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Neste mês de julho, entrou no ar o novo 
site do Clube do Ipê, totalmente rees-
truturado e com muitas  novidades.

“O foco do site está em criar um 
ambiente atrativo para os sócios, com acesso 
fácil e rápido às informações e possibilidades 
de interação”, explica o Diretor  Social, Gi-
leno Galvão, que esteve à frente do projeto, 
fazendo o intercâmbio entre a diretoria e a 

Animatto, empresa responsável pela estrutura 
e layout do site.

O layout diferenciado tem espaços 
com fotos de eventos sociais e empresariais, 
um dos pontos fortes do Clube e facilita a 
apresentação para o público externo. As áreas 
de lazer e as atividades realizadas ganharam 
destaque com muitas fotos e cobertura dos 
torneios e eventos realizados pelo Clube.

“Este novo site demonstra  
a nossa preocupação com o bem-estar 
e a informação eficaz e otimizada para 
os sócios”, ressalta Gileno Galvão. Ele 
conta que, “em breve, também tere-
mos uma linha do tempo contando a 
trajetória do Clube desde 1959, bus-
cando reafirmar o caráter tradicional 
e familiar do Ipê.”

 

Praticidade
No site, estão disponíveis 

documentos de interesse dos sócios, 
como o regulamento do Clube, a pro-
posta para se associar e a autorização 
para o pagamento em débito automá-
tico.

Agora, o conteúdo será 
atualizado semanalmente através de 
uma interface mais dinâmica e sim-
plificada. O site conta ainda com um 
sistema de cadastramento que per-

mite aos sócios e aos demais interessados, o 
recebimento de informativos aproximando-os 
cada vez mais do Clube.

Roosevelt de Paula Almado, asso-
ciado desde 1995, confirma que “o site ficou 
bem interessante, fácil de navegar e, principal-
mente, traduz com fidelidade o que o clube é 
hoje em dia: a nossa casa”.

Equilíbrio com a natureza

Depois das corujas, funcionários e só-
cios do clube podem observar micos 
no terraço da sede social. “A gente 

que anda muito pelo clube sempre vê algo 
diferente. Os macaquinhos podem ser vistos 
no terraço, perto da mangueira e até mes-
mo na grade do campo de futebol”,  conta o 
Auxiliar de Serviços Gerais, Antônio Ferreira 
de Oliveira.

A diversidade e a convivência har-
moniosa dão um toque de charme e humani-
dade ao clube. Os micos, sempre que podem, 
andam tranquilamente pelo clube e propiciam 
momentos hilários para os funcionários e só-
cios.

Há também grande profusão de 
pássaros, que marcam presença durante o dia, 
e têm preferência pelos galhos da mangueira. 
Seu canto enche o ar e as acrobacias elegan-
tes encantam quem tem tempo para apreciar a 
arte e a beleza da natureza.

“Isso mostra 
a grande preocupação em 
mantermos o equilíbrio 
com a natureza, pois é 
graças a ela que podemos 
desfrutar de um ambiente 
tão maravilhoso quanto é 
o Ipê”, diz, com sabedo-

ria, o gerente do clube, Apolônio Matarelli. Ele 
reforça que os animais e pássaros que fazem do 
clube seu habitat “não oferecem qualquer risco 
para os sócios e clientes e só fazem alegrar o 
dia a dia no Clube.” Além disso, podem render 
boas fotos aos amantes da fotografia, fala.



Editorial

Responsabilidade e ética

F  oi eleita, por mais um biênio, a diretoria 
anterior, fazendo apenas a alteração na 
Diretoria de Esportes, com a chegada do 

Fernando Matos. 
Há um velho ditado que diz que, em 

time que está ganhando, não se deve mexer. Há 
também aqueles que defendem a renovação. Em 
ambos os casos há prós e há contras. Falo isso por-
que contribuo com a administração do clube, há 14 
anos, e sei que não é possível agradar a todas as 
pessoas em tudo e sempre.

