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Confira
fotos do
show do
Sambô

Mês de
decisões
para o
futebol

Vôlei vai
somando
vitórias
na LRV

Natação
movimenta
500 atletas
no clube
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Festa Junina
São muitas atrações!

Kleiton DJ Guilherme

DJ Gustavo

Xandi &
Lennon



Editorial

Para todos
os gostos

O mês de junho é
sempre especial

no Nosso Clube. Afi-
nal, é quando acontece
a nossa Festa Junina,
sem dúvida, um dos
eventos mais aguarda-
dos do ano pelos asso-
ciados. Na edição de
2015, mais uma vez,
serão duas noites de
muita diversão, com
som ao vivo no entorno
das piscinas, DJs na La
Chouette e várias atra-
ções para as crianças
no Salão Social. Ou
seja, teremos ativida-
des para todas as ida-
des. A isso, soma-se
uma área de alimenta-
ção com opções para os
mais variados gostos. E,
como novidade, tere-
mos uma nova disposi-
ção de tendas e mesas,
que certamente vai tor-
nar o ambiente ainda
mais agradável. Che-
gamos neste mês de
junho embalados por
um evento que agradou
em cheio, o show do
Sambô, que só recebeu
elogios. Isso mostra que
estamos no caminho
certo quando optamos
por uma agenda social
bastante diversificada,
que busca atingir todas
as faixas etárias. Va-
mos continuar apostan-
do nessa linha, sempre
com o intuito de que o
Nosso Clube seja, cada
vez mais, um local de
encontro e confraterni-
zação das famílias.

Expediente Presidente
Fabiano Barollo Torres

Jornalista Responsável
Marcos Paulino - MTB 23818

Jornal informativo do Nosso Clube
Av. Ana Carolina Levy, 325 - Limeira - SP
Fone: (19) 3404-8466
www.nossoclube.com.br

Boas-vindas aos novos associados
Adilson José Nogueira, Alex Fabiano Moreira, Anna Carolina Bernardo Ramos, Bruno Di Santi Ramos Silva, Carlos
Alberto Jacob da Silva, Carlos André Siqueira Santos, Carlos Roberto Ribeiro S. Firmino Paixão, Daniel de Barros
Leite Ferreira Ribeiro, Daniel Franco de Campos, Daniela Cristina Giorgetti Dantas, Endel dos Santos Hornhardt,
Guilherme Amicci Maia, Horácio Francisco de Medeiros Neto, Jean Carlos Oliveira Teixeira, Lucas Álvares Leite,
Marcus Vinicius Bernardo Ramos, Nicolas Ferrari Iaquinta, Paulo Sérgio Ribeiro, Renata Vanessa Feola, Rosana
Maria Granusso Braga, Victoria Maria Marquez Ayres, Welington Reginaldo dos Santos

Nosso Boletim - Junho de 2015Nosso Boletim - Junho de 2015Nosso Boletim - Junho de 2015Nosso Boletim - Junho de 2015Nosso Boletim - Junho de 2015

Informativo produzido por Presscom Comunicações
Rua Ceará, 459 - Vl. São Cristóvão - Limeira - SP
presscomimprensa@gmail.com
Tel.: (19) 3451-0579

Distribuição gratuita
Reprodução permitida desde que citada a fonte

Social

F
o

to
s:

 D
iv

u
lg

a
çã

o

MÃES - Uma edição espe-
cial do Recanto Musical em
homenagem às mães foi
realizada pelo Departa-
mento Social no dia 8 de
maio. Com animação da
banda Rosa Mística, que
encantou com grandes su-
cessos da MPB, e decora-
ção diferenciada, as mães
puderam comemorar com
suas famílias um dia dedi-
cado a elas. Para completar,
todas as mães foram pre-
senteadas com uma bijute-
ria em forma de coração.
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Som ao vivo, DJs, alimentação variada
e muitas atrações na Festa Junina

