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O Indaiatuba Clube deseja a todos seus associados, amigos e parceiros um

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo

02
2ADMINISTRAÇÃO
Ç
EDITORIAL

Um ano de muitos desafios e realizações

T

oda vez que nos encontramos próximos do final
de um ano acabamos fazendo uma reflexão sobre o que aconteceu durante os últimos 365 dias. O
que fizemos e o que deixamos de fazer geralmente
estão no topo da lista dos pensamentos daqueles
que tentam trabalhar em novas promessas para o
ano que está chegando.
Para o Indaiatuba Clube o ano de 2015 apresentou
uma série de desafios que fizeram com que toda a
equipe de funcionários, diretores e conselheiros tivessem que desempenhar o melhor papel na intenção de superá-los.
Na parte estrutural, por exemplo, o Clube teve o
desafio de adaptar quase que toda a sua estrutura
física as novas determinações de segurança, realizando uma série de mudanças. Com a construção
do novo vestiário, a reforma total da piscina menor
e parcial da média, o Parque Aquático também recebeu investimentos para que o associado possa
contar com a melhor estrutura.

Ações como essa e outras tantas feitas durante o
ano foram desafiadoras para a Administração do
Clube, principalmente por terem sido realizadas em
um período de adaptação geral do país.
Mas como todo desafio existe para ser superado, o
trabalho em conjunto de toda equipe fez com que
cada um deles, seja na parte esportiva, social, cultu-

Marcos Poli (Mug)

ral, estrutural ou administrativa fosse vencido.

Presidente

E é pensando nessa superação que já projetamos
muitas realizações para o ano de 2016, que para
nós do Indaiatuba Clube vai começar com muita

Paulo Roberto Ortelani

energia positiva com a festa do Réveillon, o Feijão

Vice-Presidente
Diretor de Cultura e Artes

Com Samba e o Carnaval.
Que todos tenhamos um final de 2015 repleto de
carinho e amor e que 2016 seja mais um ano para
transformar os nossos sonhos em realizações.

1º Secretário

Roberto Carlos da Silva

Reajustes Anuais - Taxas Fixas
Taxa de Manutenção Proprietário Familiar
Taxa de Manutenção Proprietário Individual
Titulares com 50 anos de clube - Familiar
Titulares com 50 anos de clube - Individual
Dependentes de 7 a 17 anos
Dependentes acima de 18 anos (**filhas solteiras)
Contribuintes de 18 a 30 anos (filhos)
Contribuintes de 31 a 59 anos (pais / sogros(as)
Contribuintes acima de 60 anos (pais / sogros(as)
Contribuintes de 7 a 12 anos (outros)
Contribuintes de 13 a 17 anos (outros)
Contribuintes acima de 18 anos (outros)
Taxa de Manutenção Sócio Usuário Familiar
Taxa de Manutenção Sócio Usuário Individual
Taxa Esportiva Familiar
Taxa Esportiva Individual
Taxa Esportiva Individual para Contribuintes (outros)
Fundo de Obras e Investimento

Roberto Wolf

Feliz 2016.

ADMINISTRAÇÃO
TAXAS

Conheça a Diretoria
Executiva do
Indaiatuba Clube

2015

2016

R$129,00
R$112,00
R$64,00
R$56,00
R$22,00
R$22,00
R$73,00
R$110,00
R$76,00
R$73,00
R$97,00
R$152,00
R$243,00
R$197,00
R$81,00
R$49,00
R$49,00
R$54,00

R$142,00
R$123,00
R$70,00
R$62,00
R$24,00
R$24,00
R$80,00
R$121,00
R$84,00
R$80,00
R$107,00
R$167,00
R$267,00
R$217,00
R$89,00
R$54,00
R$54,00
R$59,00