Entretanto, nesses anos, temos ten-
tado desenvolver uma estratégia de atuação da 
diretoria do clube que combina responsabilidade 
com o patrimônio alheio, ética e transparência nas 
ações, cautela e equilíbrio entre receitas e despesas, 
respeito e diálogo com os sócios, investimentos em 
melhorias e atendimento às demandas, porém den-
tro da realidade do clube.

O cuidado com o patrimônio se mos-
tra não só no bom uso dos recursos, mas também 
na manutenção dos espaços, melhorias das estrutu-
ras, reformas e ampliação de áreas.

O foco na excelência na área de loca-
ção de eventos sociais e empresariais tem trazido 
bons resultados – cada vez mais, o clube se firma 
como uma referência na Região da Pampulha, ten-
do sido palco de grandes eventos.

Outro aspecto a ser lembrado é o 
de que a diretoria sempre mantém seu calendário 
anual, propiciando aos sócios, familiares e amigos, 
festas tradicionais como o Reveillon, a Festa Junina 
e a Festa das Crianças. Sem falar no carro-chefe do 
clube que é o esporte, capaz de manter em alta a 
frequência ao clube durante todo o ano.

Realizar trabalho voluntário com 
compromisso e seriedade nem sempre é fácil, pois 
temos de  conciliar as muitas outras atividades em 
nosso cotidiano. É importante honrar a confiança 
que nos é dada, no sentido de evitar atitudes equi-
vocadas, mantendo o alinhamento das diretrizes do 
Grupo  ArcelorMittal e fortalecendo as relações com 
os sócios.

É o caso das diretorias do clube que 
sempre pautaram suas administrações pelas me-
lhores práticas de gestão, com decisões colegiadas 
e ponderadas em prol do interesse do clube e dos 
sócios.

Queremos reafirmar o norte que a di-
retoria pretende continuar dando ao clube, e a nos-
sa decisão pessoal de seguir sempre com retidão, 
honestidade e autenticidade seja no trabalho, na 
família, no lazer – onde quer que seja exigida nossa 
contribuição humana.

 
José Henrique de Paiva

Vice-Presidente

Na última semana de junho, o Clu-
be do Ipê sediou o 1º Encontro de 
Comunicação Interna da Arcelor-

Mittal no Brasil. Profissionais de comu-
nicação do Grupo se reuniram para um 
momento de capacitação e discussão da 
realidade atual. 

Para passar uma visão dos negó-
cios da empresa, estiveram presentes três 
dos principais executivos do grupo no país: 

No mês de julho se encerrou 
o biênio da diretoria de 2010-2012. Os 
diretores dão as boas-vindas para o novo 
Diretor de Esportes, Fernando Matos, 
funcionário da BBA-Contagem e apresen-
tam a nova formação: Presidente: José 

 

Neste ano, a festa junina aconteceu no sá-
bado, dia 30 de junho, e contou com a 
presença de aproximadamente 800 pes-

soas. A Banda Bodocó comandou a pista e fez 
bonito com músicas animadas e suas bailarinas.

A noite estava bastante fria, mas 
nem isso desanimou os convidados, que assisti-
ram à apresentação da quadrilha Sarapião, mui-
to divertida e organizada. O ponto alto da festa 
foi a quadrilha dos sócios com premiação para 
os mais bem caracterizados e animados.

Confiram as fotos do evento no site, 
www.clubedoipe.com.br.

No dia 20 de julho comemora-se o dia do 
amigo. Pessoas importantes em nossas vidas que me-
recem carinho e gratidão! O Clube do Ipê é uma boa 
opção para os encontros e confraternizações entre 
amigos. Venha ao Ipê e compartilhe sua amizade!

