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No dia 17 de abril, o Clube do Ipê teve 
o tombamento confirmado da Casa 
anexa ao clube denominado Deck da 

Lagoa.  Após contatos, vistorias e reuniões 
com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
em uma sessão ordinária do Conselho Delibe-
rativo do Patrimônio Cultural do Município/ 
CDPM-BH, a Casa, situada na esquina da Ave-
nida das Palmeiras com a Otacílio Negrão de 
Lima, e toda sua área externa, recebeu o título 
de patrimônio cultural junto ao Conjunto Ur-
bano Lagoa da Pampulha e Adjacências - Edi-
ficações. 

O tombamento veio em ótimo mo-
mento para reafirmar a preocupação da dire-
toria do clube com a preservação da cultura 

É festa! É alegria! No dia 29 de ju-
nho, o Clube do Ipê se prepara 
para mais uma de suas tradicio-

nais festas - o Arraiá do Ipê. Neste ano, 
o arrasta pé promete muita diversão, 
música boa e integração entre os só-
cios e seus amigos. 

Preparem os trajes típicos 
e separem os casacos de inverno, pois 
a noite pode ser fria. Mas as danças, 
as comidas e bebidas típicas ajudam a 
esquentar o corpo, enquanto o conví-
vio com familiares e amigos aquecem 
o coração.

Entre as principais atra-
ções está a apresentação de Arilson e 
banda. E, assim como no ano passa-
do, uma quadrilha profissional vai se 
apresentar com dança e encenação do 
casamento da roça.

Brincadeiras, caldos, apre-
sentações, quentão, algodão doce, 

pé-de-moleque, animação e espaço 
para as crianças. 

“Tudo isso e mais um pou-
co à disposição de amigos e familiares 
que vierem passar uma noite agradá-
vel, com muita comida boa e diversão 
de qualidade”, ressalta o diretor admi-
nistrativo do Ipê, Adriano Nogueira. 

Os sócios podem partici-
par do Arraiá mais esperado do ano 
com a doação de 1kg de alimento 
não-perecível.

Todos os anos, a arreca-
dação de alimentos é realizada como 
uma campanha solidária e o Clube do 
Ipê encaminha as doações para algu-
ma instituição de caridade. 

“É uma maneira que te-
mos de envolver os sócios no sentido 
de contribuir com os semelhantes,” 
acredita o presidente, José Mauro 
Salvato.

Festa Junina

Garantia de bons momentos

Deck da Lagoa: Tombamento do bem cultural
e do patrimônio. “O tombamento é uma defi-
nição da área de patrimônio da Prefeitura de 
Belo Horizonte, na Regional Pampulha, uma 
vez que a casa é antiga e compõe o complexo 
da Lagoa da Pampulha. Isso significa que nada 
pode ser feito ou alterado no local sem a auto-
rização do setor de patrimônio da Prefeitura 
de Belo Horizonte,” afirma o vice-presidente 
do clube, Henrique Paiva.

O Promotor de Justiça, coordena-
dor da Promotoria Estadual de Defesa do Pa-
trimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, 
Marcos Paulo de Souza Miranda, em seu artigo 
“Benefícios para proprietários de bens tomba-
dos”, publicado no jus.com.br, afirma que “o 

senso comum em geral associa o tombamento 
de bens imóveis como uma espécie de sanção 
imposta pelo poder público ao dono do bem, 
que passa a ter seu direito de propriedade li-
mitado, posto que não pode demoli-lo e ne-
cessita de autorização prévia do órgão tomba-
dor para fazer modificações na edificação.” 

Mas, atualmente, continua o pro-
motor, o poder público tem procurado dar 
incentivos e benefícios aos proprietários de 
bens tombados, “o que de todo se justifica 
posto que um dos princípios que orientam a 
política de preservação é exatamente o da jus-
ta distribuição dos ônus e bônus decorrentes 
da proteção do patrimônio cultural.”



Editorial

Na sexta-feira, 10 de maio, o Clube promoveu o 
baile dos anos 70 e 80. A festa rolou até às 2h da manhã com 
muita animação, música boa e integração entre os sócios.

