cheio: Marcia Prímula 
e banda vão comandar a festa da 
virada com muita animação e rit-
mo. Para garantir a comodidade e o 
bom atendimento, novamente será 
adotado o serviço “all inclusive” que 
oferece aos convidados completo 
serviço de alimentação e bebidas. 
Uma das novidades deste ano será o 
serviço de barman. 
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A pesquisa é hoje fundamental para que 
qualquer organização que busque aten-
der cada vez melhor a seus clientes. 

Pensando nisso, a Diretoria do Clube do Ipê está 
empenhada em conhecer melhor o perfil e a opi-
nião de seus sócios para promover melhorias no 

atendimento e na programação social. Ao longo 
dos próximos meses serão realizadas algumas 
pesquisas e enquetes on line e presencialmen-
te no Clube. Apoie a iniciativa respondendo aos 
questionários, que serão enviados por e-mail. 
Sua participação é muito importante!

já chegou no Ipê!

Cardápio: Tábua de frios, 
mini porções, salgados variados, 
mesa de massas com cheff ao 
vivo, doces e mesa de café da ma-
nhã.

Bebidas: cerveja, refrige-
rante, água, espumante, coque-
téis e caipifrutas. 

Visando ao conforto e a 
segurança dos participantes, a 
diretoria incentiva à utilização de 
táxis na ida e na volta da festa. 

As mesas já estão à venda 
na secretaria do Clube. Aproveite 
as condições especiais de paga-
mento para reservas antecipadas. 
Garanta seu lugar num dos melho-
res Réveillons da Pampulha. 

Queremos ouvir você!



Editorial

E       M junho 
deste ano, 
recebi o 

convite para in-
tegrar a diretoria 
do Ipê na área 
administrativa. 
Convite que mui-
to me alegrou, 
principalmente 
pela oportunida-
de de contribuir 
para que o Clube de que tanto gosto se desenvolva 
ainda mais. Claro, é também um desafio conciliar a 
rotina corrida que temos profissionalmente com uma 
atividade voluntária. O que exige muita dedicação e 
também paixão pelo trabalho.

Frequento o Ipê desde os primeiros anos 
como funcionário do Grupo. Na condição de sócio, 
acompanhei as principais melhorias implantadas ao 
longo dos últimos anos. Considero que o Ipê dispõe 
hoje de uma infraestrutura completa e adequada ao 
atendimento, capaz de cumprir com a missão de ser 
um “braço” das empresas do Grupo ArcelorMittal na 
promoção da saúde e qualidade de vida de seus funcio-
nários. Mas ainda temos muitos desafios e oportuni-
dades de melhoria, sobretudo na gestão empresarial. 

Nós da diretoria estamos empenhados em 
conduzir o Clube a um processo contínuo de profissio-
nalismo e evolução. Profissionalizar a gestão, buscar 
a satisfação dos clientes e estar atento às exigências 
sociais é fator determinante para a sustentabilidade. 
Nesse caminho, buscaremos conhecer melhor as expec-
tativas e opiniões de nossos associados a partir de pes-
quisas e enquetes que serão realizadas ao longo dos 
próximos meses, anunciadas nesta edição. Participe 
conosco deste processo!

Luiz Carlos Sant´Ana Terenzi
Diretor Administrativo

O Clima está quente e nada melhor 
do que passar um final de sema-
na refrescante, curtindo a família. 

Pensando nisso, a programação de sába-
dos do Clube do Ipê traz novidades. 

Desde o final de outubro, au-
las de Hidroginástica gratuitas e recrea-
ção infantil aos sábados com monitores 

garantem o fim de semana refrescante, 
descontraído e seguro para toda a fa-
mília. Agora você não tem mais motivos 
para ficar em casa. Pais podem se diver-
tir com segurança enquanto seus filhos 
participam das atividades de recreação. 
Diversão e entretenimento para toda a 
família! Participe!

Pintura facial e mini gincana são algumas das atividades realizadas aos sábados.

F azer atividade física no Clube do 
Ipê está cada dia melhor. Além de 
contar com um ambiente fami-

liar e aconchegante, foram adquiridos 
novos equipamentos para treino aeró-
bico: mais uma esteira e um aparelho 
elíptico. 

O instrutor Fábio Costa 
explica que a esteira é o equipamento 

“Seu trabalho irá tomar uma grande 
parte da sua vida e o único meio de 

ficar satisfeito é fazer o que você acre-
dita ser um grande trabalho. E o único 

meio de fazer um grande trabalho é 
amando o que você faz.”