1° Encontro de Comunicação Interna

Augusto Espechit (CEO – ArcelorMittal Aços 
Longos América do Sul), Adilson Martinelli 
(Vice-Presidente de Controladoria da Ar-
celorMittal Brasil ) e Sebastião Costa Filho 
(CEO – ArcelorMittal Mineração Brasil).

Como palestrantes externos, 
o evento contou com a presença de Anali-
sa Brum, Diretora da HappyHouse Brasil, e 
Marco Piquini, Diretor de Comunicação da 
Iveco para a América Latina.

Diretoria Biênio 2012-2014
Mauro Salvato, Vice-Presidente:  José 
Henrique de Paiva, Diretor Financeiro: 
Denner Glaudson de Freitas, Diretor Ad-
ministrativo: Adriano Teixeira Nogueira, 
Diretor Social: Gileno Galvão e Diretor 
de Esportes: Fernando Matos.
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Nos dias 8 e 9 de agosto, a ArcelorMittal 
Brasil recebeu, no Clube do Ipê, cerca 
de 40 profissionais de Recursos Huma-

nos, das Américas Central e do Sul, Chicago e 
Inglaterra, na reunião KMP (Knowledge Mana-
gement Program) Regional de RH.

Esse foi o segundo de uma série de 
encontros mundiais para apresentação de pes-
quisas qualitativas, feitas com os funcionários 
do grupo sobre o papel do RH nas empresas 
dos segmentos de Longos, Planos e Minera-
ção. O primeiro foi realizado em Chicago e, 
em setembro, acontecerá mais um na Europa.

“Pudemos apresentar os nossos 
resultados e discutir de forma ampla e es-
tratégica nossos maiores desafios e pensar 
em soluções a curto e médio prazo”, explica 
Ricardo Garcia, Vice-Presidente de RH, TI e 
Relações Institucionais de Aços Longos Amé-
ricas. “O Clube oferece uma ótima estrutura 

Novidades para as crianças
Novo Playground

KMP reúne gestores de RH
e proporciona um clima bom para tratarmos 
de assuntos que nem sempre são tão fáceis”, 
complementa.

No primeiro dia, após resolverem 
as questões formais, os participantes apro-
veitaram para apreciar a bela vista da Lagoa 
da Pampulha com direito a apresentação da 
orquestra de Ouro Preto e churrasco. “Aqui é 
lindíssimo, um lugar muito 
estratégico”, ressalta Julie-
ta Alvarez Guzmán, Arce-
lorMittal Costa Rica. “Um 
lugar especial e bastante 
bonito”, concorda Brian 
Jones, da ArcelorMittal 
POINT LISAS – Trinidad & 
Tobago.

Os executivos 
estrangeiros se encantaram 
com o Clube e, segundo 

Alejandro Gardella, Gerente de Lideranças de 
Aços Longos das Américas, Argentina, “um lo-
cal da própria empresa deixa os participantes 
mais à vontade.”  Para ele, o salão é muito fun-
cional por dentro e surpreendente por fora. “A 
vista daqui é um diferencial, e o evento é uma 
ótima oportunidade para conhecer colegas 
das empresas do Grupo ArcelorMittal”, diz.

O dia das crianças se aproxima e, 
desde já, o Clube resolveu presen-
teá-las com um playground novo, 

vários brinquedos selecionados para todas 
as idades.

Agora, os pequenos  de 2 a 5 
anos, têm diversão garantida em brinque-
dos como o Gira Play. Já os mais velhos, de 
8 a 12 anos, também podem se divertir à 
revelia em brinquedos próprios para a sua 
faixa etária, que estimulam a coordenação 
motora e proporcionam momentos de la-
zer e interação com outras crianças.

Todos os brinquedos possuem 
o certificado do Inmetro, o que traz  tran-
quilidade aos pais que podem deixar os 

filhos brincarem com segurança.

Comemoração
No dia 14 de outubro, o Clube 

do Ipê festeja o Dia das Crianças. Como 
em todos os anos, se prepara para receber 
pais e filhos em um dia de muita alegria e 
brincadeiras.

