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Editorial

Agenda de
eventos

recheada
No dia 21 de março, te-

remos a primeira edição de 
2020 do Projeto Live Mu-
sic. Em 2019, promovemos 
cinco edições desse even-
to que oferece shows de 
excelente qualidade, com 
ótimas bandas e uma gran-
de estrutura de som e luz. 
Quem já compareceu certa-
mente aprovou. Neste ano, 
estamos escolhendo com 
ainda mais cuidado as atra-
ções que vamos oferecer. E 
outras novidades também 
devem aparecer em relação 
ao formato, sempre bus-
cando o objetivo de trazer o 
melhor que estiver ao nos-
so alcance para o associado. 
Para abrir a temporada do 
Live Music, optamos pela 
Classical Queen, banda que 
já rodou pela América La-
tina interpretando com in-
crível competência os clás-
sicos de Freddie Mercury e 
companhia. Com certeza, 
será um showzaço! Além 
do Live Music, muito mais 
vem por aí, como é possível 
constatar na programação 
aí ao lado. Este ano prome-
te muitas opções para os 
nossoclubinos. É só ficar li-
gado na nossa agenda!
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Classical Queen no Live Music
Abertura do evento, que acontecerá no dia 21 de março, será da banda The Flapjacks

O Projeto Live Music do 
Nosso Clube chega no dia 
21 de março à sua 6ª edição 
prestando mais um tributo a 
Freddie Mercury, Brian May, 
Roger Taylor e John Deacon. 
Para homenagear o lendário 
quarteto, foi convocada a 
Classical Queen, banda es-
colhida para tocar na pré-
-estreia do filme “Bohemian 
Rhapsody”, no Allianz Park, 
em São Paulo. Formado por 
Antônio Lobato nos vocais, 
piano e guitarra, Fernando 
Gamba na guitarra, Júlio 
Abrileri no baixo e Ander-

Banda Classical Queen
son Macedo na bateria, o 
grupo já realizou mais de 
800 shows na América La-
tina e participou de vários 
programas de TV.

“We Will Rock You”, “We 
Are The Champions”, “I 
Want to Break Free” e mais 
uma extensa lista de suces-
sos são reproduzidas pela 
Classical Queen com impres-
sionante fidelidade ao Que-
en original. A apresentação 
no Nosso Clube, prometem 
seus integrantes, vai arre-
piar não só os fãs de Freddie 
Mercury e companhia, mas 

todos aqueles que gostam 
de ótimas canções impeca-
velmente interpretadas.

Com início às 21 horas, 
no Salão Social, a 6ª edição 
do Projeto Live Musicterá 
abertura da banda The Flap-
jacks, quarteto que sempre 
surpreende até os ouvidos 
mais exigentes com sua se-
leção de pop e rock nacional 
e internacional, em especial 
dos anos 80 e 90. Realiza-
do em parceria com a GPS 
Marketing e apresentando 
uma impactante estrutura 
de som e luz, o evento tem 

ingressos do 1º lote a R$ 
10,00 para associados do 
Nosso Clube e R$ 25,00 para 

não sócios. As mesas saem 
por R$ 40,00. Vendas na se-
cretaria do clube.

3ª Pool Party tem música e brinquedos no dia 7
A Pool Party, que vai se 

tornando um dos eventos 
mais aguardados do calen-
dário do Nosso Clube, che-
ga à 3ª edição no dia 7 de 
março. A festa no parque 
aquático segue a receita 
que nos últimos dois anos 
agradou em cheio os nos-
soclubinos, com muita mú-
sica e brinquedos. O som 
ao vivo ficará por conta da 
banda Kalu in Trâmite e seu 
samba-rock cheio de groo-
ve. Música eletrônica com 
DJ vai elevar ainda mais a 
animação. 

Para as crianças, a diver-
são também estará garanti-
da com vários brinquedos 
e brincadeiras promovidas 
pela equipe de recreadores 
da Recriando. Não sócios 
também podem participar 
da Pool Party adquirin-
do convites, que custam 
R$ 40,00 (individual) e R$ 
70,00 (casal). Menores de 
14 anos não pagam.