(Steve Jobs)

Dedicação, 
profissionalismo e paixão

Novidade: Sábado especial

Novos equipamentos na Academia
mais usado na academia e a aquisição 
de mais um equipamento diminui a 
espera para a utilização nos horários 
de pico. Já o elíptico é um aparelho 
que simula uma caminhada e corri-
da, entretanto com menor impacto. 
Ainda segundo o instrutor, agora a 
academia está muito mais completa 
proporcionando o trabalho dos prin-

cipais grupos mus-
culares.

Aprovei-
te mais essa novida-
de e matricule-se na 
academia do Clube 
do Ipê que é gratuita 
para sócios e depen-
dentes.  Informe-se 
sobre os melhores 
horários para fre-
quentar e sobre pro-
cedimentos médicos 
necessários. Não 
perca essa oportuni-
dade!



Com a chegada do verão, as atividades 
físicas aquáticas costumam ganhar 
novos adeptos. A natação é um dos 

esportes mais completos porque auxilia na 
perda de peso, corrige a postura, melhora 
a capacidade respiratória, aumenta o condi-
cionamento físico, entre outros benefícios. É 
indicada para todas as idades, inclusive para 
gestantes e bebês. Já a hidroginástica, por 
exemplo, combina momentos de relaxamen-
to com os de exercícios musculares, que re-
sultam em ganho no condicionamento físico.

O instrutor de natação do Clube 
do Ipê, Beto explica: “A vantagem de praticar 
esportes na água é, acima de tudo, a redução 
de todo e qualquer tipo de impacto. Entre os 
benefícios para quem adere à prática es-
portiva na água estão o aumento da 
resistência física e cardiopulmo-
nar, assim, como uma me-
lhora da coordenação 
motora.”

Benefícios de esportes aquáticos

Aproveite o clima quente da pri-
mavera e a proximidade da chegada do verão 
e inscreva-se nas aulas de natação e hidrogi-
nástica do Clube. As inscrições estão abertas! 
As turmas encontram-se duas vezes por se-
mana. Estão disponíveis vagas nos turnos 
manhã, tarde ou noite para adultos e 
crianças. Está prevista ainda uma 
turma especial para natação 
infantil aos sábados. 

Preços especiais para sócios. Informe-se 
na secretaria do Clube pelo telefone: 31 
3224-9600 ou pelo e-mail ipe@clubedoi-
pe.com.br



Bruno Albuquerque Severi, contador, 
iniciou sua carreira no Grupo na 
CAF, hoje ArcelorMittal Florestas e 

posteriormente foi transferido para a Bel-
go, hoje ArcelorMittal. Nascido em Belo 
Horizonte, filho de pai Italiano e mãe bra-
sileira, casado com Débora e pai de dois fi-
lhos: Ana Carolina, de 8 anos, e João Vitor, 
de 4 anos. 

Discreto e dedicado à família, 
Bruno reserva o tempo livre para curtir os 
filhos e a esposa. O principal programa de 
final de semana é ir para a casa de seus 
sogros onde os filhos se divertem na com-
panhia dos avós. “Casa da Vó é o lugar 
onde pode tudo! Comer a vontade, brincar, 
enfim, fazer a festa, semelhante ao Ipê. O 
Clube é como a segunda Casa de Vó, brin-
ca.” 

A família também gosta de 
passar os finais de semana no Clube. Só-
cio há aproximadamente 25 anos, Bruno 

recorda vários momentos como 
encontros de amigos e festas 
da empresa. “Os churrascos do 
Ipê são muito bons”, enfatiza. 
Destaca também a evolução no 
atendimento do Clube princi-
palmente na infraestrutura, se-
gurança e portaria. 

“Presenciei muitas 
mudanças, sou da época em que 
o Clube nem tinha um jornal”, 
comenta. Para ele toda a evolu-
ção do clube nos últimos anos é 
resultado da dedicação e o en-
volvimento da diretoria sempre 
atenta às demandas do Clube. 
Elogia e cita várias obras. A mais recente, a 
piscina aquecida, já foi testada e aprovada 
pelas crianças. Lamenta vir ao Ipê menos 
do que gostaria em função da rotina e dos 
compromissos sociais e de família. 

Mesmo com a rotina corrida, 

Bruno encontra tempo para praticar tênis 
semanalmente e incentiva os filhos a prati-
carem esportes.  Para ele, “o esporte é im-
portante para o desenvolvimento pessoal 
e intelectual, ensina a trabalhar em equipe, 
dividir espaço entre outras importantes li-
ções de vida”, argumenta.  

Expediente
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Perfil

A festa das crianças foi um suces-
so! Cerca de 300 crianças estiveram presen-
tes distribuindo sorrisos no último dia 12 de 
outubro. As fotos já estão disponíveis no site 
do Clube. (www.clubedoipe.com.br) Confira a 
seguir alguns dos clicks registrados no evento.
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