Confira a cobertura dos eventos que agitaram o Clube no
início do ano • PÁG. 7

Informativo do Indaiatuba Clube Distribuição Gratuita

Esportes

Social

Festa Junina beneficente vai ajudar sete
entidades de Indaiatuba • PÁG. 3

Natação, capoeira e futebol movimentam a
parte esportiva do IC • PÁG. 5
Agenda: Festival Kids de Tênis, intercâmbio de Judô, batizado
de Capoeira e Zumba acontecem nos próximos meses • PÁG. 8
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ICNOTÍCIAS
Clube possui
canais para ouvir
os associados
Para ouvir as sugestões, dúvidas
e reclamações dos associados, o
Indaiatuba Clube possui alguns canais
de comunicação que podem ser
utilizados pelos sócios.

ANIVERSÁRIO DO IC

Indaiatuba Clube celebra 58 anos
com festa no dia 18 de julho

Além de poderem falar diretamente
com os diretores e conselheiros, os
associados podem falar com o Clube
fazendo contato direto com o ouvidor
do IC, Antônio Carlos Lacerda Forquim
pelo e-mail toniforquim@uol.com.br.
Canal bastante utilizado e com
agilidade no contato com os
associados, a página oficial do
Indaiatuba Clube no Facebook é
outra opção que garante aos sócios
a possibilidade de falar com IC. Para
isso basta acessar www.facebook.
com/IndaiatubaClube.
Dentro do site do Clube, www.
indaiatubaclube.com.br, o associado
também tem a possibilidade de
falar com a direção do IC. Para isso
basta acessar a página e clicar no
link Contato. Nesse espaço o sócio
pode enviar o pedido por e-mail
que será prontamente recebido e
encaminhado ao setor responsável
para uma imediata resposta.

om um show da Banda Faixa Nobre, os associados do IC podem comemorar o aniversário de 58 anos do Clube. A festa
acontece no dia 18 de julho, a partir das 22h no Salão Social.
Nesse dia, assim como ocorreu no último ano, a entrada para os associados é gratuita e o limite de idade é de 14 anos.
Com shows performáticos, a Faixa Nobre explora diversos estilos com músicas dos anos 50 até a atualidade. • PÁG.03

C

OBRAS
Novos sanitários para o parque
aquático são uma das obras de
melhoria do IC
Diversas obras estão em andamento dentro
dos espaços comuns do IC. Visando sempre
oferecer a melhor estrutura para os associados,
a Diretoria iniciou a construção dos novos
sanitários do parque aquático, já construiu
novas vagas de estacionamento para motos,
adequou a sala de alongamento da Academia,
dentre outras ações.• PÁG.6
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EDITORIAL

58 anos oferecendo serviços
de qualidade aos associados
N

o próximo dia 1º de julho o Indaiatuba Clube comemora 58 anos de fundação.

muay thai, natação, vôlei de areia, tênis de campo, futebol de salão e capoeira.

Além de ser uma data especial para todos os associados, o aniversário do IC marca mais um ano de serviços de qualidade que o Clube segue prestando aos
associados.

Montada com os melhores aparelhos que existem
no mercado, a academia do IC proporciona aos praticantes da musculação a oportunidade de se exercitar
com qualidade e obter os resultados buscados.

Seja na área social, cultural ou esportiva, o trabalho realizado ao longo dos anos sempre buscou oferecer o
que de melhor existe no mercado para as crianças, jovens, adultos e idosos que procuram um espaço para
o lazer semanal ou aos ﬁnais de semana.

Na parte social os eventos realizados pelo Clube estão
sempre entre os melhores e mais elogiados, como o
Feijão Com Samba, as Festas Juninas e os Réveillons.

Dentro da área esportiva os nossos associados possuem uma inﬁnidade de opções que buscam atender
todos os gostos e estilos. Se a intenção é se exercitar
dentro da área ﬁtness a oferta de aulas é muito vasta,
como Ginástica Localizada, Zumba, Step, Spinning, Indaiá-Pump, Treinamento Funcional, dentre outras.
Também oferecemos uma diversiﬁcada lista de aulas
de esportes como o basquete e vôlei de quadra, judô,

Mas para fazer com que os produtos oferecidos sejam
os melhores, o Clube também trabalha com proﬁssionais de qualidade que atendem as demandas apresentadas pelos sócios.
E dentro das quase seis décadas de existência do IC a
qualidade sempre esteve ligada as ações promovidas
pelo Clube, que continua oferecendo o que existe de
melhor para os associados.

