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Na segunda metade da década de 1960, a Bel-

go-Mineira passava por um intenso processo 

de mudança para se adaptar aos novos tempos. 

Criada em 1917, como Companhia Siderúrgica 

Mineira, na cidade de Sabará (MG), em 1921 

recebeu aporte de capital estrangeiro da Arbed 

(Aciéries Réunies de Burbach-Ecch-Dudelange) 

– tradicional corporação do setor na Bélgica 

– e tornou-se a Companhia Siderúrgica Belgo-

Mineira. Em 1935, entraram em funcionamen-

to a trefilaria de arames e a produção de pregos. 

Nesse mesmo ano, o presidente Getúlio Vargas 

lançou a pedra fundamental da Usina de João 

Monlevade, cujo primeiro alto-forno entraria em 

operação dois anos mais tarde. A instalação in-

dustrial da Belgo-Mineira passou a atrair pessoas 

das regiões próximas, inclusive de Belo Horizonte, 

e de outros estados da federação, interessadas em 

trabalhar para uma empresa de grande porte. 

As cidades de Sabará e Monlevade, ainda peque-

nas naqueles tempos, não possuíam infraestrutura 

para acomodar todos os trabalhadores. Isso levou 

a Belgo – seguindo a tendência da época – a cons-

truir vilas inteiras, dotando-as de escolas, clubes, 

ruas, praças, água, luz e hospitais, para que os em-

pregados vivessem mais próximos de seus locais de 

trabalho, o que, a longo prazo, traria como resultado 

uma grande dependência da comunidade em relação à 

empresa. Foi o Professor Fenelon, fundador da Abeb e 

responsável por importantes mudanças inseridas na vida 

da Companhia, quem completou: Monlevade e Sabará gra-

vitavam em torno da Belgo-Mineira. Tudo pertencia à empre-

sa: as casas dos operários, os bairros dos contramestres, dos 

engenheiros. A organização da cidade acompanhava a disposi-

ção da usina. Quando queimava uma lâmpada, o sujeito te-

lefonava para o departamento de manutenção e este mandava 

um veículo até o local, com um profissional para trocá-la.1 

1  Prof. João Pessoa Ribeiro Fenelon, em entrevista concedida ao Escritório de Histó-
rias, no dia 31 de agosto de 2010, em Belo Horizonte (MG). Texto editado. 
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Descrição similar foi feita pelo saudoso Dr. Darci Figueiredo, ex-médico da Belgo e tam-

bém ex-diretor de saúde da Abeb, em seu livro “Sagas de quatro séculos”2, no qual relatou 

o caso de um ex-empregado que, como requisito para comprar a casa da empresa em que 

morava, exigiu a troca do piso de tacos de um dos quartos. Ao executar a obra, operários 

da Belgo descobriram que o morador rachava lenha dentro do quarto e que, por isso, o 

piso estava em péssimo estado. Perguntado se continuaria a rachar lenha dentro do quar-

to após adquirir o imóvel, o morador respondeu que não, pois, a partir daquele momento, 

a casa passaria a ser dele.

Sistema semelhante se aplicava à saúde, mas com agravantes; as contas nos hospitais e 

farmácias muitas vezes eram tão altas que não se conseguia descontar dos empregados os 

valores devidos, ainda que distribuídos por vários meses. Segundo o Dr. Gilberto Madeira 

Peixoto, médico coordenador do Ambulatório Médico de Sabará, em 1965, 66 e início de 

67, a Belgo-Mineira mantinha convênio com o IAPI – Instituto de Aposentadoria e Pensão dos 

Industriários. Os empregados e seus dependentes eram atendidos por médicos particulares 

contratados pela empresa a preços módicos. Parte das despesas era repassada ao IAPI; a outra 

parte a Belgo assumia, descontando dos empregados em suaves prestações mensais. Em 1967, 

com a centralização dos institutos no INPS – Instituto Nacional de Previdência Social, e de-

pois INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, esse convênio 

passou a ser feito diretamente com os hospitais de Sabará, de Monlevade e de Belo Horizonte3.  

2  FIGUEIREDO, Darci Duarte, Sagas de quatro séculos. Ed. Do Autor, 2004.  Belo Horizonte, MG.

3  Dr. Gilberto Madeira Peixoto, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 19 de agosto de 2010, em Belo 
Horizonte (MG). Texto editado. 

Visita de Getúlio 
Vargas à João 

Monlevade em 1935 

Prof. João Pessoa Ribeiro Fenelon (Angelo Paulino)
Ao centro, de branco, Dr. Darci Figueiredo em João Monlevade
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O Professor Fenelon acrescentou: Existia na 

empresa a chamada conta hospital e farmácia. 

A Belgo mantinha dois hospitais, um em Monle-

vade e outro em Sabará, ambos com ambulató-

rio, internação e consultas, além de uma farmá-

cia aberta. As consultas dos empregados e fami-

liares eram feitas nesses hospitais, assim como 

as internações e fornecimento de remédios; tudo 

financiado pela empresa. O indivíduo aprovava 

uma despesa que era levada a débito na sua con-

ta salário e, por acordo com os sindicatos, havia 

um limite de descontos. Os valores excedentes 

iam se acumulando e, muitas vezes, o emprega-

do não conseguia pagar o primeiro atendimen-

to, mas já passava para o segundo, o terceiro, e 

sua dívida se transformava numa bola de neve. 

O total da conta-farmácia atingia um valor astronômico. A ideia era parar com esse siste-

ma e partir para a prestação de serviço efetiva, direta. O sistema público estava falido, com 

imensas filas e um péssimo atendimento. A nossa recomendação era criar uma entidade que 

tivesse a participação dos empregados com uma pequena mensalidade, mas isso ficou em 

banho-maria até que fiz um requerimento à diretoria, assinado por vários executivos, de-

monstrando a necessidade de um sistema de saúde na empresa. Só em Monlevade, onde es-

tava o maior contingente de empregados, alcançava-se noventa e sete mil consultas por ano.  

