A animação da maior festa popular do Brasil será feita
pelo Grupo Som Especial, que além das consagradas
marchinhas, tocará os maiores sucessos de Samba,
Pagode, Axé, Funk e Forró
Informativo do Indaiatuba Clube Distribuição Gratuita
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Social
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O mais tradicional Carnaval da cidade acontece entre
13 e 17 de fevereiro de 2015, e vai agitar os foliões
com três noites e duas matinês

Futebol Society do Indaiatuba Clube em Festa, para
homenagear os vencedores dos Campeonatos Master
e Super Master
Além da entrega do troféu aos
campeões, evento de encerramento
do ano esportivo irá destacar
associados no esporte
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ICNOTÍCIAS
Confira as datas
em que o IC
estará fechado
no final de ano

FESTA

Grupo Som Especial é atração no
Réveillon do Indaiatuba Clube
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A

ssim como acontece em todos os
anos, durante o mês de dezembro
o Indaiatuba Clube realiza algumas
ações e promove um encontro entre os
funcionários, fazendo com que em algumas datas todas as dependências estejam
fechadas para os associados.
O primeiro dia de dezembro onde o IC estará fechado será na segunda-feira, dia 8,
quando a Diretoria promove a já tradicional Festa dos Funcionários, onde todos os
trabalhadores das secretarias, equipe de
limpeza, técnica e professores tem um dia
dedicado aos proﬁssionais que ajudam a
fazer do Indaiatuba Clube o maior clube
social e esportivo da cidade e um dos
mais destacados da região.
Devido a essa ação, o Clube não terá nenhuma atividade social, cultural ou esportiva nesse dia, retornando normalmente
na terça-feira, dia 9.
Quase já no ﬁnal do mês o IC volta a ﬁcar
fechado. Na véspera do Natal, dia 24, e no
dia do Natal, dia 25, o Indaiatuba Clube
estará fechado, com as atividades sendo
retomadas somente na sexta-feira, dia 26
de dezembro.
Ainda em 2014, no dia 31 de dezembro
as atividades sociais, esportivas e culturais
serão paralisadas às 15h e só retornam no
dia 2 de janeiro de 2015 nos horários tradicionais de funcionamento do Clube.
No dia 31 o Clube será fechado no horário
citado para a ﬁnalização das ações da festa
de Réveillon que acontece no Salão Social
a partir das 22h. Já no dia 1º de janeiro de
2015 o IC estará fechado.

LISTA COM OS DIAS EM QUE O
INDAIATUBA CLUBE ESTARÁ FECHADO
•
•
•
•
•

8 de Dezembro: Fechado o dia todo
Confraternização dos Funcionários
24 de Dezembro: Fechado o dia todo
Véspera de Natal
25 de Dezembro: Fechado o dia todo
Natal
31 de Dezembro: A partir das 15h
Preparativos Réveillon
1º de Janeiro de 2015: Fechado o dia todo
Confraternização Universal

13º Feijão com Samba
Dona de dois títulos ESTANDARTE DE OURO do carnaval carioca, União da Ilha do Governador
é destaque da próxima edição do Feijão com Samba - PAG.04

02 EDITORIAL

Novos desafios em um ano novo
Administrar um clube social, cultura e esportivo
como o Indaiatuba Clube é uma tarefa que requer
responsabilidade, competência, dedicação e muito
trabalho.
O atual grupo de associados que integra a Diretoria
Executiva que assumiu em julho desse ano vem buscando realizar ações que valorizem o associado e façam com que mais pessoas tenham interesse em desfrutar das diversas opções que o nosso Clube oferece.
Para que isso aconteça, é preciso fazer com que o Indaiatuba Clube esteja sempre inovando, estando sempre um
passo à frente na tentativa de oferecer o melhor para os
nossos associados que passam boa parte de suas vidas
nas nossas aulas esportivas, nas atividades culturas e em
nossos eventos sociais.
Nos primeiros seis meses de trabalho do atual grupo, algumas mudanças foram executadas em várias partes do
Clube, visando fazer com que os associados pudessem
aproveitar cada vez mais a nossa estrutura.
Tudo o que foi modiﬁcado nesse período teve como
objetivo fazer com que o Indaiatuba Clube continue
oferecendo as melhores opções para o associado que
gosta de esportes, para aquele que prefere a vida social
e os eventos diversos, ou aos que encontram no IC um
espaço de relaxamento mental e corporal.

