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A Festa das Crianças do Ipê 
é o evento mais esperado do 
ano. No ano passado, show de 
Mágica, guloseimas, pintura Fa-
cial, oficina de bichinhos de ba-
lão, brinquedos infláveis e a pre-
sença dos personagens foram as 
principais atrações. Em breve, 
você poderá trazer seus filhos 
e netos para  mais uma grande 
festa que promete marcar mais 
um domingo especial em família. 
Acompanhe a programação e a 
divulgação da data nos canais de 
comunicação do Clube.

Nova programação social e esportiva

A primavera está chegando e com 
ela uma nova programação social e es-
portiva. Agora, todos os domingos, o 
Clube do Ipê traz atividades variadas 
para integrar e divertir as famílias. 

Música ao Vivo, aulão de hidro-
ginástica, oficinas e gincanas infantis 
combinados à realização de jogos e 
amistosos esportivos são algumas das 
atividades que prometem revitalizar os 
finais de semana do Ipê no segundo se-
mestre.

A nova programação é uma inicia-

tiva conjunta da nova diretoria 
do Ipê, tendo à frente o diretor 
Social, Helton Júnio da Silva, e 
o de Esportes, Gileno Silva Gal-
vão, com objetivo de incentivar 
a participação e aumento da 
frequência dos sócios e famí-
lias no Clube. 

Aproveite que o calor e 
primavera chegaram ao Ipê e progra-
me-se para passar domingos especiais 
no clube. Traga sua família, amigos e 
convidados. 

Se você aprovou a ideia, agora é só 
ficar de olho na programação que será 
divulgada nos canais de comunicação 
como e-mail, site e quadro de avisos. 
Caso você não esteja recebendo as co-
municações do Clube, basta entrar em 
conto pelo e-mail ipe@clubedoipe.com.
br ou 3224-9600 e solicitar o seu ca-
dastro ou atualização de dados. 

Vem aí Festa 
das Crianças



Opinião
Nossa

O Clube do Ipê é considerado 
por todos nós uma extensão da nossa 
casa, local onde nos divertimos e des-
cansamos do corrido dia a dia.

Desta forma, manter e cuidar 
deste patrimônio é um compromisso 
não só da Diretoria e do Conselho Fis-
cal, mas também do Associado. Com 
certeza com níveis diferentes de res-
ponsabilidades, mas sempre buscando 
o melhor uso do patrimônio chamado 
Clube do Ipê.

Com empenho e dedicação, 
manteremos firmes e focados em 
nossos objetivos de proporcionar 
o interesse coletivo, reafirmando o 
nosso compromisso de um ambiente 
familiar que proporciona agradáveis 
momentos de lazer.

Com o apoio de todos os associa-
dos e o comprometimento e a com-
petência dos funcionários do Clube, 
temos a certeza que vamos realizar 
grandes conquistas e faremos a cada 
ano um Ipê melhor para todos.

Denner Glaudson de Freitas
Presidente

Cuidar do presente 
para preparar o futuro

No dia 28/8, na Sede da Abertta 
Saúde, tomou posse a nova direto-
ria e conselho do Clube do Ipê para 
o biênio 2018-2020 designada pelo 

Presidente da Abertta, José Antônio 
Gilmenez, contando ainda com a pre-
sença dos membros do conselho fiscal 
empossados. 

Nova Diretoria e Conselho 

Conheça os membros da Diretoria 2018/2020 
Clube do Ipê.
•Presidente: Denner Glaudson de Freitas, • Vice Presidente: José Mauro 
Salvato, • Diretor Administrativo: Luiz Carlos Sant´anaTerenzi, • Diretor 
Financeiro: Adriano de Oliveira Firmo, • Diretor de Esportes: Gileno Silva 
Galvão, • Diretor Social: Helton Júnio da Silva

Conselho Fiscal 2018/2020
• José Henrique de Paiva, • Adriano Teixeira Nogueira, • Rogério Brandão 
Lage, • Werner Duarte Dalla, • Fernando Serva Café CArvalhaes, • Bruno 
Albuquerque Severi, • André Luiz de Souza Carvalho, • Ricardo André 
Aganete

Fazer parte da Diretoria do 
Clube do Ipê tem sido uma experi-
ência única. Desde 2008, compo-
nho a Diretoria do Clube e, neste 
novo biênio 2018-2020, recebi 
a responsabilidade de tornar-me 
Presidente desta Entidade. Agora 
com a missão de direcionar os meus 
colegas Diretores para juntos, tra-
balharmos em função de um clube 
cada vez melhor para todos - mais 
família, mais esporte, mais lazer, 
mais convivência e alegria”.”

