
Informativo do Clube do Ipê - nº 80 - Abr/Mai/Jun 2018

Arraial da Solidariedade 
Vem aí a Festa Ju-

nina do Clube do Ipê. 
Anote na agenda! O 4º 

Arraial da Solidariedade Clu-
be do Ipê será realizado no dia 

30 de junho, sábado, a partir das 
18h. A tradicional quadrilha im-
provisada e a banda AP50 prome-
tem não deixar ninguém parado. 

Estarão disponíveis brin-
quedos infláveis e monitores, 
para conforto dos pais e diver-
são das crianças. O Arraial do Ipê 
é também muito esperado por 
aqueles que curtem as tradicio-
nais comidas e bebidas típicas 
como: canjica, quentão, caldos, 
pé de moleque, algodão doce, 
pipoca, churrasquinhos entre 

outras guloseimas de dar 
água na boca. 

Venha se divertir, sa-
borear boa comida e contribuir 
para a causa social.   Programe-
-se! Recomenda-se também 
evitar misturar bebida e direção, 
portanto, a diretoria social sugere: 
Se for beber, não dirija, peça caro-
na a amigos ou utilize táxis e vans. 
Segurança em primeiro lugar!

Os ingressos já estão à ven-
da na secretaria, nas empresas do 
Grupo ArcelorMittal e instituições 
apoiadoras. Não deixe para a úl-
tima hora. Preços diferenciados 
para sócios e não sócios. Com-
pre seu ingresso antecipado até 
29/06 com desconto. 



Como gestores, somos levados 
constantemente a repensar a utiliza-
ção dos recursos e novas formas que 
venham estimular a produtividade. É 
preciso criatividade, dinamismo, no-
vas estratégicas, ânimo e coragem. A 
gestão deve estar cada vez mais vol-
tada para os clientes e consequente-
mente para sua satisfação. 

O Clube está empenhado em su-
perar seus limites e tornar-se referên-
cia de lazer, esporte e integração social 
entre os funcionários das empresas 
ArcelorMittal no Brasil. Nesse biênio, 
o Clube manteve sua habilidade, cria-
tividade e ousadia para dar respostas 

rápidas e eficazes visando superar os 
desafios. Conseguimos manter os in-
vestimentos planejados graças a uma 
gestão orçamentária arrojada. Manti-
vemos nossa eficiência na aplicação e 
alocação dos recursos.

Mais do que isso, o bem-estar 
do associado e de sua família é par-
te fundamental do nosso negócio. 
Atuamos sempre com esse foco, seja 
criação de projetos, obras, reformas 
ou simplesmente na adequação de 
nossos procedimentos e regulamen-
tos internos. 

Nesse sentido, temos a grata 
satisfação de divulgar a recente al-

teração do nosso 
estatuto, valori-
zando ainda mais 
a família como 
você confere ainda nessa edição. 
Também nessa edição você fica por 
dentro de nossa programação social e 
esportiva. São muitas oportunidades 
para você divertir ou se integrar so-
cialmente. Queremos que você e sua 
família possam estar cada vez mais 
inseridos na vida e na rotina do Clube. 
Contamos com a participação de to-
dos em nossos eventos e atividades.

José Henrique de Paiva
Presidente

em destaque
Eventos

Opinião
Nossa Gestão Participativa

1) Nunca é tarde para começar: o 
esporte pode ser aprendido e 
praticado por pessoas de todas 
as idades.

2) A prática do esporte favorece a 
sociabilização e o início de no-
vas amizades.

3) O tênis trabalha e fortalece os 
músculos dos braços, pernas, 
abdome, ombros e costas de 
forma prazerosa.

4) A modalidade esportiva ajuda a 
perder peso. Em uma hora de 
jogo é possível queimar de 500 
a 800 calorias.

5) A bola pode ser disparada a 
mais de 200 km/h. O prati-
cante ganha agilidade, tempo 
de reação e  reflexo.

6) Desenvolve o senso de direção 
e a coordenação motora.