Evento será garantia de diversão nos dias 19 e 20 de junho, nas piscinas e Salão SocialEvento será garantia de diversão nos dias 19 e 20 de junho, nas piscinas e Salão SocialEvento será garantia de diversão nos dias 19 e 20 de junho, nas piscinas e Salão SocialEvento será garantia de diversão nos dias 19 e 20 de junho, nas piscinas e Salão SocialEvento será garantia de diversão nos dias 19 e 20 de junho, nas piscinas e Salão SocialSocial

Dupla sertaneja, sanfo-
neiro, DJs, barracas de

alimentação variadas, brin-
cadeiras para as crianças e
muita animação. Com todos
esses ingredientes, a tradi-
cional Festa Junina do Nos-
so Clube promete ser um
programa imperdível para
os dias 19 e 20 de junho,
com início às 19 horas.
Quem comparecer, também
vai poder usufruir de mai-
or conforto, com a nova dis-
posição das tendas e das
mesas.

Nas duas noites, a du-
pla Xandi e Lennon, que
está entre as mais requi-
sitadas do público de serta-
nejo universitário, vai se
apresentar ao vivo, contan-
do ainda com a participação
do sanfoneiro Kleiton Edu-
ardo. No repertório, des-
de as modas de viola de
raiz até os sucessos
atuais.

Para quem prefe-
re música eletrô-
nica, a opção será
a boate La Chou-
ette, onde os DJs
Guilherme (no dia
19) e Gustavo (no
dia 20) vão tocar os
mais variados rit-
mos.

Na área de ali-
mentação, no entorno
das piscinas, haverá bar-
racas de milho, doces, cal-
dos, pinhão, pipoca, pastel,
vinho quente, quentão, lan-
che de pernil, cachorro
quente, churrasco, paella,
cuscuz, crepes, mandiopã,
churros, bebidas e batidas.
Barracas de tiro ao alvo,
pescaria, argola e outras
vão garantir a diversão da

A dupla Xandi
e Lennon, que

tocará nos dois
dias de festa

garotada no Salão Social.
Quadrilha e decoração te-
mática caprichada comple-
tam as atrações da festa.

Associados têm entrada
gratuita. Não sócios poderão
adquirir convites por R$
70,00 (casal), R$ 40,00
(maiores de 12 anos) e R$
15,00 (crianças de 8 a 12
anos). Crianças até 7 anos
não pagam. Também estão
disponíveis pacotes para as
duas noites, por R$ 120,00
(casal), R$ 70,00 (maiores
de 12 anos) e R$ 20,00 (cri-
anças de 8 a 12 anos).

Serviço
FESTA JUNINAFESTA JUNINAFESTA JUNINAFESTA JUNINAFESTA JUNINA

Data - 19 e 20/6 (19h)
Locais - Piscinas e Salão Social
Sócios - Grátis
Não-Sócios - R$ 70,00 (casal), R$ 40,00 (maiores
de 12 anos) e R$ 15,00 (crianças de 8 a 12 anos).
Pacotes para as duas noites: por R$ 120,00 (casal),
R$ 70,00 (maiores de 12 anos) e R$ 20,00 (crianças
de 8 a 12 anos). Crianças até 7 anos não pagam.
Animação musical - Dupla Xandi e Lennon, sanfoneiro
Kleiton Eduardo e DJs Guilherme e Gustavo
Alimentação - Milho, doces, caldos, pinhão, pipoca,
pastel, vinho quente, quentão, lanche de pernil, ca-
chorro quente, churrasco, paella, cuscuz, crepes,
mandiopã, churros, bebidas e batidas

SÁBADO ANIMADO: Mui-
ta diversão espera pela cri-
ançada no Nosso Clube
no dia 27 de junho, quando
acontece mais uma edição
do Sábado Animado. Entre
13 e 18 horas, no Ginásio
2, os pequenos nossoclu-
binos vão poder brincar
com cama elástica e pis-
cina de bolinhas, além de
vários jogos e gincanas
que serão organizados pe-
los monitores. Também ha-
verá oficina de bichinhos de
bexiga e distribuição de al-
godão doce e pipoca.