2º Secretário

ATENÇÃO PARA
OS HORÁRIOS DE
FUNCIONAMENTO DO
CLUBE NO FINAL DE ANO

24 e 25/Dez (Natal)
O clube não abrirá

Antônio Correa
1º Tesoureiro

João Felício Fiano
2º Tesoureiro

31 Dez (Réveillon)
A Administração fechará às
12h e o clube às 15h para os
preparativos do Réveillon

01 Jan (Ano Novo)
O clube não abrirá

José Tadeu Gomes Alves
Diretor de Patrimônio e Obras

Marcel Del Hoyo
Diretor Social
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Paulo Finatti
Diretor de Esportes
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Clube realiza festa do Réveillon 2016
P

ara celebrar as conquistas obtidas
no ano que está se encerrando e
comemorar a chegada do próximo ano,
o Indaiatuba Clube realiza no dia 31 de
dezembro a festa do Réveillon Verde e
Branco 2016.
Neste evento, que acontece no Salão
Social a partir das 22h, os associados e
convidados vão poder ser divertir com
as apresentações do VJ Ronaldo Ambiel
e do Vado Negri e Banda.
O serviço de buffet da festa será realizado pelo Restaurante Verona e possui
uma lista vasta de opções de entradas,
opções de saladas e prato principal,

sobremesa e bebidas. Na mesa de frios
os convidados e associados vão poder
saborear 10 opções enquanto será servida uma variedade de 14 salgados (fritos e assados).
Além das cervejas, refrigerantes, águas e
espumantes que serão oferecidos durante a noite as pessoas que participarem
do Réveillon Verde e Branco poderão levar vinhos e whiskys.
Os convites para a festa da virada do ano
já podem ser adquiridos diretamente na
Secretaria Social do IC, assim como as reservas de mesas. Informações pelo telefone (19) 3834-2399..

Para animar os associados e convidados, a festa desse ano será animada por Vado Negri e Banda e o VJ Ronaldo Ambiel

Acadêmicos do Salgueiro é atração do Feijão Com Samba
Sambista Dudu Nobre e Rainha da Bateria Viviane Araújo também se apresentam no evento

P

ara iniciar o ano de 2016 com muita energia positiva e alegria, o Indaiatuba Clube
realiza no próximo dia 10 de janeiro, a partir
das 12h, a 14ª edição do Feijão Com Samba,
maior evento pré-carnaval da região.
A principal atração da festa deste ano será o
Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, uma das escolas mais
populares do Rio de Janeiro e que é a atual
vice-campeã do Carnaval carioca, ﬁcando
atrás apenas da Beija-Flor por 0,4 pontos.

Com 45 integrantes, a escola irá se apresentar com passistas, baianas, o casal de
mestre sala e porta bandeira e a Bateria Furiosa do mestre Marcão, considerada uma
das melhores do Carnaval.
Uma das integrantes mais famosas da escola, a rainha de bateria Viviane Araújo
também se apresenta no palco do IC para
abrilhantar ainda mais a festa que vai lotar
o Salão Social.
No início de novembro o presidente do

IC, Marcos Poli e o presidente do Conselho, Luiz Ronaldo França, acompanhados
de membros da Diretoria Executiva do
Clube estiveram no Rio de Janeiro onde
acompanharam um ensaio técnico do
Salgueiro. “A escola tem uma estrutura de
primeiro mundo e a qualidade do ensaio
nos deixou muito entusiasmados com o
show que o Salgueiro vai fazer no Indaiatuba Clube”, revela o presidente.
Porém, para abrilhantar ainda mais a o Feijão Com Samba, antes da Salgueiro subir
ao palco os associados e convidados vão se
divertir com o show do sambista Dudu Nobre, que irá cantar os seus maiores sucessos.
E para completar o evento a feijoada será
servida pelo Restaurante Verona, responsável por servir o público nos últimos anos.
Os ingressos e abadás para esta festa já estão à venda e podem ser adquiridos diretamente na Secretaria Social do IC.

