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Cocada, pé-de-moleque, canjica, qua-
drilha... Humm! Adivinha o que vem 
por aí? A festa junina do Ipê que 

já virou tradição. Todos os anos, os asso-
ciados esperam por esta festa que reúne 
comidas típicas, danças, shows e muita 
alegria, num momento único de descon-
tração.

E o que não pode faltar é a par-
ticipação dos sócios, pois são eles que fa-
zem o clube se transformar em um “arraiá” 
de alegria. 

A festança será no dia 2 de Ju-
lho e começa às 19 horas, com a presença 
da dupla Helvécio & Edilson. Logo após a 
dupla, tem a apresentação do cantor ser-

Diversão e Solidariedade
Os ingressos custam R$15,00, mes-

mo valor cobrado no ano passado. Crianças até 
12 anos não pagam. Para os sócios, os ingressos 
vêm em forma de doações - 1 kg de alimento não 
perecível por pessoa – que serão encaminhadas a 
instituições de caridade.

Para facilitar, os ingressos poderão ser 
comprados em algumas empresas, prática bem 
sucedida nos anos anteriores e que será mantida 
para conforto dos sócios. 

Para saber mais sobre este grande 
“arraiá”, acesse o site www.clubedoipe.com.br 
ou ligue para a secretaria do clube nos telefones: 
(31) 3248-4350 / 3248-4352.

Festa Junina 2010

tanejo Dalmo Júnior. E a festa não para por 
aí não, depois destas duas atrações, não 
poderia faltar o arrasta pé, com a quadrilha 
improvisada, que começa à meia noite. 

E o melhor da festa vem no en-
cerramento, com um super show da banda 
Santha Nova, que faz apresentações muito 
animadas e conta com dançarinos e efeitos 
de luzes e cores surpreendentes. 

E, durante toda a noite, os 
participantes podem se deliciar com as 
comidas e bebidas típicas, disponíveis nas 
barraquinhas. Um carinho especial para as 
crianças nos vários brinquedos infláveis. 
É uma festa para a família inteira – venha 
com sua turma!



Editorial

Chegamos ao fim de uma etapa, ao encerrar mais uma gestão da 
Diretoria do Clube do Ipê neste mês de junho. É preciso fazer um 
breve balanço das realizações. Apesar dos momentos de crise, 

procuramos alinhar as metas e objetivos do clube aos das empresas do 
Grupo ArcelorMittal.

A Diretoria do Clube manteve os projetos esportivos, de 
infra-estrutura e de prestação de serviços conciliando necessidades, ex-
pectativas e recursos orçamentários. 

Nesse sentido, destacamos a nova área para eventos 
-  Deck da Lagoa; a reestruturação da área para treinamento, com 
aquisição de móveis e modernos equipamentos, automação da portaria 
do Clube; acesso a internet sem fio para os sócios,  reforma geral da 
cozinha, com instalação de um sistema de gás canalizado; aquisição 
de TV 46’ para área do bar; modernização e compra de novos equipa-
mentos para academia do Clube; fechamento lateral em vidro do terra-
ço, reforma da sede social com instalação de balcão, portas de vidros, 
ar condicionado, revestimento da parede em madeira, colocação de 
cortinas, com aquisição de móveis cromados pra compor o ambiente; 
aquisição de novos móveis e guarda-sol para área da piscina, a reforma 
do quiosque.

Também merece destaque a chegada de novos sócios, com 
um crescimento de 28% no período.

A parceria com a Casa Cor que nos possibilitou revitalizar 
parte do imóvel, criando um novo e requintado espaço para eventos.

Para fortalecer novas parcerias, a diretoria procurou di-
vulgar de forma mais incisiva os espaços do clube junto aos represen-
tantes das empresas do grupo. Como era de se esperar, muitos não 
conheciam o clube e a possibilidade de seu uso para as empresas do 
próprio grupo ArcelorMittal.

