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Obras de adaptação, entre elas rampas 
e guardas-corpos, estão sendo realiza-
das no clube. O Clube deve cumprir o 

estabelecido na Lei Federal 10.098/2000, que 
cita os critérios que devem ser seguidos para 
se ter acessibilidade total nos estabelecimen-
tos. No âmbito municipal, cumpre o disposto 
no Decreto Municipal 13.842/10, que regula-
menta a Lei 9.725/09, do Código de Edifica-
ções do Município de Belo Horizonte.

 “As obras são necessárias para 
atender às normas de acessibilidade visando à 
regularização do alvará de funcionamento jun-
to à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,” 
explica o vice-presidente do Ipê, José Henri-
que de Paiva, para quem é importante ressal-
tar que “sempre foi uma constante da diretoria 
manter o clube dentro das regras legais, bem 
como preservar seu patrimônio.”

Henrique Paiva salienta que “o clu-
be precisa dar às pessoas com mobilidade re-
duzida condições para utilizar os espaços com 
segurança e autonomia, ainda que assistida. 
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Hoje em dia, as empresas e organizações não 
podem mais ignorar as normas de inclusão so-
cial e a livre circulação das pessoas é uma das 
exigências da lei.”

Benefícios para todos
José Mauro Salvato, presidente do 

clube, em segunda gestão, destaca que a dire-
toria “optou por contar com a consultoria es-
pecializada de uma arquiteta para que as obras 
seguissem os padrões determinados na lei.” 
Ele vê que a engenharia moderna preocupa-
se com todos esses detalhes nas edificações 
atuais, “hoje, o conceito de acessibilidade faz 
parte dos projetos desde sua fase inicial, as 
construções mais antigas, porém, não levavam 
em conta as necessidades especiais dos usuá-
rios, por isso o clube precisa se adaptar.”

Nesse sentido, a arquiteta Ana Pau-
la Paolinelli elaborou o projeto priorizando os 
critérios das Normas 9050 da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT). “O princi-
pal objetivo é obedecer à lei de acessibilida-

de, sem essas adaptações, a prefeitura não 
libera o alvará de funcionamento e o clube 
não conseguiria , por exemplo, realizar seus 
eventos”, frisa.

Ana Paula acrescenta os benefícios 
que as obras vão trazer às pessoas que têm 
dificuldades de deslocamento: “Com os novos 
ajustes, os sócios ou visitantes com algum tipo 
de limitação vão poder acessar a todas as áre-
as do clube mais facilmente.”

Alinhamento
O vice-presidente, José Henrique 

de Paiva, faz questão de lembrar que “as obras 
de acessibilidade em implementação estão 
alinhadas com a Diretoria da ABEB, de quem 
sempre recebemos apoio e estímulo nos pro-
jetos e realizações no clube.”

Apesar dos transtornos inevitá-
veis na execução das obras, o gerente admi-
nistrativo, Apolônio Matarelli, acredita que 
“as benfeitorias vão compensar este período 
tumultuado, tempo em que contamos com a 
compreensão dos sócios.”



Editorial

O recesso de Páscoa se apro-
xima e os supermercados já 
se preparam para as vendas 

com os “ovos” de chocolate. Nesta 
época, a celebração da morte e res-
surreição de Cristo serve como um 
momento especial para que os cris-
tãos reflitam sobre o significado da 
vida. Mas, você sabe qual a relação 
entre essa celebração com o hábito 
de se presentear as pessoas com 
ovos de chocolate?

Nas antigas culturas, 
cercadas pelo mar Mediter-
râneo, o uso do ovo como 
presente era algo bastante 
comum, eles eram pintados 
com gravuras ou cozidos 
junto a alguma erva ou co-
rante natural.

No entanto, a 
entrada destes símbolos 
para as festividades cristãs 

só aconteceu em 325 d.C.. Neste 
período, os clérigos tinham a pre-
ocupação de ampliar o seu número 
de fiéis por meio da adaptação de 
algumas antigas tradições e sím-
bolos religiosos a outros eventos 

relacionados ao calendá-
rio cristão. A partir de 

então, começaram 
a pintar vários 

ovos com 

imagens de Jesus Cristo e sua mãe, 
Maria.

Entretanto, até que 
chegássemos ao famoso ovo de 
chocolate, foi necessário o desen-
volvimento da culinária e, antes 
disso, a descoberta do continente 
americano. Ao entrarem em conta-
to com os maias e astecas, os es-
panhóis foram responsáveis pela 
divulgação do alimento. E somente 
duzentos anos mais tarde, os fran-
ceses tiveram a ideia de fabricar os 

primeiros ovos de chocolate da 
História. Depois disso, 

a energia calórica 
do cacau tam-
bém reforçou o 

ideal de renovação 
sistematicamente di-

fundido nessa época.