Haverá outros brinquedos 
além do playground, carrinho de pipoca, 
algodão doce, picolé, e guloseimas em ge-
ral. A festa contará ainda com a presença 
de animadores e profissionais de pintura 
facial.

Este é um  momento especial 
para você, sócio, e seus filhos. Participem!
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Analista administrativa plena na ABEB há mais de 
30 anos, Wanda de Andrade Assunção é sócia  
 do Clube desde 1981. Mãe de Lucas e Luiza, 

ela fala sobre a importância do clube no crescimen-
to dos filhos.  Frequentadora assídua aos sábados, 
demonstra  grande carinho pelo Ipê e ressalta a sen-
sação de prazer, segurança e tranquilidade que o di-
ferencia de outros clubes.

Formada em Serviço Social, adora tra-
balhar com atendimento às pessoas e descobriu sua 
vocação quando trabalhava na recepção do Centro Clí-
nico. Ela vê como gratificante e desafiadora  a possi-
bilidade de trabalhar com Medicina Preventiva e lidar 
com as questões 
sociais e adversi-
dades que inva-
dem a vida do ser 
humano.

“Nada 
é mais prazeroso 
do que ajudar as 
pessoas em suas 
dificuldades, o 
que para mim é 
um trabalho para outros é reconhecido como favor, e 
eles tornam-se gratos por isso. Tenho muito prazer em 
trabalhar na ABEB e agradeço a Deus todos os dias”, 
confessa Wanda.

Sempre que pode, gosta de fazer caminha-
das na beira da lagoa, bater papo e curtir um sol na 
piscina, além de participar das atividades recreativas 
que o clube oferece. Segundo ela, o melhor evento do 
ano é o réveillon, momento de festejar e celebrar com 
a família e amigos no Ipê.

Para a analista, a atenção dos funcionários 
do clube também é um grande diferencial. “Temos 
uma boa direção, o gerente Apolônio se desdobra 
para nos atender bem”, complementa.

Ela relembra com saudades os festivais 
de Chopp que aconteciam no início dos anos 80, no 
Clube, e conta que, certa vez, junto com suas amigas, 
tomou um banho gelado no vestiário para curar um 
divertido porre.

Wanda é uma mulher de muita força e garra 
e segue este pensamento: “O dia vem como uma caixa 
de surpresas e temos que abrir esta caixa para saber o 
que nos reserva, ou seja, o dia poderá ser tranquilo ou 
tumultuado, bom ou ruim, e somente podemos deci-
dir o que fazer e como agir abrindo esta caixa”.

Esportes
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Perfil

O sábado prometia! Manhã enso-
larada. Os jogadores mirins já 
em formação no campo. Os pais 

ansiosos nas arquibancadas. No dia 14 
de julho, o Clube do Ipê foi movimen-
tado pela performance dos meninos da 
Escolinha de Futebol. Eles participaram 
de mais um intercâmbio de esportes. 
Dessa vez, o clube recebeu jogadores 
do Colégio São Caetano de Sete La-
goas. Os pais, orgulhosos, puderam 

Piscina
A reforma da piscina está na reta final! As novas pedras já estão 

sendo colocadas e, em breve, voltará ao seu funcionamento normal, com as 
medidas de segurança necessárias e todo o cuidado para com o sócio. Con-
tamos com sua compreensão!

Ser feliz é viver para o outro

Torneio de Futebol Mirim
presenciar belas partidas e momentos 
emocionantes.

Para o instrutor de futebol, 
Sílvio Duarte,  é importante realizar-
mos esses intercâmbios no Clube para 
que motivem os participantes das esco-
linhas.

“Foi muito bom jogar com 
os meus colegas, fiz até um gol!” conta 
Gabriel Bicalho Amaro, da Escolinha de 
Futebol do Ipê.