Denner Glaudson de Freitas
Presidente

Uma nova gestão, desafios e 
muitos planos. Apesar de sabermos 
que ainda há muito a fazer, co-
lhermos os frutos de tudo que foi 
plantado nos últimos anos. Esta-
mos certos de que continuaremos a 
busca da melhoria contínua de nos-
sos processos e serviços. 

Buscamos um estágio mais 
maduro da gestão. Trabalharemos 
juntos para que a experiência e o 
convívio no Clube se tornem me-
lhores a cada dia. Quem procura 
diversão, entretenimento, esporte, 
tranquilidade, e serviços de quali-
dade encontrará tudo dentro dos 
muros do Ipê. Esse é nosso desafio 
e motivação.

José Mauro Salvato
Vice Presidente

O Ipê é para mim um lu-
gar de refúgio, de prática de 
esportes e lazer. Cuidar do 
bem-estar dos nossos fun-
cionários faz parte do com-
promisso de fazer do Grupo 
um lugar empolgante para se 
trabalhar e contribuir de ma-
neira indireta para o desem-
penho e trabalho em equipe 
dos colaboradores. 

Tenho a gratidão de con-
tribuir com a gestão e profis-
sionalização do Clube, cada 
dia mais alinhado com as di-
retrizes corporativas do Gru-
po ArcelorMittal. 

Luiz Carlos Sant´anaTerenzi
Diretor Administrativo



Legal
Esporte

Solidariedade aquece 
inverno no Ipê

A Festa Junina do Ipê, realizada no dia 
30 de junho, foi um sucesso. A tradicional 
quadrilha improvisada e a banda AP50 ga-
rantiram uma noite especial. As crianças 
também puderam se divertir bastante numa 
área exclusiva para conforto dos pais e ale-
gria das crianças.  

Parte dos lucros arrecadados pelas bar-
racas no evento foram revertidos a causas 
sociais. 

Sou sócio do Ipê há mui-
tos anos e para minha família, ir 
ao Ipê nos fins de semana é um 
dos nossos programas favoritos. 
Tenho dois filhos, o Bernardo, 
com 10 anos, e a Clarice, com 07 
anos, e a diversão favorita deles 
é sem dúvida o futebol, a piscina 

Entrei como sócio do Ipê, em 
2005, e uma das primeiras ativi-
dades em que me envolvi no Clube 
foi a liderança da equipe esporti-
va da ArcelorMittal Sistemas nas 
Olimpíadas do Clube do Ipê.  Um 
trabalho voluntário de organiza-
ção e motivação das equipes que 
sempre realizei com satisfação 
e dedicação. Tive o privilégio de 
atuar em outras gestões como 
membro da diretoria do Clube com 
atuação na área social e agora te-
nho o grato privilégio de assumir 
a diretoria esportiva. O esporte 
sempre fez parte da minha rotina, 
acreditamos que o incentivo ao 
esporte é o aspecto fundamental 
na nossa gestão. A participação 
dos sócios nas atividades espor-
tivas como torneios, academia e 
escolas de esportes nos orgulha, 
pois sabemos do papel e impor-
tância da prática de atividades 
físicas para a saúde e bem-estar. 

Gileno Silva Galvão
Diretor de Esportes

e o parque respectivamente. Eu 
e minha esposa Marilis também 
gostamos de prestigiar as festas e 
damos preferência ao clube quan-
do queremos fazer algum evento 
familiar. A relação custo x benefí-
cio é bastante interessante.

Com relação à nova adminis-
tração, espero que possamos dar 
continuidade ao excelente tra-
balho feito pelo antiga Diretoria, 
em especial ao José Henrique que 
profissionalizou a Administração 
do clube e cujo trabalho resultou 
em um clube com todas as cre-
denciais de um grande clube. Que 
possamos fazer um trabalho que 
seja bem reconhecido pelos sócios 
ao final dessa Administração.

Adriano de Oliveira Firmo
Diretor Financeiro

Nosso objetivo para o novo bi-
ênio é promover a realização de en-
tretenimentos de alta qualidade. Os 
eventos promovidos pelo Clube do 
Ipê são preparados com muito zelo 
e atenção, com foco nos valores so-
ciais, respeito, moralidade e integri-
dade. A equipe de trabalho do clube 
está sempre muito atenta aos inte-
resses dos associados e apoio à di-
retoria. Como desafios para o biênio, 
estamos analisando os projetos de 
melhorias das instalações, valoriza-
ção das atividades esportivas e rea-
lização de eventos para toda família.

Helton Júnio da Silva
Diretor Social

Mais um torneio de Fute-
bol aproxima-se. Atletas, só-
cios e funcionários das empre-
sas reúnem-se, aos domingos, 
numa grande e acirrada disputa. 
Futebol integra atletas e em-
presas, as arquibancadas ficam 
cheias de amigos e familiares 
que acompanham atentamente 
aos jogos.

