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Os pais sabem que com piscina e criança 
não se brincam. O risco de uma criança 
escapar sem ser vista e até mesmo sofrer 

um acidente é muito grande, portanto, todo o 
cuidado é pouco. A segurança dos sócios sempre 
foi uma preocupação da diretoria do Ipê. Em dias 
de funcionamento do clube, são mantidos salva-
vidas, treinados pelo Corpo de Bombeiros para 
prestar socorro, se necessário, a fim de evitar aci-
dentes dessa natureza. 

Mas os cuidados não terminam aí. Des-
de 2012, com a reforma da piscina, foi reforçada a 
segurança da área a partir da troca de pisos e azu-
lejos, instalação de guarda-corpos e  isolamento de 
todos os acessos. À noite, é grande a preocupação, 
principalmente durante a realização de eventos na 
sede, no quiosque e na área do bar.  Todos os aces-
sos permanecerão fechados fora do horário de fun-
cionamento do clube. “A piscina é uma área de risco 
e requer vigilância constante”, enfatiza o gerente 
administrativo, Apolônio Matarelli. 

O presidente do Clube do Ipê, José Mau-
ro Salvato, explica que “a segurança é um valor que 
faz parte do dia a dia, com o clube não poderia ser 
diferente”. Além do isolamento da área, foram im-
plantados procedimentos que serão seguidos pelos 
funcionários do clube. Um deles é a utilização de 
raias sinalizando a área mais profunda da piscina. 
Os funcionários também estão orientados a abordar 
aqueles que estiverem agindo em condição insegu-
ra. “Todas as ações visam garantir um ambiente mais 
seguro para sócios e visitantes” afirma José Mauro. 

Clube investe em segurança na área da piscina

Regras e dicas para uso da piscina
• Cuidado com brincadeiras e excessos como: jogar ou em-
purrar pessoas na piscina, saltos, lutas e acrobacias. Preze pela 
segurança e pelo bom senso!

• Crianças, principalmente as menores, precisam sempre usar 
boias e jamais devem ser deixadas sozinhas na piscina. Até 
os três, quatro anos, é recomendado ter um adulto dentro da 
piscina com ela.

• Antes de entrar na piscina, utilize a ducha, principalmente se 
estiver usando bronzeadores e demais cosméticos.

• Utilize trajes adequados para banho: shorts, bermudas e 
camisetas são proibidos. Funcionários treinados para prestar socorro garantem a segurança.

Todos os acessos à piscina foram bloqueados 
fora do horário de funcionamento do clube 

Clube investe em segurança na área da piscina



Editorial

Todos os anos, a Festa das Crianças 
é esperada com ansiedade pelos 
filhos de sócios. Os pais devem 

ficar atentos! A edição deste ano conta 
com uma programação que irá garantir 
muita diversão para toda a família.

Brincadeiras, personagens 
infantis, gincanas, oficina de balões, pin-
tura facial e guloseimas. Para os adultos, 
música ao vivo com a cantora Julie Lara. 
O tradicional evento será realizado no 
dia 20 de outubro, domingo, das 10 às 
14h. Mais informações: 3224-9600

A frase de Heráclito que abre esse 
editorial resume bem o que se vive 
atualmente. A todo tempo somos en-

voltos por ondas de mudança, pela necessi-
dade de nos adaptarmos a novos comporta-
mentos, tecnologias, mercados, exigências 
legais, e até de valores.

Está fadado ao insucesso 
quem, nos dias de hoje, não souber ser flexí-
vel, discutir, mudar opiniões e estar aberto 
ao novo. Entretanto, ainda que a mudança 
seja uma necessidade permanente, uma exi-
gência rumo à evolução, devemos preservar 
aquilo que em nós é essência. Ou seja, os 
princípios que constroem nossa identidade 
e que norteiam nossa vida em sociedade - 
nossos valores. 

É dessa forma que temos bus-
cado conduzir a gestão do Clube do Ipê, 
atentos às demandas e novas exigências, 
mas preservando sempre a nossa essência 
de Clube Família. Um dos nossos valores 
mais latentes é a preocupação com a se-
gurança e bem-estar de nossos associados. 
Nesse intuito é que fizemos os recentes in-
vestimentos para acessibilidade e proteção 
da área da piscina. Acreditamos estar no 
caminho certo e contamos com você, sócio, 
neste processo. A Diretoria está aberta para 
ouvir e discutir novas ideias, pontos de vis-
ta. Converse conosco! Queremos construir 
juntos um clube moderno e melhor para 
todos. Para isso, vamos agir como sugere 
o poeta Victor Hugo: “Mude suas opiniões, 
mantenha seus princípios. Troque suas fo-
lhas, mantenha suas raízes.”

José Mauro Salvato
Presidente

“Nada é permanente 
a não ser a mudança”

Festa das Crianças

Um Ipê acessível 

a todos

F
oram concluídas as 

obras de acessibilida-

de do clube. Graças 

aos ajustes, sócios e/ou vi-

sitantes com mobilidade 

reduzida podem acessar to-

das as áreas do clube mais 

facilmente. As obras tam-

bém atendem a requisitos 

legais necessários para que 

o clube obtenha o alvará 

de funcionamento. Venha 

visitar o Ipê e conferir um 

clube cada dia mais bonito 

e seguro para todos.