Fonte: Site Brasil Escola – www.
brasilescola.com

Neste tempo em que somos bombarde-
ados com informações de todo tipo e 
cada vez mais velozes, é preciso saber 

viver e manter a saúde emocional e física. Pre-
servar o tempo de estar com a família. Manter 
presença junto aos amigos que realmente nos 
importam. Resgatar a dimensão espiritual, 
seja qual for o Deus em quem acreditamos. 
Prestar atenção às dores de muitos que  nos 
rodeiam.

Certamente, viver de modo intenso 
e sincero as várias facetas da vida vai refletir 
em melhor desempenho profissional e pessoal. 
Mas, para isso, é necessário ter motivação, sa-
ber o que nos impulsiona, o que queremos e por 
que o fazemos. Conhecer-se para reconhecer o 
próprio potencial. E apostar nas descobertas 
feitas neste processo de autoconhecimento.

Uma caminhada pessoal e in-
transferível que, necessariamente, em algum  

momento, vai levar cada um a encontrar sua 
dualidade.  

Na introdução do livro “O Efei-
to Sombra”, de Deepak Chopra, Debbie Ford, 
Marianne Williamson, podemos ler que “o con-
flito entre quem somos e quem queremos ser 
encontra-se no âmago da luta humana. A duali-
dade, na verdade, está no centro da experiência 
humana. A vida e a morte, o bem e o mal, a 
esperança e a resignação coexistem em todas 
as pessoas e manifestam sua força em todas as 
facetas da vida. Se sabemos o que é a coragem, 
é porque também experimentamos o medo; se 
podemos reconhecer a honestidade, é porque já 
encontramos a falsidade.”

A atriz Luah Galvão e o fotógrafo 
Danilo España passaram dois anos viajando 
pelo mundo, por 28 países, nos cinco continen-
tes, com o projeto Walk and Talk (www.walkan-
dtalk.com.br). Eles fizeram a inúmeras pessoas 

de diferentes culturas, raças e credos esta per-
gunta: “O que motiva, inspira e realmente te 
importa?”

Entre as observações que fizeram, 
eles destacam que a motivação muda e se adap-
ta às diversas fases de nossas vidas. E é ela, a 
motivação, o apoio que nos permite chegar a 
algum lugar, é a inspiração que nos mantém 
focados para atingir objetivos.

Nesse sentido, nós, da Diretoria 
do Clube do Ipê, estamos sempre pensando em 
algo que possa ajudar a você, sócio, a mergu-
lhar em sua motivação de vida. Por meio do 
esporte, do convívio, da amizade. Nesta edição, 
você confere as novidades na área de esporte  e 
que isso o motive um pouco mais para sua vida 
pessoal e profissional.

Fernando Matos
Diretor de Esportes

O que motiva e inspira cada um de nós?

A Páscoa e o chocolate



Início do outono
Após um verão escaldante, no dia 20 de março inicia-se uma 

das estações mais charmosas do ano. O outono é conhecido pelo amarelar 
das folhas das árvores e da queda de temperatura, dando espaço a um ar mais 
gelado e seco. Para aproveitar bem a estação, vale lembrar que o corpo sofre com 

as alterações de clima e é importante proteger-se com hidratantes 
corporais e roupas apropriadas.

8 de Março
Dia da mulher

No dia 8 de março, tradicionalmente 
comemora-se o dia internacional da mulher e nin-
guém melhor para homenageá-las do que os ho-
mens. O Clube do Ipê felicita as associadas mães, 
filhas, irmãs, namoradas e esposas.

“Cem homens podem formar 
um acampamento, mas é preciso uma 

mulher para se fazer um lar”,

Provérbio Chinês
Sérgio Tanaka, sócio desde 2002.

“Agradeço a 
Deus pela existência 

da minha noiva Natalia, 
minha mãe Nadir, minha filha 
Bárbara, minhas irmãs Cleuza 
e Cleia e minha sogra Dona 

Vanda. Brindar este dia é muito 
importante para mim, pois 
comemoro com alegria esta 

data especial”,
Cláudio Simplício, sócio 

desde 2009.

“Neste dia especial da mulher, eu 
venho celebrar com todo louvor e de muita glória 

contemplada o simples motivo de existência das mulheres 
da minha vida, mãe, esposa, filha e irmã, desejando-lhes 

muita paz, saúde e felicidades nesta data e sempre”,
Geraldo Junio, sócio desde 2011.

“Agradeço a Deus 
por minha esposa fazer 
parte da minha vida”,
Adelino de Moraes, sócio 

desde 1995.

“Mulher, ser escolhido 
por Deus para dar a luz 

ao redentor. Não existe maior 
privilégio que este”,

Washington Cardoso de Matos, 
sócio desde 2012.



