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Alunos da academia têm aulas virtuais durante o isolamento

Com a necessidade do isola-
mento social que visa evitar aglo-
merações e conter a propagação 
da Covid-19, fazer atividades 
físicas para manter o corpo e 
mente em movimento é es-
sencial.

A alternativa encontra-
da são as aulas on-line para dar con-
tinuidade nos treinamentos de quem 
já praticava atividade física regular e 
era acompanhado pelos professores da 
academia do Clube do Ipê. O educador 
físico, Fabio Costa, continua atuando 
para atender aos associados e aos fre-
qüentadores da academia. 

As aulas nesse formato passaram 
a ser realizadas por vídeo conferência. 
Treinamento funcional, alongamentos 

Gestão em tempos de crise 
Estamos passando por um perí-

odo extremamente desafiador e sem 
precedentes na história recente, vi-
vendo um clima de preocupações e in-
segurança com a pandemia que afetou 
fortemente todos os setores da eco-
nomia e principalmente aos ligados ao 
lazer como os clubes recreativos. 

Situações como esta, exigem um 
esforço adicional para superar este 
momento, estamos atuando intensi-
vamente na elaboração de um plano 
de contingência para minimizar os 
impactos financeiros, estruturais e 
sociais do Clube. A Diretoria atenta às 
novas demandas, imediatamente reu-
niu-se para avaliar a situação e elabo-

rar cenários e planos de ação visando 
a preservação do nosso patrimônio. 

Medidas foram adotadas em 
relação aos funcionários do Clube, 
como a adoção de férias, suspensão 
temporária de contratos de trabalho 
e a redução de jornada, de forma a 
adequar ao período de suspensão das 
atividades. Implementamos a redução 
de 25% no valor das mensalidades 
para os meses de maio, junho e julho, 
cientes das dificuldades do momento. 
Mas como todos sabem, haverá a re-
dução das despesas, mas muito maior, 
a perda das receitas. Mesmo fechado, 
as mensalidades não podem ser in-
terrompidas, pois as manutenções e 

obrigações fixas 
do Clube perma-
necem.

E s t a m o s 
aguardando as 
orientações das 
autoridades e seguindo rigorosamen-
te todos os protocolos. Vamos torcer 
para que esta situação se regularize 
o mais rápido possível para que pos-
samos curtir os momentos no Clube e 
retomar o equilíbrio de nossas vidas. 
Nesse momento, estamos separados 
fisicamente, mas unidos em um pro-
pósito e venceremos essa batalha. 

Denner Glaudson de Freitas
Presidente

e os abdominais são importantes para 
a manutenção do condicionamen-
to físico e podem ser realizadas em 
qualquer espaço e sem a utilização de 
equipamentos. 

No momento da aula, os alunos 
são orientados a posicionar o apare-
lho de maneira que o professor possa 
observar os movimentos dos alunos e 
assim acompanhá-los e passar as ins-
truções ou correções pontuais na exe-

cução dos exercícios.
Além das aulas coletivas, os alu-

nos também podem agendar aulas in-
dividualizadas de até 20 minutos.

Os alunos foram informados pelo 
instrutor Fábio da possibilidade de 
participação online e houve boa ade-
são. A equipe da academia Ipê prestou 
suporte e orientação necessária para 
a instalação e utilização do aplicativo 
pelos alunos.
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Retrospectiva Biênio 2018/2020
Estamos encerrando a 

gestão da Diretoria do Biênio 
2018/2020. 

Nesse período foram mui-
tas realizações, eventos e ati-
vidades que contrastam com 
o desafiador momento que vi-
vemos de suspensão de nossas 
atividades sociais.

A Festa Junina e a Festa das 

Crianças foram eventos tradi-
cionais que bateram recordes 
de público e de satisfação. 

As atividades esportivas 
receberam investimentos e 
revitalização. Além disso, fi-
zemos vários investimentos e 
benfeitorias para manutenção 
e melhoria da infraestrutura de 
atendimento. 
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 Ampliação da academia

 Nova Churrasqueira – Orla da 
Piscina

 Aquisição de Desfibrilador e 
equipamentos segurança

 Jornal do Ipê versão digital

 Obra campo infantil de grama 
sintética

 Nova iluminação da passarela de 
acesso ao quiosque

 Troca da iluminação por Led

 Revitalização e compra de 
mobiliário para o Deck 

 Revitalização e Pintura das quadras.