O sambista Dugu Nobre, que se apresentará no Feijão Com Samba

VERONA

A FURIOSA, como é conhecida a bateria da Acadêmicos do Salgueiro, que virá com sua rainha, a atriz Viviane Araújo

• Marmitex
• Lanches
• Porções
• Omeletes

• Pastéis
• Salgados
• Saladas
• Massas

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 40 (Dentro do Indaiatuba Clube) - Tel: (19) 3017-4251
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Carnaval no IC começa dia 5 de fevereiro
A

maior festa popular do Brasil acontece no Indaiatuba Clube a partir do dia
5 de fevereiro de 2016. O Carnaval no IC
será realizado em cinco datas e seis eventos que vão atender as crianças, adultos e
a terceira idade.
Sob o comando da Banda Faixa Nobre, a
festa começa na noite da sexta-feira, dia 5
de fevereiro com o já tradicional Carnaval
da Saudade, popularmente chamado de
Carnaval das Marchinhas. Neste dia a diversão acontece entre 21h e 2h.
No sábado, dia 6 e na segunda-feira, dia 8, o
agito começa um pouco mais tarde, a partir
das 23h e vai até às 4h com a Banda Faixa
Nobre tocando os maiores sucessos do axé,
samba, pagode, funk, sertanejo universitário, dentre outros.

As crianças vão fazer a festa em duas matinês que acontecem no domingo, dia 7 e na
terça-feira, dia 9. Nestes dois dias o Carnaval
começa às 15h e vai até às 18h.
Evento já tradicional entre os associados,
o Carnaval das Bonecas ocorre a partir das
10h30 do domingo, dia 7, quando os participantes se enfrentam em uma partida de
futebol bastante diferente.
Com o apoio da Gê Beleza, que mais um ano
será a responsável pela maquiagem das Bonecas, a festa começa no campo de futebol
e segue para a área de acesso do Parque
Aquático onde as Bonecas participam de um
desﬁle que irá eleger as três melhores participantes do ano.
Logo na sequência a festa será animada
pela Bateria Classe A.

CULTURA

Coral e orquestra do Bradesco se apresentam no IC

O

Indaiatuba Clube será palco de um
grande evento de música no dia 13
de dezembro. Pela primeira vez o Coral e
a Orquestra da Fundação Bradesco vão
se apresentar juntos fora da sede do grupo em São Paulo, inaugurando o Concerto de Natal do Clube.
Com a participação do Coral do IC, formado por associados, o evento será num
domingo e começa às 20h. Para participar os convidados e associados devem
trocar o convite por um litro de leite longa vida até o dia 12 de dezembro. A troca
ocorre somente na Secretaria Social do
IC entre segunda e sexta-feira, das 8h às
16h30 e aos sábados entre 8h e 11h.

Esse evento integra as festividades do
Natal 2015 do Indaiatuba Clube que começaram no dia 20 de novembro com o
Acendimento das Luzes de Natal, evento
onde os associados e convidados assistiram uma apresentação do Coral do IC e
foram apresentados à decoração natalina
que colocou o Clube no clima natalino
todos os anos.
Já no dia 6 de dezembro foi a vez das crianças se divertirem com a Chegada do Papai
Noel. Neste dia, além das brincadeiras e
diversas atrações oferecidas pelo Clube, as
crianças também receberam o “bom velhinho” que fez a distribuição de brindes.
Formado por 100 alunos da Fundação,
o Coral do Bradesco vem há 10 anos se

apresentando em diversos eventos. Assim
como o Coral do IC, o do Bradesco também conta com a regência da maestrina
Sônia Di Morais.
A qualidade do trabalho realizado ao longo
dessa década fez com que o Coral do Bradesco se apresentasse em grandes eventos
como o Festival de Inverno de Campos do
Jordão. Neste ano o grupo abriu o evento
com a apresentação de 10 músicas do vasto
acervo brasileiro. A apresentação ao ar livre
aconteceu na Praça do Capivari.
Com repertório da música brasileira o Coral da Fundação já gravou dois CDs.
Iniciada em 2011, a Orquestra da Fundação Bradesco é formada por 43 alunos do