Às 8h da manhã, os atletas chegam ao 
clube para vestir os uniformes e se 
preparam para os jogos. Antes de en-

trarem em campo, as equipes fazem o aque-
cimento e conversam sobre as táticas. Atletas 
de outras equipes se reúnem na arquibancada 
para observar as partidas dos adversários. Gar-
ra, empenho e disputas acirradas empolgam a 
torcida que acompanha cada lance atenta. 

Essa é a rotina do Torneio de Fu-
tebol Empresas que é promovido anualmente 
no Clube. A competição deste ano teve início 
no dia 01/09 e será disputada em seis rodadas 
até a fase final. Os dois melhores de cada cha-
ve se classificarão para as semifinais e os dois 
ganhadores disputarão a final, prevista para o 
dia 27 de outubro.

T rinta e três atletas entre adultos, crianças e 
adolescentes disputaram os games do torneio 
de tênis que ocorreu nos finais de semana de 

agosto e setembro.
Para os atletas do Clube, o esporte tem pro-

porcionado não somente disputas acirradíssimas, mas 
principalmente momentos de diversão e integração em 
família.

É o caso do sócio Wancirley Oliveira e de sua 
esposa Leila. O casal pratica o esporte há mais de três 
anos e incentivaram os filhos que já praticam tênis há 
pouco mais de um ano. Para Wancirley tem sido uma “ex-
celente oportunidade de unir a família. O fato de estar-
mos em família nos motiva ainda mais, acompanhamos e 
conversamos sobre a evolução um do outro”, explica. 

Bárbara e Gustavo, filhos do casal, encontra-
ram no esporte uma diversão. “Apostamos uma caixa de 
bis quando jogamos um contra o outro e é meu pai quem 
paga”, contam. Mas  se engana quem pensa que tudo não 

passa de uma brincadeira entre crianças, esclarece Gusta-
vo “quando o jogo tem regras fica muito mais legal, por-
que a gente tem que aprender a seguir para ganhar”. 

O instrutor Robson afirma que o tênis é uma 
excelente atividade tanto para adultos como para crianças 
e adolescentes. “É um esporte muito dinâmico, divertido 
e com alto gasto energético. É importante aliar prazer à 
atividade, assim é mais fácil obter resultados sem perder 
a motivação”, argumenta. Para quem se interessou, ainda 
há vagas na escola de tênis do Ipê. Preços especiais para 
sócios. Informe-se pelo telefone 3224-9600.  

Torneio de tênis une famílias

Esportes A rotina do futebol
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Perfil

Apaixonado pelo futebol, assí-
duo às peladas e campeão em 
vários torneios - este é José 

Alexandre que atua na área de conta-
bilidade do grupo e frequenta o Clu-
be há mais de 20 anos.

Casado com Cristiane e 
pai da jovem Gabriella, de 16 anos, 
Alexandre fala com orgulho da vida 
que construiu ao longo de 19 anos 
de união. “Procuro ser um homem 
de bem, ter uma vida justa, princi-
palmente com meus familiares, que 
depois de Deus considero meu porto 
seguro”. A esposa garante que o se-
gredo do casal é “compreensão, pa-
ciência e diálogo”, ela afirma que o 
marido é muito paciente, geralmente 
calmo e compreensível. Gabriella con-
corda, mas confessa que “às vezes, 
ele é um pouco ciumento, excesso de 
cuidado”, sorri.  

Dedicado talvez seja a 
melhor forma de defini-lo. A família 
é uma prioridade para a qual sempre 
reserva tempo. Aos domingos, ficam 
em casa, fazem um almoço ou chur-
rasco “domingo é o dia da família, 
não abro mão”, enfatiza Alexandre. 

Na vida dele, o Ipê funcio-
na como uma válvula de escape “lugar 

A família é meu porto seguro

ideal para recarregar as baterias, em 
um ambiente familiar, onde se pode 
fazer vários amigos”. Recorda as prin-
cipais transformações ocorridas no 
clube pelas diretorias que passaram e 
afirma que todas contribuíram de for-
ma positiva. Devido à sua excelente 
memória cita várias obras, das mais 
remotas como a evolução do cam-
po de terra, passando pelo saibro e 
grama sintética até as mais recentes 
como a aquisição do imóvel em fren-
te à Lagoa e a obra de acessibilidade 
para frequentadores com necessida-
des especiais. 

A filha Gabriella, embora 
pouco frequente, afirma gostar bas-
tante do Ipê e recorda sua festa de 
15 anos que foi realizada no espaço 
do Deck no ano passado. O fato de 
não ser assídua ao clube é devido 
à dedicação aos estudos e também 
porque acredita que “há poucas ati-
vidades para jovens na minha idade”, 
desabafa. Entretanto, ela já trouxe 
amigos. Sugere a realização de even-
tos como, por exemplo, “uma mati-
nê pool party com DJs ou bandas na 
área da piscina com preços especiais 
para jovens sócios trazerem seus 
amigos”, fala.

Já começaram os preparativos para 
o Reveillon 2014. Os interessados 

em garantir os melhores lugares no 
tradicional baile devem antecipar-se 

entrando em contato com a secretaria 
pelo telefone: 3224-9600.

Programe seu 
Reveillon

Inscrições abertas para 
sócios e não sócios.
Terças e quintas-feiras 
das 18 às 19h.

Informações: 
3492-4004/3224-9600

Aulas de vôlei infantojuvenil