Com tantos argumentos, finalmente conseguimos a aprovação da criação da Abeb, uma 

associação dos empregados em que a empresa podia indicar os membros da diretoria.4 

4  Prof. João Pessoa Ribeiro Fenelon, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 31 de agosto de 2010, em Belo 
Horizonte (MG). Texto editado.
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Paraopeba, etc.[...] Terra de inteligência e de cul-
tura, ali amanheceu cedo a imprensa escrita. Em 
1832, circulou o ‘Atleta Sabarense’, de gloriosas 
memórias. No mesmo ano, circulou ‘O Vigilante’. 
Outros periódicos se seguiram, uns de vida efê-
mera, outros que tiveram bastante repercussão.
[...] Sabará, além das igrejas, tem seus chafarizes, 
que merecem ser vistos; e tem seu Museu do 
Ouro. E tem a alma de Minas Gerais, relicário de 
nossas mais caras tradições. Sabará foi elevada à 
categoria de cidade pela lei nº 93, de 6 de mar-
ço de 1938.”

Fonte: BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário 
Histórico-Geográfico de Minas Gerais. Edição come-
morativa de dois séculos e meio da capitania de Minas 
Gerais. Belo Horizonte. 1971. p. 419/420. Editora Saberb.

Vista de Sabará

Cidade de João Monlevade
“João Monlevade6 foi o nome dado à comu-
nidade criada pela Companhia Siderúrgica 
Belgo-Mineira, com o estabelecimento de sua 
usina, então no município de Rio Piracicaba. 
A poucos quilômetros de distância havia um 
pequeno povoado denominado Carneirinhos. 
Esse povoado formou-se no final do século 
XIX; nos princípios do século XX, havia aí 
pequena escola dirigida pelo mestre Luis 
Prisco. A única coisa que distinguia o arraial 
era a criação. Entre os primeiros moradores, 
distinguia-se Antônio Pedro, grande criador 
de porcos e fabricante de polvilho; outro era 
José Rabelo, mercador, que adquiria bestas e 
ia vendê-las na mata. O Córrego Carneirinhos 
banha os dois núcleos, Carneirinhos e João 
Monlevade, indo desaguar no rio Piracicaba, 
nas proximidades da usina. A Lei nº 336, de 
27 de dezembro de 1948, criou o distrito de 
João Monlevade, no município de Rio Piraci-
caba. E a lei nº 2.764, de 30 de dezembro de 
1962, criou o município de João Monlevade, 
constituído de um único distrito. Essa criação 
foi vetada pelo governador do Estado, sendo 
o veto rejeitado pela Assembleia Legislativa.”

Fonte: BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicioná-
rio Histórico-Geográfico de Minas Gerais. Edição 
comemorativa de dois séculos e meio da capitania 
de Minas Gerais. Belo Horizonte. 1971. p. 251.
Editora Saberb. 

6   O município leva o nome do engenheiro francês 
Jean-Antoine Félix Dissandes de Monlevade, que em 
1825, fundou na localidade uma siderúrgica.

O que se sabe é que existiam outras mobilizações na área da 

saúde tentando suprir a deficiência do Estado enquanto prove-

dor, ou complementando sua cartela de serviços. A criação da 

Abeb, ainda que pioneira no segmento empresarial, ocorreu 

nesse contexto. A alteração do sistema de saúde pública, em 

novembro de 1966, já previa a participação da iniciativa pri-

vada no setor. Em 1967, médicos de Santos (SP) fundaram a 

primeira cooperativa médica. A iniciativa dos médicos santis-

tas se multiplicou e não tardou para que, no dia 1º de abril de 

1971, um grupo de cento e cinquenta e dois médicos reunidos 

em torno da Associação Médica de Minas Gerais criasse a Me-

dminas, conforme narrou Dr. Gilberto Madeira: Nós sentimos 

a necessidade de montar uma cooperativa porque percebíamos 

que o INPS estava fracassando e já se falava em mudar para 

INAMPS. Fizemos uma reunião na Associação, sob o coman-

do da presidência da casa, e criamos a cooperativa MedMinas.  

Depois, seguindo o exemplo de Santos, ela se transformou em 

Unimed. A Abeb, criada em 15 de abril de 1971, foi pensada com 

base em tudo isso. O Robson de Figueiredo estudou o assunto e 

levou as opiniões do Dr. Agostinho Pinto Carneiro, do Dr. Darci 

Figueiredo e a minha ao professor Fenelon e ele foi quem abriu 

o leque afirmando: ‘eu quero uma coisa boa’5.

5  Dr. Gilberto Madeira Peixoto, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, 
no dia 19 de agosto de 2010, em Belo Horizonte (MG). Texto editado.

Vista da Usina e da cidade 
de João Monlevade

Cidade de Sabará
“Sabarabuçu foi o nome encantado, que atraiu 
muita gente à procura de prata. Foi o El-Dorado 
famoso que povoou de sonhos a cabeça de 
bandeirantes audazes. [...] Nessa época (1702), o 
arraial de Sabará, surgido próximo a Roça Gran-
de, era o mais populoso das Minas Gerais. [...] 
Quando o governador Antônio de Albuquerque 
veio às Minas, em 1711, criou nossas três pri-
meiras vilas: a do Ribeirão do Carmo (Mariana), 
a 8 de abril; a Vila Rica, a 8 de julho; e Sabará, 
a 16 de julho. [...] Ela era o grande centro co-
mercial entre as minas de ouro e a Bahia. O seu 
termo abrangia extensão imensa, e compreen-
dia um sem-número de arraiais: Pompeu, Lapa, 
Raposos, Roça Grande, Congonhas, Rio das 
Pedras, São Vicente, Curral Del Rei, Abóboras, 
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O artigo primeiro do Capítulo I – 
Finalidade, do Estatuto da Abeb, datado 
de 15 de abril de 1971, diz: “Fica 
constituída uma Sociedade Civil com a 
denominação de ‘Associação Beneficente 
dos Empregados da Companhia 
Siderúrgica Belgo-Mineira’, instituição 
de fins assistenciais e culturais, com 
personalidade jurídica própria, sem 
qualquer objetivo de lucro e que se 
regerá pelos presentes Estatutos”. Ao 
final, o artigo 34 apresenta a primeira 
administração da Abeb, assim constituída: 
Diretoria executiva: Ricardo Olmo dos 
Santos (diretor-presidente), Robson de 
Figueiredo (diretor-secretário) e Luiz 
Fernandes de Oliveira Filho (diretor-
tesoureiro). Conselho Fiscal: Cássio 
Trindade, Norbert Reinesch e Raul 
Machado Horta. Como suplentes da 
Diretoria e do Conselho Fiscal, foram 
escolhidos, por ordem de precedência: 
Roberto Carvalho Franco de Almeida, 
Julieta Pereira de Oliveira, Ruy Resende 
Santiago, Ruy Braga Horta, Roberto 
Ferreira Aguiar e Bráulio Rigotto Prado.