Cerca de 200 atletas estão 
inscritos, as disputas , estrutu-
radas em chaves, com 8 roda-
das, vão garantir a alta compe-
tividade do torneio. Os jogos 
estão previstos para o mês de 
setembro e estendem-se du-
rante o mês de outubro e no-
vembro. Acompanhe! 

em destaque
Eventos

Futebol empresas



Juarez Rober-
to trabalhava na 
Belgo, na área de 
finanças. Atuou de 
1967 a 1993 e sua 
última função foi a 
chefia do setor de 
Bancos. É formado 

em Administração, Ciências Contábeis 
e Economia pela PUCMinas. Trabalhou 
com Marco Antônio Ramos, presidente 
que o antecedeu e que o convidou para 
integrar sua diretoria e, posteriormen-
te, o indicou a assumir a presidência.

“Era uma época em que o clu-
be possuía poucos recursos, mas 
era grande a vontade da diretoria de 
trabalhar em prol do coletivo, o or-
çamento financeiro era reduzido, tí-
nhamos que fazer muito com muito 
pouco”. Como marcos principais da 
sua gestão, recorda a troca do telha-
do da sede social e das cercas de todo 
o Clube, a realização de obras na tu-
bulação de desvio de água do campo. 

Nas áreas de esportes e social, 
destaca a realização de Olimpíadas e 
campeonatos com grande frequência e 
participação dos sócios. Além da tradi-
cional realização do Torneio de Futebol 
e Festa Junina. “O Clube investia for-
temente em eventos para incentivar 
a frequência e participação dos asso-
ciados e familiares, era muito bom”, 
recorda.  

de Vista
Ponto
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Expediente

do Ipê
Memória

Juarez Roberto 
Gestão 1992/ 1993

Click do Sócio

Juarez conta uma história marcan-
te como sócio, ainda antes de entrar 
para diretoria do Ipê. 

“Fui convidado pelos colegas da 
empresa para me associar ao Ipê e isso 
me trouxe muita sorte”. Meses após 
se associar, o clube realizou um gran-
de baile, em 1969, e sorteou um carro 
zero pela loteria federal. “Fui o vencedor 
do sorteio com o número da carteira de 
sócio do Clube, naquela época, ter um 
carro era um luxo atribuído a poucos, 
mas após isso, nunca mais fiquei sem 
carro”, ri. 

Naquela época, o sócio jogava bola 
nos finais de semana e participava do 
campeonato entre empresas. Trazia 
sempre os filhos e esposa para o Clu-
be. O que mais guarda com carinho do 
clube são as amizades. Sente falta do 
convívio e dos amigos da época. 

”A vida segue outros rumos”, ex-
plica. Pouco depois de encerrar o man-
dato, aposentou-se e, desligando-se 
do grupo, investiu em uma fazenda na 
região do Sul de Minas que administra 
até hoje.

Casado há 41 anos com Inázia, 
“e muito bem casado”, destaca. O ca-
sal possui 2 filhos – Ricardo (40 anos) 
e Carolina (39 anos) e a neta Sofia de 
1 ano e 6 meses. Para ele, o sucesso 
do casamento deve-se à dedicação a 
família. Família de gostos simples. Na 
culinária, por exemplo, feijão, quiabo e 
angu são constantes na mesa. “Comida 
caipira” brinca. Mas sem abusos de co-
mida e bebidas, medida de prevenção 

Escola de Esportes
A escola de esportes do Ipê con-

tinua ativa! Os atletas da academia 
preparam-se para mais uma corrida 
em setembro. As equipes de tênis, vô-
lei e natação também não ficam atrás 
e participam regularmente de torneios 
e amistosos. Faça você também parte 
das atividades esportivas do Ipê! Inte-
gre-se! Informe-se na secretaria ou na 
portaria do Clube. 

Jeito simples de viver

de doenças e controle da pressão.
Na fazenda, a família possui uma 

criação de animais de corte e de cava-
los. O filho Ricardo é engenheiro agrô-
nomo e atua na região do Sul de Minas 
com consultoria, mora na fazenda e 
ajuda na administração. A fazenda hoje 
é uma das principais diversões. As idas 
à fazenda são frequentes. “Ouvir músi-
ca, lazer, curtir a vida, relaxar”. 

Quando estão em Belo Horizon-
te, Juarez faz caminhadas, não como 
esporte, explica. “Tenho hábito de sair 
diariamente passeando e caminhando 
pela cidade, visitar amigos, ir ao merca-
do”. Nesses pequenos passeios, gosta 
de jogar conversa fora com os amigos 
do condomínio onde mora em BH. 