RECANTO ESPECIAL: O
Recanto Musical terá uma
edição especial no dia 12
de junho, em comemora-
ção à data que homenageia
os namorados. Com ani-
mação da banda Zen Man,
o espaço terá decoração
temática e algumas novida-
des no cardápio. O início
está marcado para as 20
horas.

Programe-se

OBRAS: Seguem
em ritmo acelerado
as obras de cons-
trução do novo Bar
da Bocha. Em bre-
ve, o espaço vai
oferecer muito
mais conforto aos
associados.
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O rock-samba do Sambô no Nosso Clube
Evento realizado no dia 22 de maio foi muito elogiado pela animação e organizaçãoEvento realizado no dia 22 de maio foi muito elogiado pela animação e organizaçãoEvento realizado no dia 22 de maio foi muito elogiado pela animação e organizaçãoEvento realizado no dia 22 de maio foi muito elogiado pela animação e organizaçãoEvento realizado no dia 22 de maio foi muito elogiado pela animação e organizaçãoSocial

No dia 22 de maio, o gru-
po Sambô aterrissou

com seu rock-samba no Sa-
lão Social do Nosso Clube.
O show trouxe para Limei-
ra a turnê do terceiro disco
da banda,  “Sambô em Estú-
dio e em Cores”. A abertura
foi da banda Laranja Oliva,
com participação do DJ Lu-
kas Colodette. O evento foi
bastante elogiado pela ani-
mação e pela organização.
Confira alguns momentos
nesta página.
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BROTAS - O Nosso Clube participou no dia 16 de maio da 20ª Copa Tigre, tradicio-
nal competição de judô realizada em Brotas, com organização da Associação Tigre
de Judô, 8ª Delegacia Regional da Federação Paulista de Judô e prefeitura daquele
município. O evento reuniu cerca de 200 atletas.Quatro nossoclubinos estiveram nas
disputas. Otávio Evangelista Pires (sub-9 meio-leve) e Marco Antônio Lanzarin Covre
(sub-11 meio-médio) voltaram com medalhas de bronze. Também participaram Caio
Vinicius Roque de Lima (sub-11 meio-pesado) e Carlos Henrique Cruz (sub-15 leve).
O técnico Leandro Mitsuo Takada considerou que foi boa a participação dos nos-
soclubinos, já que esta foi a primeira competição do ano para esses atletas, e que,
portanto, ainda estão ganhando ritmo. Ele destacou ainda que Carlos e Marco Antô-
nio estão disputando em novas categorias, enquanto Otávio e Caio fizeram suas
estreias em competições desse nível. “Eles estão em fase de adaptação em catego-
rias novas e de ganhar experiência em competições”, afirmou.
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VISITAS - O Projeto Nosso Clube Portas Abertas rece-
beu em maio as crianças de duas unidades da rede
municipal de ensino. No dia 11, desfrutaram das de-
pendências do clube 80 crianças do Centro Infantil
“João Ari Cason”. No dia 18, foi a vez de 34 alunos da
EMEI “Bruno Rizzo Marostegan” terem um dia especi-
al. O programa tem o objetivo de proporcionar aos visi-
tantes a oportunidade de recreação, integração, soci-
alização e momentos de lazer em grupo. O projeto aten-
de instituições e associações que trabalham com por-
tadores de necessidades especiais, órfãos, crianças
carentes e estabelecimentos de ensino regular sem
fins lucrativos de 1º grau municipais e estaduais.

Judô
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1º DE MAIO - O Departamento de Bocha promoveu mais uma edição do tradicional
Torneio 1º de Maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador, aberto à participação de
duplas mistas de associados do Nosso Clube. A competição contou com 14 duplas. As
disputas ocorreram durante todo o dia. Na final, a vitória foi de Gerson Tank e Zinha, que
bateram Zelão e Ruth. Os primeiros colocados foram premiados com troféus.