O ex-presidente da Abeb, Paulo Alves Ferreira, afirmou que antes da criação da Abeb, hou-

ve um grande trabalho de preparação. O Prof. Fenelon, com a sua visão social, determinou 

que fossem feitos estudos em São Paulo para saber o que as empresas estavam fazendo em 

relação à assistência médica aos trabalhadores da indústria. Com base nessas experiências, 

foi constituída a Abeb nos moldes que a conhecemos hoje, com o seu Estatuto Social, que é 

a peça maior da Associação.7

O advogado Sebastião Pimenta Barroso também foi um dos fundadores da Abeb e se lem-

bra bem da formatação do primeiro estatuto da entidade que ajudou a redigir: O estatuto da 

Abeb era um tanto autoritário e, na época, não podia ser diferente. Não podíamos correr riscos; 

tínhamos que evitar todo tipo de problema para não entrar em confronto com a Belgo-Mineira8.

O médico Agostinho Carneiro concluiu: Não existia esse serviço em Minas, começou foi 

com a Belgo-Mineira. 9 

7  Paulo Alves Ferreira, em entrevista realizada no dia 2 de setembro de 2003, em Belo Horizonte (MG). Memória Belgo. 
Texto editado.

8  Sebastião Pimenta Barroso, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 18 de agosto de 201, em Belo Hori-
zonte (MG). Texto editado.

9  Dr. Agostinho Pinto Carneiro, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 10 de agosto de 2010. Belo Hori-
zonte (MG). Texto editado.
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Sobre saúde e previdência no Brasil 

Até a década de 1930, a saúde no Brasil tinha como suporte básico as santas casas de 

misericórdia, que atendiam à população pobre e aos indigentes, enquanto as ações 

de saúde pública estavam baseadas nas campanhas de vacinação para erradicação 

de doenças contagiosas. Havia poucos hospitais públicos. A população com melhor 

poder aquisitivo pagava por atendimentos médicos personalizados, realizados nas 

próprias residências ou em consultórios particulares. Entretanto, a preocupação 

com um sistema de saúde capaz de atender o cidadão e os trabalhadores de maneira 

mais completa, incluindo planos de aposentadoria e pensão, não era novidade, e ten-

tativas isoladas nesse sentido vinham sendo feitas desde 1888. O Decreto n° 9.912-A, 

de 26 de março daquele ano, por exemplo, regulou o direito à aposentadoria dos 

empregados dos Correios. 

Em 1923, a Lei Elói Chaves criou as caixas de aposentadorias e pensões (CAPs), 

que estabelecia a manutenção do sistema com a participação das empresas, dos 

trabalhadores e do Estado. As CAPs serviram de base para a Lei da Previdência 

Social brasileira, que, a partir de 1934, as substituiu, com a formalização dos ins-

titutos de aposentadoria e pensão por categorias profissionais. Na mesma época,  

Lei Elói Chaves
Foi o Decreto nº 4.682, denominado Lei 
Elói Chaves, que instituiu a Previdência So-
cial brasileira. Inicialmente as CAPs, caixas 
de aposentadorias e pensões, foram im-
plantadas nas empresas ferroviárias. Essas 
Caixas garantiam a aposentadoria numa 
combinação de tempo de serviço e idade.  
Pressupunham também a aposentadoria 
por invalidez, a pensão por morte e a assis-
tência médica. Dois anos depois, a mesma 
lei alcançou os marítimos e os portuários, 
seguidos em 1928 pelos telegráficos e 
radiotelegráficos, empregados da Força e 
Luz, da telefonia e até mesmo os das em-
presas da iniciativa privada.   
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As Santas Casas de Misericórdia
“As santas casas de misericórdia datam de 1498, quando em Lisboa fundou-se a primeira Irmandade da 
Confraria de Nossa Senhora da Misericórdia, tendo por patrona e inspiradora a ainda regente do trono 
D. Leonor, coadjuvada pelo seu professor, frei Miguel de Contreiras. [...] No Brasil a primeira delas foi 
construída em Olinda (PE), provavelmente em meados de 1539, com finalidade de cuidar dos pobres e 
enfermos, socorrer as viúvas, órfãos e necessitados, as causas dos encarcerados, enterrar os mortos e 
exercitar outras obras de misericórdia. [...] O surgimento das primeiras santas casas não constituiu fe-
nômeno isolado na história das Minas Gerais. [...] A primeira foi fundada em Vila Rica, em 1730, seguida 
da Santa Casa de São João Del Rei em 1783 e, em 1812, foi instalada a Santa Casa de Sabará, que pres-
tou serviços de saúde a Belo Horizonte.”

Fonte: SANTOS, Manoel Higino dos. Santa Casa de Belo Horizonte: Uma história de amor à vida. Belo Horizonte, 2005.

Salão Nobre da Santa Casa de Sabará
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Getúlio Vargas criou o salário mínimo, consolidou as leis trabalhistas, disciplinando 

a relação entre patrões e empregados, e atrelou as atividades sindicais ao Estado 

como forma de manter controle sobre elas. Mesmo fazendo um governo de exceção 

durante a vigência do Estado Novo (1937-1945), Getúlio legou ao país as leis traba-

lhistas em vigor até hoje, e um projeto de industrialização capaz de propiciar o cres-

cimento e a modernização do Brasil nas administrações seguintes. Com o processo 

de industrialização crescente e a ampliação do comércio e outros segmentos, foram 

criadas novas siglas, entre elas o IAPI (Instituto de Aposentadoria e Pensão dos In-

dustriários), IAPC (dos Comerciários) e o IAPB (dos Bancários).