Jardim Conceição, em São Paulo, entre 11
e 18 anos.
A orquestra é formada por 15 violinos
I, 12 violinos II, 8 violas e 8 violoncellos
e em junho deste ano fez sua primeira
apresentação com o Coral da Fundação
Bradesco, no projeto “Café com música”,
que consiste em um ensaio aberto na
cidade de Deus e uma apresentação na
escola do Jardim Conceição.
Composto por associados, o Coral do IC é
uma criação da Secretaria de Cultura e Artes e realiza ensaios todas as segundas-feiras, a partir das 19h, no Espaço Órion. Para
participar não é necessário saber cantar e
as inscrições podem ser feitas diretamente
na Secretaria de Esportes.

• EVENTOS
• CONFRATERNIZAÇÕES
• CASAMENTOS
• FESTAS EM GERAL

TEL: 19 99771-4519

/RONALDO.AMBIEL
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Durante as férias das 21 modalidades os associados podem usufruir da academia que possui aparelhos modernos para cada exercício

DESCANSO

Professores de 21 aulas entram em férias dia 14 de dezembro

C

om o objetivo de conceder o direito de férias aos professores responsáveis pelas diversas aulas esportivas oferecidas pelo Indaiatuba Clube, a partir do dia 14 de dezembro 21
modalidades estarão suspensas até o dia 13 de
janeiro de 2016 (confira a lista ao lado).
Durante esse período somente as aulas na
academia de musculação e piscina acontecem
normalmente.
Por este motivo a Diretoria de Esportes do IC
orienta os associados que frequentam as modalidades em férias que se programem durante este período. Os que tiverem interesse, as
aulas nas piscinas e os diversos exercícios que
podem ser realizados na academia são ótimas
opções para suprir as aulas durante as férias.

Clube realiza festival
de natação em março

Confira abaixo a lista com os professores e aulas em férias
Alessandra - Pilates
Renata – Pilates
Lucio -Futsal
Donizetti – Zumba, ginástica da melhor
idade e Step
Luciana – Spinning, In Dance e Zumba
Marcelo Teigon – Zumba e Power Mix
José Carlos - Yoga
Jackeline – Yoga
Tuba - Tênis

Clodoaldo - Spinning
Claudinei - Capoeira
Brasil - Jazz
Eliana – Dança De Salão
Patricia – Dança de salão
Fábio - Judô
Guilherme – Vôlei e Basquete
Jonathas -Treinamento Funcional
Andréa – Hidroginástica e ginástica Local

Inscrições para futebol 2016
vão até 14 de dezembro

O

Indaiatuba Clube realiza no dia 12
de março a edição 2016 do Festival de Natação que terá disputas em
nove categorias.
Para se inscrever os associados devem procurar a Secretaria de Esportes ou se informar com o professor Ulisses, responsável
pela modalidade. As inscrições devem ser
feitas até o dia 26 de fevereiro.
As crianças nascidas entre 2009 e 2012
estão na categoria pranchinha e peixinho. Entre 2007 e 2008 na Pré-Mirim,
de 2005 a 2006 no Mirim e entre 2003 e
2004 no Infantil I.
Pela Infantil II os nadadores precisam ter
data de nascimento entre 2001 e 2002,
pelo Juvenil entre 1999 e 2000 e o Adulto entre 1978 e 1998. Por ﬁm, no Máster
os competidores precisam ter nascido
abaixo de 1977.

