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Ipê de cara nova

O Jornal A Folha do Ipê completa 
21 anos nesta edição. Para comemo-
rar, o informativo ganhou  novos pro-
jetos gráfico e editorial. 

 O novo formato faz parte de 
uma ampla ação da área de Comuni-
cação do Clube que visa a consolidar e 
a preservar a identidade visual do Ipê, 
incorporando elementos da Identidade 
visual do Grupo ArcelorMittal. 

Mas não é somente o Jornal que 
está de cara nova! Outro marco des-
se projeto consiste na reformulação 
da marca do Clube, incorporando a 
tipologia do Grupo ArcelorMittal. A 
nova marca do Ipê ganhou um design 
mais leve e sofisticado. O projeto 
prevê, ainda, revitalização do site e 
da papelaria, e a sinalização visual de 
todo o Clube.

 Todas essas mudanças serão 
incorporadas gradualmente conforme 
explica o presidente do Ipê, José Hen-
rique de Paiva, “o clube é uma extensão 

das empresas do Grupo ArcelorMittal 
no Brasil, portanto, queremos que a 
nossa comunicação esteja alinhada e 
siga os mesmos padrões de qualida-
de. Tudo será feito de maneira gradual, 
evitando o desperdício de recursos”. 

O site também será revitalizado. 
Pequenas mudanças na estrutura e na 
navegação permitirão que o conteúdo 
esteja mais acessível aos diversos pú-
blicos a partir de novembro.

No caso do jornal, além das mu-
danças  tipográfica e visual,  notam-se 
mudanças editoriais como a criação 
de novas editorias e uma maior pre-
sença de “brancos e fotos” nas pági-
nas, seguindo uma tendência mundial 
no design editorial que valoriza esses 
“respiros”, tornando as matérias mais 
atraentes para a leitura. Confira as 
mudanças nesta edição e opine! Você 
pode enviar sugestões de pauta e co-
mentários para o endereço comunica-
ção@clubedoipe.com.br

Você sabia?
A primeira edição do jornal 

foi lançada em 1994 durante a 
gestão do Presidente do Carlos 
Antônio Soares. O nome “A Folha 
do Ipê” foi escolhido a partir de 
um concurso interno, o vencedor 
ganhou uma bicicleta. Naquela 
época, as primeiras edições foram 
impressas em papel ofício escri-
tas pelos próprios funcionários do 
Clube. O veículo foi descontinua-
do no final de 1995, retornando 
em 2003, na primeira gestão do 
então Presidente José Henrique 
de Paiva, já em formato profis-
sional, editado por jornalistas.

Vem aí
A Diretoria do Clube está 

estudando a substituição da 
grama do campo de futebol. 
Em breve um novo gramado 
de qualidade e padrões re-
conhecidos nacionalmente. 
Acompanhe!
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Os últi-
mos meses 
foram marca-
dos por inten-
sos eventos na 
área esportiva. 
Torneio de Fu-
tebol, Peteca, Sinuca e amistosos de 
vôlei trouxeram movimentação ao 
clube durante um dos invernos mais 
quentes da capital. 

As escolas de esporte também 
estão sendo revitalizadas. O aque-
cimento da piscina contribuiu para o 
aumento da participação e regulari-
dade das modalidades aquáticas. To-
das essas atividades são importantes 
para manter o ambiente de integra-
ção e coletividade no clube. Estamos 
também investindo em manuten-
ção da área da sinuca e, em breve, o 
campo de futebol receberá um novo 
gramado sintético. 

 Investimentos também na 
gestão e profissionalização do Clube, 
cada dia mais alinhado com as dire-
trizes corporativas do Grupo Arce-
lorMittal, incluindo diretrizes de ima-
gem e marca. Por fim, na área social, 
esperamos contar com todos na 
participação da Festa das Crianças 
no dia 18 de outubro. Venha usufruir 
de tudo que o Ipê tem a oferecer!

Adriano Teixeira Nogueira
Diretor de Esportes 

Um dia inteiro 
de diversão! 

Anote na agenda! Neste 
ano, a Festa das Crianças do 
Clube do Ipê será realizada no 
dia 18 de outubro, domingo, a 
partir das 9h. Brincadeiras, gin-
canas, guloseimas e brinquedos 
infláveis são alguns dos atrati-
vos da festa, destinada a crian-
ças de até 12 anos. 

O Dia das Crianças, 12 de 
outubro, coincide com o feriado 
de Nossa Senhora Aparecida e muitas 
famílias viajam durante este período. 
Pensando em atender ao maior núme-
ro de sócios, a diretoria do Clube adiou 
em uma semana a realização do tradi-

cional evento. Para quem for ficar na 
capital durante o feriado, o Clube do 
Ipê terá funcionamento normal de 8 às 
17h30. Aproveite as oportunidades e 
o calor da estação das flores e traga 
toda a família para curtir o clube! 

Locações e reservas

Em setembro, foi 
inaugurado mais um es-
paço para realização de 
treinamentos no Clube. 
O ambiente foi deco-

rado com  modernos 
equipamentos para re-
alização de reuniões de 
executivos de grandes 
empresas. 
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Disputas de peteca, sinuca 
e vôlei movimentaram o Clube 
durante os meses de agosto e 
setembro. Jogos reúnem ami-
gos e convidados que se en-
contram para praticar esporte 
e confraternizar. 

