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Junho chegou e só conseguimos 
pensar em uma coisa: festa junina! 
Preparem os trajes típicos e sepa-
rem os casacos de inverno, pois a 
noite pode ser fria. Mas as danças, 
as comidas e as bebidas típicas e as 
delícias da culinária como quentão, 
pipoca, milho e caldos ajudam a es-
quentar! 

Anote na agenda!
O 5º Arraial da Solidariedade 

Clube do Ipê será realizado no dia 29 
de junho, sábado, de 18h às 00h. A 
tradicional quadrilha improvisada e a 
Banda AP50 prometem repetir o su-
cesso do ano passado e não deixar 
ninguém parado. Outro sucesso que 
se repete neste ano, é o Espaço Play 
KIDS. Onde estão disponíveis brin-
quedos infláveis, monitores e brinca-
deiras.

Programe-se!
Os ingressos já estão à venda 

na secretaria, nas empresas do Gru-
po ArcelorMittal e nas instituições 
apoiadoras. Não deixe para a última 
hora! Aproveite os preços diferencia-
dos: sócios pagam R$ 15,00, não só-

cios R$ 20,00 e crianças até 12 anos 
não pagam.

Ah! Lembrete importante!
Queremos que você se divirta 

com segurança, por isso a diretoria 
social recomenda: Não misture bebi-
da e direção! Junte-se à nossa cam-
panha: VOU DE MOTORISTA PRO IPÊ!

É Festa do Interior!



em destaque
Eventos
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Investir em infraestrutura sempre 
foi uma das prioridades da Diretoria do 
Clube do Ipê. A cada ano, Clube é pre-
miado com reformas, ampliação e re-
configuração de espaços. 

Desta vez, os investimentos fo-
ram direcionados para o Deck, as qua-
dras e para a iluminação externa que 
foram totalmente revitalizados, ofe-

Melhorias nas Instalações do Clube
recendo uma experiência cada 
vez melhor de atendimento.

Em relação à obra, além do 
benefício estético, é importante 
destacar seus aspectos práti-
cos. O projeto de iluminação, por 
exemplo, que substituiu toda 
a iluminação por lâmpadas de 
LED, já proporcionou ao Ipê uma 
redução de 60% no consumo 
de energia elétrica. Um ganho 
muito expressivo na diminuição 
de custos fixos. O presidente do 
Clube do Ipê, Denner Glaudson 
de Freitas, explica que ”todas as 
obras realizadas visam melhorar 
a experiência de atendimento e 
já faziam parte do plano de in-

vestimentos da di-
retoria”. 

Se você ainda 
não visitou o Ipê, 
nos últimos meses, 
fica aqui o convite! 
Aproveite a Festa 
Junina e venha con-
ferir as novidades. 
Confira também al-
gumas fotos a se-
guir ou acesse o site: 
clubedoipe.com.br 

Opinião
Nossa

Chegamos a mais uma edição 
trimestral da Folha do Ipê, e é com 
muito orgulho que vemos o Clube 
crescer a cada dia. Hoje, são mais de 
2 mil pessoas. E o inverno para nós 
tem um sentido maior que é o de 
aquecer corações. 

Cada pequena ação que se jun-
ta a outras pequenas ações podem 
transformar realidades. A proposta 

do Arraial da Solidariedade 
vai além da integração entre 
famílias e amigos, para con-
tribuir para sustentabilidade 
de vários projetos sociais.

Neste ano serão 5 asso-
ciações que você estará ajudando ao 
participar deste evento.  Veja como 
que com ações simples você pode 
contribuir com um mundo melhor. 

Venha! Participe! Con-
tribua! Será no dia 29 de 
junho e esperamos que o 
resultado seja, como nos 
anos anteriores, de muito 
sucesso! Agradecemos a 

todos pela confiança dedicada à Ad-
ministração do Ipê. 

Luiz Carlos Sant’Ana Terenzi
Diretor Administrativo

Cada um fazendo a sua parte



Legal
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Os finais de semana dos meses 
de maio e junho foram movimentados 
por muitas atividades esportivas. O 
gerente administrativo Apolônio Ma-
tarelli e os instrutores da escola de 
esportes do Ipê tem-se empenhado 
em promover sempre atividades de 
integração e promoção da qualidade 
de vida. Caminhadas, apresentações, 
amistosos, disputas, campeonatos, 
movimentam as manhãs. Destaques 
para as disputas de Peteca, Tênis e 
Vôlei feminino. Na área social, músi-
ca ao vivo e atividades para crianças 
completam o eixo que une os pilares 
de Esporte+Social. 