Bocha

Os  nossoclubinos
na Copa Tigre

Campeões e vices
com seus troféus

O Nosso Clube oferece aos associados várias
opções para cuidar do corpo e da mente. Entre elas,
estão o balé (incluindo jazz), a yoga e o pilates.
Todas dispõem de várias possibilidades de dias e
horários e são ministradas por profissionais de re-
conhecida competência. Outra vantagem é que as
mensalidades cobradas têm valores bastante atra-
tivos em relação aos preços praticados pelo mer-
cado. A consulta dos horários de todas as modali-
dades pode ser feita pelo site do clube, nas pági-
nas de cada uma delas.

Balé, jazz, yoga e pilates

Portas Abertas Centro Infantil
“João Ari Cason”

EMEI “Bruno Rizzo
Marostegan”
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O nossoclubino Amálio Co-
elho Brienza foi o grande
campeão do Festival de Xa-
drez do Colégio Objetivo de
Rio Claro, realizado no dia
26 de abril e válido como 3ª
etapa da Copa Xadrez Rápi-
do 2015. Com 5,5 pontos
somados na categoria Abso-
luto, ele terminou a compe-
tição de forma invicta. Par-
ticiparam 60 enxadristas
de diversas cidades da re-
gião, entre elas Americana,
Campinas, Cordeirópolis,
Limeira, Iracemápolis, Pi-
racicaba, Pirassununga e
Rio Claro.

Os campeonatos que mo-
vimentam o futebol

nossoclubino no 1º semes-
tre de 2015 entram na reta
final em junho. As semifi-
nais do Máster acontecem
nos dias 17 e 24 deste mês,
com início às 19 horas. Por-
tanto, a classificação para
a final dessa categoria,
marcada para 3 de julho,
será definida em jogos de
ida e volta.

Em uma semifinal, o
Ômega Software, que ter-
minou a 1ª fase, quando to-
dos os times se enfrenta-
ram, na ponta da tabela,
enfrentará o vencedor da
repescagem. A outra terá o
confronto entre Mec Mont/
Pedra Nobre e Recanto Ára-
be, respectivamente 2º e 3º
colocados na etapa inicial.

O Campeonato Máster é
voltado a associados nasci-
dos até 1975. Os três me-
lhores da 1ª fase passaram
para as semifinais. O quar-
to semifinalista saiu da
repescagem, da qual parti-
cipam do 4º ao 7º colocados.
Na repescagem, os jogos fo-
ram Dario Romeu/Zaros
Treinamentos x Empório
Toner e Tinta e Casa da
Manicure e do Cabeleirei-
ro x Pró Metal.

Os vencedores dessas
duas partidas, Dario Romeu
e Casa da Manicure, en-
frentam-se em busca da úl-
tima vaga no dia 10 de ju-

Xadrez

Campeonatos entram na reta final
Máster e JOB definem quais equipes brigarão pelos títulos neste primeiro semestreMáster e JOB definem quais equipes brigarão pelos títulos neste primeiro semestreMáster e JOB definem quais equipes brigarão pelos títulos neste primeiro semestreMáster e JOB definem quais equipes brigarão pelos títulos neste primeiro semestreMáster e JOB definem quais equipes brigarão pelos títulos neste primeiro semestreFutebol

Outro destaque do Nos-
so Clube foi Arthur Aran-
tes, que se sagrou campeão
da categoria sub-12. Os de-
mais nossoclubinos na ca-
tegoria Absoluto também
foram bem. Felipe Marino,
Cristiano Contato, Vinicius
Martinatti e Paulo Arantes
terminaram nas 5ª, 8ª, 10ª
e 13ª colocações, respecti-
vamente. Gabriel Guedes fi-
cou em 6º lugar na catego-
ria sub-18. Também parti-
ciparam Victor Leonel na
categoria Absoluto e Pablo
Areia Delgado na categoria
sub-14.

