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Editorial

Podemos dizer que 2020 foi um ano de realizações para o Ipê Golf Club. 
Apesar das dificuldades, perdas e anormalidades devido à pandemia 

para todos, o clube cumpriu suas metas de reformas e melhorias para 
os associados, entregando assim uma estrutura com certeza melhor e 
mais satisfatória para quem o frequenta. Parte das obras da sede foi 
concluída e todos já podem usufruir.

Muito feliz também com a realização do nosso 19º Torneio Aberto do Ipê 
Golf Club – HONDA OPEN, que aconteceu em novembro, e na semana 
seguinte, o PRO-AM, competição que aproxima profissionais e amadores, 
gerando interação e aprendizado excepcionais.

Desejo para 2021 um ano mais próspero, leve, que possamos continuar 
evoluindo com saúde e superação.

Boas festas e boa leitura!!

Palavra 
do Presidente

Enoch de Paula Jr.

Avenida Itatiaia, 1518   |   & 16 99611 1518   |         |    @asado_rp
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Empreendimento

Exklusiv Golf 
Apartamentos sofisticados e com conforto 

Com projeto do arquiteto João Armentano 
nas áreas internas, o Exklusiv Golf, edifí-

cio da Bild Exklusiv, já está pronto para morar 
em uma das regiões que mais crescem em Ri-
beirão Preto: Vila do Golf (Rua 
Dois, 115). O empreendimento 
apresenta característica ino-
vadoras, pois oferece um estilo 
contemporâneo de morar, de 
alto padrão, inspirado no que 
há de mais atual em arquitetu-
ra e design.

A proposta dos projetos da 
marca Bild Exklusiv é oferecer 
produtos realmente exclusivos 
para quem procura aparta-
mentos sofisticados, com qua-

lidade, conforto e requinte. “O edifício prio-
rizou todos os pilares dos empreendimentos 
de alto padrão com itens que valorizam a co-
nectividade, sustentabilidade, localização pri-

vilegiada, ambientes planeja-
dos, materiais de qualidade, 
área de lazer com completa 
infraestrutura de serviços, 
além de espaços elegantes e 
inteligentes que seguem a li-
nha contemporânea”, destaca 
Thiago Faraco, diretor da Bild 
Exklusiv e sócio diretor da 
Bild Desenvolvimento Imobi-
liário em Ribeirão Preto.

Além disso, o Exklusiv Golf é 
um empreendimento que se 
encaixa no novo modelo de 
vida em que as pessoas pas-
saram a ficar mais tempo em 
casa em função do distancia-
mento social e ainda pela op-
ção de muitas empresas pelo 

home-office. “O edifício oferece alguns atribu-
tos como a vista panorâmica e eterna do cam-
po de golfe, amplos espaços no apartamento 
e ainda a opção para customização de um es-
critório com o conforto necessário para viver 
mais tempo em casa”, mostra Faraco.

Para 2021, a Bild Exklusiv se prepara para sua 
segunda entrega: o Exklusiv Essenz, que está 
com obras avançadas e entrega programada 
para 2021. É também um empreendimento de 
alto padrão, com apartamento de 170m² e com 
ambientes internos (área comum) projetados 
pelo arquiteto João Armentano.

Empreendimento construído no bairro Vila do Golf pela Bild Exklusiv, marca 
premium da Bild Desenvolvimento Imobiliário, será entregue nos próximos dias 

Carac ter í s t icas 
E x k l u s i v  G o l f
• 28 unidades de 322 m²
• pé direito com mais de 

3 metros
• 4 suítes
• 4 vagas na garagem
• elevador privativo 
• espaço de lazer além 

do particular com di-
versos itens – todos 
entregues equipados e 
decorados.

• assinatura de João 
Armentano nas áreas 
comuns do edifício.

Fachada do Exklusiv Golf: vista 
eterna para o campo de golfe
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Investimentos

RP Capital 
Expertise em Investimentos

Genuinamente ribeirão-preta-
na, a RP Capital é o maior es-

critório de investimentos na cidade 
e está entre os maiores escritórios 
credenciados da XP Investimentos 
no país. 

Sua operação está concentrada 95% 
em Ribeirão Preto, com uma base de 
atendimento de quase 4 mil clientes 
ativos com 2,5 Bilhões de patrimônio. 

De acordo com o Sócio Gestor da RP Capital, 
Rafael Pavan, a empresa nasceu da ideia de 
um grupo de amigos com o desejo de montar 
uma assessoria de investimentos, para ajudar 
seus familiares e amigos a investirem me-
lhor. “Pelo perfil dos 3 principais sócios, de 
estar muito próximos e cuidar de seus clientes 
como cuidam dos seus investimentos, acaba-
mos crescendo consideravelmente”, afirma.

Preocupados com o atendimento de excelên-
cia e a satisfação total dos clientes, a RP Capi-
tal utiliza a metodologia NPS ou Net Promoter 
Score. “Cada cliente ativo recebe semestral-
mente uma pesquisa de satisfação em relação 
ao atendimento do seu assessor e à platafor-
ma da XP”, disse Pavan. 

O NPS é utilizado também como base de remu-

neração dos assessores, que quan-
to maior o seu NPS melhor é a sua 
remuneração. “Entendemos que os 
assessores que tem NPS muito alto 
crescem de forma muito mais sau-
dável sua base de clientes”, explica.

Inclusive a RP Capital pontuou mui-
to bem no NPS em outubro, atingin-
do 96,7 pontos.

“Pretendemos evoluir ainda mais. Temos uma 
operação muito saudável, com um ótimo cres-
cimento orgânico e 100% alinhada aos inte-
resses dos nossos clientes. Nossa estrutura 
é robusta, mas bem enxuta em custos. Sem 
pensamento de curto prazo, sem atalhos via 
fusões ou aquisições. Com foco exclusivo em 
qualidade e na transparência achamos que 
podemos fazer diferente, fazer melhor do que 
os outros. E assim que pretendemos atingir 
nossa meta. Ser a melhor assessoria de inves-
timentos do Brasil!”. 

Além disso, o trabalho duro e a prioridade 
nos interesses dos clientes, faz toda diferença 
nesse sucesso. 

“Há dois anos mudamos nosso modelo de ne-
gócio. Deixamos de ser uma cooperativa de 
assessores como os demais. Na RP Capital te-
mos um modelo de partnership forte e parti-
cipamos o time todo dos resultados. Isso faz 
com que cada cliente seja do time todo.”, fina-
liza o gestor

RP Capital
Av. José Adolfo B. Molina, 2094 - Ribeirão Preto - SP
& 16 3516 7500   -    @rpcapitalinvestimentos

 www.rpcapital.com.br 
 contato@rpcapital.com.br

Rafael Pavan 
Sócio Gestor
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Arquitetura

Um 
novo olhar 
para o golf

Em março de 2019 o escritório N.2B arquitetura 

foi convidado para projetar um novo bar, 

a reforma do restaurante e sua varanda de 

convivência. A primeira etapa acabou de ser 

concluída e as demais segue em andamento para 

finalização no próximo ano.

A proposta de readequação de uso para a 

varanda de convivência do restaurante Ipê Golf 

Club foi pensada de forma a trazer um melhor 

aproveitamento dos espaços de convivência, 

tornando-os mais aconchegantes e convidativos. 

O desafio dessa proposta foi como conciliar 

as características da arquitetura existente com 

a linguagem contemporânea proposta pelo 

escritório. A principal modificação foi a construção 

de uma nova cobertura em estrutura metálica 

seguindo a mesma linguagem arquitetônica do 

edifício da academia, também projetada pelo 

escritório N.2B arquitetura.

Seguindo o conceito arquitetônico foi escolhido 

mobiliários elegantes e acabamentos nobres 

trazendo requinte e sofisticação ao espaço, junto a 

isso foi criado um paisagismo que complementasse 

a paisagem.

A composição desses ambientes com a vista 

existente promove um panorama único para quem 

busca lazer e tranquilidade em um só lugar.

Arquitetura

www.n2b.com.br
contato@n2b.com.br

Av. Wladimir Mereilles Ferreira, 3660, sl 1410
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The News The News

Fachada do Ipê Golf Club

O Ipê Golf Club está encerrando o ano com o 
pé direito. Além de diversas intervenções 

realizadas durante o ano para melhoria da 
estrutura, a novidade é a modernização da fachada 
do clube.   

Campo curto

Taylor Crozier de 11 anos acertou um hole-
in-one na tacada inicial de um percurso 

desenvolvido por Tiger Woods na frente do 
próprio.

Naquela ocasião, jogando uma partida de três 
buracos com o garoto sortudo, Woods refletiu 
sobre uma nova visão de golfe para os próximos 
anos. O futuro do golfe pode estar no campo curto. 
E os EUA, por exemplo, está repleto de ótimos 
campos mais curtos. Eles são promissores e podem 
tomar o lugar dos tradicionais de 18 buracos.   

Forbes

Na lista publicada pela Forbes, referente ao 
ano de 2019, o tênis tem nove representantes 

entre as 10 primeiras atletas mais bem pagas. Em 
10º a jogadora de futebol Alex Morgan (US$4,6 mi), 
9º a tenista alemã Angelique Kerber (US$ 3 mi), 8º 
a tenista norte-americana Sofia Kenin (US$8 mi), 
7º a ucraniana Elina Svitolina (US$6,4 mi), 6º a 
hispano-venezuelana Garbine Muguruza (US$6,6 
mi), 5º a canadense Bianca Andreescu (US$ 8,9 mi), 
4º tenista romena Simona Halep (US$10,9 mi), 3º 
tenista australiana Ashleigh Barty (US$13,1 mi), 2º 
a tenista americana Serena Williams (US$36 mi) e 
1º a tenista japonesa Naomi Osaka (US$37,4 mi).

Tropics Health Bar 

Comandado pela ribeirão-pretana Heloísa 
Whately, o Tropics Health Bar, em São Paulo 

está fazendo o maior sucesso. Saudável na medida, 
sem paranoias, o lugar oferece sucos, limonadas 
e smoothies tão deliciosos quanto nutritivos, 
batidos na hora, com combinações inusitadas 
e nomes criativos. Na mesma linha saudável-
apetitosa, o cardápio traz caprichados sanduíches. 
Tem para todas as tribos: vegetarianos, veganos e 
quem come de tudo.

Tropics Health Bar - Rua dos Pinheiros, 248 – 
Pinheiros, São Paulo / @tropics_healthbar

Payne’s Valley Cup

Para inaugurar o primeiro projeto de campo público de Tiger Woods, ele e Justin Thomas se juntaram 
em uma partida ao estilo Ryder cup e derrotaram a dupla Rory McIlroy e Justin Rose na primeira 

Payne’s Valley Cup, disputada no Big Cedar Lodge, em Missouri Woods.

LVMH compra Tiffany

O grupo francês LVMH comprou a joalheria 
americana Tiffany por US$ 16,2 bilhões, o 

equivalente a R$ 68 bilhões, a maior aquisição da 
história da empresa comandada pelo bilionário 
Bernard Arnault. A aquisição vai reforçar a 
posição da marca na alta joalheria e aumentar sua 
presença nos Estados Unidos.

Atletas mirins

Com recorde no South American, o ribeirão-
pretano e atleta Gabriel Holtz, representante 

do Ipê Golf Club conquistou mais um título na 
categoria 13-14 anos. O campeonato foi realizado 
em novembro na cidade maravilhosa e contou 
com a participação do também atleta do Clube 
Pedro Pelicione, que alcançou uma boa colocação 
em sua categoria. Parabéns Gabriel e Pedro!
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Paris 6 Petit Grupo Ócio

Australian Open

Ribeirão Preto está prestes a receber uma unidade do Paris 6 Petit no Shopping Iguatemi, sob a direção 
de André Freguglia e Talyta Andraus. O Petit é o novo modelo de operação da rede Paris 6, com loja 

no estilo café e menu com algumas criações famosas, pratos rápidos e seleção das sobremesas mais 
vendidas pela rede, incluindo versões do Grand Gateau. Para completar o menu, cafés quentes, gelados, 
bolos, tartelettes, entre outras opções exclusivas do modelo de loja e uma diversidade de souvenirs. 
Atualmente, o Paris 6 conta com 07 unidades estilo Petit e 15 casas no estilo bistrôs em funcionamento 
em todo o Brasil.

