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Quando chega o mês de junho, todos já 
sabem: São João, Santo Antônio e São 
Pedro vêm aí!

Santo Antônio, conhecido como “ca-
samenteiro” e comemorado no dia 13 de junho, 
é sempre o mais invocado para auxiliar moças 
solteiras a encontrarem seus noivos. Já São João, 
é considerado o título de “santo festeiro” e tem 
grande importância para os forrozeiros, dia 24 
de junho.

Na noite do dia 29 de junho, São Pe-
dro guarda as portas do céu e protege também 
as viúvas e os pescadores.

está chegando, uai!

É hora de preparar os chapéus de 
palha e as bandeirolas, convidar compadres e 
comadres para dançar quadrilha, acender a fo-
gueira, soltar rojão, comer pipoca, cocada, pé-
de-moleque, canjica e quentão.

Neste ano não poderia ser diferen-
te! O Clube dará início ao “Arraiá Ipê” no dia 2 
de julho, às 19 horas, com a presença da Banda 
Vilmetal. Em seguida será realizada a quadrilha 
improvisada, onde todos podem participar. Para 
as crianças serão disponibilizados diversos brin-
quedos; pinturas faciais, etc. 

Para o mais novo sócio do clube, Ge-

raldo Junio P. Santos, que trabalha no setor de 
Recursos Humanos da ABEB central, a expecta-
tiva para a festa é grande. Ele comenta que foi 
apenas como convidado no ano passado, mas 
que como titular do Clube e oficialmente com 
sua família, este será o primeiro. “Com certeza 
marcarei presença e espero ser tudo acessível”, 
brinca.

De vestido de caipira ou não; faça 
frio ou não; o Clube aguarda você, sua família, 
seus amigos, sua turma! Informações completas 
sobre o evento pelos telefones: 3248-4350 ou 
3248-4352 ou acesse: www.clubedoipe.com.br.

Você sabia?
O nome Festa 

Junina tem dois significa-
dos. O primeiro é carac-
terizado em função das 
festividades ocorridas em 
junho. E a segunda expli-
cação é que esta festa têm 
origem em países católicos 
da Europa e, portanto, se-
ria em homenagem a São 
João. No princípio, a festa 
era chamada de Joanina. 
Fonte: www.suapesquisa.com



Editorial

O evento KMP Shared Service Centres 
2011, ocorrido nos dias 27 a 29 de 
abril, movimentou o Clube. O Encon-

tro reuniu, no Salão Social, executivos de to-
dos os países como Polônia, África do Sul, Es-
tados Unidos, Czaquistão, Luxemburgo, entre 
outros.

O objetivo foi provocar a interação 
entre todos os Centros de Serviços Compar-
tilhados do grupo ArcelorMittal, especifica-
mente na área Financeira; de Contabilidade e 
Recursos Humanos. 

De acordo com o gerente geral 
de Contabilidade e Patrimônio, Alexandre Au-
gusto Silva Barcelos, o evento foi muito bem 
organizado pela equipe de Controladoria Cor-
porativa e com o apoio da Comunicação da 
ArcelorMittal Brasil. 

Barcelos, que colaborou na organi-
zação do evento, comenta que o visual do Clu-
be é fantástico, o que propiciou um local bas-
tante agradável e de qualidade. “A organização 
foi perfeita e acredito que devemos cada vez 
mais utilizar o clube para eventos similares do 
grupo ArcelorMittal”, ressalta.

As áreas de Tecnologia da Informa-

Nossa correria diária não nos deixa pa-
rar para perceber se o que temos já 
não é o suficiente para nossa vida. Pre-

ocupamo-nos muito em ter: ter isso, ter aqui-
lo, comprar isso, comprar aquilo. Os dias, os 
anos vão passando, quando nos damos conta, 
esquecemos do mais importante: VIVER e SER 
FELIZ!

Nesse sentido, a Diretoria deseja 
que você, sócio, viva bem e intensamente todos 
os momentos de sua vida, com uma presença 
cuidadora em sua família, com uma postura 

ética e compromissada em seu ambiente de 
trabalho, com uma participação efetiva para 
melhorar o mundo em que está inserido.

Esperamos também que seja as-
síduo ao clube, mesmo nos dias de inverno, 
quando podem surgir opções diferenciadas de 
lazer – seja pela participação em jogos, seja 
pela frequência à academia, seja pela simples 
convivência.