Brinquedos na piscina e
banda Kalu in Trâmite
vão garantir muita
diversão na Pool Party

Divulgação

Fotos: Wagner Morente
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Duas semanas divertidas
Super Férias 2020 proporcionaram muitas atividades para as crianças em janeiro

As Super Férias 2020 do 
Nosso Clube levaram muita 
diversão para as crianças em 
janeiro, com duas semanas 
repletas esportes, jogos pré-
desportivos, recreação, gin-
canas, brincadeiras na pisci-
na e várias outras atividades 
desenvolvidas pelos recrea-
dores da Recriando. Foram 
dias inesquecíveis.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Edição especial do Recanto Musical no solário
O dia 24 de janeiro foi 

de muita animação no Nos-
so Clube. Com uma edição 
especial junto às piscinas, o 
Recanto Musical teve som 
ao vivo com o duo Compacto 
Duplo, que apresentou clássi-
cos do rock, pop e flashback 
em formato acústico. Para 
as crianças, a noite também 
foi de muita diversão com as 
brincadeiras que os recrea-
dores da Recriando promo-
veram.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Fotos: Wagner Morente

Fotos: Wagner Morente
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Rolê de Férias na boate
DJ Freeway e grupo Style Dance fizeram a festa dos jovens em balada na La Chouette

O DJ Freeway comandou a 
super balada Rolê de Férias no 
dia 24 de janeiro, na La Chou-
ette. O evento aconteceu em 
ambiente saudável, sem ven-
da de bebida alcoólica, e con-
tou com show do grupo Style 
Dance, que vem fazendo mui-
to sucesso em toda a região 
com suas coregrafias de funk, 
axé e outros ritmos.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Fotos: Wagner Morente

Muita música ao vivo nas Tardes de Sábado
Fotos: Wagner Morente

As Tardes de Verão de 
janeiro do Nosso Clube fo-
ram encerradas com muito 
samba. No dia 25, o grupo 
Samba Raiz agitou as pis-
cinas com uma seleção de 
grandes clássicos do ritmo. 
Além do grupo Samba Raiz, 
as bandas Rock You e The 
Flapjacks também passa-
ram pelo palco do solário 
nas tardes mais quentes do 
ano.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Para relaxar e
cuidar da saúde

Nosso Clube oferece saunas seca e a vapor para homens
e mulheres; médico orienta sobre modo correto de usar

DivulgaçãoUm espaço para relaxar,
bater um papo descon-

traído, saborear lanches e 
porções, tomar uma cerveja 
bem gelada e que, além da 
mente, faz bem também para 
o corpo. Tudo isso está à dis-
posição dos interessados nas 
saunas masculina e feminina 
do Nosso Clube. Para os ho-
mens, a sauna funciona de 
segunda a sexta, das 17 às 
22 horas, e aos sábados, das 
14 às 19 horas. Já a sauna fe-
minina recebe as usuárias às 
quartas-feiras, a partir da 17 
horas. Também é possível uti-
lizá-la às sextas, com agenda-
mento prévio na secretaria. 

Estão à disposição dos 
frequentadores sauna seca 
e úmida, duchas, incluindo a 
escocesa, que dispõe de vá-
rios jatos d’água, e sala de 
relaxamento com bar e TV. O 
clínico geral e pneumologista 
Danilo Gullo Ferreira diz que, 
por ter propriedades vasodi-
latadoras, a sauna ajuda a eli-
minar toxinas do organismo. 