Cada instituto passou a ter em sua estrutura serviços próprios de saúde com atendi-

mentos médico, ambulatorial e odontológico. A aposentadoria era a garantia do fu-

turo. Os trabalhadores se orgulhavam de financiá-la por meio de recolhimentos com-

pulsórios suportados por eles, pelas empresas empregadoras e com a participação do 

próprio Estado. Em 1945 ocorreu a primeira tentativa de reformulação do sistema 

previdenciário nacional. O governo pretendia promover a unificação da legislação en-

tão existente para a administração dos diversos institutos. Mas, de fato, isso só ocor-

reu em 1960, com a promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Em 1966, a publicação do Decreto-lei nº 72, de 21 de novembro, agrupou os seis insti-

tutos existentes numa única sigla denominada INPS – Instituto Nacional de Previdên-

cia Social. Por esse sistema, o Estado tornava-se o grande financiador da saúde por 

meio da Previdência Social, com a participação dos empregados e empregadores; o 

setor privado se organizava para ocupar um lugar de prestador de serviços de saúde, 

realizando convênios com a Previdência, obtendo, inclusive, subsídios do Estado. Os 

equipamentos para a saúde, bem como os medicamentos, continuavam a ser importa-

dos de grandes organizações internacionais.

As mudanças ocorridas nos anos 70 foram significativas, já que o Estado passava a ser o 

grande controlador e centralizador do poder. Novamente, o país era administrado sob um 

regime de exceção, dessa vez com a alternância dos militares no comando da República.  Getúlio Vargas visita João Monlevade em 1935

Ac
er

vo
 d

o 
Ce

nt
ro

 d
e 

M
em

ór
ia

 d
a 

Fu
nd

aç
ão

 A
rc

el
or

M
itt

al
 B

ra
si

l

Ph
ot

os



|  28  | ArcelorMittal Abeb 40 Anos |  29  |  O contexto de criação da Abeb

Antecedentes da saúde na Belgo-Mineira

Antes mesmo dos anos 50, a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira já tinha uma grande 

preocupação com a saúde dos seus empregados e patrocinava o que, à época, lhe parecia 

conveniente. Uma das primeiras ações foi a construção do Hospital Margarida, inaugurado 

por Louis Ensch, em 1952, em substituição ao hospital improvisado de madeira até então 

em funcionamento. “O Hospital Margarida encantou a todos que lá estavam para assistir a 

sua inauguração. O Dr. Homero Machado Coelho, chefe do serviço médico da Belgo-Mineira, 

discursou saudando as autoridades presentes e agradecendo ao Dr. Ensch a construção do 

Hospital, que passou a ser o cartão de visita de Monlevade. Seu grande e imponente saguão, 

abrindo-se para dois largos corredores, dava, no dia da inauguração, a impressão de se estar 

em um hotel de luxo. Mas o Hospital Margarida não começou a funcionar nesse mesmo dia, 

quando era comemorado o 25º aniversário da chegada do Dr. Ensch em Sabará. A transferên-

cia do hospital de madeira, que ficava perto da Usina, ocorreu somente em março de 1953.”10 

10  FIGUEIREDO, Darci Duarte, Sagas de quatro séculos. Editora do autor, 2004.  Belo Horizonte, MG. Texto editado.
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O Hospital Margarida foi inaugurado em 16 de novembro de 1952, substituindo o antigo hospital de madeira de João Monlevade
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O Brasil experimentou uma bolha de crescimento conhecida como “milagre brasilei-

ro” que, na década seguinte, traria a conta a ser paga pelos cidadãos e pelas empresas, 

levando o país a uma longa e penosa crise. 

Para a Previdência Social brasileira esse foi um período complicado. A necessidade 

de crescimento serviu de argumento para que o governo lançasse mão dos recursos 

da Previdência para financiar megaprojetos como estradas – muitas inacabadas ou de 

eficácia questionável. Além disso, o descontrole das finanças e as fraudes ajudaram a 

sangrar os recursos destinados à saúde e à pensão dos brasileiros. Ao mesmo tempo, 

aumentaram os custos da assistência, enquanto a arrecadação diminuía.
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Medicina e segurança do trabalho.
Obedecendo ao capítulo V, do título II da Consti-
tuição das Leis Trabalhistas, aprovada pelo Decre-
to-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, a Belgo-
Mineira instituiu, em 1962, a Seção de Saúde e 
Segurança do Trabalho (Saset). No ano seguinte, 
conforme narrou Dr. Darci Figueiredo em seu livro 
Saga dos quatro séculos, “Dr. Ottoni da Fonseca 
foi transferido da Usina de Sabará para o Escritó-
rio Central, subordinado ao Dr. Homero Machado 
Coelho, chefe do serviço Médico da Belgo-Minei-
ra, para ocupar a chefia da Saúde e Segurança do 
Trabalho da Companhia (Saset)”. 
A empresa teve assim a necessidade de formar 
médicos especialistas em medicina do trabalho.  
Um dos pioneiros na área foi o médico Gilberto 
Madeira que narrou a sua experiência: “eu comecei 
a estudar medicina do trabalho em 1968 e gostei 
tanto que me tornei um dos fundadores da medi-
cina do trabalho em São Paulo e em Minas Gerais. 
Dirigi os primeiros cursos em medicina do trabalho 
em Minas Gerais na UFMG, em um convênio com a 
Fundacentro. Pouco tempo depois fui convidado pela 
Belgo-Mineira para fazer um curso em São Paulo 
ministrado pelos professores da Universidade de Es-
trasburgo. Voltei para a Belgo-Mineira já na medici-
na do trabalho. Comecei na Usina de Sabará porque 
eu nasci e me criei lá. Em pouco tempo fui nomeado 
chefe do grupo de medicina do trabalho na Usina, 
DRI - Departamento de Relações Industriais. Anos 
depois fui convidado para ir para a Abeb”.
Em 22 de dezembro de 1977 a Lei acima citada 
ganhou outra redação com a edição da Lei nº 
6.514 alterando o Capítulo V do Título II da Con-
solidação das Leis do Trabalho relativo à seguran-
ça e medicina do trabalho, definindo mais clara-
mente as obrigações das empresas, dos empre-
gados, dos órgãos de segurança e medicina do 
trabalho nas empresas e das medidas preventivas 
a serem adotadas. Isso levou à ampliação dessas 
áreas e consolidou as CIPAs (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes) dentro das empresas.
Historicamente os primeiros médicos e diretores 
de saúde da Abeb vieram da Belgo-Mineira onde 
exerciam a medicina nas áreas médicas da empre-
sa e também nas atividades diretamente ligadas 
ao trabalho e talvez esse seja um dos fatores do 
imediato sucesso na implantação da Associação.