Também participar de nossa fa-
mosa festa Junina é fundamental. Será no mês 

de julho, o famoso “Arraiá do Ipê” e esperamos 
que o resultado seja como nos anos anteriores, 
de muito sucesso! 

Agradecemos a todos pela confian-
ça dedicada à Administração do Ipê, tendo foco 
nos objetivos que atendam às expectativas tan-
to dos sócios como das empresas e dos parceiros 
sem extrapolar os limites do clube.

José Henrique de Paiva
Vice-presidente

Reconhecimento internacional
KMP – Shared Service Centres 2011

ção, Tesouraria e Tributos, bem como toda a 
diretoria do Centro Corporativo de Belo Ho-
rizonte, também estabeleceu um networking 
entre os outros países, surtindo assim, um 
efeito de troca de experiências entre as diver-
sas áreas reunidas.

Para a especialista na área de Con-
troladoria Corporativa, Anna Carolina Sayão, 
uma das representantes da ArcelorMittal Bra-
sil, a oportunidade de aprender as melhores 

Viver intensamente

práticas na função exercida, foi excelente. “To-
dos que participaram ficaram impressionados 
e sem dúvidas o clube é o melhor lugar para 
sediar eventos como o KMP ou mesmo reuni-
ões e treinamentos”, completa.

Segundo Anna Sayão, o Clube do 
Ipê também forneceu uma ótima estrutura, 
custos reduzidos para a empresa e a vista da 
Lagoa da Pampulha significou um cartão pos-
tal da capital.

Para os associados e empresas do grupo 
ArcelorMittal nacional e internacional que desejam 
locar a sede para treinamentos, eventos particulares 
ou mesmo confraternizações, o Clube disponibiliza 
– salão social e deck da lagoa - espaços amplos com 
estrutura de ar condicionado, mesas, cadeiras, ba-
nheiros, churrasqueiras e muito mais.

Para mais informações de reservas e 
locações, gentileza entrar em contato através do 
email: ipe@arcelormittal.com.br ou pelos telefo-
nes: 3248-4350 ou 3248-4352.



Eventos

Baile dos Anos 60
Confira as fotos através do site: 
www.clubedoipe.com.br

Desde junho, o Clube está disponibilizan-
do na portaria, as fichas de atualização 
de cadastro de seus sócios. Solicitamos 

preenchê-las para que seus dados estejam sem-
pre em dia e que você receba em casa ou mesmo 
por meio eletrônico, as notícias atualizadas!

Salientamos também que ao lado 
das fichas, ficará uma Caixa de Sugestões, onde 
você poderá opinar, sugerir ou mesmo expor 
suas reclamações quanto aos serviços gerais 
que o Clube oferece.

Aguardamos sua colaboração. Ela é 
muito importante para uma boa comunicação 
entre os associados, seus dependentes e a di-
retoria do clube.

O Restaurante do Clube está 
aceitando cartões de débito 
e crédito de todas as bandei-

ras, para garantir mais agilidade e 
eficiência para os sócios. Segundo 
o gerente do restaurante, Acimar de 
Assis Lima, a mobilidade através do 
cartão de crédito está dando bons 
resultados. A utilização do cartão em 
transações tornou-se freqüente, pois 
em grande parte, as pessoas evitam 
o dinheiro, devido a roubos e assal-

Novidade na portaria

Novidade no Restaurante do Ipê 
tos. “Os sócios estão gostando do 
serviço e prestigiando pela rapidez”, 
enfatiza.

Para o sócio Alípio Lessa, 
que tem encontro marcado com clube 
todos os finais de semana, a opção do 
cartão foi ótima e tem usado o servi-
ço sempre que necessário. 

O gerente comenta que as 
vendas têm aumentado com a novida-
de no Clube, e que a combinação de 
crédito e débito foi bem aceita.
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PerfilEsportes

Assistente técnico em engenharia 
na Belgo Mineira Bekaert (BMB) e  
 há 27 anos na empresa, Geraldo 

Vicente de Lima conta como é conciliar o 
tempo “curto” com os estudos e jogar a 
famosa “pelada” com os amigos nas tar-
des de quarta no Clube do Ipê. Casado 
com Maria do Carmo, não possui filhos, 
mas sugere uma dica, “No clube, deveria 
acontecer, eventos esportivos ligados ao 
público jovem”, exclama. 

O sócio comenta que os ado-
lescentes ou mesmo os filhos dos associa-
dos, só freqüentam o clube quando algum 
torneio está sendo realizado. 

