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Está chegando o Arraial do Ipê! É 
hora de comer canjica, pamonha, 
tomar quentão, assistir às qua-

drilhas e dançar um bom forró! Tudo 
aproveitando o friozinho que começa a 
aparecer na capital. 

Neste ano, o tradicional 
evento ganhou uma função solidária. 
Seis entidades assistenciais participam 
juntamente com o clube da organização 
do evento: Abrigo N. Sra. da Pie-
dade - Lar das Vovós; Associação 
Casa da Gente; Abrigo Imã Tereza 
de Jesus e o Instituto Manjedoura, 
Instituto Luz e Humildade e Asso-
ciação Mineira do AVC. Voluntários 
das Instituições trabalharão nas 
barracas de alimentação do evento 
numa grande corrente de solida-
riedade. Além da equipe do Acimar 

Ingressos

Sócio
. R$ 5 antecipado

. R$ 10 no dia do evento

Não sócio
. R$ 15 antecipado

. R$ 20 no evento

que será responsável pelo serviço de 
bebidas de todo o evento. 

Entre as comidas e bebidas 
típicas vendidas citamos: Milho verde, 
bolo de milho, curau, pé de moleque, 
feijão tropeiro, canjica, quentão, cal-
dos, cachorro quente, pipoca, espeti-
nhos, mini pizzas etc. 

O Arraial da Solidariedade 
do Ipê será no dia 4 de julho, sábado 

a partir das 19 horas. A Banda Expresso 
Hits promete animar a todos com seu 
repertório eclético. Brinquedos e brinca-
deiras garantem a folia da criançada e a 
tranquilidade dos pais, além da tradicio-
nal quadrilha improvisada que integra a 
todos num grande baile. 

Venha se divertir, traga seus 
amigos para dançar, saborear boa comida 
e ainda contribua para uma boa causa so-

cial. Diversão aliada à solidariedade. 
Os ingressos já estão à 

venda. Preços especiais para venda 
antecipada e para sócios do Clube. 
Não deixe para a última hora. Garan-
ta já o seu ingresso promocional. En-
tre em contato com a secretaria do 
Clube pelo telefone 3224-9600 ou 
ipe@clubedoipe.com.br. Você tam-
bém pode adquirir o ingresso nas 
empresas. Confira abaixo os valores 
e pontos de venda.

Onde Comprar

ECA: Laércio ou Diego - 14º andar 

AMS: Gileno Galvão ou no RH sala 

802

SABARÁ: Sergio Tanaka

BBA/Contagem: Crebel

IPÊ/ Secretaria: Viviane / Ângela



Editorial

Com a 
c h e g a -
da da 

época de frio, 
os corações se 
veem aqueci-
dos pelo nobre 
sentimento de 
solidariedade. 
Muitas são as 
campanhas para arrecadação de agasa-
lhos entre outras ações sociais. O Clube 
do Ipê, ciente de seu papel, também reali-
za ações e eventos de caráter social. 

A Festa Junina, tradicional 
evento do calendário do Clube, sem-
pre teve esse perfil. Durante anos, a 
arrecadação de alimentos foi o prin-
cipal meio de acesso dos sócios ao 
evento. Neste ano, modificamos um 
pouco a proposta do evento a fim de 
beneficiar as instituições apoiadas em 
suas reais necessidades de atuação.  
Assim surgiu a proposta de fazer o 
primeiro Arraial da Solidariedade do 
Clube do Ipê. 

 O clube fez parceria com 
seis organizações assistenciais para 
a realização da festa. As instituições 
vão preparar e vender os produtos 
típicos. Esperamos que você, sua fa-
mília e amigos estejam conosco com 
“corações aquecidos” contribuindo 
para causa social.

Convido a todos os sócios, 
familiares a amigos a festejarem co-
nosco! Desejo que a costumeira ale-
gria e diversão tão tradicionais nas 
festas juninas do clube sejam ainda 
maiores neste ano. 

Contamos com a participa-
ção de todos.

Laércio Aparecido Vítrio
Diretor Social

Um calor que 
vem do coração

Dezoito graus era a temperatura 
média da água da piscina do Ipê, 
nos meses de junho e julho, antes 

da implantação do sistema de aquecimen-
to. A baixa temperatura da água somada 
à sensação térmica do ambiente afastava 
a frequência e utilização regular do Clube 
nessa época do ano.

Hoje, graças ao aquecimento, a 
piscina é utilizada diariamente. A tempera-
tura da água atualmente é mantida em 28 
graus conforme orientação do fabricante. 

Como resultado, as aulas de 
natação e hidroginástica no Ipê são um 
sucesso. A modalidade, que no passado 
enfrentava problemas de baixa frequência 
de alunos, vem ganhando a cada dia novos 
adeptos que frequentam a piscina até mes-
mo à noite. 