O Boletim eletrônico “Memória Belgo” informa que, “em 1963, o atendimento médico 

passou por uma mudança estrutural, sendo adotado o modelo de policlínicas nas cida-

des de Sabará e Monlevade. Os médicos, que até então eram plantonistas, passaram a 

trabalhar sob o regime de horas fixas na empresa.”11 Dr. Agostinho se recorda bem da-

quele período: Quando eu cheguei à cidade de João Monlevade, em 1958, já existia o Hos-

pital Margarida e a assistência médica com médicos clínicos e pediatras, que eram empre-

gados da Belgo Mineira. E já havia também o sistema de plantões no Hospital Margarida.12

“A partir de 1971, a medicina assistencial passou a ser prestada pela Abeb – Associação 

Beneficente dos Empregados da Belgo-Mineira. Na época de sua fundação, contava com 

215 sócios e atendia aos empregados do Escritório Central da Companhia, onde começou 

suas atividades.”13 A criação da Abeb, além de garantir a prestação de serviços de saúde 

de qualidade aos empregados e dependentes da empresa, resolveria também a situação 

de inadimplência dos empregados para com as contas de farmácia e de hospital. Eu tentei 

afastar o sistema de assistencialismo, criando órgãos como a Abeb para cuidar da saúde14, 

informou o Professor Fenelon.  

11  Boletim eletrônico a.I – nº 12, Memória Belgo, editado em 10 de outubro de 2003.

12  Dr. Agostinho Pinto Carneiro, em entrevista concedida no dia 20 de julho de 2003, em Belo Horizonte (MG). Memória Belgo. 
Texto editado.

13  Boletim eletrônico a.I – nº 12, Memória Belgo, editado em 10 de outubro de 2003.   

14  Prof. João Pessoa Ribeiro Fenelon, entrevista realizada em 31 de agosto de 2001, em Belo Horizonte (MG). Projeto Memória 
Belgo. Fonte: Centro de Memória da ArcelorMittal, Sabará, 2010. Texto editado. 

Antigo hospital de João Monlevade (Autoria desconhecida)
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Nesses quarenta anos, a Abeb atendeu 
a mais de uma geração de uma mesma 
família e não são raros os profissionais 
que se conheceram na empresa, casaram-
se e constituíram famílias, levando seus 
filhos a se tornarem também associados, 
como revelou Breno Lessa: Em 1973 meu 
pai conheceu a minha mãe na Belgo-
Mineira, onde ambos trabalhavam. Se ca-
saram e eu já nasci associado dependente 
da Abeb. Durante toda a minha infância e 
adolescência passei pela pediatria, recebi 
as vacinas necessárias e o atendimento da 
melhor qualidade. Na época, a pediatra era 
a Dr.ª Heloísa e a responsável pelas vacinas 
era a Cida. Em 1999, eu entrei na BMS, 
atual AcerlorMittal Sistemas, e tornei-me 
beneficiário titular da Abeb. Recentemente 
também constituí família e, desde então, eu 
e minha esposa somos assistidos pela Asso-
ciação e esperamos uma filha que nascerá 
com o apoio dela, assim como eu.15 

15  Breno Minucci Lessa, em entrevista concedida 
ao Escritório de Histórias, no dia 11 de novembro, 
em Belo Horizonte (MG). Texto editado. 

Cronologia ArcelorMittal Abeb 

15 de abril de 1971

Fundação da Abeb – Associação Bene-

ficente dos Empregados da Companhia 

Siderúrgica Belgo-Mineira, em Belo 

Horizonte, como entidade de caráter 

beneficente sem fins lucrativos.

21 de abril de 1971

Publicação do ato de 

fundação da Abeb no 

Diário Oficial do Esta-

do “Minas Gerais”.

3 de maio de 1971

Registro de fundação da Abeb 

no Cartório Jero Oliva, em 

Belo Horizonte, sob o núme-

ro 16.924, Livro A-16.

3 de maio de 1971

 Registro do primeiro Estatu-

to Social da Abeb no Cartório 

Jero Oliva, em Belo Hori-

zonte, sob o número 19.624, 

Livro A16, folha 51V.  

Julho de 1971

Implantação da co-

brança do “Fator Mo-

derador” e valor único 

de mensalidade.

Julho de 1971

Aprovação do reem-

bolso de despesas com 

profissionais e serviços 

não-credenciados.
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Réplica da carta de criação da Abeb

“Ata de fundação da Associação 
Beneficente dos  Empregados da 

Companhia Siderúrgica 
Belgo Mineira – ABEB

Aos quinze dias do mês de abril de 
1971, nesta cidade de Belo horizonte, 

às 18 horas, na sala de reuniões da 
Assistência de Organização e Mé-
todos, localizada no 23° andar do 

Edifício Louis Ensch, os subscritores 
desta ata, em reunião convocada pelo 
Professor João Pessoa Ribeiro Fe-
nelon, resolveram, por unanimidade, 

fundar a Associação Beneficente dos 
Empregados da Companhia Side-

rúrgica Belgo-Mineira ‘ABEB’ , 
entidade de caráter beneficente, com o 

objetivo de prestar assistência aos seus 
associados, dento das seguintes condi-

ções estatutárias estabelecidas...”