Nossoclubino vence
torneio em Rio Claro

O Nosso Clube está participando da Campanha do
Agasalho 2015, promovida pelo Fundo Social de Solidari-
edade de Limeira. Os associados podem deixar suas con-
tribuições em caixas disponíveis nas duas portarias.

Campanha do AgasalhoCampanha do AgasalhoCampanha do AgasalhoCampanha do AgasalhoCampanha do Agasalho

nho, às 19 horas. Também
participou da competição a
Auto Peças Motoristas, que
terminou a 1ª fase na lan-
terna e não passou para a
repescagem.

TORNEIO JOB

As semifinais do Tor-
neio José Octávio Bürger
2015 foram realizadas no
dia 30 de maio, depois do
fechamento desta edição.
Essa etapa teve os confron-
tos Espaço Olímpico x Bru-
tus e Dadona x Mash. Os
vencedores garantiram va-
gas para a grande final,
marcada para o dia 26 de
junho, às 16 horas.

Nas quartas de final, re-
alizadas nos dias 23 e 24 de
maio, o Dadona venceu o
Zogbi por 8 a 1, o Espaço
Olímpico marcou 9 a 4 no
Camisa 10, o Mash bateu o
Dario Romeu Seguros por 6
a 3 e o Brutus goleou o Mon-
tezuma por 11 a 3.

A competição reuniu os
oito times mais bem colo-
cados da Série A1 e os qua-
tro primeiros da Série A2 de
2014, que foram divididos
em dois grupos, nos quais
todos se enfrentaram. Os
quatro melhores de cada
chave passaram para as
quartas. Além das equipes
classificadas, também par-
ticiparam Pekos, Freto,
Giranda, e Colorado.

Confira informações atualizadas na página
do futebol no site www.nossoclube.com.br

Foi iniciado no dia 22 de
maio o Campeonato de
Futsal sub-13 do Nosso
Clube, com a participação
de seis equipes: Vero Re-
presentações, Mixtura,
Kate Dias Patisserie, Chi-
na In Box, Técnica Infor-
mática e Sicredi. Os jogos
acontecerão sempre às
sextas à noite, no Giná-
sio 2. Na primeira fase, to-
das as equipes se enfren-
tarão.

1ª rodada - 22/05

Vero Representações 2
Mixtura 3

Kate Dias Patisserie 6
China In Box 5

Técnica Informática 7
Sicredi 6

2ª rodada - 12/06

Kate Dias Patisserie x
Mixtura

Técnica Informática x
Vero Representações

China In Box x
Sicredi

Futsal

Torneio sub-
13 conta com
seis equipes
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Equipes colhem ótimos resultados
Nossoclubinas conquistaram oito vitórias em 10 jogos por três categorias na LRVNossoclubinas conquistaram oito vitórias em 10 jogos por três categorias na LRVNossoclubinas conquistaram oito vitórias em 10 jogos por três categorias na LRVNossoclubinas conquistaram oito vitórias em 10 jogos por três categorias na LRVNossoclubinas conquistaram oito vitórias em 10 jogos por três categorias na LRVVôlei
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Competidores da
categoria Absoluto

As equipes de vôlei femi-
nino do Nosso Clube

têm conseguido excelentes
resultados pela Liga Regio-
nal de Voleibol (LRV) 2015.
Em 10 partidas disputadas
entre o final de abril e maio,
foram 8 vitórias. Na catego-
ria mirim (sub-15), as nos-
soclubinas venceram Santa
Bárbara D'Oeste, no dia 23
de maio (3 a 0, em casa);
Jundiaí, em 16 de maio (3 a
0, em casa); o Gran São João,
em 6 de maio (3 a 2, fora); e
a Hípica de Campinas em 25
de abril (3 a 0, em casa).

Na pré-mirim (sub-13),
foram duas vitórias: sobre
Valinhos, em 26 de abril (3
a 0, fora); e sobre a Hípica,
em 25 de abril (3 a 0, em
casa). A única derrota acon-
teceu em Osasco, diante do
Bradesco, no dia 24 de maio

Atletas das três categorias de vôlei feminino e o técnido David
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(3 a 0). O time infantil (sub-
17) venceu Jundiaí, em 16 de
maio (3 a 0, em casa); e Tie-
tê, em 9 de maio (3 a 0, fora);
e perdeu para Valinhos, em
26 de abril (3 a 2, fora).