O

s associados interessados em participar dos dois campeonatos de futebol
society que o Indaiatuba Clube realiza já
podem se inscrever para as competições
que devem começar no ﬁnal do mês de
fevereiro de 2016.
Tanto para os adultos quanto para os
veteranos a inscrição deve ser feita diretamente na Secretaria de Esportes até o
dia 14 de dezembro.
Finalizada a parte das inscrições os associados serão divididos nas duas cate-

gorias para a realização do sorteio das
equipes, que deve ocorrer ainda em dezembro, no dia 20.
Com todas as ações realizadas a Comissão
Organizadora vai determinar a divisão
dos grupos e elaborar a tabela com todas
as datas, da abertura até a grande ﬁnal
dos dois campeonatos.
Em 2015 a competição de atletas máster
foi vencida pelo time do Colégio Renovação e o veterano teve como campeão o
Casagrande Turismo.

Janeiro é mês de
Bota Fora de Férias
para a criançada
O mais tradicional evento de
despedida das férias de verão
de Indaiatuba já tem data para
acontecer. O primeiro Bota Fora
de Férias de 2016 será entre os
dias 25 e 29 de janeiro.
Para participar os associados
mirins já podem se inscrever
diretamente na Secretaria de
Esportes. As inscrições acontecem até o dia 20 de janeiro.
Além de toda estrutura que o
IC já oferece aos seus associados, como o parque de diversão, parque aquático, quadras
poliesportivas, campo de futebol, sala de jogos, dentre
outros, para este Bota Fora os
participantes poderão brincar
e se divertir com os jogos de
verão que serão preparados
exclusivamente para o evento
e os brinquedos infláveis que
serão espalhados pelo Clube.
Durante o dia de encerramento, sexta-feira (29), ao final das
atividades um show de mágicas
será apresentado os associados.

06PATRIMÔNIO E OBRAS
Clube realiza importantes obras estruturais
V

isando sempre oferecer as melhores
condições de uso das dependências
para os associados, o Indaiatuba Clube
realiza, periodicamente, diversas e importantes ações que visam garantir a
qualidade da estrutura que é oferecida
nos vários espaços existentes.
Para conseguir o AVCB (Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros), documento
obrigatório e renovável anualmente que
é exigido pela Prefeitura para a obtenção
do alvará de funcionamento, a Diretoria
de Obras do IC realizou uma série de melhorias em diversos setores.
Foram trocadas 440 tomadas para atender o novo padrão, todos os locais com
rampas e escadas, internos e externos
receberam corrimão e guarda-corpo e
foi executada a revisão de todo o sistema
de alarme de incêndio que, dentre uma
série de mudanças, contou com a troca
da central de alarme digital endereçável,
a colocação de 13 unidades blindadas de
alarme, outras 13 sirenes e 60 luminárias
de emergência.
A rota de fuga do Restaurante Aquário
foi modiﬁcada com a instalação de uma
porta folha dupla com barra “anti pânico”,
todos os hidrantes do Clube tiveram os
esguichos trocados por modelos regu-

láveis e a sinalização de emergência foi
revisada para atender o novo padrão.
Outra relevante ação estrutural realizada
em todo o Clube foi a eliminação de vazamentos da rede de distribuição de água
dos reservatórios. Com todo o trabalho realizado o IC conseguiu uma autossuﬁciência
do abastecimento de água e praticamente
eliminou a necessidade de complementação da água através de fornecimento externo, evitando a compra de uma média de
150.000 litros de água por semana.

Piscinas
Um dos espaços que mais recebeu melhorias nos últimos meses foi o Parque Aquático. A obra mais signiﬁcativa foi a construção dos novos vestiários/sanitários, espaço
totalmente adaptado para portadores de
necessidades especiais. Com 130m², o prédio também conta com a nova sala de controle de acesso às piscinas.

A construção do novo vestiário e sanitários garante maior comodidade aos associados que utilizam o Parque Aquático

Dentro do Parque a piscina pequena foi totalmente reformada e a piscina média passou por reforma parcial para a contenção
de vazamentos. Os aquecedores e ﬁltros
das três piscinas passaram por manutenção e o paisagismo foi revitalizado.