Belo Horizonte, 15 de abril de 1971

Ricardo Olmo dos Santos
Robson de Figueiredo
Luiz Fernandes de Oliveira Filho
Roberto Carvalho Franco de Almeida
Julieta Pereira de Oliveira
Ruy Rezende Santiago
Cássio Trindade
Norbert Reinesah
Raul Machado Horta
Ruy Braga Horta
Roberto Ferreira de Aguiar
Bráulio Rigotto Prado
João Pessoa Ribeiro Fenelon
José Eduardo Barros de Menezes
Ayrton Rocha
Hélio Braz de Oliveira Marques
Luiz Adolpho Vidigal Borlido
Paul Marie Mayer
Ottoni da Fonseca
Sebastião Pimenta Barroso
Anibal Caetano Nunes
Humberto José Fróes Donagemma
Fernando da Fonseca Matos
Ricardo Antônio Moreira Rennó
Pedro Quintão
Rodrigo de Andrade Rebelo Horta
Rubens Fernando Gomes Leite
Vany Rodrigues Parreiras
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Entre as prioridades da recém-criada Abeb, 

estava a necessidade de ter um local que aco-

modasse sua pequena estrutura administrativa 

e um centro clínico capaz de atender aos seus 

associados. A Associação passava a assumir 

os custos de consultas, tratamentos ambula-

toriais e exames, exceção feita somente à as-

sistência hospitalar, no qual sua responsabili-

dade se restringia à complementação do que 

o INPS pagava. Naquele momento, os serviços 

estavam disponíveis apenas para o pessoal lo-

tado no Escritório Central. Essa restrição, que 

prevaleceu até maio de 1972, provavelmente 

era uma estratégia de ajustamento antes de am-

pliar o sistema às demais unidades da empresa 

e suas coligadas. 

O momento era de organizar a casa, criar proce-

dimentos e dar início ao árduo e, ao mesmo tem-

po, gratificante trabalho, que nos anos seguintes 

seria reconhecido por todos os beneficiários e de-

pendentes, além de se tornar referência no cenário 

empresarial. 

A primeira sede foi instalada em uma casa localiza-

da na rua Alagoas, 911, quase esquina com a rua In-

confidentes, no coração da Savassi – local onde atual-

mente funciona um restaurante natural. Ricardo Olmo 

dos Santos, um dos fundadores e ex-presidente da Abeb, 

explicou como foi possível adquirir aquele imóvel: Tive-

mos ajuda de alguns diretores da Belgo-Mineira, entre eles 

o Dr. Norbert Reinesch, que doou uma quantia em dinheiro; 

o Dr. Paulo Gonzaga, presidente da Companhia na época, que 

doou um terreno na Cidade Industrial em nome da Belgo para 

construirmos o Centro Clínico; e o Dr. Hans Schlacher, que foi 

presidente do Conselho. Foram essas contribuições que nos per-

mitiram a aquisição da casa na rua Alagoas.16

16  Ricardo Olmo dos Santos, em entrevista concedida no dia 23 de setembro de 2003, 
em Belo Horizonte (MG). Memória Belgo. Texto editado.
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Pelo primeiro estatuto da entidade, os associados 

admitidos eram sócios contribuintes, sendo os valo-

res fixados periodicamente pela diretoria executiva e 

aprovados pelo conselho fiscal. Essas contribuições, 

autorizadas pelos empregados, eram descontadas 

na folha de pagamento e repassadas à Abeb. Márcio 

Mendes Ferreira, ex-diretor da Belgo-Mineira, dá a 

exata dimensão da atuação do Professor Fenelon e 

equipe para criar uma alternativa de manter a Asso-

ciação em funcionamento sem, contudo, sobrecarre-

gar o salário dos beneficiários do sistema: No início, 

os recursos da Abeb eram compostos por um terço dos 

empregados, um terço do governo, através do sistema 

de saúde, e um terço da empresa. Ao longo do tempo, o 

governo saiu e hoje a empresa absorve quase que cem 

por cento do custo.17 

Na prática, desde o início, a parte paga pelos associa-

dos acabou sendo incorporada pela empresa, confor-

me explicou Gilberto Madeira: Quando começamos, 

os empregados reclamavam que a mensalidade paga à 

Associação pesava no bolso. O professor Fenelon su-

geriu que cada um contribuísse com um pequeno per-

centual do salário para uma caixa da Abeb. Essa caixa 

financiaria tudo, inclusive o atendimento ao aposenta-

do. Mas, por injunções outras, isso não foi pra frente e 

o Professor propôs, num acordo sindical, que todos os 

associados tivessem a parcela da mensalidade paga à 

Abeb acrescida ao salário e, com esse acréscimo, pagarí-

amos a contribuição à nossa entidade.18 Em dezembro 

de 1976, a Belgo-Mineira comunicou a incorporação 

da mensalidade da Abeb aos salários dos empregados. 

Diretamente, isso significava um ganho salarial, como 

frisou Márcio Mendes: Com o custo da saúde cada vez 

mais alto em função das novas tecnologias e terapias, a 

Abeb é o grande salário indireto que o empregado tem.19  

17  Marcio Mendes, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 30 de setembro de 2010, em Belo Horizonte 
(MG). Texto editado.

18  Gilberto Madeira Peixoto, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 19 de março de 2010, em Belo Hori-
zonte (MG). Texto editado.

19  Marcio Mendes, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 30 de setembro de 2010, em Belo Horizonte 
(MG). Texto editado.

Artigo terceiro do  
primeiro Estatuto da Abeb

“A Associação Beneficente dos Empregados 
da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, 
para atingir seus objetivos, desenvolverá 
gradativamente suas atividades nos se-
guintes setores, ordenados em escala de 
prioridade:
a) Assistência médica de consultório e de 

ambulatório;
b) Exames complementares de Raio X e de la-

boratório em pacientes não hospitalizados;
c) Assistência farmacêutica a pacientes não 

hospitalizados;
d) Assistência médico-hospitalar a pacien-

tes hospitalizados, complementando a 
assistência do Instituto Nacional de Pre-
vidência Social;

e) Assistência odontológica;
f) Assistência psicológica;
g) Aviamento de receitas de óculos, de apa-

relhos corretores de surdez e de apare-
lhos ortopédicos;

h) Bolsas de estudo;
i) Auxílio funeral;
j) Complementação salarial nos afastamen-

tos por doença;
k) Empréstimo em dinheiro;
l) Assistência recreativa.”

