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Pediu pra sambar?

SAMBÔ!
No Nosso Clube

22 de
maio



Editorial

De “loucura”
à realidade

Nesta edição, traze-
mos, na página 8,

um interessantíssimo
artigo escrito pelo sau-
doso Vitório Bortolan,
que durante 30 anos co-
mandou um dos progra-
mas de maior audiência
da história do rádio
limeirense, “A Voz do
Povo”, sobre as obras de
construção da sede do
Nosso Clube na Vila Pa-
raíso. Como ele bem des-
creve no texto, a inicia-
tiva tomada pelos diri-
gentes nossoclubinos
nos anos 80 foi extrema-
mente corajosa. Graças
ao arrojo e à visão daque-
les homens, hoje temos
o orgulho de sermos um
dos maiores e mais com-
pletos clubes do interior.
O que parecia um deva-
neio de “loucos” naque-
la época, transformou-
se em maravilhosa rea-
lidade. Cabe àqueles
que se sucedem desde
então no comando das
ações nossoclubinas
honrar esse legado,
mantendo-o, aperfeiço-
ando-o e modernizando-
o. Trabalho que, graças
ao empenho dos que se
dedicam voluntaria-
mente ao Nosso Clube,
tem sido feito geração
após geração. Temos
muito a agradecer aos
“loucos” de outrora pelas
espetaculares dependên-
cias que nos deixaram.
E, ano após ano, temos a
obrigação tornar o Nosso
Clube cada vez maior.
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Sopas e feijoada
no Bar da Bocha

Social

O frio está chegando e,
com ele, voltam as de-

lícias de inverno do Bar da
Bocha. A partir de maio, to-
das as segundas e quintas,
das 18h30 às 21 horas, se-
rão servidos caldos e sopas,
de diversos sabores. Entre
eles, aqueles que foram a
sensação do ano passado:
sopa de legumes, de feijão,
canja, caldo de ervilhas, de
cebola com bacon, abóbora
com carne seca e mandio-
ca com músculo. A cada
noite, haverá duas opções.

Delícias voltam com os dias mais friosDelícias voltam com os dias mais friosDelícias voltam com os dias mais friosDelícias voltam com os dias mais friosDelícias voltam com os dias mais frios

As porções custam R$
8,00 e vêm acompanhadas
de torradinhas, pão, quejo
ralado, salsinha picada e
azeite. Quem preferir, po-
derá levar para saborear
em casa. Nos domingos de
frio, volta também a feijoa-
da completa no Bar da Bo-
cha. A porção, por R$ 25,00,
vem com arroz, farofa, cou-
ve e vinagrete. Também
disponível para consumir
no próprio clube ou para vi-
agem.
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Festa do Dia das Crianças de 2012

A edição do dia 8 de maio do Recanto Musical será especial, em comemoração ao Dia das Mães. A
animação será da banda Rosa Mística. Nesse dia, todos os associados poderão levar suas mães,
mesmo que não sejam sócias. As mamães presentes ganharão lembrancinhas.

Nota... RECANTO MUSICAL TEM EDIÇÃO ESPECIAL PARA MÃES NO DIA 8
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Sambô traz seu rock-samba para o
Nosso Clube no dia 22 de maio

Banda que mistura vários ritmos apresentará show da turnê do seu terceiro discoBanda que mistura vários ritmos apresentará show da turnê do seu terceiro discoBanda que mistura vários ritmos apresentará show da turnê do seu terceiro discoBanda que mistura vários ritmos apresentará show da turnê do seu terceiro discoBanda que mistura vários ritmos apresentará show da turnê do seu terceiro discoSocial

O local e a data do
show mais anima-

do do momento já estão
marcados: no dia 22 de
maio, às 23 horas, o
grupo Sambô aterrissa
com seu rock-samba no
Salão Social do Nosso
Clube. Nesta apresen-
tação, Sandami (voz e
percussão), Sudu Lisi
(bateria), Júlio Fejuca
(cavaco, banjo e guitar-
ras) e Zé da Paz (pandei-
ro) trazem para Limei-
ra a turnê do terceiro
disco da banda, formada
em 2006, em Ribeirão
Preto, “Sambô em Estú-
dio e em Cores”.

Conhecida pela fu-
são de diferentes esti-
los musicais, o grupo

criou sua identidade
com a mistura de rock,
samba, MPB, reggae,
pop e baião. No novo ál-
bum, o Sambô interpre-
ta com seu estilo carac-
terístico sucessos como
“Eu Só Quero Um Xodó!”,
“Girls on Fire”, “Tempo
Perdido”, “Na Rua, na
Chuva e na Fazenda”,
“Come Together” e “Tra-
gédia no Fundo do Mar”,
entre outros.