Presidente

Paulo Roberto Ortelani
Vice-Presidente
Diretor de Cultura e Artes

Roberto Wolf
1º Secretário

Roberto Carlos da Silva

Você sabe quem são os Conselheiros do
Indaiatuba Clube?

A

administração do Indaiatuba Clube é realizada por associados que dedicam o seu tempo para integrar a Diretoria Executiva, composta por nove nomes, e o Conselho
Deliberativo, órgão que representa o associado junto aos diretores, buscando atender as solicitações e sugestões feitas
pelos sócios.
Dentro do conselho existem duas modalidades com os
membros vitalícios e os efetivos. Enquanto os vitalícios (22
membros) permanecem na função até solicitarem a saída, os

Agostinho de Mello Gonçalves
Agostinho Parra
Antonio da Cunha Penna
Antonio Reginaldo Geiss
Carlos Henrique Albrecht
Clóvis Brunetti
Humberto Aparecido Panzetti
Idijaime Bandeira
José Aparecido Sério
José Arnaldo Carotti
José Carlos Tonin
José Carlos Mesquita
José Durval Teller
Luiz Carlos Amstaldem
Luiz Ronaldo França
Manoel Fernandes

Marcos Poli (Mug)

Parabéns.

ADMINISTRAÇÃO

Membros vitalícios

Conheça a Diretoria
Executiva do
Indaiatuba Clube

efetivos possuem mandatos de quatro anos aos quais eles
precisam ser eleitos pelos associados para ocupar a vaga.

Antônio Correa
1º Tesoureiro

Hoje o Clube possui 11 conselheiros efetivos com mandatos até
junho de 2016 e outros 11 com mandatos até junho de 2018.
Ainda existem outros nove associados que ocupam as vagas de
conselheiros efetivos suplentes com vigência até junho de 2016.
Conheça na lista abaixo quem são os conselheiros do
Indaiatuba Clube.

Manoel Joaquim Dias
Marcos Poli
Mario Tempesta Filho
Pedro Zanella Filho
Reinaldo Brigatto
Roberto Sfeir

Sonia Regina R. Prandini
Antonio Carlos Lacerda Forquim
José Vicente Bueno

Membros suplentes com
mandato até junho 2016

Membros efetivos com
mandato até Junho 2016

Membros efetivos com
mandato até Junho 2018
José Renato Monteiro
Fabricio Sizotto Teller
José Alberto Copini Pucci
Antonio Correa
Claudio Albrecht
Arthuro Pincho Monteiro
Josomar Carlos Buzanelli
Sergio Augusto E. de Agostini
Djalma Pavão Bergantin
Marcelo Baptista Alves
Carlos Busse Neto

João Felicio Fiano
Eduardo A.Fangel
Jair Ruinho Gonçalves Junior

Marcel José G. del Hoyo
Mauricio José Ifanger
Carlos Waldir De Genaro
Paulo Roberto de T. Finatti
Tarcisio Hubert
Gentil Pacioni Junior
Marcelo José Ciciliato
Roberto Mario Polga

2º Secretário

João Felício Fiano
2º Tesoureiro

José Tadeu Gomes Alves
Diretor de Patrimônio e Obras

Membros Suplentes com
Mandato até Junho 2018
Sergio Roberto Wolf
Silvio Domingues
Gilberto Garcia de Souza
Sergio Baroni
Euclides Mario Mantoanelli

Marcel Del Hoyo
Diretor Social
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Paulo Finatti
Diretor de Esportes
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Clube festeja os 58 anos de fundação em julho
O

Indaiatuba Clube comemora no próximo dia 18 de julho o 58º ano de
fundação. Para comemorar essa data tão
especial para a cidade e todos os associados, a Diretoria realiza no dia 4 de julho
uma festa de aniversário que vai abrir os
eventos sociais do segundo semestre.
Assim como já ocorreu em 2014, a festa, que acontece no Salão Social a partir
das 22h, terá entrada gratuita para todos os associados que vão poder curtir
a noite ao som da Banda Faixa Nobre,
uma das principais do interior paulista
com grandes apresentações.
Evento com entrada permitida somente
para maiores de 14 anos, a festa é mais uma
oportunidade que o os sócios vão ter de
aproveitar um evento feito para a diversão
dos associados.
Para o presidente do IC, Marcos Poli, o Mug,
a intenção da Diretoria Executiva é fazer
com que os associados possam comemorar