Mas, sem dúvida, o maior desaﬁo desses meses que já se
passaram foi buscar equacionar as operações do nosso
Clube com a falta de água que atinge todo o Estado de
São Paulo, prejudicando a nossa cidade e atingindo diretamente grande parte das ações realizadas diariamente
no Indaiatuba Clube.
Como quase que 100% das nossas atividades esportivas dependem da água, seja para se exercitar, como a
natação e hidroginástica, seja para poder praticar, como
as quadras de tênis que precisam ser molhadas, ou seja
para a hidratação e higiene, com a água dos bebedouros e nos chuveiros, essa situação foi um enorme desaﬁo
para a atual Diretoria, que buscou implantar ações que
afetassem minimamente nossos associados.
E como prova de que os nossos associados entenderam
a situação crítica que o Estado vive em relação a água, as
medidas tomadas foram bem recebidas, já que as mesmas são emergenciais e necessárias.
E é para enfrentar desaﬁos como esse e buscar melhorias para o Indaiatuba Clube em 2015 que o trabalho
está sendo feito desde já.

Conheça os diretores
que ajudam a
administrar o
Indaiatuba Clube
Marcos Poli (Mug)
Presidente

Paulo Roberto Ortelani
Vice-Presidente

Para o próximo ano o nosso associado pode esperar por
novidades e melhorias que vão tornar a permanência
dentro do IC ainda mais atraente.
Um bom ﬁnal de ano e um ótimo 2014.

Roberto Wolf
1º Secretário

Clube adota medidas para
diminuir consumo de água
A estiagem que vem afetando drasticamente a cidade de Indaiatuba e todo o Estado de
São Paulo está provocando sérios problemas
no abastecimento de água na nossa cidade.
Com a grande diminuição da oferta de água
que acontece no nosso município diretamente
na rede de fornecimento pública, até mesmo a
disponibilidade de caminhões pipa vem se reduzindo drasticamente, situação que também
eleva os preços desse valioso produto.
E como não poderia ser diferente, a falta
de água também afeta as ações realizadas
diariamente pelo Indaiatuba Clube.
Para fazer com que os serviços prestados aos
associados sejam minimamente afetados,
desde o dia 1º de novembro a Diretoria do
IC passou a adotar algumas medidas que visam reduzir o consumo de água e manter a
maioria das atividades realizadas diariamente pelos nossos usuários.
Desde a data citada acima o Indaiatuba Clube
voltou a funcionar dentro do horário tradicional,
cancelando a medida que havia sido adotada
para o horário de verão. Entre segunda e sexta-feira o IC abre às 6h e fecha às 21h. Aos sábados
o funcionamento ocorre das 7h até às 21h e nos
domingos e feriados entre 7h e 18h.
Com o objetivo de reduzir o volume de água
utilizado na lavagem das toalhas, desde 1º
de novembro o Clube deixou de disponibilizar toalhas para os frequentadores da sala
de musculação e outros espaços esportivos,
como a sala de spinning e aulas ﬁtness, sendo

necessário que cada associado passe a trazer
uma toalha para uso próprio.
O horário de funcionamento da academia
também foi alterado. Entre segunda e sexta-feira o local abre das 6h até às 13h. No período da tarde a sala de musculação abre às
15h e fecha às 21h. Aos sábados a abertura
acontece às 7h com fechamento às 12h e nos
domingos e feriados os associados podem
se exercitar entre 8h e 12h.
Os dias e horários de funcionamento
das saunas também foram modiﬁcados. A sauna masculina às terças-feiras deixou de funcionar,
assim como a sauna feminina às
sextas-feiras. De quinta-feira a
sauna masculina funciona entre
17h e 21h e aos sábados das 16
até às 21h.