A grande meta da diretoria é oferecer espaços melhores e 
apropriados para treinamentos, reuniões, workshops, em ambiente pri-
vilegiado pela natureza, com ótima infra-estrutura e preços acessíveis. 

Entre as decisões da diretoria, procuramos manter o 
calendário dos eventos tradicionais, promovendo integração, lazer e 
atividades físicas.

Outra preocupação da diretoria é a preparação de novos 
líderes, novos gestores para o clube, comprometidos com os ideais de 
manter unida a família Ipê, preservando o patrimônio do grupo e atu-
ando nas diversas frentes que mantém o clube em funcionamento. 

É um trabalho voluntário, na verdade, mas, nem por isso, 
menos importante, pois é permeado da responsabilidade de quem vai 
gerir recursos de terceiros com ética, equilíbrio e transparência exigi-
dos de todo gestor.

Nesse sentido, a nova diretoria procura mesclar membros 
novos, necessários à inovação de ideias e projetos, com a experiência de 
quem já conhece a estrutura do clube e as metas da organização.

Agradeço a todos a confiança, com a certeza de ter feito 
o melhor dentro do possível. Esperamos dar continuidade aos trabalhos 
realizados até agora e que tanto merecem o apoio e o aplauso dos 
usuários do Clube do Ipê e sempre preservando o nosso slogan “O sócio 
em primeiro lugar”.

José Henrique de Paiva
Presidente

Internet
Mais uma comodidade para 

o sócio: de qualquer ponto do clube, é 
possível acessar a internet pelo sistema 
wireless.

Treinamento
O clube se prepara para 

ser um centro de convenções capaz 
de atender às empresas, associações e 
grupos para a realização de workshops, 
treinamentos, confraternizações.

Novidade
O Clube investiu também 

em recursos humanos – para cuidar da 
área de comunicação do clube e pres-
tar apoio aos eventos, contratou Irlane 
Queirós, nesta foto, ao lado da conheci-
da e competente Viviane Pêgo.

Investimentos
Os investimentos incluem 

equipamentos tecnológicos de última 
geração, móveis modernos e ambiente 
adequado para os diversos segmentos.

A cozinha recebeu reforma 
geral e foi instalado o sistema de gás 
canalizado, o que significa segurança e 
economia. 

Academia
Os sócios também foram 

contemplados com reaparelhamento 
da academia de ginástica e aquisição de 
uma nova TV para a área do bar.

Inovação e continuidade



Nova área para eventos
Deck da Lagoa

Os associados do clube ganharam 
uma área nova para realizar seus eventos – O 
Deck da Lagoa. Este novo espaço é dedicado 
aos sócios e já está disponível para locação.

O Deck foi inaugurado em maio 
deste ano, e tem capacidade de abrigar, apro-
ximadamente 130 pessoas, contando com um 
ambiente arejado, confortável e próprio para 
se fazer “aquele churrasquinho”, sendo ideal 
para compartilhar momentos de lazer e diver-
são com os amigos.

O novo espaço foi pensado para 
que os associados possam aproveitar a bela 
vista da Lagoa da Pampulha, em um ambiente 
que une o rústico e a modernidade, privilegia-
do por um design que mostra requinte e bom 
gosto.

Conheça a nova diretoria
Presidente: José Mauro Salvato
Vice-Presidente: José Henrique de Paiva
Diretor Financeiro: Denner Glaudston de 
Freitas
Diretor Administrativo: Ricardo Aurélio 
Ananias
Diretor de Esportes: Adriano Teixeira 
Nogueira
Diretor Social: Gileno Silva Galvão
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Perfil
Esportes

Sérgio Eduardo Nasckio Abico Tanaka é sempre presen-
ça confirmada nos eventos esportivos do Ipê. Como 
um típico brasileiro,Tanaka, como é mais conhecido, 

tem em sua origem uma mistura interessante, sua mãe é fi-
lha de português com brasileiro, e seu pai é japonês. Apesar 
do sobrenome nipônico, fisicamente não se parece com um 
nissei, é realmente fruto desta mistura que caracteriza este 
país de tantas raças.