o aniversário do Clube em uma festa onde
todos possam participar. “O nosso objetivo
é fazer uma festa para que todos os nossos
associados possam prestigiar e se divertir,
comemorando o aniversário de uma instituição que está prestes a completar seis
décadas de fundação oferecendo uma infraestrutura de primeira linha e que sempre
busca fazer o melhor para os seus sócios”.
Banda que já se apresentou no IC com
shows que agradaram o público, a Faixa
Nobre realiza shows performáticos com vários componentes que exploram diversos
estilos para agradar todos os gostos como
músicas dos anos 50, 60, 70 e 80, POP, Rock,
Forró, Black Music, Sertanejo Universitário,
dentre outros.
Dentro do show que vai fazer no Clube
a Faixa Nobre terá três cantores, um guitarrista, um tecladista, baterista, baixista e
seis dançarinos.

Indaiatuba Clube realiza Festa Junina
beneficente dia 6 de junho

A

Festa Junina mais tradicional e beneﬁcente de Indaiatuba já tem data para
acontecer. No dia 6 de junho, a partir das
18h, o Indaiatuba Clube realiza mais uma
edição desse evento que já entrou para o
calendário da cidade e das entidades assistenciais do município.
Com o objetivo de animar os associados
e convidados e ajudar algumas das entidades beneﬁcentes da cidade, a festa, que
acontece no Salão Social, terá a animação
de Vado Negri e do VJ Ronaldo Ambiel, que
vão comandar a noite com músicas típicas
para os associados e convidados se divertirem na tradicional quadrilha que todo ano
toma conta do salão.
E enquanto todos estiverem se divertindo
o Indaiatuba Clube e o público presente
estarão, mais uma vez, realizando uma boa

Para animar os associados e convidados, a festa desse ano será animada pela Banda Faixa Nobre

e junho
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Noite do Flashb
Após o sucesso ddo primeiro evento, que
lotou o Espaço Órion,
Ó o Indaiatuba Clube
realiza no dia 13 de junho a segunda edição
Flashback, evento que promete
da Noite do Flash
melhores e inesquecíveis hits dos
reunir os melhor
90.
anos 70, 80 e 90
Para animar essa festa, o VJ Ronaldo Ambiel
e o DJ Michel Fine
Fin vão comandar as pick-ups
com as músicas que foram sucesso há 30,
40 anos.
acontece exatamente um dia após o
Essa festa acontec
Dia dos Namorados,
Namorad e também vai fazer com
que os casais possam
poss recordar as músicas que
marcaram o passado.
passa
locutor da Rádio Cidade de
Tradicional locut
Campinas, Michel
Miche é conhecido por animar as
sons que fizeram a cabeça dos
noites com os so
adolescentes que viveram a época
jovens e adolesc
da Disco Music.
Os ingressos para
par essa festa podem ser
no Clube ou
adquiridos diretamente
direta
nas lojas Vizzent Calçados e Suzzara.
sobre o preço podem ser
Informações sob
Secretaria Social do IC ou pelo
obtidas na Secre
3834-2399.
telefone (19) 38
Vale lembrar que para esse evento a entrada
de menores de 116 anos será proibida

ianças, jovens
ação que vai ajudar muitas crianças,
xílio.
e adultos que precisam de auxílio.
Isso ocorre porque a festa é feita em prol
das entidades Casa da Mulher,r, Educandário
Deus e a Natureza, Irmã Dulce,, Lar de Velhos
Emmanuel, Volacc, Lions Club e Rotary Clube.
onsumir as diPara ajudar o público pode consumir
icas que serão
versas opções de comidas típicas
tidades, como
vendidas nas barracas das entidades,
o sanduiche de linguiça, o cachorro
achorro quente, pastéis, churrascos, milho verde, pipoca,
vinho quente, quentão e os diversos
iversos doces.
As crianças também podem colaborar ao
brincar na barraca da pesca,, que oferece
uma diversidade de brindes.
Os ingressos para a Festa Junina
nina do IC podem ser obtidos diretamentee na Secretaria Social do IC. Informações sobre valores
pelo telefone (19) 3834-2399.

