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Dia dos Pais - o Clube do Ipê, nesta edição, lembra esta data tão especial e im-
portante. O Pai, presente ou ausente, sempre será símbolo de imenso respeito e 
devoção. 

Como dizia Artur de Távola, poeta brasileiro: “Ser pai é saber e calar. Fazer e 
guardar. Dizer e não insistir. Falar e dizer. Dosar e controlar-se. Dirigir sem demonstrar. 
É ver dor, sofrimento, vício, queda e tocaia, jamais transferindo aos filhos o que, a alma, 
lhe corrói”.

Para transpor toda honra e amor que a figura do Pai representa, confira alguns 
depoimentos dos sócios:

Parabéns, PAPAI!

“Ser pai é estar sempre presente na vida dos filhos, ser 
uma referência, um porto seguro, abraçar quando tiver 
de abraçar, criticar quando necessário, apoiar os filhos 
quando estiverem certos, mostrar para eles que tudo 
se conquista na vida quando acreditamos em nossa 
capacidade é agradecer a Deus todos os dias por serem 
bênçãos em nossa vida”.
Servílio Ângelo Gonçalves

“Pescador, Atencioso, Persistente, 
Amável, Indispensável”.
José Ubaldo Cossenzo de 
Castro

“ Ser pai é muito bom; uma sensação ótima”.
Adelino de Moraes

“Ser pai não é apenas gerar a vida, é estar presente, 
participando e acompanhando todos os momentos, 
contribuindo para a alegria da família [...] Ser pai é 
enxergar no sorriso do filho, uma bênção de Deus e 
a alegria da vida”. 
Roosevelt de Paula Almado

“Ser pai é viver em constante adrenalina”.
Roberto Lima Barbosa

“Ser Pai é uma das coisas mais maravilhosas do mundo 
para mim, pois tem uma parte minha ali [...] Amo meus 
filhos e minha família, pois nela recarrego minhas ener-
gias para poder enfrentar as dificuldades do dia-a-dia e 
não deixo nada me abater, pois quero voltar para casa 
para vê-los e ouvir “papai te amo”.”
Rodrigo Ramos Intra

“Ser pai é uma sensação indescritível. Não 
existe um sentimento igual ao de acom-
panhar um ser que nasceu tão pequeno e 
indefeso e vai adquirindo confiança, força, 
raciocínio”.
Alexandre Carvalho Barroso

“São cinco filhos maravilhosos que me fazem 
ter certeza de como sou privilegiado por Deus. 
Cada momento é de renovação, aprendizado e 
engrandecimento”.
Rogério Villar de Oliveira

“Ser pai é buscar inces-
santemente, no fundo da 
alma, o melhor de nós, 
nosso tesouro interior. Na 
busca, trazer constante-
mente esse tesouro à tona 
para compartilhá-lo com 
os filhos”.
Agostinho Evangelista 
Guedes

“Pra mim, ser pai é uma 
experiência única! A gente só 
aprende a ser filho, quando 
se é pai. Por isso hoje, mais 
do que nunca, amo o meu 
filho e idolatro o meu pai”.
Tales Arantes



Eventos

No mês de julho, o Clube recebeu aproximada-
mente mil pessoas para uma de suas melhores 
festas: Arraiá do Ipê. A noite julhina foi agitada 

com a Banda Vilmetal e a quadrilha improvisada reuniu 
crianças, jovens e adultos de todas as idades.

Para Maria José Braga, que trabalha na Cre-
bel de Contagem, a festa foi excelente e bem organiza-
da. “Não sou sócia, mas gostei muito, inclusive a deco-
ração que estava linda, exclama”.

Já para a sócia Lúcia Ferreira Bossi, secretá-
ria da diretoria ABEB Central, a banda estava excelente 
e como é praxe marcar presença em todos os eventos 
do Clube, a mesma afirma que a festa realmente foi 
ótima.

O Clube agradece a presença de todos na 
festa. Em breve, novas programações para associados 
e familiares.

Confira a cobertura completa da Festa Ju-
lhina pelo site: www.clubedoipe.com.br ou se deseja 
adquirir um CD com as fotos, ligue: 3248-4352/4350.

Festa Junina 2011



Editorial

Anunciada desde 2008, a crise volta 
com mais intensidade, conforme 
podemos acompanhar na mídia, 

nos movimentos das bolsas de valores, nas 
rotinas das empresas. 

A crise atinge países, afeta 
economias, obriga empresas a se reorga-
nizarem, e toda a sociedade sente seus 
reflexos.

Apesar do momento crítico, 
não podemos nos abater. Devemos seguir 
em frente! Buscar alternativas. Refazer 
os ânimos. Confiar em dias melhores. Em 
janelas que se abrem quando portas se 
fecham. Não com um otimismo ingênuo, 
mas ciente de que, diante de qualquer situ-
ação, há sempre um caminho melhor.

O físico e humanista alemão, 
Albert Einstein, disse, em seu livro “Como 
vejo o mundo”, de 1935, que “a crise traz 
progressos, a criatividade nasce da angús-

Emerson Luis de O. Evangelista 
é sócio do clube há aproxima-
damente oito anos e comenta 

que é o seu espaço, não abre mão de 
freqüentá-lo aos sábados e domin-
gos, pois é um local onde recupera 
todas suas energias. “O clube é bas-
tante familiar e um local seleto, que 
não se compara a nenhum outro”, 
ressalta.