A mudança do estatuto ocorrida em 26 de 
março de 1975 altera entre outros os itens 
“d”, “g”, “k” e “l” o que ampliou ainda mais 
os serviços oferecidos pela Abeb:
“d) Assistência médico-hospitalar a pacien-

tes hospitalizados;
g) Aviamento de receitas de óculos e de 

aparelhos diversos ligados à saúde;
k) Financiamentos diversos;
l) Assistência recreativa e cultural.”

Durante esse tempo, o sistema Abeb se mostrou eficiente para os funcionários do Es-

critório Central. Como bom mineiro, o Professor Fenelon sugeriu que fosse realizada, 

uma pesquisa junto aos trabalhadores da Trefilaria de Contagem sobre o tema, antes de 

levar a entidade para aquela unidade. A aprovação foi imediata e, em maio de 1972, os 

empregados da Trefilaria de Contagem passaram a contar com o atendimento da Abeb.  

A partir de então, o sistema de saúde da Belgo-Mineira alcançou outras unidades da 

empresa, fazendo uma verdadeira revolução no processo implementado anteriormente, 

como relatou o Professor Fenelon: Começamos a trabalhar com os hospitais de que dispú-

nhamos, melhoramos o sistema de atendimento, contratamos muitos médicos, para acabar 

com a fila, credenciamos laboratórios e serviço de radiologia, desafogando a Associação.  

A empresa passou a nos dar uma participação maior para estabelecermos um sistema físico 

de atendimento, permitindo a criação dos ambulatórios de Monlevade, da Cidade Industrial 

e de Sabará. O segundo passo foi transferir os hospitais para a comunidade. O hospital de 

Sabará, entregamos para a Santa Casa de Misericórdia da cidade; já o de João Monlevade, 

mantivemos a propriedade e terceirizamos a administração para a Associação Monlevaden-

se de Assistência Social, porque ela ainda não tinha ampla experiência na área. Colocamos 

médicos na Associação e começamos a trabalhar. Erramos muito, mas fomos corrigindo. 

Não houve falta de recursos; a Companhia sustentou o projeto e, com isso, conseguimos sair 

na frente. Fizemos um primeiro regulamento de benefícios e, quando já tínhamos o aparato 

físico como ambulatórios, equipamentos e sistema de administração, fizemos o segundo 

regulamento de benefícios, que foi o que mais durou.20 

20  Prof. João Pessoa Ribeiro Fenelon, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 18 de agosto de 2010, em Belo 
Horizonte (MG). Texto editado.

Da esquerda para a direita à frente: Ricardo Olmo, Roberto Franco e Paulo Ferreira, presidentes da Abeb
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Mudando de endereço

Embora instalada em sede própria, a Abeb não ficou por muito tempo na rua Alagoas. O 

imóvel foi vendido em 1974 e os recursos da venda permitiram a aquisição da casa na ave-

nida Bernardo Monteiro, nº 831, para onde a Associação se transferiu. Mais tarde, a casa 

foi demolida e no local ergueu-se o prédio onde, nos dias de hoje, funciona a sede. Aquela 

era uma região que parecia ser mais adequada à prestação de serviços de saúde, pois lá se 

encontravam, além das escolas de medicina da UFMG e das Ciências Médicas, o Hospital 

das Clínicas, a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital São Lucas, o Hospital João XXIII, en-

tre outros. O ex-diretor administrativo da Abeb, José Eduardo Campos de Assis, comentou 

sobre sua ida para a instituição, em 1975: Ficávamos numa casa velha na avenida Bernardo 

Monteiro, 831, e, como havia a intenção de construir a nova sede da associação naquele local, 

mudamos para uma casa alugada, na rua dos Otoni, na mesma região. Na época, éramos 

em torno de vinte empregados. Trabalhei com Henrique Miller, ajudando a organizar a Abeb, 

depois fui convidado para ser o gerente da entidade em Contagem, quando a obra do Centro 

Clínico foi iniciada. Fui eu quem teve a felicidade de admitir a Dr.ª Heloísa Andrade, médica 

pediatra que impulsionou os programas de prevenção e promoção da saúde na Abeb.21

21  José Eduardo Campos de Assis, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 8 de setembro de 2010, em Belo 
Horizonte (MG). Texto editado.

Instalações da Abeb em Belo Horizonte

Sede da Abeb em Belo Horizonte
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Para a construção do Centro Clínico na Ci-

dade Industrial de Contagem, em julho de 

1976 foi firmado o contrato de financiamen-

to com a Caixa Econômica Federal, que li-

berou recursos oriundos do Fundo de Apoio 

ao Desenvolvimento Social. A expansão da 

Associação seguia firme. De 1973 até 1976, 

foram incluídos no sistema Abeb os empre-

gados da própria entidade, os da Samitri e os 

da Samarco – na época, empresas do grupo 

Belgo – além do pessoal da Região de Vendas 

de São Paulo, das usinas de João Monlevade 

e de Sabará, da Associação Monlevadense de 

Serviços Sociais – AMSS e da empresa Belgo-

Mineira Bekaert – BMB, localizada em Ves-

pasiano, cidade da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte, onde, em 1975, a Abeb já havia adquirido uma área. 

A nova associação responsável pela saúde dos empregados da Belgo-Mineira tinha pres-

sa e agilidade e começava a abrir seus próprios caminhos no segmento em que estava 

inserida. Pela qualidade dos serviços prestados e pela forma de atuar, em julho de 1976, 

a Abeb foi reconhecida como entidade de utilidade pública pelo Governo do Estado de 

Minas Gerais e, no mês seguinte, foi declarada isenta do recolhimento do Imposto sobre 

a Renda de Pessoa Jurídica.  