Invista em propaganda
e não fique para trás

F2design

17
anos

publicidade e propaganda
Identidade Corporativa, Catálogos, Folders, Flyers,
Outdoor, Banners, Diagramação de Revistas e Jornais,
Anúncios, Marketing e Planejamento,
Assessoria de Imprensa, Webdesign e Redes Sociais
Rua Tuiuti, 669 - Centro - Indaiatuba/SP - Tel: (19) 3875-5823 - Email: atendimento@agenciaf2.com.br -

www.facebook.com/agenciaF2
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Aconteceu no Indaiatuba Clube
Confira alguns dos acontecimentos que marcaram os primeiros quatro meses do ano no Clube

FEIJÃO COM SAMBA
Como já é tradicional no IC o mês de
janeiro começou com tudo com a 13ª
edição do Feijão Com Samba, maior
evento pré-carnaval da região que
nesse ano apresentou a escola União da
Ilha do Governador do Rio de Janeiro.
No mesmo dia os associados também
puderam curtir o show do cantor
Naninha que esquentou o clima para a
apresentação da escola.

CARNAVAL 2015
Com a abertura feita pelo Carnaval da
Saudade, o Carnaval 2015 do Indaiatuba Clube foi um sucesso. As três noites,
duas matinês e o Carnaval das Bonecas
ﬁzeram a alegria dos foliões do Clube e
convidados de toda a região que aproveitaram a maior festa popular do Brasil
no Salão Social do IC. O Grupo Som Especial animou todos os dias. Já o Carnaval
das Bonecas agitou o parque aquático
do IC com o desﬁle que escolheu as três
bonecas mais bonitas.

BOTA FORA DE FÉRIAS
Entre os dias 19 e 24 de janeiro a Diretoria de Esportes do Clube realizou a
24ª edição do Bota Fora de Férias, principal evento de despedida das férias da
cidade. Os associados e associadas mirins puderam se divertir durante cinco
dias com muitas brincadeiras, gincanas,
jogos, eventos nas piscinas e a festa de
encerramento, onde todos curtiram a
“baladinha” de despedida.

DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
Um café da manhã especial e o sorteio de
vários brindes marcaram a comemoração
do Dia Internacional da Mulher no IC. Realizado no dia 15 de março, o evento ofereceu
as associadas e convidadas um saboroso e
variado café da manhã preparado pela Padaria A Real. Após as guloseimas as mulheres participaram de um sorteio de brindes
oferecido pelos patrocinadores Gê Beleza,
Mary Kay, Zen Spa & Estética, Loja Yes Cosmetic, Munize Bijouterias Finas, Faculdade
Max Planck, Onodera Estética, Loja Puket,
Polishop, Lucia Ramos Lingiere, Bioextratus,
Nipon, Belle Sante Instituto Odontológico e
Red Ballon.

HORÁRIO DE VERÃO
Com o objetivo de proporcionar uma
maior comodidade para os associados,
o Indaiatuba Clube funcionou em um
horário especial durante toda a vigência
do Horário de Verão brasileiro, que terminou no dia 21 de fevereiro. Durante quase quatro meses o Clube funcionou em
horário estendido, assim como a sala de
musculação, possibilitando que os associados tivessem mais tempo para curtir as
nossas dependências.

O Sócio Amigo
está de volta
Traga seu amigo para o
Indaiatuba Clube. Quando
mais associados o Clube
tiver, mais vantagens o
associado terá dentro do IC.
Consulte o regulamento na
Secretaria do Clube.

De
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Lajes Treliçadas
Mourões para Cercas
Pergolados
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3875-6099 / 3885-1807
Rua Pedro Américo, 114 - Bairro Cidade Nova - www.lajesferrari.com.br
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VI encontro de Capoeira
movimentou o Clube

Festival de natação reuniu
crianças e adolescentes no IC

M

Indaiatuba Clube realizou no dia 28 de
março mais uma edição do já tradicional Festival de Natação, evento que reuniu
dezenas de associados e convidados no
parque aquático do IC.

nho, pré-mirim, mirim, infantil I e II e juvenil,

Além dos meninos e meninas que frequentam as aulas de natação oferecidas pelo
Clube, o festival também contou com a
presença de alunos de clubes, colégios e
condomínios da cidade que foram convidados a participar do evento, como o Colégio Polo Educacional, Condomínio Villagio
e o Clube 9 de Julho.

de outros locais da cidade.