Wanderley José Boni
2º Secretário

Antônio Correa
1º Tesoureiro

Rubens Eduardo Pereira de Oliveria
2º Tesoureiro

José Tadeu Gomes Alves
Diretor de Patrimônio e Obras

Marcel Del Hoyo
Diretor Social

Por ﬁm, o bar e restaurante
do Parque Aquático não está
mais abrindo as segundas-feiras.
A Diretoria do Indaiatuba Clube salienta que essa é uma
medida momentânea, que
visa fazer com que o IC consiga passar por essa crise hídrica que assola quase todo
o Estado de São Paulo, sem
maiores consequências
para todos os associados.

Paulo Finatti
Diretor de Esportes

Paulo Roberto Ortelani
Diretor de Cultura e Artes

03 SOCIAL
Papai Noel chega ao IC
no dia 7 de dezembro
BRINQUEDOS
INFLÁVEIS,
GULOSEIMAS,
SORTEIOS
E MUITAS
BRINCADEIRAS
FARÃO PARTE
DO NATAL DOS
ASSOCIADOS

A

tradicional chegada do Papai Noel
ao Indaiatuba Clube já tem data para
acontecer. No domingo, dia 7 de de-

zembro, a partir das 10h será realizado o Natal
dos Associados, evento onde as crianças e
adolescentes podem se divertir com o clima
natalino e a vinda do bom velhinho para o IC.
Para essa festa, além da chegada do Papai Noel a Diretoria preparou uma série de
ações para entreter o público que participar
do evento. Sob a animação do VJ Ronaldo
Ambiel e do músico Mário Nieri, a festa terá
brinquedos inﬂáveis, distribuição de guloseimas, sorteio de brindes e muita diversão, com
ações no parque de diversões, quadra e parque aquático.
Como acontece todo ano, a chegada do Papai Noel ao Clube é uma surpresa que só
será revelada no momento em que ele chegar ao IC para fazer a alegria das crianças e
adolescentes que participarem da festa que
é gratuita para todos os associados.
Vale destacar que a festa começa às 10h e termina às 14h.

Grupo Som Especial é atração no Réveillon do Indaiatuba Clube
TRADICIONAL QUEIMA DE FOGOS IRÁ MARCAR A CHEGADA DE 2015 PARA OS ASSOCIADOS E CONVIDADOS

A banda Grupo Som Especial será a atração musical da noite de Réveillon do Indaiatuba Clube

A

despedida de 2014 e as boas-vindas
para o próximo ano serão realizadas no
Indaiatuba Clube com uma grande festa que começa às 22h do dia 31 de dezembro.
No salão social do IC, os associados e convidados vão poder aproveitar as últimas horas
do ano com uma grande festa que terá como
principal atração o Grupo Som Especial.
Para o Réveillon do IC, a Diretoria vai oferecer ao público presente um jantar realizado
pelo Restaurante e Buﬀet Verona com mesa
de frios, salgadinhos, uma mesa de saladas, o
prato principal e sobremesa.

O salão social do IC fica lotado todos os anos para a noite de Réveillon

Com a intenção de fazer com que todos
possam se divertir na última festa do ano, o
IC também vai oferecer um berçário para as
crianças menores e monitores para os meninos e meninas, possibilitando que os pais
curtam a noite.
E quando o relógio marcar meia noite o público poderá se dirigir até a escadaria externa
para acompanhar a tradicional queima de fogos oferecida pelo IC para marcar a chegada
de 2015.
Nascido em Campinas nos anos de ouro dos
bailes e um dos exemplares ainda em atividade das bandas da época, o Grupo Som Espe-

cial vem se ﬁrmando como um dos que tem
maior prestígio junto ao meio musical. Com
inovação e atualização constantes e pelo alto
nível proﬁssional que sempre marcou a trajetória da banda, faz com que ela seja uma das
mais requisitadas e prestigiadas da sua faixa
de atuação, o que vai deixar ainda mais empolgante a festa da virada do ano do IC.
Os ingressos para associados e convidados já
estão à venda na Secretaria Social do Indaiatuba Clube que também está realizando a reserva das mesas para o Réveillon 2015 do IC.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3834-2399.