7) Jogar tênis libera endorfina e 
ajuda a reduzir a ansiedade e o 
estresse.

8) O esporte não tem contato fí-
sico o que o torna uma moda-
lidade com menos chance de 
lesões.

Viu só? O tênis é uma exce-
lente opção para quem está pla-
nejando iniciar uma atividade físi-
ca, traz diversos benefícios físicos, 
mentais e emocionais. No Ipê, as 
aulas acontecem de segunda a 
sexta-feira, de 17h às22h, e aos 
sábados, de 8h às 12h. Preços 
especiais para sócios do Ipê. En-
contre o horário que melhor aten-
da à sua necessidade.

Ipê Open de Tênis

Seguindo o suces-
so do último torneio, a 
Copa Ipê Open de Tênis 
superou as expectati-
vas. O evento contou 
com a participação de 
mais de 60 atletas en-
tre sócios, funcionários, 
alunos e convidados que 
disputaram em 5 cate-

gorias: A;B;C;D e duplas, 
aos sábados e domin-
gos, ao longo dos meses 
de março a abril.Confira 
algumas fotos do even-
to. Venha participar das 
atividades esportivas. 
Confira, a seguir, alguns 
motivos para fazer do 
tênis o seu esporte!

8 razões para você 
começar a jogar tênis



Legal
Esporte

Tome
Nota

Segurança 
ampliada 

Além dos investimen-
tos e procedimentos de 
segurança adotados, o Ipê 
ampliou o sistema de moni-
toramento por câmeras de 
segurança, garantindo a co-
bertura em todas as áreas.

Corredores do Ipê
No dia 25 de março, domingo, 

mais de 60 atletas, entre sócios e vi-
sitantes e frequentadores da acade-
mia do Ipê, participaram da Corrida 
em Apoio à Polícia Federal no com-
bate à corrupção. 

Ipê registrado no CREF/MG
Agora o Clube é Registrado no Conse-

lho Regional de Educação Física. O registro 
tem por objetivo garantir que a atividade 
física seja praticada com saúde e segu-
rança em um ambiente que tenha equipa-
mentos e condições físicas adequadas e 
sob a coordenação de um Profissional de 
Educação Física. Mais segurança para você 
e sua família.

Em 2009, atendendo à exi-
gência legal, em função do novo 
Código Civil Brasileiro, a direto-
ria aprovou o novo Estatuto e 
Regulamento Interno do Clube. 
Agora, novas mudanças benefi-
ciam e valorizam ainda mais a fa-
mília. “É claro que não podemos 
atender aos pedidos de todos, 
mas acreditamos que muitos se-
rão beneficiados”, afirma o pre-
sidente José Henrique de Paiva. 

A principal novidade e que 
irá beneficiar a muitos é que, 
agora, filhos de sócios e suas 
famílias e dependentes podem 

permanecer como sócios do 
Ipê vinculados aos beneficiários 
efetivos (pais). Mas há prazos 
e condições a serem seguidos, 
orienta o gerente administrativo 
do Clube, Apolônio Matarelli: “Os 
sócios devem buscar conhecer 
o novo Estatuto e Regulamento 
Interno e tomar conhecimento 
das regras, direitos e deveres”. 
Acesse o site (www.clubedoipe.
com.br) e faça o download da 
versão digital, ou entre em con-
tato com a secretaria pelo tele-
fone 3224-9600 e esclareça 
suas dúvidas.

Estatuto valoriza a família
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Expediente

Click do Sócio

Marco Antônio Ramos atuou como 
vice na Gestão de Iriênio Martins, assu-
mindo posteriormente a presidência a 
convite da então ABEB. “Naquela época, 
a demanda era muita, pouco recurso e 
muita criatividade,” explica, “atuar nesse 
contexto só era possível porque manti-
nham uma gestão participativa, sempre 
com muito diálogo com os sócios.”