Divididos nas categorias pranchinha, peixi-

tas diretamente na Secretaria de Esportes.

ais uma vez o Indaiatuba Clube foi
palco de um importante evento esportivo para a cidade e região. No dia 28 de
março o Salão Social recebeu a sexta edição do Encontro Infantil de Capoeira.
Nesse dia, associados do IC e alunos de outras academias de Indaiatuba e de cidades
da região puderam participar de uma integração e troca de conhecimento, já que
além do Mestre Claudinei, responsável pelas aulas do Clube, mestres de outras cidades também participaram.
Além dos associados o encontro desse ano
recebeu crianças de Elias Fausto, Cerquilho,
Sumaré, Sousas (Campinas), Americana,

Santa Bárbara D’Oeste, Monte Mor, Campinas, Piracicaba, Mauá e São Paulo.
Logo após as rodas de capoeira, os meninos e meninas, que ﬁzeram a doação de
brinquedos que foram entregues para a
entidade Irmã Dulce, puderam concorrer
ao sorteio de ovos de páscoa que aconteceu loco após o evento.
As aulas de Capoeira no Indaiatuba Clube
acontecem as segundas e quartas-feiras na
Sala Fitness 3. Para os alunos entre 6 e 12
anos das 18h30 às 19h40 e para acima de
13 anos entre 19h40 e 20h50.
Os interessados devem procurar a Secretaria de Esportes para realizar a matrícula.

O

todos os participantes receberam medalhas pela participação no evento que teve
como objetivo fazer com que os alunos do
IC pudessem interagir com os nadadores
As aulas de natação do Indaiatuba Clube
acontecem sempre às terças e quintas-feiras, em vários horários pela manhã, tarde e
noite. Os horários podem ser obtidos diretamente na Secretaria de Esportes.
As inscrições para a natação devem ser fei-

ABERTURA

Torneio início abre campeonatos de futebol society
P

ela primeira vez o Indaiatuba Clube realizou um evento para promover a abertura dos dois campeonatos de futebol society. No dia 15 de março, as equipes da
Copa Atlanta de Futebol Master e da Copa Loucos Por Esporte de Futebol Veterano
participaram do Torneio Início.
Divididas em suas categorias, as equipes se enfrentaram em jogos eliminatórios com
apenas um tempo de 20 minutos que ajudaram a promover as duas competições
que começaram no dia 22 de março.
Após os setes jogos de cada campeonato o time da Clínica São Camilo venceu o

torneio Master e o Criar Filmes/Tromba D’Água foi o campeão entre os Veteranos.
Na ﬁnal do Master o time do São Camilo venceu o J.Ferres na disputa por pênaltis
por 1 a 0 e o Criar Filmes/Tromba D’Água fez 5 a 4 no Loucos Por Esporte, também
nos pênaltis.
Logo após o último jogo os jogadores e demais associados puderam aproveitar o
domingo com um churrasco e o show do Grupo de Samba UM QUE que se apresentou na área da churrasqueira do campo de futebol.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO

-LANCHE INCLUSO NA MENSALIDADE
-MÚSICA E MUSICALIZAÇÃO
-OFICINA DE TEATRO
-ED. AMBIENTAL
-EX. CORPORAL
-CAPOEIRA
MEIO-PERÍODO E PERÍODO INTEGRAL
CRIANÇAS DE 02 À 06 ANOS

-INGLÊS
-BALLET

RUA 7 DE SETEMBRO, 441 - CENTRO, INDAIATUBA

TEL: 39345554

06PATRIMÔNIO E OBRAS
Clube realiza diversas melhorias na estrutura
Com o objetivo de sempre buscar oferecer uma melhor estrutura para os associados, o Indaiatuba Clube, por intermédio da
Secretaria de Patrimônio e Obras, vem realizando diversas ações em todo o seu espaço.
Adequação da Sala de Alongamento
Espaço que já vem sendo utilizado pelos frequentadores da academia, a adequação da Sala
de Alongamento também é uma realização feita pela atual Diretoria visando o bem-estar
dos usuários, proporcionando um local mais adequado para a execução de alongamentos,
exercícios abdominais e outros.
Também na parte esportiva, a Secretaria de Patrimônio e Obras instalou novas torres de
iluminação na quadra de areia ao lado da Secretaria de Esportes, local bastante utilizado
para a disputa de jogos de vôlei de areia e futevôlei

Coberturas e paisagismo
Outras duas ações que podem ser facilmente visualizadas pelos associados são a reforma
do paisagismo em todos os jardins do Clube e a instalação das novas coberturas nas varandas do Salão Social

Novos sanitários do Parque Aquático
Iniciada no mês de abril, a maior delas acontece no Parque Aquático onde estão sendo
construídos os novos sanitários que vão atender todos os associados que utilizam as piscinas em dias de lazer ou durante as aulas de natação e hidroginástica que são oferecidas
aos associados.
Com um total de 120 m² construídos, os novos sanitários serão totalmente adaptados para
portadores de necessidades especiais e divididos entre o feminino e masculino.