O vôlei nossoclubino
tem apoio de Pezinho Imó-
veis, CLQ, Electrochemical,
Colégio Portal e Moving
Studio Personal. O técnico é
David Cavalheiro.

VISITA -   O vôlei do Nos-
so Clube recebeu uma vi-
sita ilustre no dia 7 de
maio. O oposto Leandrão,
que atua na Superliga pe-
la gaúcha Voleisul, de No-
vo Hamburgo, assistiu ao
treino das equipes femi-
ninas e depois treinou com
o time máster masculino.
Bastante simpático, Le-
andrão presenteou o pre-
sidente do Nosso Clube,
Fabiano Barollo Torres, com
uma camisa e depois par-
ticipou de uma confrater-
nização com diretores e
atletas de várias modali-
dades.

Diretor de Tênis do Nos-
so Clube por 21 anos, José
Augusto Pierrotti, falecido
recentemente, foi home-
nageado com um torneio
realizado no fia 9 de maio.
Participaram da competi-
ção 28 tenistas, que utili-
zaram raquetes de madei-
ra e se enfrentaram no
sistema dupla da sorte.
Nesse modelo de disputa,
os jogos acontecem em
duplas, definidas por sor-
teio, e que mudam a cada
rodada. Ao final, o cam-
peão é o participante que
venceu mais games. No

encerramento do torneio,
foi entregue aos familia-
res uma placa de gratidão
ao homenageado, pelos
relevantes serviços pres-
tados para o tênis e para
o Nosso Clube de um
modo geral. Os familiares
de Pierrotti ainda realiza-
ram a entrega dos troféus
aos primeiros colocados.
André Asquini foi o cam-
peão, tendo como vice
Estevam Krip. Élio Rossit
terminou em 3º. Depois
da premiação, houve uma
confraternização entre
todos os participantes.

Torneio reúne 28 tenistas
para homenagear Pierrotti

Tênis

INFANTIL - Com o objeti-
vo de formar um ranking pa-
ra os jogadores da catego-
ria infantil, o Departamento
de Tênis do Nosso Clube
realizou um torneio voltado
a essa faixa etária. Na final,
em 13 de maio, Filipe Bulla-
marh venceu Felipe Aleixo.

Finalistas
do torneio

Participantes da
homenagem
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Torneios reúnem 516 atletas no clube
Durante o mês de maio, foram disputadas duas competições regionais no Nosso ClubeDurante o mês de maio, foram disputadas duas competições regionais no Nosso ClubeDurante o mês de maio, foram disputadas duas competições regionais no Nosso ClubeDurante o mês de maio, foram disputadas duas competições regionais no Nosso ClubeDurante o mês de maio, foram disputadas duas competições regionais no Nosso ClubeNatação

O Nosso Clube sediou,
em maio, duas compe-

tições de natação, que, jun-
tas, reuniram 516 atletas
de 39 entidades. Nesses
dois eventos, a equipe Nos-
so Clube/Sesi conquistou
62 medalhas. No dia 9 de
maio, o Torneio Regional de
Pré-mirim a Petiz contou
com a participação de 174
nadadores de 14 clubes.
Nessa disputa, participa-
ram 22 nossoclubinos, que
conquistaram um total de

Fotos: Divulgação

SESI - O Sesi de Limeira promoveu no dia 9 de maio um festival de natação voltado
aos participantes do Programa Atletas do Futuro, que reuniu cerca de 100 crianças e
jovens em seu Centro de Lazer e Esportes. Esse projeto oferece aulas da modalidade à
faixa etária de 6 a 17 anos. Parceiro do PAF há dois anos, o Nosso Clube esteve
presente no festival com aproximadamente 50 nadadores. De acordo com os
organizadores, o festival teve por finalidade promover o entretenimento, o lazer e a

atividade física através da
natação, de forma inclusi-
va e democrática. Além do
Nosso Clube, participaram
outras equipes convidadas
pelo Sesi. Os atletas foram
auxiliados pelos professores
William Nascimento, André
Genésio (Nosso Clube) e
Paola (Sesi).