04SOCIAL
União da Ilha é atração do 13º Feijão Com Samba
PRINCIPAL EVENTO PRÉ-CARNAVAL DA REGIÃO ACONTECE NO DIA 18 DE JANEIRO

O

Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha do Governador é a
grande atração do 13º Feijão Com
Samba, principal festa pré-carnaval de toda
a região realizada pela Indaiatuba Clube que
acontece no dia 18 de janeiro de 2015 a partir
das 12h.
Uma das principais escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro, a União da Ilha
vai se apresentar no Salão Social do IC ostentando a honra de ter sido escolhida como
uma das melhores escolas do carnaval carioca de 2014, ﬁcando com a quarta colocação
e detentora de dois títulos do tradicional prêmio Estandarte de Ouro oferecido pelo jornal
O Globo.
Além da escola, o palco do Indaiatuba Clube
também vai receber o cantor Naninha, uma
das principais atrações do samba da cidade
de São Paulo, onde se apresenta há muitos
anos nas melhores casas de show e bares da
capital paulista.
Para deixar o Feijão com Samba ainda melhor,
a Diretoria do IC também vai apresentar aos
associados e convidados o sambista Ito Melodia, tradicional intérprete de samba-enredo
do Rio de Janeiro.

Um dos casais de mestre sala e porta bandeira da União da Ilha em um dos ensaios na quadra da escola

ser obtidas diretamente na Secretaria Social do Indaiatuba Clube ou pelo telefone
(19) 3834-2399.

Atrações

Junto a todas essas atrações o IC vai oferecer
a feijoada do Restaurante e Buﬀet Verona,
marca registrada da festa que abre os eventos
sociais do Clube todos os anos.

Empunhando os dois troféus do Estandarte
de Ouro e a quarta posição do maior carnaval
do mundo, a União da Ilha do Governador vai
levar ao palco do Salão Social do IC os sambas
que marcaram época, as músicas que agitaram a Marques do Sapucaí e o samba-enredo do desﬁle de 2015, que terá como tema o
samba “Beleza Pura?”.

Informações sobre a venda de ingressos e
compra de mesas para esse evento po
podem

Junto a isso o IC será tomado por 45 integrantes da escola, sendo 23 percursionistas, 10

A Rainha de Bateria Bruna Bruno

passistas, quatro passistas masculinos, duas
baianas, um casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, uma rainha de bateria, um cavaco, um
intérprete e um integrante da harmonia.
Para abrilhantar a apresentação da escola,
o sambista Ito Melodia irá puxar os grandes
sambas do Brasil.
Com participações e aberturas de shows de
grandes nomes como Jorge Aragão, Almir
Guineto, Alindo Cruz e Sombrinha, Leci Brandão e Demônios da Garoa, Naninha vai trazer
para dentro do Indaiatuba Clube a interpretação dos maiores sucessos do samba de raiz
e do pagode brasileiro, dentre elas algumas
composições integram alguns de seus CDs.

O cantor Naninha
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C

o três noites e duas matinês,
om
o Carnaval 2015 no Indaiatuba
Clube será realizado entre os
dias 13 e 17 de fevereiro do próximo
ano.

onde o público se fantasia para dançar e
se divertir ao som das principais marchinhas e sambas-enredo que ficaram para a
história do Carnaval brasileiro. Nessa noite
a festa começa às 21h e termina às 2h.

A animação da maior festa popular do
Brasil será feita pelo Grupo Som Especial e terá a abertura na sexta-feira, dia
13 de fevereiro com o já tradicional
Carnaval da Saudade, popularmente
chamado de Carnaval das Marchinhas,

O segundo dia de festa no IC acontece
no sábado, dia 14, a partir das 23h com o
Grupo Som Especial tocando os maiores
sucessos do samba, axé, pagode, funk e
forró até às 4h.

