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Mais uma vez, as dependências 
do clube foram palco de um im-
portante evento do Grupo Arce-

lorMittal Brasil. Em fevereiro, um grupo 
de mulheres se reuniu para a realização 
do Gender Diversity and Inclusion, um 
programa que visa discutir o papel das 
mulheres nas organizações.

O evento foi conduzido pela 
vice-presidente de Comunicação Corpo-
rativa, Nicola Davidson, que afirmou ser 
fundamental o posicionamento da mulher 
que busca conciliar competência, caracte-
rísticas pessoais da personalidade e opor-
tunidades de desenvolvimento na carreira 
nas organizações. Ela destaca que o Gru-
po ArcelorMittal pretende garantir o má-
ximo desempenho, trabalhando com os 
melhores talentos disponíveis, sempre le-
vando em consideração que a diversidade 
no quadro de empregados é importante.

A vice-presidente disse ainda 
que a empresa tem o compromisso de 
possibilitar igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres, identificar e 

combater situações de discriminação, 
apesar de reconhecer que mudanças cul-
turais são demoradas, ainda mais levando 
em conta o universo de 230 mil emprega-
dos da ArcelorMittal. 

Nicola Davidson  explicou que 
o resultado final será levado à alta admi-
nistração, ao General Management Board 
(GMB) e depois será divulgado para todas 
as empresas do Grupo ArcelorMittal.

Otimismo
Participaram do seminário 50 

mulheres de diferentes unidades da Arce-
lorMittal Brasil. Essa foi a terceira edição, 
as duas primeiras foram realizadas em 
Luxemburgo e Londres, e a etapa final, 
logo em seguida à de BH, em Chicago, 
nos EUA. 

Do total de 400 mulheres, 
as brasileiras são as mais otimistas em 
relação à valorização das mulheres nas 
empresas do grupo, conforme constatou 
Nicola Davidson, após análise dos ques-
tionários preenchidos.

Para a especialista contábil, 
da Gerência de Contabilidade e Patri-
mônio da ArcelorMittal Brasil, Delanir 
Cristina Gomes, o principal destaque do 
seminário foi o informação de que a alta 
administração da companhia está com-
prometida com o desenvolvimento pro-
fissional das mulheres na ArcelorMittal. 
“Tivemos a oportunidade de discutir os 
desafios e apresentar sugestões para o 
desenvolvimento da carreira feminina no 
Grupo que serão apresentadas ao GMB. 
Esperamos que a partir dos seminários 
realizados no Brasil, EUA, Luxemburgo e 
Inglaterra, um plano de ação seja imple-
mentado”, diz.

Segundo a Analista de Proje-
tos da Fundação ArcelorMittal Brasil, Ali-
ne Tatagiba, “foi ótimo a empresa abrir 
espaço para esta discussão e sinto que foi 
um privilégio participar deste momento, 
pois os resultados do Grupo de Trabalho 
vão ser levados ao GMB, de onde partem 
as decisões e as diretrizes para todas as 
empresas.”

Gender Diversity (Di-
versidade de Gênero) aborda a 
proporção de homens e mulhe-
res no local de trabalho. Signifi-
ca observar se há uma distribui-
ção equilibrada, se o quadro de 
empregados é composto por um 
número maior de homens ou de 
mulheres. Segundo os estudio-
sos, isso pode ter um efeito so-
bre como as pessoas interagem 
e comportam-se umas com as 
outras em seu ambiente de tra-
balho e como isso pode impactar 
o ambiente cultural e social. 

Clube do Ipê recebe mulheres da ArcelorMittal Brasil  
para o Gender Diversity
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Eventos
Editorial

A efervescência da vida acorda-nos 
a cada dia. As empresas seguem 
suas rotinas, apesar das discus-

sões e buscas de soluções para as cri-
ses. As lutas do cotidiano não esperam. 
Cabe a cada um posicionar-se como me-
lhor dedicar seu tempo e sua energia. 

Talvez experimentando 
viver um dia de cada vez, resolver o 
problema se surgir, suportar a pressão 
que o trabalho trouxer. Mas, o mais 
importante, ouvir o amigo que o pro-
curar, atender o vizinho que o incomo-
dar no sossego de seu lar e até mesmo 
dar atenção ao estranho que o parar 
na rua.

Sabemos que não é sim-
ples, pois muitas vezes, gostaríamos 
de viver em nosso pequeno mundo – 
“meu trabalho, minha família, meus 
amigos...” e ignorar o que está fora do 
nosso círculo de vivências. 

O tempo, porém, não con-
gela enquanto travamos nossas peque-
nas ou grandes lutas diárias. O melhor 
é buscar a sabedoria bíblica, quando o 
Eclesiastes nos diz que “Há um tempo 
oportuno para cada coisa debaixo do 
céu...” (Ecl 3,1)

Nesse sentido, nós, da Di-
retoria do Clube do Ipê, acreditamos 
que os espaços e atividades do clube 
podem ajudar a todos a fazer a experi-
ência do tempo otimizado em favor da 
saúde, do esporte, do lazer e da convi-
vência com familiares e amigos. Peque-
nas paradas, ao longo da semana, que 
vão possibilitar melhoria na qualidade 
de vida e ganho no desempenho profis-
sional. Sem ser esmagado pelo tempo 
que a todos foge.

Possamos todos manter a 
qualidade do nosso tempo fazendo com 
ele as escolhas mais acertadas, procu-
rando manter um saudável equilíbrio 
entre trabalho e descanso.

José Mauro Salvato
Presidente

O clube encheu-se com a animação dos 
foliões e a alegria das crianças. No dia 11 de fevereiro, 

um baile pré-carnavalesco foi realizado no Deck da Lagoa, ao som de 
Paulinho Silva e Banda.