Grand Gateau à “Paloma Bernardi” (primeiro Grand 
Gateau criado e o mais vendido em toda a rede) 

Gnocchi ao molho quatro queijos à “Marina Ruy Barbosa”

My Little Joy

A empresária Daniela Spadoni lançou em 
agosto a sua marca de pijamas infantis feitos 

de algodão pima, a My Little Joy. O material 
diferenciado garante leveza e maciez às peças. 
Mãe de dois filhos, a marca surgiu da dificuldade 
de Dani encontrar pijamas charmosos, bonitos e 
de boa qualidade para os seus filhos. Em Ribeirão 
Preto, a My Little Joy pode ser encontrada 
na Beringela (@beringela) ou pelo site www.
mylittlejoy.com.br e @my_little_joy_kids.

Hole-in-one

Segundo estatísticas os jogadores seniores 
são os golfistas que mais fazem hole-in-

one. Mantendo a tradição, Franklin Junqueira 
de Azevedo conquistou este feito em uma única 
tacada, direto ao buraco 5, usando o taco Wedge 
60º, no Ipê Golf Club.

Localizado nas imediações do Alphaville, o 
Grupo Ócio foi construído com a finalidade 

de se perpetuar em Ribeirão Preto. Cada espaço 
possui uma história, a começar pelo nome “Ócio”, 
que surgiu em uma conversa informal dentro de 
uma adega. O Grupo abriga em seu piso superior 
o Restaurante Rooftop, que serve o melhor da 
gastronomia japonesa, no piso inferior o Empório 
e Padaria Ócio e no prédio ao lado o Restaurante 
Ócio com gastronomia contemporânea... tudo 
comandado pelo Empresário e Advogado Dázio 
Vasconcelos, que não brinca em trabalho.

Ainda no mesmo lugar, os ribeirão-pretanos 
poderão curtir o Narcisa Beer and Burger, um 
foodtruck diferenciado que oferece pratos 
feitos com ingredientes selecionados e cervejas 
artesanais. Este sob os olhos da família Viana, 
pai e filho, Reginaldo e Daniel que são também os 
criadores da cerveja Narcisa, que remete ao nome 
do espaço. Boa sorte e sucesso a todos!

 @ocio_grupo

 @narcisa016

A organização do Australian Open anunciou 
seu novo patrocinador de roupas que veste 

também os árbitros, boleiros e organizadores. 
É a Ralph Lauren. O diretor de um dos maiores 
eventos do mundo, Craig Tiley, disse estar 
entusiasmado e orgulhoso de firmar parceria 
com a prestigiosa marca global.

Moda na pandemia

Ícone mundial do mercado de luxo, a Louis Vuitton 
lançou uma linha de acessórios de combate ao 

Coronavírus. Sabendo que o mercado de máscaras 
faciais de luxo está bastante aquecido, a grife 
francesa deu um passo à frente da concorrência 
e desenvolveu as peças considerando “estilo e 
proteção”.
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Tecnologia

Henrique Rocha, 
diretor LGPD Empresarial
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A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é de 
suma importância para o agronegócio brasilei-

ro. Com a sua entrada em vigor, é necessário uma 
série de mudanças e boas práticas no manuseio 
de dados pessoais no cotidiano das empresas. As 
companhias deverão se adequar com as ferramen-
tas corretas, gerenciando as informações dos seus 
clientes nos mais diversos canais. Afinal, o que diz a 
LGPD? A lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados) visa regulamentar o uso e tratamento de da-
dos pessoais no Brasil para proteger os direitos fun-
damentais de liberdade e privacidade, inclusive por 
meio digital, e traz normas rígidas para os agentes 
de tratamento de dados, sejam empresas, agências, 
negócios digitais ou órgãos públicos.
A cada dia, os usuários deixam uma trilha de dados 
pessoais em diversos estabelecimentos e na inter-
net. Nos últimos anos, queixas envolvendo proble-
mas com transparência e uso inadequado de dados 
pessoais cresceram 1.134%, de acordo com o Institu-
to Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). Den-
tre todas as reclamações, se referiam à coleta ou 
consulta de dados sem autorização prévia do con-
sumidor ou cliente.
Sendo assim, a lei aplica-se a todas as operações de 
tratamento realizadas no Brasil, com o objetivo de 
ofertar bens, serviços ou tratar dados de indivídu-
os localizados no país ou, ainda, que tenham sido 
coletados no território nacional. É destinada tanto 
para pessoa jurídica de direito público quanto para 
empresas privadas.
Dados pessoais são por exemplo: nome, CPF, e-mail, 
endereço, geolocalização, data de nascimento, hábi-
tos de consumo, dentre outros. Dessa forma, dados 
específicos da produção, se associados às coordena-
das geográficas de propriedade rural registrada em 

nome de pessoa física, 
poderão ser considera-
dos, pela lei, como dados 
pessoais.
Henrique Rocha, Diretor da LGPD Empresarial, ex-
plica como as empresas da cadeia  do agronegócio 
podem se preparar para as mudanças que a LGPD 
vai trazer, independente do porte dos negócios:
- Forme um grupo de trabalho misto, que envolva 

múltiplas áreas.
- Mapeie e entenda a maneira como coleta, arma-

zena e utiliza os dados. Quais os dados pessoais 
sua empresa possui? Clientes? Fornecedores? Co-
laboradores? De que maneira estão arquivadas? 
Existem autorizações formais para armazena-
mento? Válidas por quanto tempo? De que ma-
neira estão armazenadas? Como mantê-las em 
segurança? Qual a base legal para o tratamento 
dos dados coletados e armazenados?

- Envolva toda a sua empresa. A LGPD envolve ade-
quações culturais, comportamentais e processu-
ais. Por isso, é importante que os colaboradores 
entendam as mudanças e passem a refletir sobre 
que tipo de informações realmente são importan-
tes para seus processos;

- Defina as bases legais, nos termos da legislação, 
que servirão como embasamento para a coleta e 
tratamento dos dados pessoais na sua empresa. 
Se for o consentimento, obtenha-o do proprietá-
rio dos dados, de maneira espontânea e transpa-
rente;

- Revise os processos de documentação e armaze-
namento de dados na sua empresa. Afinal, qual-
quer pessoa física poderá solicitar uma relação de 
todas as informações armazenadas a seu respeito;

Inicialmente o empreendedor do agronegócio deve-
rá ficar atento a alguns pontos primordiais: mapear 
o fluxo de dados pessoais armazenados e utilizados 
durante o processo de operação da empresa, identi-
ficar os possíveis riscos à segurança da informação 
e implementar um plano de ação para se adequar à 
LGPD.
Conclusão: A LPGD é de extrema importância, uma 
vez que ela exige um processo de conformidade 
abrangente e constante de proteção de dados. E en-
tão, plante, cuide e colha conformidades.

LGPD nas Empresas: Como a Lei Geral 
de Proteção de Dados irá impactar 
a cadeia do Agronegócio?

Ipê Golf Club e sua Trajetória
Legado (1999 – 2003)

O sonho de ter um campo de golfe em Ribeirão Preto 
era antigo. Muitos faziam planos e se imaginavam 

jogando golfe nas terras roxas da cidade. Mas, ver as 
coisas resolvidas não era assim tão fácil. 

Doze amigos e amantes de golfe batalharam muito 
para o sonho se tornar realidade. Entre eles, o médico 
neurologista Gilberto Lima Junqueira que nos conta 
como foi fazer parte da fundação do Ipê Golf Club e ser 
o primeiro presidente da história, em 1999. 

Ipê News – Como surgiu o Ipê Golf Club? 

Gilberto - Na década de 90... amigos ribeirão-pretanos 
viajavam para jogar golfe. Era uma situação inusitada, 
porque, em Ribeirão Preto, praticamente existiam 
todos os tipos de esportes para serem praticados, 
menos o golfe.
O escritório da Fri Ribe, de Álvaro V. de Amorim, na 
Avenida Castelo Branco nº1665, foi palco da primeira 
reunião dos 12 companheiros e amigos que seriam 
considerados fundadores do novo clube. Me lembro 
como se fosse hoje, essa reunião aconteceu em 1 de 
fevereiro de 1999. 

Ipê News – Quando foi fundado?  

Gilberto – O Ipê Golf Club foi fundado em 10 de abril de 
1999 e a solenidade de inauguração aconteceu 5 meses 
depois, em 25 de setembro.

Ipê News – Quem foram os 12 fundadores? 

Gilberto – Álvaro Vianna de Amorim, Caio Meirelles 
Whitacker, Emílio Cury, Francisco Rubens Calil, Gustavo 
Simioni, Jair Junqueira Júnior, Maurício Roosevelt 
Marcondes, Múcio Zauith, Octávio Baracchini, Pedro 
Biagi Neto, Tomaz de Aquino Lima Pereira e Gilberto 
Lima Junqueira. 

Ipê News – Como foi a escolha do 
local e a escolha do nome? 

Gilberto - A escolha do local foi uma 
longa história, rs, através de várias 
negociações chegou-se ao acordo da 
compra de terras do Dr. Luiz Augusto 
Junqueira do Val. A área comprada 
da Fazenda Retiro do Ipê foi de 28 
alqueires, cerca de 677.600 m², ao 
preço da época de 368 mil reais. 
Considerando que o campo de golfe e 
a sede do clube seriam construídos na 
área da fazenda Retiro do Ipê, assim o 
batizamos de Ipê Golf Club.

História

Ipê News – Como foi ser o primeiro presidente do Ipê 
Golf Club? Quais foram os principais desafios?

Gilberto – Me sinto lisonjeado por ter sido o primeiro 
presidente da história, de 1999 a 2003. E isso foi 
algo muito desafiador à época. Enfrentamos muitas 
batalhas, mas uma que não me sai da cabeça foi o plantio 
e a instalação da grama do campo. O Tomaz com seus 
conhecimentos de agricultura foi o responsável por 
cortar as placas em pedaços pequenos e plantar como 
mudas. Isso foi mais econômico, mas muito trabalhoso 
e demorado. Mesmo porque naquele ano a chuva foi 
escassa. Esse trabalho começou nos altos do buraco 3, 
em fins de dezembro de 1999.

Ipê News – Como era o Ipê Golf Club na sua época e 
como ele é hoje?

Gilberto – Na minha época existia apenas o campo 
de golfe e o curral da fazenda, que depois deu lugar 
à sede do clube. Hoje o Ipê tornou-se um verdadeiro 
complexo de lazer e entretenimento, pois abriga além 
da sede social, quadras de tênis, academia, piscina, 
restaurante, etc. 

Ipê News – Comente nessa trajetória os pontos mais 
marcantes. 

Gilberto – São muitos. Desde a estradinha de difícil 
acesso ao clube, que logo foi asfaltada até a sua 
inauguração. Me recordo dos primeiros 9 buracos em 
execução, da construção da sede, da inauguração da 
primeira e segunda voltas e o trabalho de completar 
o charmoso campo com os 18 buracos. Campo esse 
que abriga muitas histórias e foi palco de muitos 
campeonatos. 

Ipê News – Fale sobre o livro de sua autoria “Ipê Golf 
Club – Sua Trajetória”, lançado em 2014. 