Em parceria com a empresa 
Barbatana Atividades Aquáticas, desde o 
inicio fevereiro deste ano, as aulas são re-
alizadas de terça a sexta-feira nos turnos 
manhã, tarde e noite, conforme disponibi-

A gestão de documentos sempre foi 
um desafio para o Ipê. Com mais 
de 50  anos de história, muitos do-

cumentos do arquivo inativo eram encami-
nhados para arquivamento em áreas das em-
presas do grupo o que tornava mais difícil 
o acesso em caso de necessidade de resgate. 

Pensando em propiciar a melhor 
gestão documental, a secretaria iniciou, no ano 
passado, um trabalho de revisão dos processos 
de organização e gerenciamento de arquivos. 

As funcionárias da secretaria, Ta-
lita e Viviane, foram responsáveis pelo traba-

Ipê 28 graus
lidade de vagas. Sócios do Ipê possuem 
preços especiais. Venha usufruir deste 
benefício. Faça uma aula experimental e 
consulte a disponibilidade de horários e 
vagas. Informe-se na portaria do Clube ou 
diretamente com o professor Beto pelo 
telefone 31 9757-0002 ou e-mail betoa-
campamentos@yahoo.com.br 

E para você, que não esteve 
no Clube nos últimos meses, não é ne-
cessário esperar o verão! Fique tranqui-
lo! Água gelada não é mais um problema. 
Mesmo durante o outono e inverno é 
possível vir ao Clube, fazer uma ativi-
dade esportiva, en-
contrar amigos, e 
tomar um banho 
relaxante na pisci-
na. Aproveite os fi-
nais de semana de 
junho e as férias es-
colares e venha com 
sua família e amigos. 
Esperamos você!

Gestão de Documentos
lho que compreendeu desde a organização 
do espaço físico adequado, sistema de identi-
ficação e até a padronização dos métodos de 
arquivamento. 

O novo arquivo, anexo à secre-
taria, permite mais agilidade no resgate de 
documentação. Nele estão arquivados todos 
os processos relativos a sócios, arquivos ad-
ministrativos, registros financeiros, de obras 
bem como todo o registro de história do Clu-
be do Ipê. Agora, todo acervo de documentos 
do clube está preservado e será gerenciado 
de forma segura.



 Vôlei feminino

No dia 23 de maio, a equipe fe-
minina de vôlei do Ipê recebeu 
o Clube Belo Horizonte para 

um amistoso. Na opinião da instruto-
ra Gabriela, eventos como esses são 
importantes para treino e integração 
das atletas e devem ser realizados com 
frequência. 

Estão previstos outros 
amistosos com os clubes Itapõa, Caste-
lo, Oásis, Santa Marcelina. É uma forma 
de estimulo diferente, importante para 
a prática do esporte, opina Gabriela.

Um novo espaço para treinamentos será inaugu-
rado. Equipado com equipamentos de vídeo e 
teleconferência, estará apto para receber reuni-

ões de executivos das empresas do Grupo ArcelorMittal.  
Mobiliada com requinte e sofisticação, a sala está loca-
lizada na área do Deck, abaixo da secretaria. A previsão 
é que seja inaugurada até meados de julho quando será 
incorporada ao portfólio de locações no Clube.

Esporte

Peteca

Dia 14 de junho, começou mais um torneio de Peteca. 
Mais de 30 atletas, entre sócios e convidados, estão es-
quentando as manhãs de domingo no Clube. Há disputas 

em diversas modalidades. Venha conferir e faça parte da torcida! 

Treinamentos para executivos

Você sabe a 
importância de deixar seus 

dados cadastrais atualizados? 
Saiba que assim é mais fácil deixar 

você bem informado sobre os eventos e ativi-
dades do Clube. Se você alterou recentemente 
o número de telefone fixo, celular, e-mail ou 
endereço ou ainda alterações no estado civil ou 
número de dependentes entre em contato com 
a secretaria e faça a atualização de seus dados 
junto ao clube. Você também pode retirar o for-
mulário na recepção do clube, ou ainda solicitar 

por e-mail. Outras informações: 3224-9600 
ipe@clubedoipe.com.br

Atualização cadastral
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Perfil

Brenda Barbosa Polito Pi-
cón iniciou sua trajetória 
no grupo em março de 

1993, como estagiária. For-
mou-se e logo assumiu o ser-
viço social da unidade de Belo 
Horizonte chegando hoje à Ge-
rência de Promoção da Saúde 
de Belo Horizonte, Carbonita 
e Sabará. Na função, ela cuida 
principalmente das demandas 
dos beneficiários na utilização 
do plano, apoio em demandas 
de maior urgência de atendimen-
to além de todas as questões ge-
renciais pertinentes à unidade de 
saúde. 

