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Editorial

Mais que um Clube ou uma opção de lazer, o Ipê é um espaço 
para interação social - uma família. Nosso desejo é que todos 
os associados compartilhem esse sentimento de unidade e usu-

fruam dos benefícios e da convivência no Clube. 
Nós da Diretoria temos nos esforçado para melhorar cons-

tantemente a programação social e esportiva e realizar investimentos 
que valorizem sua estrutura. Nesse sentido, as empresas têm participa-
ção fundamental nos objetivos do clube. Em 2009, procuramos adequar 

todos os processos ao momento econômico vivido, mantendo o padrão 
de qualidade e atendimento aos sócios e às empresas.

Que em 2010 possamos dar continuidade aos projetos, 
sempre com o foco nas expectativas sócios e também alinhando-os às 
demandas das empresas do Grupo ArcelorMittal.

José Henrique de Paiva
Presidente

Interação

Prepare-se para um Reveillon histórico

Cardápio
Cerveja, vinho, refrigerante, água mineral, 
salgados diversos, prato quente, mesa de 
café-da-manhã, uma tábua de frios e duas 
garrafas de champagne por mesa. 

Céu colorido, amigos e familia-
res reunidos, um contagiante 
ambiente de confraternização e 

alegria repleto de energias positivas. 
Cenário para mais um super baile de re-
veillon. Festa que promete ficar na me-
mória como um dos melhores do Ipê. 

A animação fica a cargo da 
Banda Células que promete não deixar 
ninguém parado. A bela vista para a La-
goa da Pampulha concede brilho espe-
cial ao evento. Na hora da virada, uma 
multidão se reúne para ver o show pi-
rotécnico com cerca de 20 minutos de 
duração. São esperados cerca de 600 
participantes. Como no ano anterior, o 

evento acontecerá apenas no salão de 
festas e no terraço. 

Já foi dada a largada para 
a corrida pela reserva de mesas. As 
reservas serão efetuadas apenas na 
secretaria do Clube do Ipê, mediante 
o pagamento em dinheiro ou cheque. 
Confira os valores: mesa de 8 lugares - 
R$ 135,00 por pessoa; convite infantil 
(6 a 12 anos): R$ 65,00. Os preços in-
cluem serviço completo de buffet du-
rante toda a noite. O convite infantil 
não dá direito a lugar na mesa. Para 
mais informações, ligue: 3248-4350 
ou 3248-4352. Se preferir, acesse: 
www.clubedoipe.com.br



Eventos

A

A

Cenas de O

O mês de outubro foi repleto de ati-
vidades e eventos: Festa das Crian-
ças, Exposição de Fotos, Concur-

so, Baile de 50 anos, Caminhada Interativa. 
Confira a seguir algumas fotos. 

Veja as fotos dos eventos no 
site www.clubedoipe.com.br ou, entre em 
contato com a secretaria do Clube pelo te-
lefone 3248-4352 e adquira uma cópia em 
CD das fotografias. 

Caminhada
interativa

Baile



Concurso de frases e fotos

Cerca de 50 sócios participaram do 1º Con-
curso Memória Ipê. O autor da melhor frase 
foi premiado com uma bicicleta e o da me-

lhor foto ganhou uma máquina fotográfica digital. 
As melhores frases e fotos foram selecionadas 
para compor o vídeo de 50 anos do Clube. O Clip 
está disponível para download no site do Clube. 
A Diretoria agradece a participação de todos os 
associados na realização do Concurso. Confira as 
frases e fotos selecionadas e seus autores.

de Outubro

Dia das Crianças

3º Lugar - Nayla Magalhães Nogueira
Esposa do sócio Carlos Martins Nogueira

1º Lugar
“O Clube do Ipê é bonito, majestoso e acolhedor 

como a árvore que lhe deu o nome”.
Vinícius Medeiros - Belgo Bekaert Arames 

2º Lugar - Empate 3 frases
“Dizem que lazer é viver. Eu digo que viver é 
sempre poder estar num lugar como o Ipê.”