No domingo, dia 15, o Carnaval no IC será
reservado para as crianças, meninos e meninas que vão poder se divertir na matinê
que acontece entre 15h e 18h.
A noite volta a ser de diversão no Indaiatuba Clube na segunda-feira, dia 16 de
fevereiro, quando o Baile começa às 23h
e vai até às 4h, encerrando as comemorações noturnas no IC.
O último dia de samba e folia do Carnaval

2015 do Clube acontece na tarde da
terça-feira, dia 17, na segunda matinê
que acontece entre 15h e 18h.
Original da cidade Campinas, o Grupo
Som Especial vem se firmando como
um dos que tem maior prestígio junto
ao meio musical. Com inovação e atualização constantes é uma das mais requisitadas e prestigiadas da sua faixa
de atuação.

05 ESPORTE
DEFINIDOS OS DIAS DO BOTA FORA DE FÉRIAS DE VERÃO

A

Diretoria de Esportes do Indaiatuba
Clube deﬁniu a data da edição de verão do próximo Bota Fora de Férias,
tradicional evento de despedida das férias
das crianças e adolescentes que acontece
duas vezes por ano no IC.

TRADICIONAL
EVENTO
MARCARÁ A
DESPEDIDA
DAS FÉRIAS
DAS
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

Em janeiro de 2015 a 24ª edição do evento
será realizada entre os dias 19 (segunda-feira)
e 23 (sexta-feira) de janeiro.
Como já é costume dos associados mirins
do Clube, durante o Bota Fora os meninos e
meninas podem passar os dias dentro do IC,
aproveitando as atrações esportivas, lúdicas e
culturais oferecidas, sempre com o acompanhamento de monitores especializados.
Os associados interessados em participar do
evento devem retirar a ﬁcha de inscrição na
Secretaria de Esportes a partir da primeira semana de janeiro, levar para os pais ou responsáveis preencherem e devolver a autorização
na Secretaria.
Durante os cinco dias as crianças se divertem com atividades realizadas no campo de
futebol society, parque aquático, parque de
diversões, quadras e demais dependências
do Clube.

ATIVIDADES

Segundo Semestre teve vários eventos esportivos

Semana Fitness

D

urante o segundo semestre de 2014
o Indaiatuba Clube realizou diversas
competições esportivas que agitaram
os associados.
Além do futebol, que teve a realização das copas Congesa e Codarin, iniciadas no primeiro
semestre e que foram ﬁnalizadas no mês de
outubro com os times do Atlanta e ENZ Hubert
como campeões, respectivamente, outras modalidades também se destacaram no período.
Com a presença do ex-jogador Maurício Camargo Lima, em julho foi realizado o Indaiá em
Ação, evento que reuniu os associados para a
prática de diversos esportes como o vôlei, basquete, tênis de campo, squash, futebol society e
uma série de modalidades ﬁtness, como a zum-

Basquete

ba, jump, pump, funcional, step, dentre outros.
Já no dia 23 de agosto os alunos do Mestre
Claudinei participaram do V Encontro Infantil de
Capoeira, onde capoeiristas de várias academias
da cidade e de fora participaram de uma tarde
de prática da modalidade.
No mês de setembro foi a vez de outra modalidade de arte marcial. Os alunos de Judô do IC
receberam a visita dos meninos e meninas da
escolinha da Prefeitura de Indaiatuba para o 1º
Intercâmbio de Judô do IC. Além de poderem
praticar, alguns alunos do Clube também passaram por uma avaliação onde trocaram de faixa.
Mas foi no mês de outubro que diversos eventos foram realizados. Durante a segunda sema-

Vôlei de areia

na os associados puderam
m se exercitar em várias
modalidades na Semana Fitness.
te teve início o AberLogo na semana seguinte
to de Trio de Basquete e o Interno de Vôlei de
o de vários trios da ciAreia, com a participação
dade e muitos associadoss que formaram duplas
masculinas e femininas para a disputa da competição.
embro o Espaço PlatiPor ﬁm, no dia 8 de novembro
onato de Supino, onde
num recebeu o Campeonato
competidores do IC, de outras academias da cintaram na disputa para
dade e da região se enfrentaram
antar o maior peso. Na
ver quem conseguia levantar
me do Indaiatuba Clube
disputa por equipes o time
foi o grande campeão.