Gilberto –Em toda a minha 
vida, tive três paixões na 
vida: a medicina, o esporte 
e a literatura. Como eu amo 
escrever e, inclusive, já tinha 
escrito o livro do Tennis 
Country Club (no qual também 
ajudei a fundá-lo), meus amigos 
me falavam que eu precisava 
escrever o do Ipê Golf Club. E 
assim o fiz, mergulhei de cabeça 
nesse projeto, resgatei arquivos 
antigos, relíquias e memórias 
e em menos de 3 meses o livro 
estava pronto. 

Gilberto Lima Junqueira 
Primeiro Presidente do Clube (1999–2003)
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AAVIGO - Associação de Amigos da Vila do Golfe

& 16 99622-3367  •   atendimento@aavigo.com.br 
    (Veículo de Apoio)

Atuação da AAVIGO na Vila do Golfe

Em 2004, o Condomínio Ipê Roxo, com 
frente para o Ipê Golf Club, foi entregue 

aos moradores junto com o primeiro trecho 
da Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, 
com seus canteiros centrais e áreas verdes 
vizinhas. O planejamento da Vila do Golfe 
prevê a ocupação em etapas. Ao final teremos 
um total aproximado de 500 mil metros 
quadrados de áreas públicas, que incluem 
avenidas, ruas, canteiros, praças, parque 
e áreas institucionais, todos externos aos 
residenciais fechados.

Antecipando as dificuldades da municipalidade 
na gestão dos espaços públicos, foi criada 
a AAVIGO-Associação Amigos da Vila do 
Golfe, sem finalidade lucrativa, que reúne 
os proprietários dos empreendimentos que 
fazem parte da Vila do Golfe. 

Desde então, mais 6 residenciais fazem parte 
da Vila do Golfe, além de 2 escolas, o Shopping 
Iguatemi, hotel, restaurante e em breve esse 
número vai aumentar. Todos associados à 
AAVIGO.

O objetivo da AAVIGO, conforme descrito em 
seu estatuto, é propiciar nas áreas públicas 
da Vila do Golfe, manutenção, vigilância e 
implementação de melhorias em caráter 
suplementar aos serviços públicos realizados 
pela municipalidade. As prioridades da 
associação têm sido vigilância, manutenção 
dos canteiros e ordenação da paisagem 
(placas, lixo, ambulantes). Outras questões 
também são debatidas sempre pensando na 
coletividade. 

A atuação da AAVIGO é regida pelo Estatuto 
Social. Sua receita provém de taxas 
associativas e os membros do Conselho 
Diretor e do Conselho Fiscal são eleitos dentre 
os associados. Todos os associados podem 
participar.

Vila do Golfe

32 
32 | IPê News



foto:
 M

au
ríc

io
 F

ro
ld

i

“E mesmo quando não o era possível fazer, ver 
paisagens na televisão, em sites, no celular, me 

traziam refrigério, foi neste período que 
me debrucei sobre um trabalho em 
aquarela de nome “Paragens”, onde 
eu aquarelei paisagens vistas em 

celulares, no tamanho natural dos 
mesmos”, conta Heloísa.  

A série “Paragens”, que brinca com as 
palavras “Parar+Paisagem”, lhe rendeu 

bons frutos, como a seleção para o Sarp (Salão de Arte 
de Ribeirão Preto) em sua 45ª edição, que 
era um sonho que ela pleiteava 
há alguns anos. 

“Neste ano atípico, em 
que nossos museus 
ficaram fechados tanto 
tempo, estou feliz pela 
reabertura do Marp e 
o Sarp (Salão de Arte da 
cidade de Ribeirão Preto), que 
apesar de não ter tido uma festa 
de abertura, já pode ser visitado através 
de agendamento pelo telefone 3635.2421 ou e-mail 
marp@cultura.pmrp.com.br. De 24/11 a 18/12 e de 
05/01 a 23/01/21, se não houver nenhuma mudança 
nas normas de segurança sanitária da cidade”. 

Versátil, além da atuação na área de arte 
contemporânea, Heloísa confecciona desenhos 
personalizados para cartões pessoais, convites de 
casamento e/ou aniversário, ilustrações de texto, 
ilustrações para álbuns de fotografia de viagens, 
pinturas para quarto de criança, etc.

Vinhos

Você, Sommelier
Rua Heitor Chiarello, 822  •  & 16 3289 1786  •  n 16 98148 9152

 www.winehomejr.com.br  •   winehomejr

Arte

Graduada em Artes Plásticas e pós-graduada 
em História da Arte, a artista visual Heloísa 

Junqueira desenvolve um trabalho multifacetado, 
excepcional que envolve aquarelas, colagens e 
acrílicas s/ tela. O ateliê, que leva o seu nome, 
localizado em Ribeirão Preto, abriga um espaço de 
arte independente que acolhe workshops, exposições 
e cursos de arte.

Neste ano, o ateliê Heloísa Junqueira completa 
10 anos de história e a artista programava uma 
agenda de exposições comemorativas. No entanto, 
com o surgimento da pandemia os planos foram 
postergados. 

Mesmo assim Heloísa não parou e 
embora não pudesse expor 
com público presencial, a 
produção de artes continuou. 
“Eu digo que ter uma atividade 
artística foi fundamental para 
superar bem emocionalmente 
este período maluco e tão cheio 
de incertezas. A Arte, seja ela qual 
forma for, nos oferece um escape da realidade, o que 
sempre é benéfico a quem pratica”, disse ela. 

As longas horas de pintura que sempre foram 
praticadas pela artista, durante a pandemia tiveram 
um gosto especial. De acordo com Heloísa, nestes 
meses em que as pessoas ficaram impossibilitadas 
de sair de casa, um simples passeio por um parque, 
quando possível, já era uma emoção. 

Arte na Pandemia
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 heloisajunqueiraartes  •    artista@heloisajunqueira.com.br

Festas de fim de ano só têm cara de festa 
quando são servidos vinhos espuman-

tes e champagnes. Seja para degustar, para 
harmonizar com os pratos, ou simplesmen-
te para brindar e trazer boas energias, es-
sas bebidas são indispensáveis em qualquer 
cardápio de Natal e Reveillon. 

Um rótulo mundialmente conhecido, mas 
produzido aqui no Brasil, é o Brut 130, da 
Casa Valduga, criado em 2005 para home-
nagear os 130 anos da vinícola, que dedi-
ca especial atenção à elaboração de seus 
espumantes, seguindo as tradições da 
região de Champagne, na França. Feito 
com uvas Chardonnay e Pinot Noir de 
safras especiais, através do método 
champenoise, este vinho permanece 
em autólise de leveduras por 36 me-
ses. Tem também o Brut 130 Rosé, de 
coloração salmão com perlasse fino 
e delicado.

A Família Valduga desembarcou no 
Brasil em 1875 vindo da cidade de 
Rovereto, no norte da Itália. Aqui 
cultivaram os primeiros parreirais 
onde hoje é o Vale dos Vinhedos, na 
Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. 

O Mérito dos Espumantes Nacionais
Deu-se então o início ao legado de um dos 
mais renomados nomes da vitivinicultura 
brasileira. 

A Casa Valduga passou por quatro gerações. 
O patriarca, Luiz Valduga, com a ajuda de 
seus filhos, aliou a tradição às mais moder-
nas técnicas para a produção de vinhos finos, 
tornando a vinícola uma das mais apreciadas 
no Brasil. Atualmente, sua produção se con-
centra em três regiões ao sul do Brasil: Vale 
dos Vinhedos (Leopoldina), Serra do Sudes-
te (Identidade) e Campanha (Raízes). Nes-
ses terroirs são elaborados espumantes, 
tintos, roses e brancos.

Para resultar em rótulos de altíssima 
qualidade, o processo de maturação 
acontece na cave subterrânea de es-
pumantes da vinícola, considerada a 
maior da América Latina, que possui 
capacidade para mais de seis mi-
lhões de garrafas. Dali, outros rótu-
los, além do Brut 130, são conheci-
dos no mundo, como o espumante 
Maria Valduga, que deixam muitos 
champagnes franceses no páreo. 
Que venham as festas de fim de ano 
e muitos motivos para brindar!
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AGENDE UMA VISITA

Nunca as motivações por uma educação

inovadora se mostraram tão nítidas

quanto hoje, no contexto que estamos

vivendo. A criatividade e a flexibilidade

são essenciais para lidar com os desafios

e a complexidade que enfrentamos em

2020. 

Com o propósito de oferecer uma

educação global, academicamente

rigorosa e desafiadora, a Escola Concept

desenvolve, cidadãos conscientes e

engajados em impactar positivamente o

mundo em que vivem. 

A aprendizagem baseada em projetos

coloca os estudantes para cocriarem,

ampliarem suas visões sobre

empreendedorismo, compreender o

significado de viver de forma sustentável

e ser global e digitalmente fluentes.

Com o lema "Aprendendo o sentido de

aprender”, a escola cria conexões entre

os desafios do mundo e os conteúdos

ensinados. 

Criatividade e flexibilidade 

para criar a educação do futuro

www.escolaconcept.com.br

Neste ano em que passamos longos meses em

nossa escola virtual, aprendemos a transformar o

distanciamento físico em oportunidades de

aproximação e criatividade compartilhada.

Sentimo-nos otimistas e preparados para seguir

em nossa missão de formar estudantes com as

habilidades que um dia já foram chamadas de

habilidades do futuro.

Mantivemos nossos educadores em formações

profissionais constantes com consultores

internacionais que trouxeram as melhores

referências em educação no mundo.  

Nas escolas do futuro, também chamadas de

inovadoras, estabelecem-se novas relações

culturais entre estudantes e educadores, de modo

a promover perguntas reflexivas, valorizar a

curiosidade e desenvolver hábitos e

comportamentos necessários para lidar com

situações de instabilidade e poucas certezas,

como estamos vivenciando de maneira singular

no atual contexto pandêmico.

Esse ambiente fomenta a "cultura do

pensamento", em que os estudantes

são continuamente incentivados a

refletir, investigar, explorar

curiosidades e raciocinar a partir de

evidências.

A abordagem do Design Thinking

estrutura a jornada dos projetos e,

desde o primeiro contato com o tema

até a criação de um protótipo, os

estudantes passam pelas fases de

questionar, planejar, idealizar, testar,

colocar em ação, celebrar e refletir por

meio de uma autoavaliação e de

feedbacks contínuos. 

Alguns dos momentos mais marcantes

da experiência de aprendizagem na

Concept ocorrem durante o Festival of

Learning, quando a escola abre seu

campus para que as famílias possam

participar da apresentação dos projetos

de seus filhos.
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*Fotos de eventos realizados em 2019.



Gastronomia

Gastronomia em Conexão 

A pandemia do coronavírus surgiu e com 
ela uma revolução silenciosa na vida dos 

brasileiros: a mudança na alimentação. O 
confinamento, que nos obrigou a ficar dentro de 
casa, pôs a cozinha como protagonista na rotina 
das famílias. 

O chef de cozinha João Guilherme Rangel deu 
algumas dicas bacanas para aqueles que desejam 
aventurar-se na cozinha. Mas antes disso, vamos 
conhecer por onde ele já deixou sua marca. 

João despertou a paixão pela gastronomia 
quando despretensiosamente observava sua 
avó fazendo massas, pastéis, bolinho de chuva 
e pernil assado. Aos poucos foi se aventurando e 
decidiu abrir uma lanchonete de hamburgueres.

Depois vieram os cursos e estágios de gastronomia 
em São Paulo - capital, onde o chef coleciona 

em seu currículo restaurantes renomados, tais 
como, Maní, Jamile, Restorantino, Forneria San 
Paolo, Varanda Steak house e Cór.

Atualmente está à frente do novo projeto o 
MESA, que inicialmente nasceu de um espaço 
de eventos gastronômicos e durante a pandemia 
foi adequado para os deliveries. Hoje abre às 
quintas, sextas-feiras e aos sábados e é sucesso! 

