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Para você que  já deve tá agoniado com todo esse frio, querendo tomar um bom banho de piscina, levar um solzinho, 

reunir os amigos pra tomar aquela cerveja bem gelada ou simplesmente curtir o domingo com a família, o lugar certo para 

se fazer isso é no Clube Intermunicipal de Caruaru.

Domingo já tem cara de pagode, cerveja e feijoada. E tudo isso num lugar que é tranquilo, com segurança e conforto como 

o CIC, aí é que é bom. 

Agora em setembro, no dia 28, haverá a Abertura de Verão, evento social que será realizado na área da Piscina e do 

Alimentos e Bebidas (quiosque). Haverá muita cerveja gelada, muito pagode e samba com o Grupo Nuwe, e além da 

feijoada, haverá outros petiscos. Não deixe de vir aproveitar com sua família. Mais informações na Administração do Clube.

No dia 17 de agosto, o CIC preparou uma manhã especial para 

comemorar o Dia dos Pais. Houve um café da manhã antes de 

iniciar as atividades, e em seguida aconteceram atividades 

competitivas para que os pais participassem com seus filhos. Os 

educadores físicos, Phelipe e Lucicleide, prepararam atividades no 

Salão de Festas, Sala Multifuncional e no Campo de Futebol, as 

quais deixaram os participantes satisfeitos. Ao término do evento, 

os pais entregaram medalhas aos filhos. Confira as fotos no 

Facebook ou no site do Clube.

Atenção tenistas do CIC! O torneio que iria acontecer no mês de 

agosto foi adiado para o mês de setembro.

As inscrições estão sendo feitas com os professores de tênis, no 

valor de R$ 30,00 cada. 

A competição terá início no dia 22 e a previsão para o término é no 

dia 29 de setembro. 

Haverá premiação para o 1º e 2º colocado. Poderão participar as 

classes: Feminino, iniciantes, 5ª, 4ª e 3ª classe.

Faça já sua inscrição.
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