Desta vez, a novidade ficou por conta do “Bloco do Califa”, composto por 12 
mulheres, que alegraram o baile com suas fantasias vistosas. 
O bloco foi organizado por Luciene de Andrade Pereira e Gláucia Geovana Salles que 

tiveram a ideia de confeccionar as fantasias bem semelhantes para todas. 
No dia 19, foi a vez das crianças, acompanhadas de pais e familiares, 

enfeitarem o clube, durante o Matinê de Carnaval.
Confira algumas fotos do evento!

no Ipê

Mudanças na Secretaria 
Nova equipe:
Financeiro: Ana Carolina Souza
Comunicação: Nathália Jade (Estagiária)

Novos telefones: 
3224-9600 e 8878-4268

Novo endereço:
Alameda do Ipê Amarelo, 1.040 - Pampulha
Casa do Deck da Lagoa

 Aviso:
A Diretoria do Clube lembra 

que, para facilitar o atendimento aos 
sócios, os pagamentos relacionados a 
mensalidades podem ser feitos de duas 
formas, por meio de boleto bancário ou 
por débito automático em conta cor-
rente junto aos bancos Santander e Bra-
desco. Mais informações na secretaria 
do clube, pelos telefones 3224-9600 e 
8878-4268.

Tempo com qualidade
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Perfil

F uncionário da ArcelorMittal Sis-
temas, há 18 anos, o Analista de 
RH,  Antônio José Tonidandel, está 

no grupo há 23 anos e freqüenta o Clube 
do Ipê há 10 anos

Ele mora próximo do clube e 
considera a mensalidade com valor bem 
acessível. Já foi sócio de outros clubes e 
diz que a mensalidade do Ipê é um atra-
tivo para o sócio.

Casado com Elida, tem duas 
filhas: Giovana, de 5, e Ana Vitória, de 
9 anos. “Eu não sou muito fã de festas, 
mas trago minhas filhas ao clube. Elas 
sonham com um toboágua na pisci-
na, mas aproveitam tudo o que clube 
oferece. Aqui, o clube é muito família, 
há tranqüilidade e segurança. A gente 
pode, por exemplo, deixar a carteira so-
bre a mesa sem preocupação.” 

Ele destaca o trabalho bem 
feito do administrador Apolônio, sem-
pre muito simpático com os freqüenta-
dores do clube.

“A nova área do deck ficou 
muito linda, vou até copiar a decoração 
para minha casa”, brinca. “Mas, acho 
que o clube deveria ser mais divulgado 
entre as empresas, por meio de pales-
tras e visitas para os funcionários do 
grupo”, sugere.

Quadra de futebol com 
mais segurança para atletas

Uma reforma completa na quadra de 
futebol acaba de ser feita, o que vai 
trazer melhorias e segurança para os 

jogadores. Segundo explica o diretor de es-
portes, Adriano Nogueira, “houve substituição 

A Diretoria do Clube do Ipê adquiriu 
um novo aparelho de TV e novos 
equipamentos para academia. Tam-

bém foram ampliados os horários das ati-
vidades na academia. Agora, o horário de 
funcionamento é de Segunda a quinta  das 
17h30 às 21h30 e sábados, domingos e fe-
riados das 8h30 às 12h30.

Outra novidade é o “Projeto 
Emagrecimento”, com avaliação física e nu-
tricional, além de acompanhamento men-
sal, todos os dias, exceto às sextas-feiras.

O instrutor Fábio Costa dá algu-
mas dicas: “Nos dias de hoje, essa rotina 
sedentária nos faz esquecer da importância 
dos exercícios físicos para a saúde. A aca-
demia do clube pode proporcionar o bem-
estar que todos procuram. Além disso, um 
corpo saudável traz benefícios que vão 
além do físico, mantém a mente em ativi-

de parte dos alambrados, das telas 
laterais e de cobertura da quadra de 
grama sintética.”

O gerente administrativo, 
Apolônio Matarelli, destaca que “a 
reforma da quadra  foi em função da 
intempéries do tempo, pois as chuvas 
e os ventos fortes destruíram o alam-
brado. A manutenção foi feita para evi-
tarmos qualquer risco de acidente.”

A quadra de futebol ficou 
interditada por alguns dias, mas os 
sócios compreenderam a necessidade 

do sacrifício “Foi uma pausa breve e os bene-
fícios, principalmente, a segurança de todos, 
devem ser considerados em primeiro lugar”, 
diz Carlos Antônio Leandro.

dade constante.”
De acordo com o diretor ad-

ministrativo, Ricardo Ananias, “a diretoria 
tem sempre em mente buscar melhorias 
para o sócio, incentivando-o a utilizar os 
espaços do clube, a praticar esportes, prio-
rizar a saúde e investir no lazer. Para isso, 
estamos sempre atentos às demandas que 
surgem no clube, dentro da realidade orça-
mentária.”

As escolinhas de Futebol e Tênis do 
clube estão com inscrições abertas.  
 Podem participar crianças até 16 anos, 

filhos(as) de sócios. Os não sócios também po-
dem participar.

As aulas de futebol são gratuitas 
para sócios. Já as aulas de tênis são cobradas 
de todos. 

Academia de Ginástica é ampliada

Inscrições abertas
Futebol: Escolinha mirim, 4 a 7 anos, segun-
da e quarta de 18 a 19h15. De 8 a 16 anos, 
terça e quinta de 18 a 21h.
Tênis: segunda e sexta, de 18 a 21h30; quar-
ta, de 19 a 21h30; sábado e domingo, das 
8h30 às 13h.
Instrutores Futebol: Silvio Duarte (Binha)  e 
Tênis: Pedro Maestri.

Tranquilidade e 
Segurança