As fotos do evento estão disponíveis no site www.
clubedoipe.com.br

É   impressão nossa ou o tempo está mesmo 
correndo mais do que damos conta de 
acompanhar? Vejam bem – 2013 nem 

começou e já estamos no meio do ano...
Leonardo Boff, em seu artigo “Resso-

nância Schumann” (disponível em www.leonardo-
boff.com) fala sobre a explicação científica para 
esta sensação de aceleramento do tempo. Pelo 
jeito, não é só impressão, é real – o dia está mais 
curto, as 24h com uma equivalência de 16h.

O esclarecimento vem dos estudos do 
alemão W.O. Schumann, que descobriu, em 1952, 
que a Terra é cercada por um campo eletromagné-
tico, comparado a um grande marca-passo, com 
ressonância de 7,83 pulsações por segundo, o cha-
mado “bioritmo da Terra”. 

Nos mesmos estudos, ficou tam-
bém demonstrado que “todos os vertebrados e 

Seguir em frente e sempre mais!

o nosso cérebro são dotados da mesma frequência 
de 7,83 hertz”, com a conclusão de que permanecer 
nesta frequência biológica natural é condição para 
vida saudável. 

“Ocorre que a partir dos anos 80 e de for-
ma mais acentuada a partir dos anos 90 a frequência 
passou de 7,83 para 11 e para 13 hertz por segundo. 
O coração da Terra disparou,” afirma Boff, “portanto, 
a percepção de que tudo está passando rápido demais 
não é ilusória, mas teria base real neste transtorno da 
ressonância Schumann.”

Ao final, Leonardo Boff deixa um recado: 
“Se queremos que a Terra reencontre seu equilíbrio, de-
vemos começar por nós mesmos: fazer tudo sem stress, 
com mais serenidade, com mais amor que é uma ener-
gia essencialmente harmonizadora. Para isso importa 
termos coragem de ser anti-cultura dominante que 
nos obriga a ser cada vez mais competitivos e efetivos. 

Precisamos respirar juntos 
com a Terra para conspi-
rar com ela pela paz.”

Quase sem-
pre atuamos em empre-
sas competitivas e não 
podemos mudar isso. 
Mas, podemos investir um pouco mais nas outras 
áreas de nossas vidas que nos ajudem a buscar a paz 
e a harmonia. Seja por meio do esporte, do cuidado 
com a saúde, do aconchego da família, da convivên-
cia saudável com os amigos.

Nós, da Diretoria do Clube do Ipê, deseja-
mos que você, sócio, não deixe o “tempo voar” em vão. 
Siga sempre em frente, porém, sempre mais consciente 
de seu papel transformador em todos os ambientes de 
sua vida.

Gileno Galvão - Diretor social

Sempre pensando no bem estar dos sócios, a direto-
ria colocou em prática um dos projetos mais ternos que se 
viu - o fraldário -  construído com especial atenção para 
as mães que desejam trazer os pequenos para o Clube e 

necessitam de um espaço de apoio. 
A sala fica no banheiro feminino e conta com uma 

banheira de água quente, espaço para trocar fraldas acolchoado, ge-
ladeira para guardarem papinhas, mamadeiras e micro-ondas para servir as crianças 
bem.

Kenya Mara, mãe da linda Luiza de dois anos, observa que, para o número de 
crianças e bebês que vêm ao Clube, o espaço está ótimo. “Muito confortável”, completa.

Presente de dia das mães

Nos embalos dos anos 70 e 80
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O encontro de coordenadores  reuniu, 
nos dias 6 e 7 de maio, cerca de  50 
profissionais do grupo ArcelorMit-

tal, responsáveis pela operação dos proje-
tos da Fundação  ArcelorMittal. “Os princi-
pais objetivos do encontro foram promover 
a integração entre os coordenadores da 
Fundação e valorizar seu papel para a orga-
nização e como agentes de transformação 
social”, explica Maria Izabela Iório, analista 

de comunicação da Fundação. 
A programação contemplou 

a contextualização sobre a trajetória da 
Fundação, que completa 25 anos em 2013, 
depoimentos de personagens relevantes 
que atestam a importância das ações so-
ciais para a comunidade e para a empresa 
e discussões sobre o desenvolvimento das 
competências necessárias ao profissional 
do investimento social.