 Aquisição de Novos aparelhos para 
academia de ginástica

 Aquisição de nova tenda para o 
Deck

 Troca de pastilhas para a piscina

 Obra para troca das calhas no 
terraço

 Novo painel da Logomarca na 
entrada do Clube

 Ampliação e Instalação de novas 
câmeras de segurança

 Painel e nova de TV para área 
do Bar

 Substituição das jabuticabeiras 
da área do deck.

A administração do Clube está se 
adaptando para atender a todas as exi-
gências de segurança. Isso para que só-
cios e atletas possam praticar atividade 
física com total segurança de acordo 
com as diretrizes fornecidas pela ACAD 
- Associação das Academias e demais 
órgãos regulamentadores assim que for 
autorizada a utilização total ou parcial 
dos serviços. 

Entre as medidas previstas estão:
 Uso de máscaras por funcionários e 

monitores;
 Higienização dos calçados e dos 

aparelhos;

 Uso individual de hidratação. Proibida 
utilização de bebedouros; 

 Desinfecção dos aparelhos a cada 
utilização;

 Distanciamento de segurança entre 
aparelhos;

 Higienização de portarias e vestiários;
 Paradas regulares e programadas de 

higienização.

Funcionários serão treinados 
em todo esse processo de constante 
higienização e desinfecção e os 
instrutores atuarão como vigilantes 
desses procedimentos.

Medidas administrativas pandemia

Principais benfeitorias
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Esse período de pandemia 
tem sido um momento de apren-
dizado. Eu trabalho em um Centro 
de Saúde, e o sistema de atendi-
mento teve alterações para poder 
atender os casos suspeitos de Co-
vid-19. Estou tomando todos os 
cuidados, usando máscara e higie-
nizando sempre as mãos. 

As aulas online do Prof. Fábio 
(Academia Ipê) são boas, estão 
dando para exercitar bastante, 
ajuda a manter a forma e a cada 
aula tem uma coisa diferente, tor-
nando-as mais desafiadoras.
Lucas Zuppo Bacelar Silva

A pandemia veio tra-
zer mudanças em nosso 
comportamento. O isola-
mento social, que impede 
o contato direto entre as 
pessoas, está nos mostran-
do como o relacionamento 
humano é importante em 
nossa vida diária. A iniciati-
va do clube do Ipê em criar 
aulas online para nós,  fre-
quentadores da academia, 
foi uma iniciativa excelen-
te. Trouxe a ótima possibili-
dade de nos relacionarmos, 
além de possibilitar a con-
tinuidade dos nossos exer-
cícios físicos, fundamentais 
à saúde.
Thompson Ribas do Brasil

Tem sido bem legal, bem diferente 
e, ao mesmo tempo, não tem deixado 
de ser um momento para confraterni-
zar com os colegas do Clube. Tanto o 
Fabio como a Desirrê têm nos propor-
cionado a manutenção da forma física, 
tanto nas aulas de alongamento como 
nas aulas de funcional. Particularmen-
te, as aulas de ioga aos domingos tam-
bém são muito boas para não pensar-
mos nos problemas e relaxarmos nesse 
momento de isolamento social que sa-
bemos que é importante, mas bastante 
difícil.
Romário de Souza Lima

As aulas online do professor Fábio 
e da professora Desirée estão sendo 
maravilhosas! Eles estão sempre ino-
vando nas atividades, me incentivan-
do muito e bastantes preocupados em 
promover atividades que alcancem 
todos os públicos da academia.

As aulas são sempre muito ani-
madas e dinâmicas! Eu sempre saio 
das aulas muito cansada, suando, 
muito feliz e com sentimento de dever 
cumprido. 
Anna Luiza Madureira Batista

Crises de ansiedade, estresse 
elevado e até insônia podem ser per-
cebidos durante esse intenso distan-
ciamento social. Livre-se da pressão! 
SIM, existem inúmeras atividades 
para você fazer. Algumas dicas: 

MOVIMENTE O CORPO - Alon-
gamentos, yoga, exercícios de peso, 
step, pular corda, polichinelos são al-
gumas opções.

CUIDE DA MENTE - Meditar 
não precisa ter relação a crenças re-
ligiosas. É também concentrar em si 
mesmo e se desconectar do mundo 
exterior. Inclui o esvaziar dos pensa-
mentos por alguns instantes.

DIVERSÃO NA COZINHA - A 
quem diga que a cozinhar é uma te-
rapia. Se você se identifica, essa é 
uma deliciosa alternativa. 

CLUBE DO LIVRO - Você pode 
compartilhar as experiências de lei-
tura com seus amigos (de forma vir-
tual, claro). Se todos lerem o mesmo 
título, a dinâmica da conversa será 
bem interessante.

Diversão na Quarentena: 
mesmo com 
isolamento social


