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Em fevereiro tem Carnaval e muito calor!
“  Ai, ai, ai, ai, ai, ai! 

 Está chegando a hora!” 
 “Oh, abre alas, 

 que o Carnaval do Ipê vai pas-
sar!”   Os pais que pro-
curam um ambiente mais tranqüilo e 
familiar para passar o feriado de Car-
naval, podem vir para o Clube do Ipê, 
o lugar ideal. Isso mesmo! Aqui tem 
Carnaval, música ao vivo, hidroginás-
tica e diversão garantida!

No domingo de Carnaval, a 
tradicional matinê garante a festa para 
a meninada, 15 de fevereiro no salão da 
Sede Social. As crianças irão se divertir 
brincando com confete e serpentina 
ao som das tradicionais marchinhas. É 
também uma oportunidade para tirar 

belas fotos em família. Traga seus filhos, 
capriche nas fantasias e entre na dança!

Durante o feriado, haverá 
aula de hidroginástica e música ao vivo! 
Nada melhor para se refrescar já que a 
previsão do tempo promete muito calor 
durante todo o mês de fevereiro. Venha 
e traga sua família e amigos. 

Programe-se antecipadamen-
te, chegue mais cedo, para garantir os 
melhores lugares, pois é comum o Clube 
ficar mais cheio nesta época. Confira ao 
lado a programação de Carnaval, infor-
me-se na secretaria sobre os valores dos 
convites e permanência de convidados 
e pronto! Você já tem todas as informa-
ções necessárias para curtir o feriado! 
Divirta-se! Esperamos você!

 14/02 – Sábado –11h - Aula de 
Hidroginástica

 15/02 – Domingo – a partir de 9h - 
Matinê infantil, Música ao vivo e Aula de 
Hidroginástica

 16/02 – Segunda-feira – Aberto – 
Funcionamento normal

 17/02 – Terça-feira – Aberto (horário 
de domingo) - Música ao vivo e Aula de 
Hidroginástica

 18/02 – Quarta-feira – Fechado para 
manutenção e limpeza

Durante a permanência no Clube proteja-se 
do sol principalmente no período de maior 

incidência de raios solares e hidrate-se 
ingerindo líquidos ao longo do dia!



Editorial

Um novo ano, recomeços, desafios e 
muitos planos para o futuro. Ape-
sar de sabermos que ainda há mui-

to a fazer, chegou a hora de colhermos os 
frutos de tudo 
que foi planta-
do nos últimos 
anos. Estamos 
certos de que 
caminhamos 
para  a melho-
ria contínua 
de nossos pro-
cessos e para 
a condução da 
qualidade total e satisfação dos nossos só-
cios. E esse processo só é possível a partir da 
boa comunicação. Ouvir as opiniões, comen-
tários e até mesmo críticas e saber considerá-
-las e mediá-las para o benefício da maioria 
tem nos levado a cada dia a buscar um está-
gio mais maduro da gestão.

Nos meses de dezembro e janei-
ro, realizamos uma pesquisa com foco na 
área social. Escolhemos essa abordagem por-
que queremos promover atividades sociais 
que tornem o sócio frequente ao clube ao 
longo de todo o ano e não somente no verão. 
Recebemos mais de 260 respostas, número 
que, segundo a margem de erro, é represen-
tativo da opinião da maioria dos sócios do 
Clube. O relatório final de análise está sendo 
elaborado, mas os números gerais já nos si-
nalizam alguns caminhos a seguir como você 
confere nessa edição.

Iniciamos 2015 com o “pé dire-
to”, em uma grande festa de Reveillon que 
entrará para a história do Clube. E com o 
coração aberto desejo a todos um ano de 
felicidade. O verão chegou e, com ele, a me-
lhor época para frequentar o Clube. Quem 
procura diversão, entretenimento, esporte, 
tranquilidade, encontrará tudo dentro de 
nossos muros. Não perca tempo! O Ipê está 
esperando por vocês.