Área de descanso na
sauna masculina

“Também pode trazer benefí-
cios à pele e, no caso da úmi-
da, ao sistema respiratório”, 
afirma. O médico, porém, 
recomenda avaliação médica 
antes de frequentar a sauna e 
aconselha que ela seja utiliza-
da com moderação, tanto no 
tempo de permanência quan-
to na frequência, que não 
deve ser diária. A taxa para 

os associados usufruírem das 
saunas nossoclubinas, com 
direito a toalha, sabonete e 
chinelo, é de R$ 6,00 a diária 
ou de R$ 36,00 pelo pacote 
mensal. Com apresentação 
de associados, os não sócios 
também são permitidos. Para 
eles, a taxa de segunda, sexta 
e sábado é de R$ 28,00 e de 
terça a quinta de R$ 20,00.

Visando a segurança dos 
nossos associados, desde 
fevereiro o Nosso Clube 
não aceita o pagamento 
de boletos na secretaria. 
A quitação deve ser efe-
tuada na rede bancária ou 
por débito em conta. Vale 
lembrar que nossos bole-
tos são registrados e po-
dem ser pagos em até 60 
dias após o seu vencimen-
to, sem a necessidade de 2ª 
via. Os boletos são envia-
dos via e-mail com 15 dias 
de antecedência em rela-
ção à data de vencimento e 
também via Correios. Para 
mais esclarecimentos, con-
tate nosso Departamen-
to Financeiro pelo e-mail 
financeiro@ nossoclube.
com.br ou pelo telefone/
WhatsApp 99875-1342.

Yoga

A professora de yoga do Nosso Clube, Dail Assumpção, reuniu 
em dezembro seus alunos para a tradicional confraternização 
de final de ano. Há várias opções de dias e horários para a 
prática de yoga no clube. Confira no site www.nosso clube.
com.br ou na secretaria.

Bocha
Nosso Clube disputa
dois torneios no ano

Limeira foi a sede de mais 
uma edição do Torneio de 
Duplas realizado, pelo 3º ano 
consecutivo, pela Federação 
Paulista de Bocha e Bolão. As 
disputas reuniram 96 duplas 
de todo o Estado de São Pau-
lo nos dias 1º e 2 de fevereiro, 
nas canchas do Nosso Clube, 
Gran São João e Internacio-
nal. O primeiro dia teve a fase 
de grupos, que classificou 48 
duplas para a etapa dos ma-
ta-matas. As seis melhores 
ficaram para a fase final, que 
definiu os campeões. 

O título ficou com a du-
pla formada por pelos xarás 
Luciano, de Avaré, que tive-
ram como vices Choquito e 
Kelven, de São Paulo. Na 3ª 
colocação ficaram Beto e Zui, 
de Lençóis Paulista, seguidos 
de Bigo e Spock (São Paulo), 
Márcio e Goiano (Sertãozi-
nho) e Zé Vicente e Milaneze 
(Piraju). 

METROPOLITANO 
E COPA UNIÃO 

O primeiro compromisso 

da equipe de bocha nosso-
clubina neste ano é a Copa 
União, que teve início no dia 
29 de fevereiro. O Nosso Clu-
be fechou uma parceria com 
o clube CSU, de Rio Claro, 
entrando com duas equipes. 
Uma delas terá mando de 
jogo no Nosso Clube e a ou-
tra, em Rio Claro. O torneio 
seguirá até novembro, com 
jogos mensais, aos sábados 
pela manhã. 

Os nossoclubinos tam-
bém disputarão o Campe-
onato Metropolitano, que 
reunirá as equipes que dis-
putam a Liga Campineira e 
a Liga Ituana. Serão 22 equi-
pes, divididas em dois gru-
pos, nos quais se enfrenta-
rão em jogos de ida e volta. 
As quatro melhores de cada 
chave se classificam para a 
fase final. O campeonato co-
meçará no dia 7 de março e 
se estenderá até dezembro. 
A equipe de bocha do Nos-
so Clube tem apoio de Rede 
Graal, Sid Soluções Contá-
beis, Con Art Alimentos e 
Construtora Ponzo.
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Judocas são graduados
Turmas infantil e juvenil receberam novas faixas após aprovação em exame

As turmas infantil e ju-
venil das aulas e treinos de 
judô do Nosso Clube partici-
param no dia 29 de novem-
bro da Cerimônia de Gradu-
ação, quando os alunos que 
conseguiram bom desempe-
nho no Exame de Gradua-
ção, realizado em setembro, 
receberam as novas faixas. 
O exame é divido em provas 
teórica e prática e a avalia-
ção é feita de acordo com a 
graduação e a faixa etária. 
“A Cerimônia de Graduação 
consagra todo o aprendiza-
do que os alunos tiveram du-
rante o ano”, explica o pro-
fessor nossoclubino Leandro 
Mitsuo Takada. 