Casada com Alexandre 
Picón Murer, dentista credencia-
do pela ABEB, o casamento deu 
origem à família Polito Picón uma 
união entre a descendência italia-
na de Brenda e a de espanhóis por 
parte da família do esposo. 

O casal possui hoje 
dois filhos: Enzo, de 10 anos, e 
Lorenza, de 6 anos. Vivem uma 
rotina corrida,  desafiados a con-
ciliar a agenda entre as exigências 
profissionais e a necessidade de 
passar e acompanhar o desenvol-
vimento das crianças. Dedicados, 
dividem-se para levar e buscar os 
filhos na escola e almoçam em casa 
diariamente. “Mesmo trabalhando 
longe de casa, acho importante en-
contrá-los durante o almoço para 
não ficar sem vê-los durante todo 
o dia”, explica Brenda.

Entre os hobbies, 
Brenda cita a leitura de romances, 
técnicos da área de saúde, revis-
tas informativas. Também gosta 
de ir ao cinema e assistir a filmes 
em casa. Conta que, atualmente, 
graças ao papel de mãe, tem as-
sistido principalmente aos filmes 
preferidos dos filhos. As seções 
familiares dividem-se entre filmes 
infantis e desenhos, preferidos da 
caçula Lorenza e filmes de aventu-
ra e ficção preferidos por Enzo que 
já caminha para a adolescência. 

Dedicação à família

O Clube do Ipê acaba de 
constituir sua comis-
são interna de preven-

ção de acidentes. 
Cabe à Comissão 

fiscalizar o uso de equipamen-
tos de proteção individual bem 
como promover a conscienti-
zação para a saúde e segurança 
no trabalho. 

No dia 19/05, foi 
realizado um treinamento com 
toda a equipe de funcionários 
do Ipê sobre identificação de 
riscos e prevenção de aciden-

Cipa

tes. O presidente do Clube do 
Ipê, José Henrique de Paiva, 
abriu o evento abordando o 
papel da Cipa e a importância 
da conscientização de todos 
os colaboradores sobre os 
aspectos ligados à saúde e à 
segurança do trabalho.  

A constituição da 
comissão interna no clube faz 
parte do planejamento e revi-
são de procedimentos de se-
gurança em atendimento aos 
requisitos legais do Grupo Ar-
celorMittal. 

Estes também agradam ao gosto 
do pai que acompanha sempre que 
possível. 

Para ela, a família é 
prioridade e todo o tempo livre é 
dedicado às crianças, seja ajudando 
nos deveres de casa seja no lazer. 
Gostam de viajar para o sítio da 
família ou cidades próximas a Belo 
Horizonte para passar o final de se-
mana. Também viajam no período 
de férias escolares. “Estamos sem-
pre juntos, as crianças são muito 
tranquilas e acompanham bem nos-
sa rotina”, conta. De vez em quando 
o casal “escapa” deixando os filhos 
com os avós para sair com amigos 
a restaurantes e bares mais infor-
mais. Cultivam também o habito de 
receber os amigos em casa. Brenda 
também cultiva grandes amizades, 
fruto do convívio entre os colegas 
da ABEB, estendendo as relações 
para além da empresa. 

Tornaram-se sócios do 
Ipê em 2005, logo após o nascimen-
to do primeiro filho, pensando uma 
mais opção de lazer. Moram no bair-
ro Itapõa, na regional da Pampulha, 
próximo ao Ipê. São frequentes nas 
Festas Juninas, na Festa das Crian-
ças e, sempre que possível, as crian-
ças trazem os amigos para brincar 
no Clube nos finais de semana. O 
que as crianças mais gostam no Clu-
be? A resposta é imediata: a piscina! 
Enzo acrescenta que o aquecimento 
foi muito bom, mas na opinião dele 
a água ainda poderia ser mais quen-
tinha, opina.

Desde março, o Clube aderiu à campanha de 
economia de água e energia elétrica. Segundo o gerente 
administrativo, Apolônio Matarelli, os resultados foram 
expressivos, “realizamos um trabalho de conscientização 
com funcionários e associados e registramos uma redução 
de cerca de 35% no consumo de água durante a campa-
nha”, conta. 

Apesar dos resultados positivos iniciais, a meta 
é reduzir ainda mais o consumo, principalmente de ener-
gia elétrica. Apolônio convida e desafia a todos os sócios 
a incorporarem a economia como parte de seus hábitos. 
Na opinião dele, “é importante que todos se envolvam e 
atuem de maneira consciente em relação ao consumo de 
recursos seja em casa ou em locais públicos”. 

Conscientização