O famoso pé de manga tam-
bém é atrativo dos jogadores. Geraldinho, 
assim chamado pelos amigos, diz que a 
farra é demais quando os jogos se encer-
ram e o aglomerado no entorno da árvore 
é só discussão; comentários, risos e uma 
bagunça gostosa. 

Além de ser engenheiro civil, 
a graduação em Engenharia Elétrica pela 
PUC também é a preferência. “Estou es-
tudando novamente para aliar meu curso 
anterior a este”, enfatiza.

Mas não é só esta alegria es-
tampada no rosto que demonstra o prazer 
em estar e ir ao clube todos os finais de 
semana. A turma completou no dia 8 de 
junho, 8 anos de existência. A camiseta 
confeccionada para comemorar a data, foi 
batizada como “Amigos da quarta”.

Geraldo fica feliz pela união e 
amizade dos amigos de forma direta ou in-
direta. Ele também comenta que, na visão 
que possui dos canais de comunicação, o 
Clube aprimorou bastante e os quadros de 
aviso estão atraentes. 

Para o sócio, as três palavras 
que definem o Clube são: beleza, ponto de 
lazer estratégico e confortabilidade.

História para contarFique atento!
Torneio das empresas 

ArcelorMittal

No dia 12 de junho, foi dado início a mais 
um torneio entre empresas ArcelorMittal. 
Os inscritos para o torneio de futebol, 

totalizando 7 equipes, vão disputar todos os do-
mingos a partir das 8h30. Para os participantes 
de Buraco, as disputas serão aos domingos a par-
tir das 10 horas. 

Para o diretor de esportes, Adriano 
Teixeira Nogueira, é grande a expectativa do 
acontecimento e um grande momento de con-
fraternização. “Este torneio coroará a todos os 
participantes com belos jogos”, afirma.

A sócia Neide Assis Silva assume par-
ticipar do Torneio de Buraco com interesse em 
reunir os amigos; para dividir o momento de sa-
tisfação. “Não quero disputar no intuito de sair 
vitoriosa, mas de aproveitar o momento”, sorri.

Há três anos, o Clube do Ipê é con-
vidado pelo Minas Tênis Clube II para participar 
de seus torneios de sinuca, popularmente co-
nhecido como “Torneio Interclubes de Sinuca”. 
Entre abril e maio deste ano, os Clubes Olímpico, 
Charlet, Jaraguá, Ipê e Minas sediaram novamen-
te esta disputa, totalizando 32 participantes.

Segundo Cristiano Marcos Simões, 
coordenador de esportes recreativos do Minas, o 
torneio foi tranqüilo e totalmente disciplinado. 
O primeiro lugar foi destinado a equipe do Minas 

O propósito do Clube é oferecer aos sócios 
cada vez mais tranquilidade e segurança. 
Sócios com maior proteção e melhor qua-

lidade de vida.
De acordo com o Decreto Estadual 

44.746, de 29 de fevereiro de 2008, do Estado de 
Minas Gerais, é obrigatório o Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros (AVCB) para o funcionamen-
to de qualquer edificação.

Para viabilizar os serviços de segu-
rança e prevenção de acidentes nas dependências, 
o Clube contratou a empresa Delpa Engenharia e 
Segurança Ltda para realizar o projeto de comba-
te a incêndios, em março de 2010. 

Fique ligado! 
Clube do Ipê x Segurança

Parceria e integração

Junte sua equipe, sua dupla e par-
ticipe das disputas, que prometem surpresa e 
descontração. O final do campeonato e as pre-
miações estão previstas para julho e agosto, re-
cheados com shows e uma tarde de atividades!

Tênis II; e em segundo lugar o clube do Jaraguá. 
“Em agosto faremos um novo torneio e sem dú-
vidas, o Ipê será novamente nosso convidado”, 
salienta. 

Somente em fevereiro deste ano, foi 
aprovado o projeto mediante algumas modificações 
realizadas no interior do clube, tais como: instalação 
de corrimão e guarda-corpo, instalação de luminá-
rias de emergência, sinalizações de saída; remaneja-
mento e recarga de extintores, testes de estanqueida-
de do gás liquefeito de petróleo, entre outros.

Finalmente em meados de abril, jun-
tamente com o Corpo de Bombeiros, o Clube pôde 
receber o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, 
documento que comprova que o clube está apto a 
receber os associados sem risco de acidentes. Isso, 
mais uma vez, mostra que o clube está sempre 
preocupado com a sua segurança!