Centro Clínico atual da Abeb em Contagem Centro Clínico da Abeb em João Monlevade (Autoria desconhecida)

Centro Clinico de Contagem em 1975 (Autoria desconhecida)
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Centros clínicos em Monlevade e Sabará 

Sempre apoiada e acompanhada de perto pelo Professor Fenelon, a diretoria da Abeb 

fazia com que tudo acontecesse dentro do previsto. Assim, em setembro de 1976, 

inaugurou o Centro Clínico na cidade de João Monlevade, cujo primeiro gerente foi 

Marco Antônio Braga, que falou sobre sua gestão: Fui convidado a trabalhar na Abeb 

em Monlevade. Eles precisavam de um gerente para conduzir os trabalhos da empresa. 

Fui admitido no dia 9 de setembro de 1975 e, com toda a vontade de trabalhar, fui para 

Monlevade. Lá, encontrei um bom ambiente de trabalho, o que me ajudou bastante. No 

decorrer do tempo passei a conviver com os problemas locais, com as necessidades da 

empresa, conciliando-as com as expectativas e orientações vindas da administração de 

Belo Horizonte. Na época, a Usina de Monlevade mantinha um enorme contingente de 

empregados e era comum encontrar famílias com mais de dez filhos, resultando numa 

grande quantidade de dependentes.22

22  Marco Antônio Braga, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, no dia 9 de agosto de 2010, em Belo Horizonte 
(MG). Texto editado.
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Cronologia ArcelorMittal Abeb 

Dr. Agostinho, que atuou como médico em João Monlevade, acrescentou: A Abeb cen-

tralizou administrativamente todo o serviço médico da Belgo. Já havia uma estrutura, só 

que descentralizada. Em Sabará e em Monlevade, havia ambulatórios com médicos da  

empresa que prestavam assistência aos empregados e recebiam pelo serviço. Com o adven-

to da Abeb, esses ambulatórios foram transferidos para ela, ampliando o número de espe-

cialidades médicas. Em Sabará, tínhamos quatro médicos; depois que passou a ser Abeb,  

1971

Aquisição da casa localizada na rua Ala-

goas, nº 911, bairro Funcionários, para 

ser a sede da Abeb. – Inicio das ativida-

des de prestação de serviços de saúde, 

em sede própria, aos profissionais do 

Escritório Central de Belo Horizonte.

1972

Realização de pesquisa 

com empregados da Trefi-

laria da Cidade Industrial 

de Contagem sobre sua 

inclusão no sistema Abeb. 

Maio de 1972

Inclusão do 

pessoal da Trefi-

laria da Cidade 

Industrial de 

Contagem no 

sistema Abeb.

Maio de 1973

Inclusão dos 

profissionais 

da Abeb no 

sistema Abeb.

Outubro de 

1973

Inclusão dos 

empregados 

da Samitri no 

sistema Abeb.

Junho de 1974

Aprovação da 

compra da casa da 

avenida Bernardo 

Monteiro, nº 831, e 

da venda da casa da 

rua Alagoas, nº 911.

Novembro de 1974

 Transferência da 

sede da rua Alago-

as para a avenida 

Bernardo Montei-

ro, 831.

1975

Aquisição 

de área no 

município de 

Vespasiano 

(MG).

Março de 1975

Inclusão do 

Pessoal da 

Samarco no 

sistema Abeb.

Março de 1975

Inclusão do 

pessoal da Re-

gião de Vendas 

da Belgo São 

Paulo no siste-

ma Abeb.

Setembro de 1975

Inclusão do pessoal 

administrativo e de 

produção da Usina 

de João Monlevade 

e de Sabará no 

sistema Abeb.

Setembro de 1975

Inclusão do 

pessoal da Asso-

ciação Monleva-

dense de Serviços 

Sociais – AMSS 

no sistema Abeb.

Janeiro de 1976

Inclusão do pesso-

al da Belgo-Minei-

ra Bekaert – BMB 

no sistema Abeb.

13 de abril de 1976

Registro do segundo 

Estatuto Social da Abeb 

no Cartório Jero Oliva 

em Belo Horizonte. 

Livro A28, folhas 23 e V. 

nº de ordem 33.747.

Julho de 1976

Assinatura do contrato 

de financiamento com a 

Caixa Econômica Fede-

ral para a construção do 

Centro Clínico da Cidade 

Industrial de Contagem.

22 de julho de 1976

A Abeb é declarada 

entidade de utilida-

de pública pelo Go-

verno do Estado de 

Minas Gerais. Lei 

estadual 6.829/76.

31 de agosto de 1976

A Abeb é declarada isenta do 

Imposto sobre a Renda de 

Pessoa Jurídica pelo Ministé-

rio da Fazenda. Delegacia da 

Receita Federal de Belo Hori-

zonte, Ato Declaratório 17/76.

Outubro de 1976

Inauguração do 

Centro Clínico de 

João Monlevade.

26 de outubro de 1976

Registro do terceiro 

Estatuto Social da Abeb 

no Cartório Jero Oliva 

em Belo Horizonte. 

Livro A31, folhas 198 - 

nº de ordem 39.561.

Centro Clínico da Abeb em Sabará em 2010

Novembro de 

1973

Início da 

publicação 

do “Abeb – 

Informativo”.

Novembro de 1975

Início da publi-

cação regular de 

matéria sobre a 

Abeb no jornal 

“Belgo-Mineira 

Notícias”.

Julho de  

1976

Edição e 

distribuição 

do primeiro 

“Manual de 

Urgência”.

 Os primeiros passos

esse número aumentou, acontecendo o mesmo em Monlevade. As especialidades puderam 

ter profissionais específicos, a pediatria com pediatra, ginecologia com ginecologistas e 

assim por diante, ao invés de médicos generalistas.23 

23  Dr. Agostinho Pinto Carneiro, em entrevista concedida ao Projeto Memória Belgo, no dia 20 de julho de 2003, em Belo Ho-
rizonte (MG). Texto editado. Centro Clínico atual da Abeb em Monlevade
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