Outras importantes melhorias realizadas nos últimos meses
• Limpeza geral de árvores, coqueiros,
cercas vivas com remoção de 25 caçambas de entulho.

• Reforma geral da jardinagem em diversos pontos (próximo à sauna, secretarias, quadras de areia, etc).

• Substituição dos vidros laminados dos
domos de iluminação do Salão Social
por policarbonato, material de maior
flexibilidade e resistência.

• Reforma total das quadras de tênis de
campo incluindo retrabalho no saibro
para correção da inclinação de drenagem das águas de chuva nos fundos
das quadras, substituição das fitas de
demarcação, substituição das lonas de
fundo das quadras 3 e 4 e pintura geral
dos alambrados.

• Revisão geral com troca de vários espelhos na academia, salas de ginásticas e camarins.
• Atualização e troca de adesivos danificados das “árvores de sinalização” e
placas informativas.
• Substituição de lonas das duas tendas da
área externa do parque aquático.
• Substituição das divisórias das áreas
de tênis de mesa, squash e judô por
modelos mais reforçados.

A piscina infantil do Clube passou por uma reforma geral em toda a estrutura

• Substituição progressiva das lâmpadas de flúor por lead, visando
economia de energia.
• Instalação de tela de proteção na
parte alta do alambrado do campo
society evitando saída das bolas e
consequente danos pessoais e às
instalações da churrasqueira.
O sistema de combate a incêndio do clube foi totalmente reestruturado e atende todas as normas de segurança

07 GALERIA

Julia, Armando e Bruna na Festa do Dia das Crianças do
Indaiatuba Clube

Kelly, Natalie, Gustavo e Sarah na Festa do Dia das Crianças
do Indaiatuba Clube

Carlos, Rodrigo, Carioca e Tutu na festa de Encerramento do Ano
Esportivo do Indaituba Clube

Mariana Parizoto e Marcelo Ripabelo no Baile
do Hawaii do Indaiatuba Clube

Patrícia Costa e Soraia Scatolin
na festa de Encerramento do Ano
Esportivo do Indaituba Clube

Iara Toma e Mário Takeshe na festa
de Encerramento do Ano Esportivo do
Indaituba Clube

O ex-presidente do IC Marcos Von Ah e a esposa Rosa com o Grupo Fundo de Quintal,
atração do Baile do Hawaii

Lucy, Wolf, Denise, Gabriela e Victor no Acendimento das Luzes de
Natal do Indaiatuba Clube

Ana, Selma e Léa no Acendimento das Luzes de
Natal do Indaiatuba Clube

Letícia, Charles e Lorenzo na Festa do Dia das Crianças do
Indaiatuba Clube

O Diretor de Esportes do IC Paulo
Finati, a esposa Deise e a ﬁlha
Manuela

Paulo Sorrentino e Candida Luiza
Carvalho na festa de Encerramento do
Ano Esportivo do Indaituba Clube

Júlia, Amanda e Nanci no Baile do Hawaii do
Indaiatuba Clube

Malu, Felipe, Sandra, Isabella e Fábyo no Acendimento
das Luzes de Natal do Indaiatuba Clube

Silvéria Pereira e Eunice Beretta no Acendimento das Luzes
de Natal do Indaiatuba Clube

• Vidros comuns e temperados
• Espelhos sob medida
• Box em vidro temperado
• Tampos de mesa

Faça um
orçamento conosco!
Rua 24 de Maio, 855 - Centro - Indaiatuba/SP - Tel: (19) 3834-3786 • (19) 3835-2550 • (19) 3894-2854

08 ESPORTES

O Indaiatuba Clube parabeniza o Casagrande Turismo, campeão da Copa Loucos por Esporte de Futebol Society Veteranos

O Indaiatuba Clube parabeniza o Colégio Renovação, campeão da Copa Atlanta de Futebol Society Master