06SOCIAL

O cantor e compositor Almir Sater durante apresentação que fez no IC

O Presidente do IC Marcos Poli, Carlos Milane, Márquinhos e Zito Lorenzeti

O diretor social Marcel Del Hoyo e a esposa Vanda receberam

O 2º secretário do IC Wanderley José Bom com a esposa

o cantor Almir Sater

Eugênia e o cantor Almir Sater

Djalma, Davi e Júlio

Vanda, Luciana, Suzana e Ely

Ana Vieira, Victória Vieira e Sandra Fernandes

Pedro, Gizeli, Adriana e Maurílio

Guto, Cauã e Meire na Festa do Dia das Crianças do
Indaiatuba Clube

HUmberto Panzetti e Carlos Rodrigues

Alcino machado e Cássi Conti

O Diretor social Marcel Del Hoyo com a esposa Vanda na entrega da premiação do Dia Das Crianças

07 SOCIAL

Mestre Maya e Mestre Claudinei

Alessandro, Thais, Bianca e Erick

Dafne Gabriele e Paulo Henrique

Mestre Claudinei com os filhos Lucas
e Gustavo

Camila Wachholz e Carlos Borriero

As amigas Sônia, Magali e Mônica

O presidente do IC Marcos Poli (centro) com os professores Eliana, Doni, Catarina, Luciana, Fabrício e Rubinho

Jéssica, Maristela, Pâmela e Jean

Alguns dos professores do Indaiatuba Clube com o ex-jogador Maurício

Heverton e Lívia

Pedro Santos e Enzo Teixeira

Keith Ribeiro e Du Avelar

O secretário do Conselho do IC Tony Forquim e a
esposa Lurdinha

Maura, Patrícia e Rebeca

O Ex jogador Maurício com as alunas da equipe de Vôlei do IC

Pauline e Silene

Parte do grupo de associadas que participou do Indaiá em Ação com
o ex-jogador Maurício

08 ESPORTE
Atlanta e ENZ Hubert são campeões do society do IC

O time do Atlanta durante a premiação onde recebeu o troféu de campeão da Copa Congesa

D

epois de vários meses de competições, jogos disputados e muitos
gols, os dois campeonatos de futebol
society do Indaiatuba Clube deﬁniram seus
campeões. Pelo XI Campeonato de Futebol
Society Master “Copa Congesa” o grande vencedor foi o time do Atlanta. Já no Campeonato Super Master “Copa Codarin” a equipe do
ENZ Hubert foi o campeão.
Após superar o melhor time da primeira fase
na semiﬁnal, o Atlanta chegou a grande decisão contra o Colégio Renovação. Em um jogo
onde dominou praticamente toda a partida, o
Atlanta se manteve sempre na frente do placar,
não dando chances para o adversário, vencendo a decisão por 5 a 3.
Com a presença do ex-jogador de futebol
Deco, que deu início a partida decisiva, logo
depois do jogo foi realizada uma festa com

Time da Enz Hubert durante a comemoração

o Grupo Jatosamba, que se apresentou no
Parque Aquático do Clube.
Já o time do ENZ Hubert disputou a última partida da Copa Codarin contra o Mundo Verde,
onde se sagrou como a melhor equipe do campeonato após superar o adversário por 1 a 0.
Para comemorar o término dos dois campeonatos, na noite do dia 7 de novembro o Indaiatuba Clube realizou dois jogos amistosos
envolvendo os campeões. O Atlanta enfrentou um combinado da Copa Congesa enquanto o ENZ Hubert jogou contra os amigos
da Copa Codarin.
Ao ﬁnal das duas partidas uma confraternização aconteceu na área externa das piscinas.
A premiação das equipes, assim como dos
atletas destaque aconteceu no dia 22 de novembro, quando foi realizado o Jantar de Encerramento do Ano Esportivo 2014.