De acordo com Rangel, cozinhar é uma das 
maiores redes de conexão, pois envolve várias 
etapas. A primeira etapa é a receita, onde aí já 
existe a conexão com algum chef, livro ou até 
mesmo aquela receita antiga da família. Depois o 
ritual de comprar os alimentos, que é quando se 
tem o contato com a alimento cru, tal como ele é.

Posterior, é o seu preparo, com a higienização, 
o corte e conferência se está tudo pronto para o 
momento de cozinhar. “Mas antes abra um vinho 
que mais lhe agrada para apreciar esse momento 
único. A sensação de entregar algo que você fez 
com as mãos é o maior barato que a cozinha 
oferece”, conta o chef.

A pandemia também trouxe à tona os benefícios 
de preparar o seu próprio alimento, entre eles, a 
criação de uma consciência do global, de acordo 
com João.

Segundo ele, ao elaborar um prato você aprende 
mais daqueles insumos que estão na receita e 
certamente irá buscar os ingredientes de melhor 
qualidade, mais saudáveis e frescos. 

Sem falar que uma das vantagens mais nobres 
é a criação de vínculos com os envolvidos, 
principalmente filhos, pais e avós. E o resgate 
da autoconfiança de saber que suas habilidades 
entregam um alimento maravilhoso. 

E as dicas do chef não param por aí... Tenha sempre 
um caderninho em mãos para anotar os acertos 
e principalmente os erros. “Na cozinha, um erro 
pode ser um acerto futuro. E o mais importante é 
ter boas pessoas à mesa, pois serão elas que darão 
o tempero especial para a receita”, afirma.

Panquecas Americanas
por João Rangel
Ingredientes:
150g de leite integral (Fazenda)
3 ovos
40g de manteiga derretida 
20g de mel
20g de açúcar refinado (passado na peneira)
200g de farinha de trigo (passada na peneira)
1 pitada de sal e noz moscada 
9g de fermento.

Modo de preparo: Em um liquidificador, 
adicione todos os ingredientes e bata até ficar 
homogêneo. Deixe descansar na geladeira por 
15 minutos. Em uma frigideira em fogo baixo, 
coloque um pouco de manteiga, deixe derreter 
e adicione meia concha da massa de panqueca. 
Deixe tostar um lado e vire para tostar o outro. 
Sirva com calda de açúcar, chantilly, geleias e 
gelatos.

João Rangel, Chef de Cozinha   –   n 16 99102 2878  •   @mesaporjoaorangel
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Saúde - Estética

A Estética Masculina Quebrando Tabus 

Nesses mais de 10 anos na 
cirurgia plástica percebemos 

um aumento significativo de 
homens no consultório. Vários 
tabus caíram por terra e a busca 
por jovialidade não se destacam da 
estética - a percepção de um corpo 
saudável está intimamente ligada à 
beleza e harmonia do conjunto. 

Os tratamentos masculinos são vários com 
seus diversos graus de intensidade. Uma 
das grandes dores dos pacientes é a calvície, 
responsável por acometer 70% de todo 
homem no Brasil. É um fator que afeta muito 
a autoestima dos homens. Um exemplo de 
destaque feito por nossas psicólogas é que a 
calvície influencia até grandes executivos e sua 
capacidade de falar em público. Veja que não 
se trata apenas de um senso estético e sim de 
confiança pessoal. E aqui, os tratamentos, que 
não se resumem a Finasterida, são iniciados 
já nos primeiros sintomas para diminuir a 
velocidade de instalação, indo até os casos 
de transplante capilar para repor áreas de 
cobertura e redesenhar a linha capilar.  

No entanto, nossa vaidade não se resume 
exclusivamente ao cabelo: os tratamentos 
corporais como lipoaspiração são o segundo 
lugar em procura. Existem gorduras localizadas 
que dificilmente serão eliminadas, como a 
região das mamas masculinas (Ginecomastia), 
por exemplo. Quantos jovens deixam de tirar 
a camiseta por conta do desenho peitoral? E é 
nisso que mora a beleza da cirurgia plástica: 
devolvemos ao paciente a possibilidade de se 
reencontrar. 

Refletindo novamente sobre o 
tema de longevidade, vemos que 
a expectativa de vida só aumenta 
com a evolução da medicina. 
Para isso, existem tratamentos 
faciais que previnem e amenizam 
o envelhecimento, sempre com o 
cuidado de manter o equilíbrio da 
face do paciente, sem artificialidade 

ou como alguns casos bizarros que às 
vezes vemos em estética, possibilitando o 
envelhecimento com harmonia. 

Não existe mais essa história que apenas 
as mulheres podem se preocupar com a 
aparência e as únicas a serem vaidosas. Chegou 
a hora dos homens começarem a priorizar o 
autocuidado para se sentirem em casa com a 
própria aparência.

Clínica Melo
Shopping Iguatemi Torre Empresarial  

Ribeirão Preto - SP    & 16 99725 9777 
 @clinicamelo_     www.clinicamelo.com

Dr. Antônio de Melo

Esportes

Tecfit
Por que escolher a Tecfit?
- Treinos de 20 minutos para 

todas as idades e níveis 
de condicionamento 

- Queima aproximadamente 
300 calorias por aula

- Máximo 2 alunos por professor

- Estimula 350 músculos 
ao mesmo tempo

A academia mais 
segura do Brasil:
- 100% dos treinos por agendamento

- Máximo 3 alunos por horário

- Higienização após cada treino

- Orientações de Infectologistas

- Medição de temperatura

- Nova montagem de coletes

- Nova saudação Tecfit

- Gerador de Ozônio

*Leitores da revista Ipê News contarão com 
treino cortesia exclusivo. Basta entrar em 
contato através do telefone & 16 3075 5017  
ou  16 996030024.

 @tecfitribeirao

Av. Braz Olaia Acosta, 1916 
Jardim Califórnia.
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Derma & Co.  |  Rua São José 3200  |  & 16 3236 3734  |  & 16 9 9252 6053   |   www.dermaeco.com.br

Estética

O Exilis Ultra 360, que reduz 
medidas e devolve tônus em 

áreas faciais e corporais como 
glúteos, culotes, braços e rosto

Dê adeus a Flacidez 
Corporal e Facial
Está chegando o verão e com ele vem à tona 

os desejos de estar com corpo em forma 
para curtir a estação mais charmosa do ano. 
Utilizar aquele shortinho favorito ou desfilar 
com aquele vestidinho justo, sem medo de ser 
feliz. 

Os tratamentos estéticos são grandes aliados 
não apenas nesta época do ano e cumprem o 
seu papel de melhorar o contorno corporal e 
facial. E com essa proposta, o Exilis Ultra 360 
chegou ao mercado e já é o favorito de muitos, 
principalmente, daquelas que desejam reduzir 
rugas, flacidez e excesso de gordura. 

Trata-se de uma tecnologia de radiofrequência 
monopolar que oferece um tratamento 
não invasivo para diferentes condições da 
pele, sendo um método seguro com efeitos 
duradouros. O aparelho pode ser utilizado 
na face e em áreas como bumbum, 
barriga, pernas e culote.

O aquecimento volumétrico em 
360 estimula as fibras de colágeno e 
inicia o processo de formação do novo 
colágeno. Então é ideal para quem 
procura um tratamento preventivo 
ou uma melhoria estética mais 
profunda quando começa a notar 
sinais de envelhecimento. Também 
é indicado para quem procura 
uma solução para redução de 
gordura e restauração da pele.

Dependendo da área tratada e da 
condição da pele, os pacientes 

realizam de 4 a 6 sessões programadas, com 
intervalos de 7 a 10 dias, quando já começam a 
notar os resultados. A outra boa notícia é que 
o tratamento com Exilis é totalmente indolor 
e o paciente sente apenas um aquecimento 

suportável na pele. 

A sessão dura em média de 30min 
a 1h por região e é necessária uma 
avaliação para identificar quantas 
regiões serão tratadas e quantas 
sessões são indicadas. O Elixis Ultra 
360 é contraindicado para gestantes, 
pessoas com marca-passo e pacientes 
que possuem sensibilidade ao calor.

Dê adeus aquela gordurinha difícil de 
eliminar com dietas e exercícios e 
a flacidez que insiste em aparecer 
em nosso braço quando damos 
o famoso “tchauzinho”. O Elixis 
Ultra 360 faz mais por você!

Fortaleça suas 
costas com o Pilates

Com vários fatores que a desencadeiam, 
muitas vezes a dor na lombar está ligada 

aos maus hábitos na vida das pessoas, como 
por exemplo má postura, exercícios mal feitos, 
sedentarismo, ou até mesmo razões psicológi-
cas. Mas em geral, a lombalgia (como também 
é chamada a dor na lombar) aparece devido à 
fraqueza da musculatura na região. Por isso é 
essencial o fortalecimento desses músculos. 
Um excelente aliado nessas horas é o Pilates, 
porque seu método trabalha principalmente o 
Powerhouse, conhecido como centro do cor-
po, mais precisamente a área entre a base da 
caixa torácica e a linha que vai de um quadril 
ao outro. “O ideal é fortalecer a musculatura e 
ao mesmo tempo aumentar seu alongamento. 
Esse trabalho, associado a exercício de flexi-
bilidade e principalmente fortalecimento do 
Powerhouse resulta na tonificação da muscu-
latura da lombar, que nos casos de dores está 
fraca e naturalmente vai melhorar a postura 
e diminuir, ou mesmo ajudar no desapareci-
mento da dor na coluna”, explica Aline Biagi, 
diretora do Pilates 939, Instrutora de Pilates 
Certificada Internacionalmente pelo PMA 
(Pilates Method Alliance) e pós-graduada em 

Fisiologia do Exercício. Segundo ela, quanto 
mais forte o Powerhouse, mais controle o alu-
no tem das extremidades e dos movimentos. 
“Com toda essa consciência corporal adqui-
rida no Pilates, é possível melhorar a rotina, 
realizando movimentos lúcidos, como por 
exemplo abaixar flexionando os joelhos e não 
arqueando a coluna, dentre outros pequenos 
exercícios do dia a dia que repetimos a todo 
instante, que fazem toda a diferença na lom-
bar quando bem trabalhados”, diz. 

Para um bom resultado do Pilates, o mais in-
teressante é realizar aulas pelo menos duas 
vezes por semana, para sentir mais os benefí-
cios e ter um intervalo menor entre uma aula 
e outra. E como diria Joseph Pilates, criador 
do método: “Com 10 sessões, você perceberá a 
diferença, com 20 sessões os outros irão per-
ceber a diferença e com 30 sessões você vai ter 
um novo corpo”.

A dor na região lombar da coluna é um problema que afeta de jovens a idosos. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que até 2020 a dor lombar seria 

o principal fator incapacitante no planeta. Hoje, cerca de 80% da população 
mundial sofre com o sintoma, ou seja, quatro em cada cinco pessoas. 

Pilates

Pilates 939
Av. Braz Olaia Acosta, 1.970

& 16 3442 2330 – n 16 99741 4622
 www.pilates939.com.br

  @pilates939
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SaúdeSaúde

Clínica Dra. Talyta Andraus
Rua José da Costa Mello, 40 

Jardim Canadá – Ribeirão Preto - SP

& 16 3620 7714   •   & 16 9 8217 4554 

 @dra.talytaandraus

Saúde e Longevidade 
Envelhecer é inevitável, mas 

existe a opção entre o en-
velhecimento saudável e o en-
velhecimento limitado. Esse é o 
universo que encanta a expert 
em longevidade Talyta Andraus 
(RQE: 73696).

Mais do que prestar atendimen-
tos em Medicina da Longevi-
dade, Dra. Talyta Andraus tem 
como objetivo um olhar comple-
to a cada paciente. Para isso, se 
uniu a profissionais de Nutrição, 
Estética e Personal Trainer para 
promover um acompanhamento 
multidisciplinar em sua clínica.