A Mesa de Honra foi for-
mada pelo diretor de Artes 
Marciais do Nosso Clube, 
Carlos Eduardo Higa; pelo 
mestre Nelson Higa, referên-

Divulgação

Atletas que se
graduaram e

mestres do judô

cia do esporte limeirense; 
por Paulo Rachioni, aluno 
faixa preta 1º Dan; e por Ro-
dolpho Lavoura, sensei res-
ponsável pelo judô na cida-
de de Artur Nogueira. Carlos 
Higa parabenizou os judocas 
pela dedicação nos treina-
mentos e Rachioni falou so-
bre a disciplina e o respeito 
que o judô desenvolve em 
seus praticantes. 

Takada explicou que os 
alunos são avaliados cons-
tantemente, pela participa-
ção, dedicação, desempenho 
e frequência nas aulas. Ra-
fael Frasseto Rufino, Breno 
Terossi Carvalho dos Santos, 
Guilherme Buck Francischet-
ti e Francisco Felippe Becker 
Lidman receberam o prêmio 
de Destaque do Ano. Essa 
premiação é uma forma de 
incentivar todos os alunos a 

se dedicar e dar continuida-
de nos treinos. 

Ao todo, 17 alunos foram 
contemplados com novas fai-
xas, na presença de seus fa-

miliares. Bruno Bertin Rodri-
gues recebeu a faixa vinho. 
Tiago Cruañes Gullo Salibe, 
Ícaro Bertolini Dalfré, Rafael 
Covre Terence, Rafael Frasse-

to Rufino, Miguel Ferraz de 
Camargo, João Pedro Ferraz 
de Camargo e Francisco Feli-
ppe Becker Lidman passaram 
à faixa cinza. Gustavo Nai-
dhig, Lucas Menezes Peruchi, 
Lucca de Almeida Massaro e 
Pyetro Silva de Brito conquis-
taram a faixa azul. Beatriz Is-
rael Donegá, Guilherme Buck 
Francischetti e Samira Ouro 
de Carvalho foram promovi-
dos à faixa amarela. Caio Vi-
nícius Roque de Lima ganhou 
a faixa verde. E Breno Teros-
si Carvalho dos Santos subiu 
para a faixa marrom. 

“A Cerimônia de Gradu-
ação é especial, pois é nela 
que temos a oportunidade de 
apresentar aos pais o traba-
lho que foi realizado durante 
o ano todo e, com certeza, é o 
momento mais aguardado pe-
los alunos”, ressalta Takada.

Vôlei
Nosso Clube é vice no Máster

Laís CarvalhoAnfitriões e a Associa-
ção Limeirense de Voleibol 
(ALVO) 40+ decidiram no dia 
30 de novembro o 1º Campe-
onato de Vôlei Máster Mas-
culino do Nosso Clube. A final 
aconteceu no Ginásio Azul, e 
terminou com a vitória dos 
visitantes por 3 sets a 2, par-
ciais de 22x25, 12x25, 25x19, 
25x19 e 15x09. Os nossoclubi-
nos jogaram com David (que 
é também o técnico da equi-
pe), Danilo, Marcos, Mecatti, 
Écio, Renato, Eduardo, Mirão 
e Rodrigo. A ALVO formou 
com Felipe, Alípio, Denner, 
Léo, Eduardo, Manoel, Gilnei, 
Fábio, Cláudio, Márcio, Regi-
naldo e Cleber, sob comando 
do técnico Bruno Neris. 