Tanaka é casado com Cleonice Campos Abico, 
com quem teve dois filhos, Tamara Taís Nasckio Abico e Ta-
dashi Abico. E como ele diz, tem uma filha brasileira e um 
filho japonês, isto porque Tanaka passou um tempo de sua 
vida no Japão. Quando já tinha sua filha mais velha, foi ao 
país asiático acompanhando seu pai, e por lá ficou duran-
te oito anos, quando nasceu seu segundo filho. Após esse 
tempo, retornou ao Brasil, pois como diz: “Gosto muito de 
yakissoba, mas sou apaixonado por feijoada”. 

Ao regressar ao país, ingressou na ArcelorMittal 
Sabará, onde está há 13 anos, atuando como Coordenador 
Técnico de Logística e Qualidade de Produto. Nessa volta 
ao Brasil, além de sua admissão na empresa, tornou-se só-
cio do Ipê, e tem sido um freqüentador assíduo do clube 
e participante ativo de muitos eventos. Para ele, o clube é 
um lugar ideal para se levar a família, e para se socializar 
com várias pessoas, destacando que: “O clube é muito fa-
miliar, tem uma infra-estrutura muito boa e é um ambiente 
agradável”. 

Desde que se tornou sócio, Tanaka se dedica à 
promoção do esporte, sendo um grande apoiador e incen-
tivador das práticas esportivas, principalmente do futebol, 
ajudando na organização dos torneios que acontecem to-
dos os anos, atraindo cada vez mais adeptos. Além de aju-
dar a organizar o torneio, participa sempre com a equipe 
de Sabará, sendo atualmente o técnico da equipe.

O torneio de futebol animou 
o clube nos meses de maio 
e junho deste ano. Com as 

sete equipes participantes – ECA, 
Paul Wurth, AMS, Uberaba, Sabará, 
Brasiliense e Nacional – o torneio 
garantiu momentos de emoção 
para a torcida, e foi um aperitivo 
para a Copa do Mundo que come-
çou neste mês.

A disputa organizada 
pelo clube e que tira muitos da cama 
cedo aos domingos, já existe há vá-
rios anos ganhando cada vez mais 
destaque, entre os associados. 

Este ano a disputa veio 
com uma novidade: as equipes pas-
saram a ter seus nomes próprios, 
e não mais o nome da empresa da 
qual fazem parte, dando assim, au-
tonomia para a escolha que melhor 

identifique cada um dos times.
A semifinal do torneiro 

foi no dia 13 de junho e as equipes 
Brasiliense e Nacional se enfrenta-
ram primeiro. Em seguida, foi a vez 
da disputa entre AMS e Sabará. As 
partidas foram eletrizantes e os atle-
tas “suaram” a camisa, mas as vagas 
para a grande final, no dia 20 de ju-
nho, ficaram com os times Sabará e 
Nacional, da BBA Contagem. 

No placar, Sabará ganhou 
de 5 a 3 da AMS, tendo como desta-
que, nesta partida, o goleiro Paulo, 
que “pegou demais”. Os outros dois 
times, Brasiliense e Nacional, propi-
ciaram “um clássico da BBA Trefila-
ria”, com o resultado de 2x0 para o 
Nacional.
Confira a cobertura completa no site 
do clube www.clubedoipe.com.br.

Apoiando o esporte

Torneio de 
Futebol 2010

Sabará, finalista

Nacional, 
finalista

O artilheiro do campeonato foi Peterson, da equipe 
Brasiliense, da BBA de Contagem, com 15 gols. Parabéns 
ao artilheiro pelo desempenho. Continue abrilhantando 
seu time e trazendo emoções à torcida.