Cuidar do corpo, da mente, da 
alimentação, da pele e do sono 
são fatores que interferem tanto no presente 
como no futuro das pessoas. A médica explica 
que a longevidade vai além da saúde. “Muitos 
pacientes relatam que os procedimentos, por 
exemplo, o preenchimento, duram menos tem-
po do que o normal. Muitas vezes, por conta de 
algumas deficiências de vitaminas, minerais e 
outros componentes necessários para o bom 
funcionamento do organismo. Por isso, é de 
extrema importância realizar um checkup e, se 
necessário, fazer a modulação hormonal bioi-
dentica”, acrescenta. 

De acordo com ela, é importante reconhecer es-
sas deficiências e excessos para ter um dia a dia 
com qualidade. Algumas situações levam à que-
da de cabelo, falta de sono, fadiga, diminuição 
de libido, entre outros sintomas.

Para atenuar os efeitos do envelhecimento, a 
modulação hormonal, a nutrição e a atividade 
física formam o tripé da longevidade. “Nossos 
hormônios diminuem conforme a idade avança. 
As mulheres sofrem, por exemplo, com o cli-

matério (período que antecede a 
menopausa) e os homens, a en-
dropausa. A técnica da modula-
ção hormonal bioidentica reduz 
e, em alguns casos reverte os 
processos degenerativos do en-
velhecimento, reduz a gordura 
corporal, controla a produção de 
antioxidantes e radicais livres, 
acelera o metabolismo físico e 
cerebral, bem como aumenta a 
capacidade físico-respiratória 
entre outros benefícios que cul-
minam na qualidade de vida”, 
explica a especialista. 

Hoje, em seu espaço, localizado 
em um ambiente aconchegante, 
no Jardim Canadá, a médica traz 

o acompanhamento de uma equipe superespe-
cial e, principalmente, com expertise. “A ideia é 
o paciente ter um acompanhamento global aqui 
na clínica, para a promoção da saúde, bem-estar 
e autoestima”, complementa a médica. 

A iniciativa surgiu diante da necessidade que 
Talyta constatou em seus protocolos. “Ao ini-
ciar o atendimento, peço exames para conhecer 
o histórico e a saúde de quem acompanho. Or-
ganizar a ‘casa’ de dentro para fora é o melhor 
caminho para um sucesso médico, inclusive na 
área estética. Por isso, investigo as causas e, 
quando necessário, direciono a pessoa à espe-
cialistas de outras áreas para um trabalho con-
junto”, disse.

Dra. Talyta Andraus

Invisalign: 
O futuro da ortodontia

Seu sonho é ter um sorriso bonito, dentes 
alinhados, mas não gosta do aspecto que os 

aparelhos convencionais conferem no visual? 
Então, temos a solução para você, Invisalign. 

Considerado o futuro da ortodontia, o Invi-
salign é discreto e confeccionado com a mais 
alta tecnologia: o aparelho proporciona exce-
lentes e rápidos resultados. O ortodontista e 
Invisalign-Doctor Luciano Cedrinho Ciciarelli 
explica tudo o que é preciso saber sobre o tra-
tamento e porque ele pode ser a 
melhor opção para você. 

O Invisalign é um conjunto de ali-
nhadores transparentes, sequen-
ciais, para correção de posições 
dentárias. Estes alinhadores são 
feitos de um material plástico, 
chamado SmartTrack, que confere 
maior e melhor adaptação, em tor-
no de todo o dente, como um “abra-
çamento” preciso.

É indicado tanto para os problemas mais sim-
ples como para os mais complexos como den-
tes apinhados, dentes muito espaçados, mor-
dida cruzada, sobremordida e prognatismo.

De acordo com Luciano, as principais vanta-
gens do sistema é que através da alta tecno-
logia de softwares é possível simular o trata-
mento, o tempo e o resultado esperado. Além 
disso, o aparelho apresenta resultados mais 
rápidos (aproximadamente 25% se comparado 
aos aparelhos tradicionais).

Outro ponto positivo é a diminuição das idas 

ao consultório e a facilidade para a higieniza-

ção. Por ser uma estrutura removível, não há o 

acúmulo de resíduos alimentares, como acon-

tece em outros aparelhos. Por isso, há menos 

risco de o paciente desenvolver cáries, gengi-

vite e mau hálito.

Sobre o investimento, o dentista explica que 

o Invisalign está bem próximo do 

tratamento ortodôntico conven-

cional. “Cada caso é único e somen-

te um profissional qualificado está 

apto a avaliar o seu sorriso e garan-

tir que esse é o método indicado”, 

disse Ciciarelli.

& 16 2102 2199 
& 16 9 9761 0680

Ribeirão Preto - SP  
Av. Portugal, 1740 - sala 41

 luciano@nucleoodonto.com.br

Veja o seu sorriso 
Invisalign® em 

segundos
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“O Yoga me proporcionou benefícios que vão 
muito além do tapetinho e que podem ser apli-
cados em todas as áreas da vida.  Aprendi a ter 
disciplina, coragem, a fazer as coisas sem espe-
rar resultados imediatos, aprendi também que 
a persistência e a constância levam a consis-
tência, nada é impossível desde que você queira 
com o coração”, disse Patrícia. 

E a partir dos vários olhares da vida proporcio-
nados pelo Yoga, surgiu então uma segunda pai-
xão na vida dela: a nutrição. 

“Comecei a cozinhar para a minha família es-
colhendo sempre alimentos da forma mais na-
tural e pura possível, do tipo embalar menos e 
descascar mais”, contou.  

Fez vários cursos de culinária saudável e fun-
cional importando-se não somente com o sabor, 
mas com a funcionalidade de cada ingrediente.

“Comecei a produzir pães, bolos e cookies para 
o consumo daqui de casa e percebi que existe 
uma carência no mercado desse tipo de produ-
to. Adequar sabor, textura e a combinação de 
nutrientes. E foi aí que decidi começar a produ-
zir esses produtos para venda”. 

A partir daí uma nova fase estava prestes a co-
meçar na vida de Patrícia, com o nascimento da 
“Padoca da Paty”. Embora o negócio esteja só no 
começo, se destaca por ofertar produtos super 
artesanais, funcionais e caseiros. “Minha mis-
são na Padoca é unir sabor e nutrição!”.

Saúde - Esportes

Do Yoga para a 
Padoca da Paty

Saúde - Nutrição

Disciplina, autoconhecimento e novas pers-
pectivas foi o que o Yoga proporcionou na 

vida da empresária Patrícia Rodriguez. 

Mãe de duas meninas, Patrícia já foi professora 
de português, tradutora e trabalhou no mundo 
corporativo, mais tarde se tornou proprietária de 
uma loja de roupas infantis em Ribeirão Preto. 

Muito ligada a atividades físicas, durante 10 
anos foi praticante de Hatha Yoga e percebeu 
que a modalidade lhe traria algo muito maior, a 
ponto de se tornar uma grande paixão. 

“Logo percebi que o Yoga era uma forma de me 
conectar não só fisicamente, mas mentalmente 
e espiritualmente comigo e com algo maior do 
que eu mesma”, disse Patrícia.

Então decidiu se aventurar nos estudos de Iyen-
gar Yoga, Yoga Dance e Yoga Restaurativo e se 
tornou professora das duas últimas modalida-
des. 

“Quando comecei a formação do meu curso de 
Iyengar Yoga, não pensava em dar aulas. Mas o 
curso é bem extenso, foram dois anos de dedi-
cação total, muita prática, muitas aulas e muito 
envolvimento, assim percebi que ao dar aulas 
poderia beneficiar muitas pessoas além de mim 
e isso que me impulsionou a seguir”, conta ela.

O longo caminho no Yoga a levou à vários outros 
cursos e retiros dessa área e de autoconheci-
mento, foram muitas experiências e vivências 
incríveis.

Padoca da Paty
 @padocadapaty_

Lesões de Golfe: 
Conheça as mais comuns e saiba como preveni-las

É inevitável que todo golfista sonha em jogar 
melhor, acertar mais tacadas, melhorar o 

score e o handcap, não é mesmo? Para isso é 
necessário a boa prática, concentração e preci-
são dos movimentos em todos os níveis.

E, podemos afirmar com todas as letras, que 
você pode ser seu próprio inimigo quando não 
acerta alguma dessas coisas mencionadas aci-
ma. Possivelmente porque há, em você, algum 
desequilíbrio postural, muscular e até mesmo 
lesão “escondida” atrás de alguma dor física 
instalada em seu corpo.

Segundo investigações recentes, aproximada-
mente 60% dos jogadores profissionais e 40% 
dos amadores sofrem de lesões por sobrecarga 
ou traumáticas ao longo de uma temporada. 

Importa destacar que as lesões lombares, do 
cotovelo, ombro e do punho estão entre as 
queixas mais comuns dos praticantes de gol-
fe, que quando não diagnosticadas ou não tra-
tadas corretamente, podem levar a períodos 
mais prolongados sem a prática do esporte. 

Para prevenir as lesões, o ideal é sempre aque-
cer e alongar vários grupos musculares (não 
apenas os ombros e cotovelos) antes de entrar 
no campo, por no mínimo 10 minutos. Além 
disso, deve-se fortalecer o músculo glúteo mé-
dio e a musculatura abdominal.

O treino deverá então ter em conta o forta-
lecimento da musculatura estabilizadora das 
cinturas escapular (costas) e pélvica (quadris), 
bem como os restantes grupos musculares em 
termos de produção de força.

É importante fortalecer de forma individual e 
isolada (se necessário) as musculaturas, para 
corrigir desequilíbrios e fragilidades, mas é es-
sencial que se integrem esses mesmos músculos 
em movimentos multiarticulares complexos.

Para além do alongamento de todas as mus-
culaturas envolvidas de forma direta no mo-
vimento, é de extrema importância o alonga-
mento dos músculos isquiotibiais, glúteos e 
psoasilíaco, pois estes interferem diretamente 
com a estabilização da coluna lombar. 

Vale salientar a importância da boa orienta-
ção de um profissional qualificado para isso. 
Fisioterapeutas e Educadores Físicos estão ap-
tos para definir estratégias para uma prática 
mais segura e a melhora da qualidade do gesto 
técnico.

Michel Millen
Com mais de 15 anos de experiência, o 
personal trainer Michel Millen atua em 
Academias de atendimentos personali-
zados e lidera equipes como Líder/Ges-
tor. Atualmente também promove cur-
sos online para profissionais da área de 
todo Brasil.

& 16 9 9707 3663   –     @michelmillen
 www.michelmillen.com.br
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Kika Junqueira
 @kikajunqueira.com.br   –    www.kikajunqueira.com.br

Decoração

Exclusividade e 
Estilo na Decoração

Kika Junqueira é uma decoradora que tem tino para 
misturar estilos. Natural de São Paulo, mas morando 

em Sorocaba, onde tem seu escritório, ela adora “tudo 

junto e misturado” quando se fala em móveis e objetos. E 

acerta em cheio. Tanto que tem feito sucesso depois que 

começou a produzir almofadas, sousplats, necessaires 

e guardanapos com tecidos trazidos de suas viagens a 

países como Dubai, Marrocos, Peru, Argentina e Uruguai. 

“Comecei fazendo para os meus clientes o que não 

encontrava para comprar por aqui, mas acabou virando 

mais um negócio. São itens de fato exclusivos, porque 

consigo trazer exatamente a capacidade que me permite 

nessas andanças. Mas minha produção é muito bem feita, 

com carinho e amor de quem respira decoração”, conta 

Kika, que em um mês teve que contratar três costureiras 

e colocar o desenvolvimento de produtos no meio da sua 

rotina de reuniões e projetos de interiores. 

Da última vez, ela apostou em tecidos de linho, que podem 

ser tingidos, com os quais fez lindos guardanapos. “Isso 

deixa qualquer ambiente e decoração muito mais estilosa 

e personalizada, pois dificilmente alguém terá igual”, 

completa. 