Estacionamento para motos
Para a comodidade dos associados que possuem motocicletas, no estacionamento número 2, que tem acesso pela rua Domingos de Genaro Neto, foram construídas novas vagas
para motos que ﬁcam exatamente ao lado da portaria. Essa ação visa facilitar o acesso dos
sócios que passam a poder escolher por onde entrar no IC.

Faça sua festa no Clube
Você sabia que os associados do Indaiatuba Clube não
pagam para utilizar os três espaços com churrasqueira do IC?
Para fazer a sua confraternização nas churrasqueiras que
ficam ao lado do parque, quadras de tênis e campo de
futebol é muito fácil. Basta reservar a data junto a Secretaria
Social e apresentar a lista de convidados, que deve se limitar
a 50 pessoas, na semana que antecede o evento.

07 GALERIA

Patrícia, Felipe e Fabiana no Feijão
com Samba 2015

A associada Emanuelle Meirelles com a
medalha que conquistou no Festival de
Natação do Indaiatuba Clube

Ana Cristina, Kelen e Beatriz no Café da Manhã do
Dia Internacional da Mulher do IC

Felipe, Lucas, Guilherme e Gabriela aproveitaram o
Bota Fora de Férais do Indaiatuba Clube

Karina e Massao Kanesaki
prestigiando o Feijão com Samba

Luiz Felipe, Ulisses e Luis Henrique
Godoy prestigiaram o Festival de
Natação do Indaiatuba Clube

As amigas Solange Camarena e Paula Simone curtiram o
Carnaval da Saudade do Indaiatuba Clube

O casal Andréia e Luis Mosciate no
Feijão com Samba 2015 do IC

Sandra Ascoli e Mariana Albrecht

Bruno Marques e Yara Reina participaram do Encontro Infantil
de Capoeira do Indaiatuba Clube

Maurício e Lilian Ifanger no Carnaval da Saudade do
Indaiatuba Clube

14.06 | 16h00
Salão Social

MC Gui
e convidados

Rosana Pazini e Fabiano Sordilli
estiveram no Feijão com Samba
2015 do Indaiatuba Clube

Tarcísio e Neuza Hubert no Feijão com
Samba 2015 do Indaiatuba Clube

Fábio, Rafael e Evelyn Cassorla prestigiaram o
Encontro Infantil de Capoeira do Indaiatuba Clube

Jane e Fábio Zobbi curtiram o Carnaval da Saudade do
Indaiatuba Clube

Realização:

Elaine Toroli Ferrareto e Meire Alves no Café da
Manhã do Dia Internacional da Mulher do IC

João Vinceleto e Sandra Oliveira no Carnaval da
Saudade do Indaiatuba Clube

29.08 | 22h30
Salão Social
F2design

As amigas Tainá e Isabela
aproveitaram o Bota Fora de Férais

Diogo
Nogueira

Mais informações: www.facebook.com/dkshows
Local dos eventos: Indaiatuba Clube - Rua Dr. Oswaldo Cruz, 40 - Vila Rossignatti - Indaiatuba/SP

Apoio:

08 ESPORTES
COPA ATLANTA DE FUTEBOL
MASTER

AGENDA
Confira os eventos dos
próximos meses do Clube
Atlanta

Brasiltex

23 de Maio
Intercâmbio e troca de
faixa do judô
31de Maio
Festival Kids de Tênis

Loucos Por Esporte Master

Multifer

Renovação

13 de Junho
Noite do Flashback
14 de Junho
MC Gui ao Vivo
(evento com apoio do Indaiatuba Clube)

São Camilo

Claudio Diogo

J. Ferres

18 de Julho
58ª Festa de Aniversário
do Indaiatuba Clube
19 de Junho
Zumba Night no Arraiá
20 à 24 de Julho
Bota fora de férias

COPA LOUCOS POR ESPORTE
DE VETERANOS

25 de Julho
Show com Reinaldo
Príncipe do Pagode
(evento com apoio do Indaiatuba Clube)
2e2

Centrográﬁca

22 de Agosto
Batizado de Capoeira
29 de Agosto
Diogo Nogueira ao Vivo
(evento com apoio do Indaiatuba Clube)
Claro Empresas

Criar Filmes Tromba D’Água

Imóveis Indaiatuba

12 de Setembro
Festa do Havaí
na Primavera
com

Inimigos HP
e

Banda 5ª Avenida
Loucos Por Esporte Veterano

Casagrande

DB Cimentos

AGUARDANDO ANÚNCIO BALILLA