FUTEBOL

INSCRIÇÃO PARA OS CAMPEONATOS DE SOCIETY COMEÇA EM JANEIRO
Os associados adeptos do futebol já podem
se preparar para a disputa dos campeonatos de futebol society do Indaiatuba Clube.
A partir da primeira semana de janeiro os
interessados em participar das competições
vão poder procurar a Secretaria de Esportes
para preencher a ﬁcha de inscrição.
Depois de receber as ﬁchas é que a comissão organizadora dos campeonatos inicia
a divisão das equipes, buscando fazer com
que todos os times tenham um nível muito
próximo, deixando o campeonato cada vez
mais disputado.

Vale destacar que essa divisão é realizada
pela comissão responsável por organizar os
atletas e equipes.
Realizada de forma eletrônica, a escolha
dos jogadores vem se demonstrando bastante eﬁcaz, já que a maioria dos jogos dos
campeonatos é bastante disputado. Um
exemplo disso aconteceu na fase ﬁnal do
último campeonato de futebol society categoria máster, onde os dois times ﬁnalistas
não se classiﬁcaram como os melhores da
primeira fase da competição.

Professores do IC entram em férias, mas aulas serão substituídas
CONFIRA A LISTA COM O NOME DO PROFESSOR QUE ENTRA EM FÉRIAS, O MÊS E AS AULAS QUE O
ALUNO PODERÁ FAZER EM SUBSTITUIÇÃO DURANTE O TEMPO DE DESCANSO DO SEU PROFESSOR

partir do mês de dezembro os professores das várias modalidades esportivas que o Indaiatuba Clube oferece
iniciam o período de férias.

A

entra em férias, o mês e qual aula o associado
poderá frequentar em substituição durante a
ausência do professor responsável pela aula
que o aluno está matriculado.

Para que nenhum associado que frequente
essas aulas seja prejudicado durante o merecido tempo de descanso dos nossos proﬁssionais de Educação Física, a Diretoria do Clube
e a Secretaria de Esportes organizaram uma
lista onde os alunos vão saber qual professor

É importante destacar para os associados que
nenhum professor terá as aulas substituídas
por outro proﬁssional. Caberá aos alunos buscar praticar a modalidade que executa durante os dias e horários em que o outro professor
oferece a aula.

DEZEMBRO/2014
Professor em Férias

Aula Opcional

Alessandra Morare (Pilates)

Renata Araújo (2ª, 4ª e 6ª)

Andreia Bento (Ginástica Localizada)

Catarina (3ª e 5ª *) Ulisses (3ª e 5ª **)

Antônio Luciano Melecardi (Futebol)

Não haverá troca

Claudinei Freitas Garcia (Capoeira)

Não haverá troca

Donizete (Sping/Zumba)

Zumba (Catarina 2ª e 4ª e Luciana 3ª e 5ª)

Fábio Marcel Pio de Jesus (Judô)

Não haverá troca

Guilherme A.B. Reis (Basquete e Vôlei)

Não haverá troca

Jonathas Pereira de Sousa (Treinamento Funcional)

Não haverá troca

José Werley Carvalho Braga (Musculação)

Não haverá troca

JANEIRO/2015
Professor em Férias

Aula Opcional

Ednaldo Brasil da Silva (Jazz)

Não haverá troca

Eliana Liberato de Moura (Dança de Salão)

Não haverá troca

Luciana Farinello (In Dance/Zumba/Spinning)

Donizete 2ª e 4ª e Catarina todos os dias

Renata Araújo Cabral (Pilates)

Alessandra Morare de 3ª e 5ª

Renato Moreira (Muay Thai)

Não haverá troca

Valdir Calisto (Musculação)

Não haverá troca

* Manhã ** Tarde