Kika tem um site de decoração desde 2011, onde dá dicas 

de decoração e como misturar, na medida, diversos estilos 

de móveis e objetos, criando ambientes charmosos e 

aconchegantes. Ela lançou o conceito “Decor Express”, 

com a finalidade de mostrar ao cliente que pequenas 

mudanças às vezes são suficientes para fazer uma grande  

diferença.
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Moda

Lorella Coselli
Stylist

 @lorellacosellistylist

A indústria da moda sustentável 
desenvolve roupas que não precisam ser lavadas

Você sabia que lavar as suas 
roupas com muita frequência 

pode não ser tão bom assim? Cal-
ma! Não estou falando de deixar 
suas peças sujas, mas sim em pou-
pá-las, cuidar melhor delas e do 
meio ambiente - o que inclui, sim, 
evitar lavar sem uma real neces-
sidade. A estilista Stella McCart-
ney, sempre engajada com a moda 
sustentável, em uma entrevista 
ao jornal britânico The Observer 
contou que aprendeu o seguinte 
quando trabalhava para alfaiates 
em Londres: “Em vez de lavar uma 
peça, é melhor deixar a sujeira se-
car e escová-la.” 

Segundo a pesquisa feita por Wa-
ter Research Foundation, a má-
quina de lavar roupas é responsá-
vel por cerca de 20% do consumo 
total de água de uma residência 
nos Estados Unidos. Além do con-
sumo de água, lavar as roupas 
mais vezes do que o necessário 
acaba as danificando com mais ra-
pidez, aumentando a necessidade 
de comprar novas peças. Andrew 
Groves, coordenador do curso de 
design de moda da Universidade 
de Westminster, na Inglaterra, ex-

plicou uma vez à BBC News que o 
atrito nas máquinas de lavar eli-
mina as manchas, mas também 
muitas vezes distorce a forma e a 
cor da peça.

Pensando em todos esses proble-
mas causados pela lavagem fre-
quente de roupas, marcas susten-
táveis começaram a desenvolver 
peças com tecidos que podem ser 
usadas por vários dias sem sujar 
ou sem gerar odor. A marca Pan-
gaia, por exemplo, combina algo-
dão orgânico com fibras de algas 
marinhas para criar suas camise-
tas. O tecido é tratado com óleo 
natural de hortelã para mantê-lo 
fresco por mais tempo. Já a fibra 
criada é leve, absorve a umidade 
mais rapidamente que o algodão, 
e é biodegradável. Unbound Meri-
no é outra marca que está desen-
volvendo tecidos que diminuem 
impacto no meio ambiente, utili-
zando algodão de merino, uma es-
pécie de ovelha, que é mais resis-

tente, mais leve e não retém odor. 

Enquanto esse tipo de produto 
não se popularizar e passar a ser 
produzido em maior quantidade, 
veja quatro dicas para diminuir 
o consumo de água e energia na 
hora de lavar as roupas: 

1. Evite ligar a máquina de lavar 
quando ela estiver com pouca 
roupa, espere juntar as roupas 
da semana para lavar tudo de 
uma vez.

2. Secadoras consomem muita 
energia elétrica. Se for possível, 
pendure as roupas no varal para 
que sequem naturalmente.

3. Para manchas pontuais, ten-
te remove-las usando um pano 
úmido com sabão de coco. 

4. Alguns tecidos simplesmente 
não foram criados para lava-
gens e nem todas as peças de 
roupa precisam ser levadas após 
um dia de uso. Calças jeans, por 
exemplo, podem ser usadas al-
gumas vezes antes de ir pra má-
quina.

Stella 
McCartney

Pangaia combina algodão orgânico com 
fibras de algas marinhas para criar suas 
camisetas

Unbound Merino usa algodão de merino 
(uma espécie de ovelha) que é mais 
resistente, mais leve e não retém odor

EXCLUSIVIDADES

Aponte a câmera do seu
celular e saiba mais em

fabinhosaid.com.br

CRECI 199176-F
16 981130404

FabinhoSaid

fabinhosaid

R$ 1.390.000,00

Casa Quinta do 
Golfe - 220,65m²

R$ 1.470.000,00

Casa Quinta do 
Golfe - 390m²

R$ 1.430.000,00

Casa Quinta do 
Golfe - 278,38m²

R$ 2.190.000,00
Casa Manacás - 410,32m²

R$ 1.899.000,00
Casa Alphaville - 389m²

R$ 880.000,00

Apartamento Manhattan 
Residence - 178m²
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festas. Por exemplo, um casamento para 400 
convidados envolve em média 100 pessoas 
trabalhando”, comenta ela. 

Adaptações
Por outro lado, o Espaço Golf pôde se 
reinventar naquele momento. A empresa 
ofereceu ao público de Ribeirão Preto 
o Cinepark, cinema drive-in, e deu a 
oportunidade aos trabalhadores de terem uma 
atividade remunerada. Essa adaptação dos 
negócios também aconteceu com a Capelozza 
Jam’s Band. “Durante o auge da pandemia 
fizemos lives e cine car shows. Mas o fator 
fundamental foi olhar para as instituições 
necessitadas, como o GAAC, ADEVIRP e APAE. 

EntretenimentoEntretenimento

As festas em 2020

Foi bem ruim nos primeiros meses. Tudo 
cancelado, sem previsão de retorno. A 

receita foi a zero. Uma sensação de ansiedade 
e pessimismo”, lembra o DJ Silvio Calmon. “A 
melhor previsão era voltarmos a trabalhar 
em agosto, mesmo assim com algo como 20% 
do normal”, diz ele, que encarou como férias 
forçadas e aproveitou para fazer uma revisão 
geral nos seus processos e necessidades para 
trabalhar. 

Com o impacto, as empresas do ramo se 
viram de mãos atadas e tendo que demitir 
funcionários, além de negociar prazos e adiar 
os eventos. “Remarcamos todos os casamentos 
para o ano seguinte, porque já sabíamos 
que seria uma situação duradoura”, conta 
Paula Azevedo de Paula, responsável pela 
Gastronomia do Espaço Golf. Infelizmente, 
dos 40 funcionários fixos, hoje a empresa 
só ficou com 8. “O que deu mais dó é que 
muita gente vive desses empregos e bicos de 

Assim, oportunidades se abriram junto a 
grandes empresas, como grupo Eurobike, 
RP Capital, MousseCake, dentre outros 
que nos apoiaram nesse momento difícil”, 
ressalta Bianca Baroni Capelozza, cantora e 
violinista do grupo. Para ela, o maior desafio 
foi reajustar para 2021 os mais de 30 eventos 
pré-agendados, o que na verdade os mantem 
confiantes e esperançosos.  

Momento de celebrar
Com a flexibilização e retorno das festas para 
até 150 convidados, Paula percebe que as 
pessoas estão ávidas por celebrações “Depois 
de tanto tempo em confinamento, sinto que 
as festas estão com outra ‘vibe’. Os anfitriões e 
convidados dão mais valor, desde o convite até 
o último momento. É curioso vivenciar isso e 
muito bom fazer esses eventos menores, mais 
particulares”, diz ela. Seguir todas as normas 
e protocolos de segurança e higiene gera mais 
segurança e tranquilidade aos convidados 
nesses momentos de diversão. “Com a 
flexibilização, as pequenas confraternizações 

O isolamento social fez o segmento de eventos sofrer durante  
os primeiros meses de pandemia. Um levantamento do 
Sebrae mostrou que ainda em abril as festas 
tinham sido afetadas em 98%. 

ganharam espaço para os momentos da vida 
que não se pode deixar passar em branco. 
Qualquer retrocesso será desastroso para 
o setor de eventos. Portanto somos a favor 
do trabalho respeitando todas as normas de 
saúde”, conclui Bianca. 

Que 2021 seja um ano com o dobro de festas!!

Silvio Calmon, 
DJ, encarou 
o início da 
pandemia 
como férias 
forçadas e 
aproveitou 
para fazer 
uma revisão 
geral nos seus 
processos e 
necessidades 
para trabalhar.

Capelozza Jam’s Band

Em festa depois da flexibilização, Espaço Golf seguindo 
todos os protocolos de higiene e proteção

Em festa depois da flexibilização, Espaço Golf seguindo 
todos os protocolos de higiene e proteção

“
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Vida de AtletaVida de Atleta

O incrível

O jogador herdou a paixão e dedicação pelo 
esporte de seu pai, Earl Woods, por quem 

sempre teve uma relação de carinho e gratidão. 
Nascido em 1975 como Eldrick Tont Woods, 
desde muito pequeno ele foi incentivado a 
jogar. Teve contato com o golfe pela primeira 
vez aos dez meses de idade e com apenas dois 
anos surpreendeu fãs de esportes e críticos em 
programas de TV mostrando suas habilidades. 
Então, aos três anos, completou nove buracos 
usando menos de cinquenta tacadas.

A primeira grande vitória de Woods ocorreu 
aos seis anos de idade, quando ele competiu 
na categoria menores de 10 anos e subiu ao 
pódio em primeiro lugar. Venceu seis vezes 
o mesmo torneio, o Campeonato Mundial de 
Juniores, com quatro vitórias consecutivas, 
entre 1988 e 1991. 

Enquanto ainda estava no ensino médio, com 
15 anos, venceu o Campeonato Amador Júnior 
dos EUA e foi considerado o mais jovem a 
ganhar esse título. E manteve esse recorde por 
19 anos, até Jim Liu batê-lo em 2010, quando 
venceu o campeonato, aos 14 anos. Nessa época 
de juventude, o golfista sofria de gagueira, 
sentindo-se constrangido e inseguro, mas foi 
algo que conseguiu superar. 

Em 1994, aos 18 anos, Tiger já era uma estrela. 
Então, teve o privilégio de escolher onde fazer 
sua universidade. Optou pela Universidade de 
Stanford, a qual deixou dois anos depois para 
se tornar golfista profissional. Imediatamente 
vieram os acordos de publicidade com a Nike 
e a Titleist, na época os patrocínios mais 
lucrativos da história do golfe. No mesmo 
ano, foi eleito no Sports Illustrated como o 
Sportsman do Ano e o PGA Tour Rookie of the 
Year. Aos 21 anos, venceu o Masters de 1997, e 
foi de novo considerado o mais jovem a vencer 
este torneio. 

Em 2001, Woods venceu o Masters 
novamente e tornou-se o único jogador a 
ganhar quatro grandes títulos consecutivos 
de golfe profissional. Foi então que 
conheceu Elin Nordegren, uma modelo 
sueca, sua futura esposa.

Após o casamento, sua carreira sofreu um 
declínio, mas que durou pouco, pois ele 
voltou a conquistar títulos. Sua habilidade e 

experiência eram tantas que muitas pessoas 
começaram a sentir que ele tinha uma 
vantagem injusta, simplesmente por ser Tiger 
Woods. Muitos campos de golfe optaram por 
acrescentar maiores distâncias, prática que 
ficou conhecida como “a prova do tigre”. Mas, 
de acordo com o Wide World of Sports, Woods 
não se incomodava.

Em 2006, seu pai faleceu e o golfista ficou 
arrasado. No final da temporada daquele 
ano, ele havia vencido um total de 54 
torneios e quebrou outros dois recordes 
mundiais: um pelo número de vitórias 
totais e outro pelo número de vitórias 
importantes em onze temporadas. Em 
2007, nasceu Sam, sua filha com Nordegren. 
Dois anos depois, veio o menino Charlie. 
Em outubro de 2009, foi considerado pela 
Forbes como o esportista mais rico da 
história, tendo ganho mais de um bilhão de 
dólares. E foi eleito a segunda pessoa mais 
rica do mundo, depois de Oprah Winfrey.