Na preliminar, o Cristóvão 
Colombo, de Piracicaba, der-
rotou Conchal na disputa pelo 
3º lugar por 3 sets a 0, par-
ciais de 25x18, 26x24 e 25x19. 
Nas semifinais, no dia 26 de 
outubro, o Nosso Clube havia 
vencido os piracicabanos por 
3 sets a 2 e a ALVO 40+ derro-

tara Conchal por 3 a 0. 
Na 1ª fase, todas as seis 

equipes participantes se en-
frentaram. A ALVO 40+ ter-
minou na liderança da tabela, 
seguida pelo Cristóvão Co-
lombo,Nosso Clube e Con-
chal. A ALVO 55+ ficou na 5ª 
colocação e a APM - Casa do 

Equipe
nossoclubina

Médico de Limeira, na 6ª. O 
vôlei máster masculino do 
Nosso Clube tem apoio de 
Ampla Odontologia Integra-
da. 

O 2º Campeonato de Vôlei 
Máster Masculino do Nos-
so Clube terá início em abril. 
Asinscrições estão abertas.

Tênis de Mesa

A equipe de tênis de 
mesa do Nosso Clube/Pre-
feitura de Limeira começou 
bem a temporada de compe-
tições de 2020. No dia 9 de 
fevereiro, os nossoclubinos 
estiveram em Votorantim 
para disputar a 1ª etapa da 
Liga Metropolitana, que reu-
niu aproximadamente 270 
atletas de várias regiões do 
Estado. O destaque foi Luiz 
Henrique Dias, campeão da 
categoria Sênior, considera-
da a mais difícil do campeo-
nato. 

Também foram muito 
bem Júlia Forster e Camila 
Cardoso, que ficaram com a 
3ª colocação respectivamen-
te nas categorias infantil e 
geral feminina. Luiza Dias 
foi 5ª colocada na categoria 
mirim feminina e Felipe Mar-
ques ficou em 5º na adulto 
masculino, mesma posição 
de Matheus Oliveira na geral 
masculino. Também partici-

param Matheus Cavalcanti, 
Bruno de Luca, Rafael Mou-
ra, João Vítor Martins, Bruno 
Silva, Kauã Araújo, Gabriel 
Bilato, Márcio Kikumoto e 
Alexandre Bigeli. 

Vale ressaltar que Ma-
theus  Cavalcanti, João Vitor 
Martins, Bruno Silva e Kauã 
Araújo são atletas formados 
nos polos públicos do Geada 
e do Morro Branco, manti-
dos pelo convênio entre o 
Nosso Clube e a Secretaria 
Municipal de Esportes.

Nossoclubinos iniciam
bem a nova temporada

Divulgação



Ginástica
Esportes

Show de habilidade e beleza
Alunos das escolinhas de GR e GA participaram de um festival com 16 coreografias

Os alunos das escolinhas e 
atletas das equipes de ginás-
tica rítmica e ginástica artísti-
ca do Nosso Clube participa-
ram de um festival, realizado 
no dia 7 de dezembro, no 
Ginásio Dr. Waldomiro Fran-
cisco, que encerrou as ativi-
dades de 2019. Foram apre-
sentadas 16 coreografias que 
homenagearam o samba, os 
índios, a natureza, a cultura 
brasileira, alguns ídolos na-
cionais e personagens da TV 
e dos quadrinhos, promoven-
do um show de habilidade, 
sincronia e beleza.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Divulgação

FILANTROPIA - A apresentação de ginástica foi aberta ao 
público, inclusive a não sócios, e pediu como contribuição 
alimentos não perecíveis. O resultado foi excelente. Foram 
arrecadados 526 quilos de produtos como arroz, feijão, leite, 
macarrão e óleo, entre outros. Os alimentos foram distribu-
ídos para entidades assistenciais de Limeira.

Presidente do Nosso
Clube, Sérgio Boni,
com os alimentos

arrecadados

Fotos: Leh Roots
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