Para o gerente do Clube, 
Apolônio Matarelli “realizar tor-
neios e amistosos regularmen-
te é importante para revitalizar 
o esporte e para a socialização. 
Veteranos e jovens atletas tro-
cam experiências e compar-
tilham novidades”. Todos os 
sócios podem participar das 
atividades esportivas do Ipê. 
Interessados devem procurar a 
administração do clube e infor-
mar-se sobre as modalidades e 
próximos eventos esportivos. 
Integre-se! 

Torneio de Futebol Integração
A primeira edição do Torneio de 

Futebol Integração foi um sucesso! 
O torneio contou com a presença de 
equipes das empresas ArcelorMittal, 
BBA, BMB, Sabará, além da equi-
pe do Clube do Ipê, composta por 
sócios de várias empresas. Neste 
ano, as equipes se inspiraram em 
times de futebol nacionais e in-
ternacionais - Roma, Barcelona, 
Juventus, Independente foram 
algumas das seleções que desfi-
laram no gramado do Ipê. 

Na manhã do dia 23 de 
agosto, domingo, os atletas se 
reuniram no Clube para os jogos 

finais. A disputa do terceiro lugar teve 
ares de clássico do campeonato Italia-
no: Roma X Juventus, ambas equipes 
da BBA de Contagem. Venceu, numa 

emocionante disputa, a equipe Juven-
tus pelo placar de 7x5. 

Já a Final foi disputada pelas equi-
pes Barcelona e Independente. A equipe 

da trefilaria de Contagem, 
Independente, venceu fa-
cilmente por 6x0, a equi-
pe de Sabará, Barcelona. 
Goleada que entra para o 
hall de vitórias acumuladas 
pela equipe da trefilaria no 
Ipê. Confira a seguir as fo-
tos da premiação. Outras 
fotos do evento estão dis-
poníveis no site do Clube 
- www.clubedoipe.com.br. 

Torneios e amistosos 
movimentam o Ipê.
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Expediente

de Vista
Ponto

O Ipê completa 56 
anos no dia 19 de outubro. 

Queremos comparti-
lhar com você um pouco 
das memórias e histórias 
do Clube. Se você possui 
fotos antigas em momen-
tos no clube, compartilhe 
conosco. Envie um e-mail 
contando um pouco da 
sua história para: comuni-
cação@clubedoipe.com.br. 
Se selecionada, ela pode 
ser publicada aqui.

Sorrisos e braços abertos
A funcionária do Ipê, Élia Maria 

da Costa Silva, 60 anos, se aposentou 
no mês de setembro, deixando toda a 
família Ipê saudosa. Afinal, foram 15 
anos de serviços prestados com muito 
carinho e dedicação. Conhecida cari-
nhosamente por todos como “Dona 
Élia”, esbanjava alegria e sorrisos aber-
tos pelo Clube. Sempre disposta a ser-
vir, ao longo desses anos viu muitos 
filhos de sócios crescerem e se torna-
rem adultos. Conheça um pouquinho 
dessa personagem, que marcará para 
sempre a história do Ipê.

No dia 02/09, a Diretoria realizou 
um evento interno em homenagem à 
Dona Élia. As fotos estão disponíveis 
no site www.clubedoipe.com.br

Alegria: É meu jeito de viver. Você pode ser 
triste ou alegre. Eu sou muito alegre, mesmo 
nas dificuldades. 

Família: União de pessoas que se amam. Fi-
lhos e Netos são tudo para mim, o segmento 
da vida. Também amigos, funcionários e só-
cios ao longo desses anos em que trabalhei 
aqui.

Sonho: Uma casa própria para cada filho 
meu. Estão quase todos realizados.  Estou 
chegando lá.

Esperança: Ver meus filhos bem cuidados, 
com saúde, família, casa. Estar ao lado da mi-
nha família e auxiliá-los o quanto eu puder. 

Futuro: Pertence a Deus. Não planejo muito, 
mas confio.

Deus: Ele resolve todos os nossos proble-
mas, me sustenta. Deus é primordial em mi-
nha vida. 

Saudade: Do meu esposo que faleceu há dois 
anos e, agora,do Ipê, pois vou sentir muita 
falta de todos. Vários sonhos meus foram re-
alizados aqui. Será uma eterna saudade.

Domingo é dia 
de curtir a família, 
relaxar, descansar e 
brincar com as crian-
ças. No Ipê, você 
encontra o ambien-
te ideal para passar 
momentos agradá-
veis, com conforto 
e segurança. Faça 
como os sócios Vini-
cius e Glauber e tra-
ga sua família para 
curtir tudo que o Ipê 
tem a oferecer! Vinicius José Moreira, Fabiana e o filho 

Bernard de 8 meses
Glauber Vinicius Campos e as gêmeas 
Camila e Gabriela de 3 anos

56 anos do Clube

1 - Time Ferraço Esporte Clube que deu origem ao Ipê
2 - Inauguração da piscina – Presença de
     Caubi Peixoto
3 - Foto da Sede Social 1959
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