Em seguida, surgiram boatos de infidelidade e 
Woods se envolveu em um acidente de carro, 
gerando especulações de que ele poderia 
estar alcoolizado. Um tempo depois, o golfista 
admitiu abertamente que era verdade e 
lamentou profundamente o dano que causara 
à esposa e à família com suas ações.

Apesar de suas tentativas de fazer as pazes 
com sua esposa, as consequências públicas 
das revelações continuaram afetando sua 
carreira. Perdeu vários patrocínios, como o 

Gatorade, AT&T, Accenture e Gillette. O jogo 
também começou a declinar e, entre os anos 
de 2009 e 2013, caiu do lugar número 1 para o 
número 58 no Official World Golf Rankings. 
Nessa época, foi anunciado o fim do processo 
de divórcio.

Depois de tumultuosos anos, fez um retorno 
surpreendente ao golfe em 2013. Começou 
ganhando o Farmers Insurance Open, 
venceu o WGC-Cadillac Championship, e o 
Arnold Palmer Invitational, vitória que o 
levou de volta ao primeiro lugar do ranking 
mundial. Voltou a fechar acordos com 
seus antigos patrocinadores, como a Nike, 
que apresentou uma campanha intitulada 
“Ganhar resolve tudo”.

Nos últimos anos, mesmo vendo seu nome 
envolvido em outros escândalos de traições, 
vício em sexo e até prisão por dirigir 
embriagado, Tiger Woods continuou se 
consagrando como o melhor golfista de todos 
os tempos. Como qualquer ser humano, ele 
teve tempos sombrios e hoje, aos 45 anos, é 
um atleta que superou a dor, o escândalo e a 
idade para voltar ao topo no seu esporte.

Tiger Woods é considerado por muitos o melhor jogador de golfe de 
todos os tempos. Mas o que chama mesmo a atenção de seus 
fãs é sua história com altos e baixos na vida pessoal. 

Na época da high school, Woods sofria de gagueira e venceu o 
Campeonato Amador Júnior dos EUA, tornando-se a pessoa mais 

jovem em ganhar esse título, o qual manteve por 19 anos

Woods tinha uma admiração, respeito e carinho 
admiráveis por seu pai Earl Wood, quem o 

incentivou no golfe desde quando era um bebê

Apesar do amor à primeira vista por Elin Nordegren, com 
quem se casou e teve seus dois filhos, Woods admitiu 

ter traído a esposa, o que terminou em divórcio
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Os impactos da pandemia 
nos eventos esportivos

A pandemia do Coronavírus afetou diretamente a grande maioria 
dos esportes. Diversos eventos foram adiados ou cancelados e o 

público teve de permanecer em casa para a sua segurança, deixando 
um silêncio ensurdecedor nas arquibancadas espalhadas pelo Brasil e 
pelo mundo. 

A exemplo disso é a 84ª edição do Masters de golfe, que estava 
inicialmente agendada para acontecer em abril, mas foi adiada para 
novembro, nos Estados Unidos. 

O torneio ocorreu no Augusta National Golf Club e teve como campeão 
Dustin Johnson, no entanto não contou com público e ocorreu às 
portas fechadas. Foi permitida apenas a presença de cerca de 500 
pessoas, entre elas, membros do clube, responsáveis do torneio, 
convidados e familiares de jogadores.

As eliminatórias sul-americanas da Copa do 
Mundo do Qatar foram adiadas por 6 meses. 
A seleção brasileira ficou quase um ano 
parada, voltando finalmente aos gramados 
em outubro para disputar uma vaga no 
campeonato mundial. 

Os jogos estão sendo realizados sem público 
e os jogadores passando por diversas baterias 
de testes da Covid-19. O protocolo segue rígido 
também nos períodos de concentração, com o 
uso obrigatório de máscaras. 

Já o Roland Garros que seria disputado em 
maio aconteceu em setembro. A Federação 
Francesa de Tênis (FFT) limitou o público no 
complexo esportivo, o qual foi preenchido 
com 60% de sua capacidade.  

A competição que teve como campeão 
Rafael Nadal, recebeu visitantes que só 
podiam frequentar as áreas correspondentes 
ao ingresso comprado e respeitar o 
distanciamento entre as cadeiras. Os atletas 

foram submetidos a testes antes e durante o 
torneio. 

A F1 teve um forte impacto financeiro 
com o cancelamento de diversos GPs e a 
ausência do público nas provas. De acordo 
com informações, a categoria registrou um 
prejuízo que chega a US$ 596 milhões, cerca 
de R$ 3,2 bilhões. 

A temporada de 2020 aconteceu com os 
portões fechados, equipe de funcionários 
reduzida, não houve festa no pódio e todos 
passaram por testes constantemente.

O mundo pós pandemia pedirá mudanças, 
especialmente na forma como o esporte é 
praticado e como é assistido. Só nos resta 
torcer para que tudo se estabilize pouco 
a pouco e que possamos novamente estar 
próximos de nossos ídolos e atletas. 

O “novo normal” traz consigo lições positivas 
como o respeito e o amor pelo próximo. E o 
Esporte é isso!

AtualidadeAtualidade
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Esporte - Beach Tennis Esporte - Beach Tennis

Das areias da Itália para as 
areias de Ribeirão Preto
Sol rachando e altas temperaturas durante 

o ano todo e a frase que não sai da boca 
dos ribeirão-pretanos é que “Ribeirão Preto só 
falta mar”. Mas não se preocupe: temos uma 
boa notícia! Você agora poderá desfrutar do 
prazer de sentir nos pés as areias das praias 
e de quebra, praticar um esporte italiano que 
está fazendo o maior sucesso 
na cidade: o Beach Tennis. 

Originário na Itália na década 
de 1970, o Beach Tennis é uma 
variante do Tênis de Campo e 
combina características de vá-
rios outros esportes. No ano de 

2008, com a absorção do Beach Tennis pela 
Federação Internacional de Tênis (ITF) e a 
massiva divulgação que esta entidade promo-
veu, chega ao Brasil.

E rapidamente começa a ser difundido, pri-
meiro pelo litoral nas cidades do Rio de Ja-
neiro e Santos, e na sequência se espalha pelo 

restante do litoral e também 
para o interior do país. Ribei-
rão Preto não ficou de fora e 
atualmente conta com vários 
locais que oferecem a modali-
dade.

O professor e treinador de tê-
nis há 30 anos e pioneiro do 
Beach Tennis na cidade, Jader 
Moreira, relembra como o es-
porte chegou aqui. O ano era 
2012, quando a convite de um 
amigo, foi até a cidade de San-
tos para participar de um cam-

peonato. Voltou de lá com a convicção de que 
a modalidade deveria acontecer em Ribeirão 
Preto. 

“Na prática, as primeiras ações de que tenho 
conhecimento, foram a construção de uma 
quadra particular na fazenda de um amigo, e 
de uma quadra na Sociedade Hípica de Ribei-
rão Preto”, disse Jader.

O Tennis Country Club também construiu 2 
quadras nas suas dependências, e ali, com a 
participação de Jader Moreira, foi promovida 
a primeira ação da modalidade com a presen-
ça do então número 1 do mundo, o italiano 
Alessandro Calbucci, e da melhor dupla de jo-
gadores brasileiros da época, Thales Santos e 
Marcos Ferreira.

Infelizmente, apesar dos esforços de todos a 
modalidade não deslanchou naquele momen-
to. Permaneceu assim até 2017, quando Jader 
decidiu, mais uma vez, apostar no esporte, 
e junto com outro amigo construiu as 6 pri-
meiras quadras que efetivamente receberam 
aulas e jogadores, na academia Strang Tennis 
Camp.

A partir daí o Beach Tennis se espalhou por 
Ribeirão Preto... surgiu na Academia Aloha, na 
Sociedade Recreativa, no Clube de Regatas, no 
Kauai Sports, na BEST e mais recentemente, 
no Ipê Golf Club, onde já está virando febre, 
os sócios dizem que sentir a energia da areia 
contagia e alegra o dia. 

As regras do Beach Tennis são derivadas do 
tênis de campo. É um esporte muito divertido, 
incrivelmente democrático, e que traz mui-
tos benefícios aos seus praticantes, uma vez 

que melhora o condicionamento geral. Sem 
falar dos benefícios sociais e emocionais pelo 
fato de que pode ser praticado com quem você 
gosta, normalmente em espaços abertos e em 
contato com a natureza.

Além da quadra, as raquetes e as bolas são in-
dispensáveis.  As raquetes são de alta tecno-
logia, feitas com materiais como o carbono, 
o kevlar e a fibra de vidro. Tem no máximo 
50 cm de comprimento e se diferenciam das 
raquetes de tênis, pois não possuem cordas. 
As bolas são do mesmo tamanho das bolas de 
tênis normais, mas possuem apenas metade 
da pressão interna o que faz com que sejam 
mais macias e não machuquem os jogadores 
em caso de contato com o corpo. 

“Em quase 40 anos de prática de esportes de 
raquetes e 30 anos de ensino como professor, 
o Beach Tennis é o mais democrático esporte 
com que já tive contato. Tenho presenciado 
muitos alunos se descobrindo, pela primeira 
vez, capazes de realizar algum tipo de ativi-
dade física prazerosa. Amigos e familiares que 
encontram as condições ideais para ficarem 
juntos, pois é uma modalidade de técnicas 
simples e de acelerada curva de aprendiza-
gem”, conta Jader. 

Jader Moreira 
& 16 9 99259-3652 

 @best.tbt
 Beachtennisribeirao
 https://besttbt.com.br/
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Empreendedorismo Negócios

As 4 Principais Dores em Vendas

Existem alguns problemas sérios que acon-
tecem em muitas equipes de vendas. As di-

ficuldades causadas pela falta de estrutura, ge-
ralmente são atribuídas a um mês ruim, ou ao 
gestor de vendas que tem a sua capacidade de 
gestão colocada em dúvida. Apesar das dificul-
dades a meta continua crescendo e a equipe fica 
cada vez mais pressionada a mostrar resultados 
mais expressivos.

Esse é o cenário de diversas equipes de vendas 
de todo o país, e elas sofrem com uma ou mais 
das 4 dores que o mentor e acelerador de vendas 
Marcelo Baratella, com mais de 15 anos no mer-
cado, vai revelar para você.

Falta de Processos Comerciais
Os processos comerciais da empresa podem 
estar burocráticos ou muitos desorganizados. 
Nesse caso, é preciso encontrar um equilíbrio 
para que esse processo não seja nem muito bu-
rocrático, porque a burocracia impede a pro-
dutividade e nem muito desorganizado porque 
com a desorganização os vendedores ficam per-
didos e perdem oportunidades de negócios.

Falta de Indicadores
Quantos negócios a sua equipe perdeu no últi-
mo mês? Por qual motivo essas oportunidades 

foram perdidas? Se você não tem as respostas 
para essas perguntas é porque não está fazendo 
a gestão dos números da forma como deveria. 
Em uma equipe de vendas, todos os vendedores 
devem gerenciar os seus números diariamente, 
mas cabe ao gestor acompanhá-los e orientá-
-los.

Falta de Produtividade
Se uma equipe está trabalhando com processos 
de vendas burocráticos ou desorganizados e não 
sabe como gerenciar os seus números da forma 
correta, os vendedores são improdutivos. A pro-
dutividade tem a ver com fazer mais, melhor e 
mais rápido em determinado período. Sem es-
trutura os vendedores não saberão dar ritmo 
para as atividades que eles precisam fazer para 
bater suas metas.

Falta de Previsibilidade
Se uma equipe está improdutiva, não consegui-
rá ter previsibilidade nas vendas. A previsibili-
dade permite que a equipe saiba no dia 5 se ela 
conseguirá bater a meta no final do mês. Com a 
previsibilidade, você antecipa o resultado e essa 
antecipação é boa para o fluxo de caixa da em-
presa e para a equipe trabalhar com mais tran-
quilidade e segurança.