Domingos Especiais



M a r c o s 
Antônio Esteves 
atuou por 16 
anos na direto-
ria do Ipê, ten-
do exercido por 
várias vezes o 
cargo de Diretor 
Financeiro, até 
ser convidado 
pelo presidente 
da ABEB para a presidência. Conta que 
desde que se associou, frequentando o 
Clube, começou a se engajar nas ativi-
dades e percebeu que poderia contribuir 
com a gestão. O sonho era moderni-
zar o clube, aumentar a capacidade de 
atendimento, abrindo para mais sócios, 
e torná-lo mais participativo, indepen-
dentemente do nível da empresa e pro-
porcionar maior autonomia financeira. 

Atuou como presidente por 2 man-
datos. Sua gestão foi notadamente mar-
cada por investimentos na infraestrutura 
de atendimento/treinamentos, no es-
porte e na área de comunicação. 

Considera que sua missão foi cum-
prida  e fica feliz, pois sente que o tra-
balho tem tido continuidade. Ressalta a 
participação dos membros da diretoria e  
a contribuição individual. Destaca o amor 
e a dedicação do Mendonça pelo Clube, 
muito presente até hoje. A seriedade e o 
comprometimento do Henrique, sempre 
muito focado no desenvolvimento e bem
-estar do Clube. José Mauro, pelo toque 
de modernidade, Adriano pela inspiração 
e pelo engajamento na área esporti-
va. Agradece também ao Apolônio pela 
“identidade e esmero com o Clube, como 
parte de sua família”. E, por fim, ressalta 
e agradece aos funcionários que fazem 
todas as coisas acontecerem nos basti-
dores. Relembra nomes de funcionários 
mais antigos que fazem parte da história 
como Carlos, Toninho, Gilberto e Viviane 
todos com mais de 10 anos no Ipê.  E 
completa: “O Ipê tem sorte de ter pes-
soas que fazem ele ser o que é de fato, 
uma família”. 
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Marco Antônio Esteves 
Gestão 2004/2008
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Marco Antônio Esteves, ge-
rente de Administração Tributária da 
ArcelorMittal, casado com Edilamar 
e pai de Lucas (28) e Leandro (21). 
É o filho mais velho de uma família 
humilde de 4 irmãos. Perdeu a mãe 
aos 13 anos de idade. E sentindo-se 
responsável, começou a trabalhar 
e estudar aos 14 anos, o que o fez 
amadurecer mais rápido. Mesmo em 
meio a dificuldade, o pai empenhou-
se em dar boa formação aos filhos. 
Esteves, optou por fazer Ciências 
Contábeis na UFMG, um dos poucos 
cursos que permitia conciliar traba-
lho e estudos na época. 

Ainda jovem, começou a tra-
balhar numa corretora de valores 
na parte contábil, atuou também na 
Mendes Júnior. Posteriormente in-
gressou na BMB, depois foi transfe-
rido para a BEMEX onde conheceu 
José Henrique Paiva que considera 
um grande parceiro e amigo. Atual-

Uma roça com internet
mente, é gerente de administração 
tributária no ECA. São 32 anos de 
carreira dedicados ao Grupo. Res-
salta e agradece a tudo que viveu 
“aprendi tudo aqui, fiz amigos e 
parceiros, sou muito grato”.

Além da atuação corporativa, 
Esteves também trabalha na do-
cência há 18 anos, como profes-
sor universitário, para ele, o ensino 
é uma troca, em que o professor 
também aprende. “Ser docente é 
um ato de paciência e amor e ser 
discente um ato de humildade”. 
Lamenta que a profissão não seja 
bem remunerada, mas a exerce por 
amor. Para ele, a docência é como 
um legado, uma “doação”, uma for-
ma de transmitir conhecimento e 
deixar algo construído para alguém. 

Com mais de 30 anos de car-
reira, reconhece que há um mo-
mento de parar, e respeitar os limi-
tes do corpo. Hoje leciona menos 
que antes. Atua principalmente 
no ensino a distância que ele con-
sidera que é o futuro, um cami-
nho sem volta. E se prepara para a 
aposentadoria corporativa, dentro 
de alguns anos. Trabalhar menos, 
continuar dando aulas no ensino a 
distância. Brinca: “Morar numa roça 
com internet para que meus alunos 
possam escutar o barulho do galo 
cantando ao fundo e que seja a, no 
máximo, a 100 km da cidade, para 
que eu possa ir ao Shopping quando 
der saudade da cidade”. Não lhe pa-
rece um bom plano para o futuro? 

A noite do dia dos namora-
dos é um momento para se cur-
tir apenas a dois, correto? Não 
é o que pensam alguns. Muitos 
casais encontram desafios para 
passar esse momento especial e 
fugir de locais cheios que podem 
tornar uma noite especial em uma 

Jantar dos 
Namorados

experiência estressante. Pensan-
do nisso o professor da academia 
Fábio Costa lançou a proposta de 
unir casais nessa data e compar-
tilhar momentos lúdicos em uma 
noite especial regada a vinhos e 
boa comida. O evento aconteceu 
no dia 12 de junho no novo espa-
ço do Deck. 