Em sua gestão, bailes, sextas dan-
çantes e domingos musicais eram fre-
quentes no Clube. Além da realização da 
Festa das Crianças, concurso Garota Ipê 
e Garota Piscina da FECEMG. O Clube 
contava com um expressivo número de 
sócios, tanto que por um certo período 
foi necessário proibir a venda de convi-

tes a visitantes. 
Sua contribuição foi ampla: desde 

a administração, alteração no regu-
lamento interno face a necessidades 
de aumento de arrecadação, parce-
rias estratégicas que beneficiaram o 
Clube com doações de equipamentos 
tecnológicos para informatização da 
secretaria; instalação de catraca na 
portaria, aquisição de armários para 
vestiários e obras como reforma da 
sauna masculina; construção da sauna 
feminina, construção de novo salão de 
sinuca e instalação de um novo sistema 
de duchas. A gestão também era bas-
tante atuante na área esportiva. Com 
frequentes e concorridos torneios es-

portivos in-
terclubes e 
excursões in-
termunicípios 
para realiza-
ção de jogos e 
amistosos. 

Mas talvez tenha sido na área so-
cial sua maior contribuição. Em novem-
bro de 1991, foi inaugurada a Galeria 
dos Presidentes evento que contou 
com a presença de vários convidados 
ilustres entre ex-presidentes e direto-
res do Clube e da Belgo. O sofisticado 
evento, em homenagem à história e 
memória do Clube,contou ainda com a 
participação de um pianista. 

A vida é um lapso de tempo
Marco Antônio Ramos é sócio do 

Ipê, há mais de 30 anos, desde que foi 
admitido na Belgo. Quando jovem, mo-
rava com a família, próximo à Pampulha, 
no bairro Santa Amélia. Os anos se pas-
saram, casou-se, criou os filhos partici-
pando ativamente do Clube. 

Começou sua carreira como auxi-
liar de escritório da CSBM. Era um sócio 
atuante e assim foi se inserindo na ro-
tina do Clube até que surgiu o convite 
para participar da diretoria. Saudoso, 
fala “naquele tempo, a gente era feliz e 
sabia disso”. 

Marco conta que, em sua juventu-
de, sempre foi muito vaidoso, mas que 
apesar disso, buscou cultivar um lado 
humano, pautado no diálogo com to-
dos de todos tipos e níveis hierárquicos 
sem distinção, característica marcante 
da sua gestão.Para ele, atuar no Clube 
foi um grande aprendizado “um back-

ground para lidar com todos os tipos de 
pessoas e situações.” Cita com orgulho 
e gratidão o trabalho e a história que 
construiu na Belgo Mineira e no Ipê e 
que “me deram essa roupagem de vida”.

Ainda na Belgo, atuou também 
como gerente financeiro no ECA, de-
pois como Diretor Financeiro da BMF 
até se aposentar e atuar como con-
sultor de empresas em Santa Catarina 
onde morou por 14 anos. De volta a 
Minas, pretende curtir um pouco mais 
a vida. “A gente quer curtir. Enquanto 
a gente tem saúde temos que correr 
atrás das coisas que nos dão prazer.”

Atualmente, dedica-se à constru-
ção de uma casa no interior, próximo a 
Belo Horizonte, onde mora com a es-
posa. “Minha expectativa para o futuro 
é, com a graça de Deus, ter saúde para 
queimar todas as economias, viajando, 
conhecendo novos lugares, aproveitan-

do a culinária principalmente, cervejas e 
cachaças artesanais”, revela.

“Eu quero é aproveitar [...] A vida 
é um lapso de tempo, não sabemos 
quanto tempo de vida temos. E mais 
que aparência, mais do que ter, é ser”.  É 
isso que estamos buscando agora. Não 
me arrependo de nada, talvez do que eu 
não tenha feito por cautela demais.

Marco Antônio Ramos - Gestão 1990 a 1992

As crianças 
adoram brincar, 
o parquinho é 
ponto de encontro. 
Os brinquedos 
garantem diversão 
e diferentes 
estímulos para as 
crianças. 

Tradicional do Clube. A “Pelada do Juarez” completa 16 anos em 
setembro. O Grupo se reúne todos os sábados de 8h às 13h.