Marcelo Baratella, Mentor e Acelerador de Vendas
& 16 99237 2727  •   @marcelo_baratella  •   marcelobaratella.com.br

Perpetuando 
empresas familiares
Com uma trajetória de 

20 anos no conglomera-
do de empresas de sua família, 
Nelson Cury Filho hoje reali-
za um trabalho singular com 
empresas familiares em todo 
o Brasil. Fundador do Fórum 
Brasileiro da Família Empre-
sária-FBFE, ele transformou-o 
em um dos maiores especialis-
tas do family business no país, 
unindo sua experiência pessoal 
com sua formação acadêmica. 

Formou-se em Gestão de Re-
cursos Humanos, fez mestrado em Consul-
ting and Coaching for Change, pela INSEAD 
Business School, na França, e especializou-se 
em Governança Familiar e Corporativa, cer-
tificado internacionalmente em Family Busi-
ness advisor pelo Family Firm Institute-FFI, 
de Boston (USA).

“Nesse processo, passei por uma mentoria 
para fazer essa transição de carreira e poder 
ajudar outras famílias. Olhando de fora, pude 
entender como poderia contribuir para as fa-
mílias empresárias preservarem seu legado”, 
conta Nelson, Sócio-proprietário da Cedar 
Tree Family Business Advisors e da Consilium 
Family Office Advisros.

Seu trabalho de conclusão de mestrado deu 
vida ao livro “Sucessão ou morte da empresa 
familiar? - Impactos Emocionais de Fundado-
res Narcisistas nos Membros Familiares Du-
rante o Processo Sucessório”, que mostra os 
aspectos emocionais causados nos membros 
familiares por fundadores com perfil narcisis-

ta, bem como suas consequências. “Fala muito 
desse olhar do herdeiro, que não é fácil”, pon-
tua Nelson. Sobre o diferencial de sua atuação, 
ele comenta: “Sou um dos poucos especialis-
tas nessa área que foi executivo da própria 
empresa da família e hoje ajuda outras orga-
nizações familiares a perpetuarem seus negó-
cios”, diz. A Governança Familiar tem papel de 
separar três eixos: família, patrimônio e ges-
tão. De acordo com Nelson, sempre iniciando 
o trabalho pela família, para a proteção pa-
trimonial, e por fim a profissionalização dos 
negócios com a Governança Corporativa, há 
mais chance de êxito. “Basicamente é preci-
so manter alinhadas as decisões por consenso 
e definir os papeis de cada membro tanto no 
ambiente familiar quanto dos negócios, além 
de trabalhar os propósitos, estratégias e ob-
servar o momento da empresa”, conta Nelson.

O trabalho que Nelson faz em sua maior espe-
cialidade é garantir o futuro das grandes em-
presas familiares ajudando as famílias a dar 
continuidade nos sonhos dos fundadores.

Nelsinho Cury
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Realizado nos dias 7 e 8 de novembro, o 
Honda Open – 19º Aberto do Ipê Golf Club 

teve como destaque os jogadores Pedro da 
Costa Lima, o Pepê, que venceu por dez ta-
cadas de vantagem e conquistou seu segundo 
título da competição, e Lauren Grinberg, que 
representou as mulheres muito bem.

Mas os elogios não ficaram apenas para os jo-
gadores, como também para o Ipê Golf Club, 

que está com um campo impecável e já é con-

siderado um dos melhores do Brasil.

A competição é uma das mais tradicionais 

e importantes do calendário da FPG e teve 

patrocínio Master da Honda Automóveis do 

Brasil, Jundu, CityAr, Midea e Carrier. Com or-

ganização do Ipê Golf Clube e da Federação 

Paulista de Golfe.  

Honda Open – 19º Aberto do Ipê Golf Club
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Mini Golf Experience
A Spot Produções em parceria com a Re-

vista Ipê News e Electric Drive, realizou 
nos dias 9, 10, 11 e 12 de novembro, o Mini Golf 
Experience 2020, no restaurante Clube do Boi. 

Diferenciado, o campeonato de mini-golf con-
tou com o mesmo know-how de sempre e reu-
niu aproximadamente 30 jogadores por dia. A 
final foi marcada pela disputa acirrada entre 

os jogadores e golfistas Paulo Vasconcelos e 
Enoch de Paula, que se consagrou campeão 
pela terceira vez.

Os idealizadores agradecem a presença dos 
amigos, patrocinadores e apoiadores que fize-
ram desse torneio um sucesso. Ano que vem 
tem mais!!!
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Inauguração Beach Tennis
Com o intuito de confraternizar e celebrar 

a bela estrutura recém-construída, o Ipê 
Golf Club inaugurou nos dias 30 de novembro 
e 03 de dezembro as quadras de Beach Tennis. 
Com um grande número de inscritos, as 
turmas foram divididas em femininas e 
masculinas e também pelo nível técnico dos 
participantes. Os jogos dessa modalidade que 
é febre em todo o Brasil foram embalados pelo 
som do DJ Sílvio Calmon.

CBG Protur/Pro-Am
O Circuito Brasileiro de Profissionais de 

Golfe – CBG Pro Tour – esteve presente 
no Ipê Golf Club de 11 a 14 de novembro. 
Foram três dias de competição exclusiva dos 
profissionais, com uma bolsa de prêmios de 
até R$ 50 mil. No sábado, pós torneio oficial foi 
o Pro-Am que agitou o campo, onde amadores 
e profissionais se juntaram e formaram seus 
times.

Esta etapa contou com patrocínio da Impacto 
Segurança; Weiku; Honda Lago San; e Ócio 
Empório e Restaurante, além do apoio do 
Ipê Golf Club e da Confederação Brasileira de 
Golfe. 

Aproveitando a ocasião, foi realizado também 
um leilão beneficente. Do valor arrecadado no 
leilão, 70% foi destinado a duas instituições de 
caridade.

Confira os resultados do PRO-AM 2020
1º Lugar

Alexandre Holtz, Luiz A. Brich, Marcelo 
Pedro, Alfredo Bernardini e Filipe Jun.

2º Lugar
Giordano Junqueira, José Roberto 
Carvalho, Adriano Scaff, Valdemir 

Prado e John Refern.

3º Lugar
Alexandre Rocha, Erminio, Paulo Cesar, 

Gabriel Gustavo e Marcio Giovanini.
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Magari Blu Viagens
 @magariblu

& 11 98373 3700
 www.magariblu.com

 anamaria@magariblu.com

Descobrimento do nosso Brasil

Alter do Chão

Réveillon na Amazônia

crimes e violência ocorrido em quase todo o 
sertão do Nordeste do Brasil, entre o século 18 
e meados do século 20. 

Com descida no Aeroporto de Aracaju (SE), a 
base de hospedagem é a cidade de Canindé 
de São Francisco, de onde se parte para 
os passeios no rio de lancha privativa. No 
itinerário, estão mergulho no rio no Vale 
dos Mestres, passeio de canoa até a Gruta do 
Talhado e uma aula de história do cangaço 
vista das águas do São Francisco. A rota 
inclui, também, a gruta do Angico, local onde 
Lampião e Maria Bonita foram capturados 
e o desfrutar de uma prainha só para você e 
seu grupo, com almoço em meio à natureza e 
apresentação de saxofone ao pôr do sol.

Turismo Turismo

Roteiros fora do óbvio para viagens o ano todo
por Ana Maria Junqueira, fundadora da Magari Blu Viagens

A Magari Blu Viagens é especializada em roteiros personalizados por todo o mundo e 
oferece destinos e experiências pelo Brasil que fará com que você vivencie seu país 
como nunca imaginou. Confira nossa seleção de 3 roteiros que podem ser 
realizados o ano inteiro, todos com praias fluviais, uma tendência ainda 
pouco explorada no turismo, e que no Brasil há grande riqueza.

Alter do Chão localiza-se na Amazônia 
paraense. Foi eleita pelo jornal inglês The 
Guardian como “a praia de água doce mais 
bela do mundo”. É uma pequena vila com 
areia branca, água cristalina, igapós, florestas 
inundadas e árvores centenárias. O cenário é 
complementado por pequenas comunidades 
ribeirinhas que têm o turismo como uma 
fonte alternativa de renda e proporcionam ao 
viajante uma imersão em seu modo de vida e 
na cultura local.

A chegada é pelo aeroporto de Santarém 
(PA). Entre as experiências, estão passeio de 
voadeira e mergulho no rio Tapajós, visita à 
Floresta Nacional do Tapajós, avistamento 
do encontro das águas dos rios Tapajós e 
Amazonas, pôr do sol na companhia dos botos, 

O Sertão Sergipano é o lar do emblemático Rio 
São Francisco, que permeia a cultura popular 
com lendas e estórias. A nossa proposta é 
navegar pelas águas do “Velho Chico” com 
comodidade, em meio à natureza e à cultura do 
cangaço, que foi um fenômeno do banditismo, 

A Amazônia é a maior floresta 
tropical do mundo com mais de 
7 milhões de km2. Seus rios são 
como ruas e avenidas da região, 
transportando de forma rápida 
visitantes e locais em um cenário 
surpreendente. Você pode curtir a 
passagem de ano neste destino remoto, 
com todo conforto a bordo de uma 
embarcação exclusiva para a família ou grupo 
de amigos.

A chegada é pelo Aeroporto de Manaus (AM), 
incluindo uma noite na capital amazonense. O 
embarque no barco privativo acontece no dia 
seguinte à chegada, dando início à aventura 
na floresta. O programa é todo acompanhado 
de um guia privativo, que explica tudo sobre 
a fauna e a flora da região. De barco, o roteiro 
inclui navegação pelo Rio Solimões com vista 
ao espetáculo do encontro das águas dos 

passeio em direção ao rio Arapiuns (último 
afluente do Tapajós), visita a uma pequena 
vila, onde é possível alimentar e ver de perto 
as tartarugas da Amazônia, visita à produção 
de mel de abelha sem ferrão e passeio ao 
mítico Canal de Jari. 

Pelas andanças por água, as paradas são 
estratégicas para mergulhos e contemplações 
das paisagens e do pôr-do-sol. Se quiser 
imergir ainda mais a fundo nesta vivência, 
é possível incluir uma noite na floresta para 
dormir na rede como fazem as 
comunidades ribeirinhas.

rios Negro e Solimões, que correm 9km 
lado a lado formando o mítico Rio 

Amazonas. O cruzeiro privativo 
proporciona ainda visita a uma 
aldeia indígena, para conhecer 
seus costumes e artesanato, 
pescaria de piranhas, escalada 
de árvore, focagem de jacarés 
à noite, interação com botos cor-
de-rosa, visita a uma comunidade cabocla e 
muito mais. 

A virada do ano acontece no Arquipélago de 
Anavilhanas, em um cenário para nunca mais 
se esquecer! 

Sertão Sergipano

Alter do Chão foi eleita pelo jornal inglês The Guardian 
como “a praia de água doce mais bela do mundo” No Sertão Sergipano as belezas naturais encantam assim como a história local

Com mais de 7 milhões de km2, os 
 rios da Amazônia são como ruas 

 e avenidas que transportam 
visitantes e locais em um 

cenário surpreendente
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típico, 2020 foi um ano  
desafiador. Tivemos que dar 

uma pausa para nos reconectar 
com quem somos e com nossos 
sonhos. Com as incertezas, vieram 
as oportunidades, as reflexões, o 
aprendizado, a empatia e a resiliência. 

E mesmo diante das dificuldades 
impostas pelo ano de 2020, a 

Revista Ipê News seguiu 
firme, cumprindo o 

seu nobre papel de 
informar. Você, caro 

leitor e anunciante é quem 
nos motiva a continuar fazendo 
carinhosamente cada página
dessa revista. 

Desejamos que em 2021 
possamos novamente nos unir.

Respire fundo e aprecie o 
mundo com novos olhos. 

Um Feliz Natal e um 
Ano Novo de luz!