José Mauro Salvato
Vice-presidente

Melhoria Contínua

Uma noite 
inesquecível

Eventos

A noite de Reveillon 
proporcionou momentos úni-
cos, ambiente perfeito para ini-
ciar o novo ano repleto de boas 
energias. Os sócios dançaram e 
se divertiram muito ao som de 
Márcia Prímula e banda.
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Nos meses de dezembro e janeiro foi realizada 
uma Pesquisa sobre a área social do Clube. Foram recebidas 
mais de 260 respostas. Os dados estão sendo analisados e irão 
gerar um relatório completo a fim de identificar o perfil e pre-
ferência dos associados e propor melhorias na programação 
social do clube. Confira a seguir um resumo dos dados levan-
tados na pesquisa até o momento.
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Nestes gráficos era possível selecionar 
mais de uma opção de resposta
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Perfil

Esporte

Adriano de Oliveira Firmo, 46 anos, 
graduado em Administração de Em-
presas com especialização em Fi-

nanças. Trabalha há 28 anos no Grupo,  13 
na unidade de Juiz de Fora e 15 no ECA, 
atualmente no cargo de Gerente Financei-
ro. Casado com Marilis que também é fun-
cionária do Grupo na área de crédito e co-
brança, o casal possui dois filhos: Bernardo, 
de 7 anos, e Clarice, de 4 anos.

 “Recém chegado” ao Ipê. Sócio 
há apenas 4 anos, ele conheceu o Ipê atra-
vés dos treinamentos da empresa. Mas foi 
a indicação dos colegas de trabalho sobre 
o Clube e sobre as peladas que contribuiu 
para se ele tornasse sócio. Sempre gostou 
de futebol, mas estava há muito tempo sem 
praticar. Retomou o hobbie quando se asso-

ciou ao Clube.
A família mora na região 

do Funcionários e mesmo sendo um 
pouco longe, Adriano frequenta sem-
pre que possível a pelada aos domin-
gos. A esposa, parceira, acompanha de 
perto, sempre “de olho” nas crianças. 
Nos finais de semana, a prioridade é 
o lazer com os filhos, passam os do-
mingos curtindo. Preferem ambientes 
abertos como parques e clubes já que 
moram em apartamento. Mas também 
curtem cinema e filmes em casa.

Mesmo sendo sócio há pouco 
tempo, percebeu que o Clube melhorou 
muito nos últimos anos. “A infraestrutura e 
a programação são muito boas”, opina. A 
família participa de eventos como Festa Ju-

nina, Carnaval e Festa das crianças. Na opi-
nião dele, “chama atenção no Clube o fato 
de que a diretoria está sempre atenta às 
demandas dos sócios”. Parabeniza e elogia 
a gestão do Clube “isso é fator de retenção 
e aumento do quadro de sócios”, fala. 

Salão de Beleza

Que tal curtir o clube enquanto cuida da sua beleza e bem 
estar? No Ipê, você pode! Serviços de manicure, pedicure, 
massagens, depilação e design de 

sobrancelhas. Preços com desconto para 
sócios do Clube! Aproveite. Agende seu 
horário de atendimento antecipadamente 
com Lea pelo telefone: (31) 9141-3431.

Quer sair do sedentarismo 
ou perder aqueles quilos 
adquiridos nas festas de fim 

de ano?! A boa notícia é que 
o Ipê é seu aliado! As aulas 
da escola de esportes no 
Clube já recomeçaram. 
Sócios e dependentes 
tem acesso a todas 

Churrasqueiras

Você sabia? As churrasqueiras do Quiosque e do 
Deck da Lagoa foram completamente reformadas 
e revitalizadas visando maior segurança e conforto 

dos sócios. Que tal aproveitar isso e convidar os amigos 
e familiares para um churrasco no Ipê. Entre em contato 
pelo telefone 3224-9600 e informe-se na secretaria sobre 
a disponibilidade e valores para realização de eventos no 
Clube.

Chegaram pra ficar

Cuidando da saúde
as modalidades esportivas. Há va-
gas para adultos, crianças e adoles-
centes: vôlei, futebol, natação, hi-
droginástica e tênis. Faça uma aula 
experimental! Informe-se na por-

taria da sede social às 
terças e quintas-feiras 
ou diretamente com os 

instrutores. 