25 anos de Fundação ArcelorMittal

Treinamentos e encontros são diferenciais do Clube do Ipê

No dia 2 de maio, a Associação Benefi-
cente dos Empregados da ArcelorMit-
tal Brasil (ABEB) realizou a primeira 

fase do workshop de contratação de metas 
na sala de treinamento do Deck do Clube do 
Ipê. O evento contou com a presença dos 
gestores de todas as unidades gerenciais, 
que discutiram, em um clima bastante amis-
toso e cooperativo, as metas estabelecidas 

Workshop ABEB - Metas 2013
para todo o ano de 2013.

Cada gestor apresentou a visão 
da área para o ano vigente e os objetivos es-
tratégicos que se encaixam ao indicador para 
a meta estabelecida, que deve ser o seu item 
de controle. E com base nos dados do ano de 
2012, todos estabeleceram audaciosos per-
centuais que devem ser atingidos nas metas 
que foram pactuadas para o ano de 2013. 

Com uma boa estrutura e funcioná-
rios dedicados, o Clube recebe em 
média 20 treinamentos por mês de 

diversas empresas. “Passar o dia em uma 
reunião pode ser estressante. Quando se 
tem um minuto para apreciar a paisagem e 
descansar um pouco, o Ipê é o lugar perfei-
to”, afirma o gerente administrativo Apolô-
nio Matarelli.

Em abril e maio, a temporada de 
reuniões, encontros e workshops se intensi-
ficou e o clube recebeu vários importantes 
eventos do Grupo ArcelorMittal, entre eles 
o workshop de Metas da ABEB, o encontro 
comemorativo dos 25 anos da Fundação Ar-
celor e o workshop da AMS sobre TI.

Entre os dias 20 a 24 de maio a 
ArcelorMittal Sistemas reuniu 
cerca de 40 pessoas para um 

workshop realizado no Clube do Ipê. 
Com a presença de diversos profis-
sionais de TI, dentre eles os CIOs  das 
unidades do Grupo como Argentina, 
México, Estados Unidos, Canadá e 
Brasil, bem como representantes das 
áreas de RH, Jurídico, Plataforma de 
compras e especialistas de TI.

Para o Diretor de Serviços 
da ArcelorMittal Sistemas, José Eus-
táquio Belisário, “O workshop trou-
xe resultados positivos para todo o 
grupo participante, uma vez que foi 
possível conhecer as pessoas envolvi-
das com a TI das outras localidades, 
as diversas realidades e desafios e 
alinhamentos estratégicos quanto ao 
projeto AISA em andamento.

O evento foi realizado na 
parte do deck do clube, permitindo 
que os participantes se encantassem 
com a vista para a Lagoa da Pampu-
lha. “Toda a receptividade que tive-
mos no clube, bem como a estrutura 
das salas e a qualidade dos equipa-
mentos fornecidos foram fatores 
chaves para o sucesso do evento”, 
ressalta José Eustáquio.

Workshop de TI



Esportes
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Perfil

A partir do dia 2 de maio, iniciou-se 
mais um projeto em prol da saúde e   
 integração das sócias e suas amigas. 

O novo instrutor de vôlei, Tiago Henrique, 
em parceria com Wellinton Silva, que tam-
bém é instrutor, começaram os trabalhos 
com vôlei feminino adulto. As aulas do pri-
meiro mês foram gratuitas e aconteceram 
no Iate Clube, devido às obras de melhoria 
das quadras de esportes. 

Para Tiago Henrique, “pra-
ticar esporte é importante para todos. 