Geria Lanna - ABEB

“O Clube do Ipê é...o passaporte pra voltar a ser 
criança; lembrança da delícia de ser mãe; certeza 
da felicidade de ser mulher; tranqüilidade de ser 

eu mesma. Esse é o meu mundo mágico!
Izaura Policarpo - ABEB

“O Clube do Ipê é um sonho que acontece  
na vida de cada sócio e continua existindo  

no coração para sempre.”
Wilson Modesto - Aposentado ArcelorMittal Brasil

Frases

1º Lugar - Roosevelt Almado - ArcelorMittal Bionergia

2º Lugar - Almir José de Lima - 
Paul Wurth do Brasil

Roosevelt recebendo a premiação do 
diretor Adriano Teixeira

Vinícius Medeiros recebendo a premiação 
da diretora Vanessa Madeira
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Perfil

Esportes

O verão promete muito sol e 
calor. Então, você já sabe 
qual o melhor programa: 

passar boa parte do tempo no Clu-
be do Ipê. Aqui você encontrará es-
porte, lazer, cultura e descontração 
em várias atividades a sua escolha: 
academia, hidroginástica, vôlei, 
peteca, futebol, sinuca, ping-pong, 
natação e até carteado. O que mais 
lhe atrai? Escolha uma atividade, 
venha para o Clube e traga seus 
amigos para passar algumas horas 
na piscina, lendo um livro ou cur-
tindo a paisagem da Lagoa. Há ain-
da a opção de reservar uma chur-
rasqueira para um belo churrasco! 
São muitas as alternativas para sua 
escolha. Só não vale ficar de fora 
do Ipê neste verão!

Mil motivos para sorrir
É consenso o crescimento e evolu-

ção que o Ipê vem passando ao longo de seus 50 
anos de história. Agora, esse crescimento está 
refletido também no quadro social. Nos últimos 
meses, o Clube teve aumento cerca de 20% no 
número de associados, totalizando quase mil as-
sociados. O verão no Ipê dá as boas-vindas aos 
novos sócios. Aproveite o calor e participe!

Quem vê o sócio Roosevelt Almado e 
seu filho Bernardo de oito anos per-
cebe logo as semelhanças. Lado a lado 

lembram um “par de jarros”. Pensa que eles 
acham ruim a comparação? Que nada! Diver-
tem-se e fazem praticamente tudo juntos! Se-
guindo a dinâmica “tal pai, tal filho”, compar-
tilham o gosto pelos esportes como ciclismo, 
natação e a paixão pela fotografia. 

É na fotografia que essa dupla 
teve seu mais recente destaque. Bernardo 
brincava alegre no parquinho do Ipê, en-
quanto o pai, habilidoso fotógrafo, ensaiava 
alguns cliques. O resultado não poderia ter 
sido melhor: “Alegria” - foto vencedora do 
Concurso Memória Ipê. 

Alegria é mesmo a marca dessa 
família sempre presente no Clube. Roosevelt 

Dupla de sucesso
nos conta um pouco de sua trajetória. Sócios 
há 14 anos, ele e a esposa Vera mesmo mo-
rando em Bom Despacho frequentavam o Ipê 
sempre que podiam. A família vive em BH há 
sete anos. “Aqui a gente se sente em casa. A 
vida é muito tranqüila, de casa para o trabalho 
ou para o Clube,” brinca. Para ele o Ipê dispõe 
de um ambiente próprio para o lazer e diver-
são do sócio: “aqui encontro muitas atividades 
que gosto. Faço exercícios na academia, ando 
de bike na Pampulha e encontro os amigos “na 
área da Mangueira” depois do futebol para to-
mar uma geladinha.”

A família adora o Ipê. Ressaltam 
vários pontos positivos na gestão do Clube 
como, por exemplo, a higiene e segurança. 
Mas o engenheiro florestal e Gerente Corpo-
rativo de Meio Ambiente na ArcelorMittal Bio-
energia registra também suas sugestões. Na 
visão dele, “o Ipê poderia realizar um trabalho 

voltado à gestão e educação ambiental. Po-
demos despertar a consciência ambiental até 
mesmo no nosso lazer”, opina. Bernardo que 
atento ouve as palavras do pai, também de-
monstra gosto pelo meio ambiente: “Gosto do 
verde dos jardins e da Pampulha. O Clube está 
muito bom! Mas seria legal reformar o parqui-
nho e colocar um tobogã na piscina”, opina o 
pequeno Bernardo. 

É verão no Ipê!É verão no Ipê!


