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O carnaval é considerado 
uma das festas populares mais animadas e 

representativas  do mundo. Tem sua origem no entrudo 
português e acontece no período anterior à quaresma e, portan-

to, tem um significado ligado à liberdade. Este sentido permanece até 
os dias de hoje. São quatro dias de alegria, folia, muita festa e a mistura de 

blocos e identidades diversificadas. 
No Clube do Ipê, não foi diferente. É isto mesmo! No dia 04/03, às 21h, todos curtiram 
o famoso Happy Hour. Cada um com sua fantasia, animação, as turmas se agitaram ao 

som da marchinha: “Ó abre alas, que eu quero passar... Ó abre alas, que eu quero passar.... 
eu sou da lira e não posso negar”!

Para Vinícius Almeida, funcionário da Belgo Bekaert do Brasil e  sócio há muitos anos no clube, 
o evento foi ótimo. “Tudo foi excelente no Happy Hour, até o preço foi acessível; o buffet e 

atendimento também foram bons”, afirma. 
A sócia Rosilene Café foi pela primeira vez a um evento no clube com as quatro irmãs, tudo es-
tava perfeito e arrepende-se de não ter freqüentado os eventos passados. “Animamos muito, 

tudo estava ótimo e sem dúvidas,  irei  em todos os próximos”, sorri. 
Na terça de carnaval, foi a vez das crianças. Com a presença de monitores fantasiados 

para realizar brincadeiras, os baixinhos participaram de oficinas de pintura facial, 
curtiram músicas variadas para esquentar o clima carnavalesco. 

Sofia e Stela, filhas do diretor administrativo do clube, Ricardo Ananias, cur-
tiram o matinê do início ao fim. “Amamos dançar, colocar máscaras e 

fazer tatuagens de desenhos”, brincam animadas. As máscaras  
e confetes deram um toque especial ao salão e a  

criançada curtiu a tarde toda. 

“Ó
 a

br
e a

las... q
ue eu quero passar...”



Eventos

Editorial

C hegamos a mais uma edição tri-
mestral da Folha do Ipê, e é com 
muito orgulho que vemos o Clube 

crescer a cada dia. Hoje, possui mais de mil 
associados, entre titulares e dependentes. 

O verão está chegando ao seu 
final e é um momento de retomarmos o cui-
dado com a nossa saúde e aproveitar para 
curtir os eventos que o clube oferece. 

O ano de 2011, sem dúvidas, 
será de muito sucesso; realizações; eventos 
descontraídos e principalmente de bem-es-
tar para cada associado e seus familiares.

Esperamos que você e sua famí-
lia usufruam dos espaços e atividades que o 
Clube possui. Saibam que sua participação 
e colaboração são importantes para as me-
lhorias na infra-estrutura, no atendimento e 
na programação esportiva e social.

Busquemos estreitar nossos 
laços a cada instante e continuar cuidando 
desta família tão importante que é o Ipê. 
Desejo que este ano seja de muita esperan-
ça, de solidariedade, e principalmente de 
muito sucesso para todos. 
Ricardo Aurélio Rodrigues Ananias

Diretor Administrativo 

 Patrimônio Ipê: 
estreitar laços 

Confira as fotos dos Reveillon 2011 através do 
site: www.clubedoipe.com.br ou adquira um CD contendo 
todas as fotos na secretaria do clube, pelos telefones: 3248-
4352 ou 3248-4350.

História Carnaval 2011 - BH

Resultados

A Escola Canto da Alvorada conquistou o título de campeã do Grupo A 
do Carnaval de BH 2011, com o enredo “Humanos quem somos, de onde 
viemos, pra onde vamos”. A escola recebeu 98,4% dos votos e levou o 

título em uma disputa apertada com a Escola Chame Chame, vice-campeã. A 
Escola Bem Te Vi ficou com o terceiro lugar.  

Fonte: G1/MG

A primeira manifestação carnava-
lesca em Belo Horizonte aconte-
ceu em 1897, quando os operá-

rios que trabalhavam na construção da 
cidade desfilaram em carros fantasiados 
pela região da Praça da Liberdade. Em 
1899, uma banda chamada Diabos da 
Luneta desfilou, no mesmo lugar, acom-
panhada por 14 carros fantasiados. Po-
de-se dizer que ela foi a precursora da 
Banda Mole, atualmente a mais famosa 
da cidade. 

Neste ano, a Prefeitura de Belo 
Horizonte investiu,  no evento, R$ 1,5 
milhão de reais (20% a mais que no ano 
passado) e o destaque foi o novo espaço 
onde aconteceram os desfiles dos blocos 
e escolas de samba: o Boulevard Arrudas – 

Praça da Estação, trecho entre os viadutos 
da Floresta e de Santa Tereza.