KIM MOLLO - Um dos prin-
cipais eventos da natação
paulista, o Troféu Kim Mollo
teve uma de suas seleti-
vas no Tênis Clube de Cam-
pinas, no dia 25 de abril.
Representada na competi-
ção por 29 atletas, a equi-
pe de natação Nosso Clu-
be/Sesi conquistou 12 me-
dalhas, sendo uma de ouro,
seis de prata e cinco de
bronze. Um total de 331
nadadores de 20 clubes
participou das disputas.

MÁSTER - Representada por 45 atletas, a equipe Limeira
Máster (Nosso Clube e Limeira Clube) conseguiu bons
resultados na 18ª Copa Guarani de Natação Máster, rea-
lizada em Campinas, no dia 11 de abril. A competição
contou com um total de 567 nadadores. Os limeirenses
terminaram com a 4ª colocação no masculino e a 5ª no
feminino, além do 5º lugar na classificação geral. O Nos-
so Clube tem apoio de WEG, Imobiliária Forster, Equaliza
Construções e Comércio e Unimed. O técnico nossoclubino
é William Thiago Nascimento.

19 medalhas. O Torneio
Regional de Petiz a Sênior
foi realizado no dia 23 de
maio. Estiveram presentes
342 atletas de 25 entidades.
A equipe Nosso Clube/Sesi
foi representada por 42 na-
dadores, que conquistaram
43 medalhas.

A técnica responsável
foi Eliane Altemari, tendo
como auxiliar técnica Flá-
via Benevenuto. A equipe
tem patrocínio do Colégio
Objetivo.

Confira as classificações
individuais dos

nadadores em todas as
competições na página

da Natação no site
www.nossoclube.com.br

Nas fotos acima, as equipes nos torneios regionais no Nosso Clube

MARATONA - A nosso-
clubina Luana Rezende
Stradiotto é a atual lí-
der do ranking paulista
do Circuito de Marato-
nas Aquáticas 2015, na
categoria Petiz 1. Nas
quatro etapas já reali-
zadas neste ano, ela
conquistou três meda-
lhas de ouro e uma de
prata. A 4ª etapa
aconteceu no Parque
Estoril, em São Ber-
nardo do Campo, no dia
26 de abril. Na sua pro-
va, que é a de curta
distância, com um qui-
lômetro de extensão,
ela venceu em sua ca-
tegoria e ficou com o
6º tempo entre as 57
participantes de todas
as idades. Na 3ª etapa,
que ocorreu na Praia
Grande, em Ilhabela, no
dia 21 de março, Luana
também conquistou a
medalha de ouro em sua
categoria e ficou com o
15º melhor tempo no ge-
ral, computando as par-
ticipações das 85 inscri-
tas na prova curta. Nes-
ta temporada, já foram
realizadas provas em
Caraguatatuba, em ja-
neiro, e no parque aqu-
ático Wet’n Wild, em fe-
vereiro. Luana tem pa-
trocínio de Colégio Ob-
jetivo e Hempra Cons-
truções.

Nadadores máster no Guarani

Kim
Mollo

FESTIVAL - A Piscina Municipal Alberto Savói recebeu no dia 16
de maio a 1ª etapa do Festival de Natação de Limeira, que
reuniu as escolinhas de natação de todos os centros comunitá-
rios da cidade. O Nosso Clube mantém uma parceria com a
Secretaria Municipal de Esportes para manutenção da equipe
que treina na Piscina Municipal e atende a escolinha de natação
da cidade. Dessa equipe, 75 nadadores participaram do festival.

Festival de
Natação

Atletas no Sesi