Responsabilidade e dedicação

Há 36 anos, quando chegou em BH, vindo no 
trem de ferro da extinta ferrovia Norte/Sul 
que fazia dentre outros, o trecho de Mon-

tes Claros à Belo Horizonte, nunca imaginava que 
chegaria a trabalhar na Tesouraria da ArcelorMittal 
Brasil. Fróes, como é conhecido pelos seus colegas 
de trabalho, entrou no grupo ArcelorMittal em no-
vembro de 2004, a princípio chamado para realizar 
um trabalho pontual de apenas 15 dias na antiga 
Acesita, em apoio à equipe financeira na implan-
tação do SAP - sistema 
integrado de gestão. 
Hoje, como analista, es-
ses 15 dias se tornaram 
oito anos.

Apesar de 
não estar trabalhando 
diretamente na área, 
formou-se em Ciências 
Contábeis por influên-
cia familiar, curso que 
recomenda, pois é uma 
profissão que requer bastante responsabilidade e 
dedicação, mas que pode ser compensadora quan-
do se tem determinação.

Ele conta que, em sua primeira visita ao 
Clube, foi paixão a primeira vista.  “Havia acabado de 
ser transferido para a ArcelorMittal e fiquei encanta-
do com o Clube. Achei que aqui ia ser o meu quintal”, 
diz. E como mora bem próximo ao Clube, considera 
realmente o Ipê como extensão de sua casa.

Assíduo, todas as terças e quintas utiliza 
a academia para fazer seus exercícios, aos sábados 
pratica corridas na orla da lagoa da Pampulha e utili-
za as dependências do Clube como ponto de apoio.

Aos domingos, gosta de passear e 
nadar acompanhado de sua esposa Luciana, com 
quem é casado há 12 anos. Além de encontrar com 
os amigos, fazer churrascos e tomar umas boas cer-
vejinhas para relaxar nos dias mais quentes. Para  
Rony, o ambiente familiar, o cuidado que os funcio-
nários têm com o Clube e a facilidade de encontrar 
os amigos, seja por acaso ou nas confraternizações, 
são os grandes diferenciais do Ipê. “Sem falar que 
visual é uma pintura”, afirma.

Esportes
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Perfil

Novo horário de 
funcionamento da secretaria

Segunda e quarta: de 8 a 18h
Terça e Quinta: de 9 a 20h
Sexta: de 8 a 17h

Calendário de Esportes 
2013 traz novas atividades

O ano de 2013 começou com muita 
energia e planos para a área espor-
tiva do Clube. O objetivo geral do 

novo projeto é promover a integração de to-
das as modalidades favorecendo os sócios e 
seus familiares, além de buscar a promoção 
de competições durante o ano todo.

O primeiro passo foi a formação 
de um comitê de esportes, com a intenção 
de elaborar um calendário esportivo e de-
terminar diretrizes, após identificadas as 
necessidades do Clube.

O diretor de esportes, Fernan-
do Matos, ressalta que “os participantes do 
comitê estão abertos às sugestões e que 
querem fazer um trabalho cada vez mais 
próximo dos associados”.

Diferencial
Dentre as principais ações do 

calendário estão a revitalização da moda-
lidade de Sinuca com o torneio “Tacada 
Certa” e os TOPs – Torneio Organizado de 
Peteca e Torneio Organizado 
de Pelada.

Também será 
realizado o Dia do Esporte 
no Clube, com atividades di-
ferenciadas, palestras sobre 
saúde e alimentação e diver-
são garantida. “Além disso, a 
programação tem atividades 
para todos os gostos nos 
finais de semana a partir 
de maio”, afirma Fernando 
Matos.

Comitê de Esportes:
Alípio Antônio Lessa, sócio desde 
1972, representante da sinuca.
Jonas Benedito Maia, sócio desde 
2004, representante do futebol.
José Denísio Ribeiro, sócio desde 
1988, representante da sinuca.
Luiz Fernando Andrade, sócio des-
de 1979, representante da peteca.
Ricardo Gonçalves Coutinho, sócio 
desde 1987, representante do futebol.
Rodrigo Agabel Fernandes, sócio 
desde 1997, representante do futebol.
Roosevelt de Paula Almado, sócio 
desde 1995 – representante do tênis 
de mesa.
Sérgio Tanaka, sócio desde 2002, 
representante do futebol.
Wancirley Egídio de Oliveira, sócio 
desde 2008, representante do tênis de 
quadra.
Wellinton Alves da Silva, instrutor e 
responsável pelo vôlei.

A área da sinuca também recebeu atenção especial. Em 
janeiro foi instalado o telhado de policarbonato ao lado 

das janelas de vidro do espaço, que protege da chuva quem 
desejar circular entre as áreas do bar e sinuca.