Aprovado pela população, 
carnavalescos e organizadores, o novo 
espaço proporcionou melhores condições 
de acesso, transporte, segurança e mais 
visibilidade ao espetáculo. O espaço fi-
cou próximo à estação do metrô central, 
rodoviária estadual  e diversas outras li-
nhas de ônibus municipais e contou com 
a participação de mais de 600 agentes da 
Polícia Militar, equipes do Corpo de Bom-
beiros, Polícia Civil, Resgate, ambulâncias, 
posto médico, contingente expressivo da 
guarda- municipal, Juizado de Menores, 
bombeiros civis e diversos outros segu-
ranças particulares. 

Fonte: portalpbh.pbh.gov.br



Para obter informações sobre os acontecimen-

tos no Clube e receber a Folha do Ipê em sua residência, 

atualize seu cadastro: endereço, telefones residencial e 

comercial; celular e e-mail. 

Envie-nos um email: ipe@arcelormittal.com.br 

ou entre em contato com Ane pelos telefones: 3248-4350 

ou 3248-4352. 

Sua sugestão, crítica, opinião são muito im-

portantes para uma comunicação transparente e eficaz. 

Aguardamos seu contato!

sobr

Atenção às 

atualizações

Carnaval Ipê
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PerfilEsportes

Vôlei Master 
Masculino

As inscrições para o 
vôlei masculino também estão 
abertas. As aulas são realizadas 
no Clube pelo professor Wellin-
ton, às terças e quintas das 20h30 
às 22h30 e aos sábados, às 11h. 
Você tem encontro marcado com 
a bola e a rede para garantir seu 
lugar nas turmas. Participe! Prati-
que esportes, faz bem para saú-
de e você merece!

Amante da corrida e da fotografia, 
ele já participou de duas marato-
nas. Analista contábil da Arcelor-

Mittal Brasil, José Sérgio Medeiros Guima-
rães conta como é ser um profissional da 
Contabilidade e ao mesmo tempo dividir 
sua vida com a família e realizar as cor-
ridas com sua câmera nas mãos. “Há três 
anos e meio vim para BH, onde iniciei mi-
nhas funções”, ressalta. 

Natural de João Monlevade, o 
analista  trabalhava em Vitória (ES), onde 
prestava serviços de TI em Tubarão, quan-
do conheceu Henrique Paiva, atual vice-
presidente do Clube. “Foi muito bacana; 
nos conhecemos  tão longe e hoje, graças 
a ele, trabalhamos juntos no escritório 
central”, afirma. 

José Sérgio relata que só co-
meçou a freqüentar o clube por ser um lo-
cal belo, atraente e um ponto de apoio em 
suas corridas realizadas na Lagoa da Pam-
pulha. Ao contrário de muitos “baladeiros 
de plantão”, Sérgio prefere ir ao clube aos 
finais de semana, curtir uma piscina, reali-
zar seus exercícios na academia e retornar 
para casa com sua esposa Cláudia e suas 
duas filhas Camila e Mariana. “Confesso, 
não sou fã de bailes, por isso não sou assí-
duo a alguns eventos que o clube realiza”, 
enfatiza. 

Marcar presença nos bailes 
pode não ser o hobby do sócio, mas tirar 
fotos de eventos esportivos é sua maior 
façanha! O analista participará da próxima 
maratona em Porto Alegre, totalizando 42 
km. Desta vez, quem irá registrar o mo-
mento, será sua esposa, como o próprio 
salienta: “minha substituta, nestes eventu-
ais acontecimentos”.

Para quem curte eventos es-
portivos, aí vai uma dica de acessibilidade: 
www.mediarun.com.br. Segundo José 
Sérgio, responsável pelo site, vale a pena 
conferir e você pode até realizar a compra 
das fotos online”.

Saúde e bem-estar
Nos meses de fevereiro e março, todos os finais de semana, o Clube do Ipê  trouxe a 

você sócio, mais saúde e bem-estar, com a presença de um professor de hidroginástica, que deu 
mais energia e vitalidade às manhãs. 

As aulas de hidroginástica foram acompanhadas de música ao vivo na orla da piscina, 
com variados ritmos que uniram distração à animação.

 Melhora os níveis de força e desenvol-
vimento dos principais grupos muscu-
lares; 

 Aumento da circulação sangüínea e 
da resistência do sistema cardio-respira-
tório; 

M lh í i d f d l

A hidroginástica e seus benefícios

 Músculos tonificados, braços, pernas e 
bumbuns torneados; 

 Melhora a flexibilidade das articulações; 

 Emagrece: gasto calórico médio de 260 
a 400 kcal / hora. 
Fonte: www.mulherfeliz.com.br

Esporte e novidade
A partir deste mês, o Clube contará com mais uma escola 

de vôlei. Denominada Primeira Escola de Vôlei Infantil, ministrada pelo 
instrutor Wellinton Alves, será aberta a sócios e não sócios e ocorrerá 
nas terças e quintas; das 18 às 19h. 

As crianças de 8 a 10 anos podem realizar sua inscrição dire-
tamente no clube ou pelos telefones: 3492-4004 ou 8826-1460. 

Rumo a Porto Alegre