Conhecido pelos amigos como Taqui-
nho, José Eustáquio Guerra Belisário, 
diretor de serviços da AMS – Arcelor-

Mittal Sistemas, atua no Grupo há mais de 
30 anos. Casado com Dayse Cristine, é pai 
de três filhos e fala com orgulho de Gabrie-
la, 26, Júlia, 23 e Lucas, 24. 

Natural de João Monlevade, 
sempre teve afinidade com os cursos de 
exatas e iniciou sua carreira ao se formar 
em licenciatura plena de Matemática. Tam-
bém concluiu a faculdade de Sistemas de In-
formação e se especializou em Administra-
ção. Chegou a Belo Horizonte na década de 
70 para trabalhar em uma empresa de enge-
nharia e pouco tempo depois foi contratado 
para a área de TI do Escritório Central.

José Eustáquio valoriza a vida fa-
miliar e conta que conheceu a esposa quan-
do ela passava as férias na Serra do Cipó, 
onde ele morou até os seis anos de idade. 

Vôlei Feminino volta 
às atividades As obras de acessibilidade do Clube já estão 

na reta final. Para conseguir o Alvará de Fun-
cionamento, a diretoria buscou adequar a 

estrutura aos padrões exigidos pela PBH com base 
nas normas técnicas da ABNT. Sempre pensando no 
sócio em primeiro lugar, as obras foram planejadas 
para interferirem o menos possível na rotina dos 
frequentadores do clube. Aos poucos, tudo está vol-
tando ao normal e para aproveitar estas melhorias, 
convidamos a todos que venham se divertir e co-
nhecer o novo visual do Ipê. 

José Eustáquio Belisário
A história os uniu na infância e neste ano o 
casal completa 30 anos de matrimônio. Para 
eles o trabalho, a família e a religião devem 
ser os principais pilares que deixam de lega-
do para os filhos. 

Sócio desde 93, participou de 
uma das primeiras turmas de petequeiros e 
aqui construiu laços de amizade que perma-
necem até hoje. Nos finais de semana que 
consegue uma brecha na correria do dia a 
dia, tenta visitar o Clube para rever os ami-
gos e se sente bem acolhido. 

“Quando a gente chega aqui, 
mesmo que você passe um ano sem vir, to-
dos te conhecem pelo nome. É muito im-
portante o carinho que a gente tem com 
todos, em detrimento de qualquer posto 
que a pessoa ocupe. É uma família mesmo”, 
afirma. Atualmente, seu hobby é pescar e 
também se aventura na culinária.

Para ele, a iniciativa do Grupo 

ArcelorMittal de manter um clube exclusi-
vamente para os funcionários é um diferen-
cial. “Eu sempre fui um admirador do Clu-
be, não só do espaço físico, mas também 
do calor humano, do ambiente tranquilo. 
Do ponto de vista de administração é um 
exemplo, como voluntários, os diretores se 
dedicam e sempre estão presentes”, ressal-
ta José Eustáquio.

Obras a todo vapor

As mulheres, em especial, costumam se 
preocupar com a estética e o vôlei é uma 
excelente atividade para quem busca aliar 
boa forma com uma vida saudável. Nele 
movimentamos todos os músculos poste-
riores e inferiores, conferindo flexibilida-
de, força e agilidade para quem pratica. 
Além, é claro, de ajudar a aliviar o estres-
se do dia-a-dia de quem é mãe, dona de 
casa, esposa, tia, avó, trabalha fora e ten-
ta conseguir um tempinho para cuidar de 
si mesma”.

Nova configuração da quadra
Agora, o vôlei pode ser prati-

cado com mais conforto e tranquilidade. 
As modificações na quadra de vôlei aten-
dem às obras de acessibilidade que estão 
em andamento no clube. A adaptação foi 
feita para a construção de uma nova ram-
pa, entre o clube e o deck da Lagoa. Com 
as telas retiradas, obteve-se uma vista 
melhor tanto para quem assiste quanto 
para quem pratica o esporte. Além disso, 
o momento foi propício para adequar o 
espaço com as medidas oficiais de vôlei, 
segundo a Confederação Brasileira de Vo-
leibol – COBRAV. 