Atleticano, engenheiro 
mecânico pela PUC; há 18 anos fun-
cionário da Paul Wurth, casado com 
Eliomar Evangelista. Iniciou sua tra-
jetória profissional como estagiário 
e com o tempo tornou-se coordena-
dor do setor de Engenharia Básica da 
empresa. 

O engenheiro gosta mui-
to da Festa Junina e do Reveillon do 
Clube. Dá importância também aos 
outros eventos que são realizados, 
mas afirma quase não ter tempo de 
ir em todos como gostaria. “As três 
palavras para mim que definiriam o 
clube são: familiar, confortável e um 
local confiável”, sorri.

tia, como o dia nasce da noite escura. É 
na crise que nascem as invenções, os des-
cobrimentos e as grandes estratégias. Sem 
crise não há desafios; sem desafios, a vida 
é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise 
não há mérito. É na crise que se aflora o 
melhor de cada um.”

Nesse sentido, a Diretoria do 
Clube do Ipê busca adequar-se às novas 
realidades trazidas pela crise, mas sem 
perder a esperança e o ânimo. Mantém seu 
quadro de atividades e programações, pro-
curando permanecer sendo aquele ponto 
de encontro dos sócios. 

A diretoria conscientiza-se de 
que a união, compreensão e solidariedade 
são verdadeiras ferramentas para contor-
nar obstáculos. Segue em frente, como 
deve ser.

Gileno Silva Galvão
(Diretor social)

Perfil Pai e exemplo
Ele, que é pai de uma 

criança linda de somente dois anos, 
Eduardo Evangelista, conta como é 
sua relação com o filho e aproveita 
para deixar uma mensagem no mês 
dos Pais: “Ser pai é superar todos os 
limites em função do bem-estar do 
filho”.

Emerson ressalta que ser 
pai é algo inexplicável e que é pos-
sível tornar-se uma criança quando 
próximo deste ser tão importante 
que é um filho.

Seguir sempre em frente!



Esportes

O Torneio Empresas do Grupo 
ArcelorMittal encerra-se em setembro. 
Disputam os times Gesol, Manchester, 
BMS, Contagem, ECA, Skolball, Sabará e 
Paul Wurth.

Cerca de 150 atletas estão 
movimentando as quadras de futebol e o 
nível de participação de todas as equipes 
é bastante competitivo e acirrado. Em 
primeiro lugar, o time Gesol; em segun-
do, Contagem e, em terceiro lugar, o time 

Manchester. O time de Sabará 
encontra-se na “lanterna”.

Para o atle-
ta do time Gesol (BBA/
Contagem), Jean Car-

los, as expectativas para o resultado são 
as melhores e a competição e a valoriza-
ção estão sempre presentes nas partidas. 
“Estamos em primeiro lugar e seremos 
campeões, ressalta”.

Segundo o diretor de espor-
tes, Adriano Teixeira Nogueira, a cada 
ano o torneio gera melhores resultados e 
interação entre os componentes. “A cons-
trução de amizades, e o humor esportivo 
de ganhar ou perder sempre é saudável 
em nossos torneios, afirma”.

Acesse o tópico notícias e 
confira a colocação, pontuação e a tabela 
completa dos times pelo site: www.clu-
bedoipe.com.br. 

Torneio entre empresas 2011
Competição saudável

No início eram todos desco-
nhecidos, com o passar dos tempos, a 
convivência, o relacionamento, o com-
panheirismo estreitaram ainda mais os 
laços da então famosa “Turma dos Pete-
queiros”.

De volta ao passado, pode-
se recordar que foram momentos ma-
ravilhosos de descontração; de novas 
amizades e principalmente de respeito 
mútuo entre todos aqueles que ali esta-
vam na quadra dividindo seus esforços; 
competindo ou mesmo brincando com 
a peteca.

Para não deixar estes momen-
tos partirem, no último dia 7 de agosto, 
os petequeiros voltaram no tempo. Foi 
ali perto da piscina e das quadras que 
eles se reuniram em um domingo ensola-
rado e propício ao acontecimento.

Vôlei master - masculino e feminino
Inscrições abertas

Encontram-se abertas, as inscrições 
para as turmas de Vôlei Master 2011. Aulas nas 
terças, quintas e sábados com horários diversi-
ficados. Procure a portaria do Clube ou ligue: 
8826-1460 (instrutor Welinton Alves), para obter 
informações e se inscrever. Pratique atividades, 
faz bem para saúde, faz bem para você!

A era dos petequeiros
Segundo o geren-

te administrativo, Apolônio 
Matarelli, o intuito do reen-
contro foi resgatar as antigas 
amizades e matar saudades. 
“O domingo realmente foi 
de muito sucesso e em bre-
ve faremos uma nova reunião 
neste estilo”, enfatiza.

Conversas longas; 
um bate-papo super anima-
do, algumas partidas para não cair na ro-
tina e lembranças que só o tempo pode 
guardar. “Encontrei amigos que há muito 
tempo não via, foi maravilhoso este en-
contro”, conta Sérgio Canela.

O domingo se encerrou com 
a certeza de que a reunião entre os pete-
queiros foi um grande marco histórico e 
que realmente tudo valeu a pena!
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