No show no Nosso
Clube, a abertura será da
banda Laranja Oliva, com
participação do DJ Lukas
Colodette. Informações
sobre convites e mesas
na secretaria do clube ou
pelo telefone 3404-8466.
A censura é 18 anos.

Sambô vai
interpretar

vários sucessos
com seu estilo
característico
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Noite de Boteco agita em ritmo de samba
Evento realizado no dia 11 de abril, com animação da Pagode Vip, lotou o Salão SocialEvento realizado no dia 11 de abril, com animação da Pagode Vip, lotou o Salão SocialEvento realizado no dia 11 de abril, com animação da Pagode Vip, lotou o Salão SocialEvento realizado no dia 11 de abril, com animação da Pagode Vip, lotou o Salão SocialEvento realizado no dia 11 de abril, com animação da Pagode Vip, lotou o Salão SocialSocial

Foi um evento para nin-
guém botar defeito. No

dia 11 de abril, aconteceu
mais uma edição da Noite
de Boteco do Nosso Clube,
desta vez em ritmo de sam-
ba. Com cardápio de petis-
cos elogiadíssimo, cerveja
gelada e animação da ban-
da Pagode Vip, a noite ain-
da surpreendeu pela deco-
ração, recheada de mesas
de sinuca e pebolim, que
transportou associados e
seus convidados para um
autêntico clima de boteco.
Confira alguns momentos
nesta página.
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Uma referência na dança de salão
Há 20 anos, Alexandre Seregati vêm colocando casais de nossoclubinos para dançarHá 20 anos, Alexandre Seregati vêm colocando casais de nossoclubinos para dançarHá 20 anos, Alexandre Seregati vêm colocando casais de nossoclubinos para dançarHá 20 anos, Alexandre Seregati vêm colocando casais de nossoclubinos para dançarHá 20 anos, Alexandre Seregati vêm colocando casais de nossoclubinos para dançarSocial

Quando o assunto é dan-
ça de salão, Alexandre

Seregati é uma referência.
Há mais de duas décadas
colocando casais para dan-
çar os mais diversos ritmos,
ele já deu aulas em Limei-
ra, Cordeirópolis, Iracemá-
polis, Cosmópolis e Santa
Gertrudes.

Com o Nosso Clube,
sua parceria dura 20 anos.
Nesse período, os nosso-
clubinos puderam aprender
ou se aperfeiçoar em rit-
mos como bolero, valsa,
tchá-tchá-tchá, samba,
polca, vanerão, forró (xote,
baião, arrasta pé), fox e
rock soltinho.

No Nosso Clube, as au-
las acontecem às quintas-
feiras, das 20 às 21 horas,
no salão da Chácara Medi-
na. Em julho, serão abertas
as inscrições para uma
nova turma, que começará
em agosto. As aulas são gra-
tuitas para os associados.

Nesta entrevista, Ale-
xandre, que também é um
conceituado regente, for-
mado em Teoria Musical e
Percepção Musical pelo
Conservatório de Tatuí,
conta sobre seu trabalho
como professor de dança de
salão.

Qual é o ritmo de que nor-
malmente seus alunos
mais gostam?

Depende muito de cada
pessoa, mas penso que o
forró é o preferido.

Nesses 20 anos ensinando
a dançar, quantas pessoas
você já formou?

Mais ou menos 2 mil
casais.

As pessoas que fazem o
curso de dança passam a
aproveitar mais os even-
tos?

Alexandre dança
com a também
professora Maria
Angélica Priminini
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sabendo dançar, elas se
sentem motivadas a colocar
em prática os ensinamentos
recebidos, adquirem mais
confiança em si próprias,
além de ser um ótimo diver-
timento.

Você acha que as aulas de
dança podem ajudar no re-
lacionamento entre os ca-
sais?

Sim, pois o casal que dan-
ça tem mais oportunidades
para sair junto, mais opções
de lugares para frequentar.
A dança estimula e melhora
a aproximação entre ambos
e eles são mais felizes.

Quais são os benefícios
que a dança pode trazer pa-
ra a pessoa?

Elimina o stress e a ansi-
edade, exercita os músculos
de forma suave, queima ca-
lorias, eleva a autoestima,
melhora a circulação sanguí-
nea, estimula a sociabilida-
de e deixa o corpo mais es-
belto e bonito.

Qual a faixa etária que
mais procura pelos cur-
sos? Os jovens também
estão entrando nessa?

Tenho alunos de 16 até
70 anos de idade. A média
de casais que frequentam os
cursos está na casa dos 35
anos.

A “Dança dos Famosos”,
quadro do “Domingão do
Faustão”, fez com que a
procura pelas aulas au-
mentasse?

Meus cursos sempre fo-
ram bem frequentados, mes-
mo antes da “Danças dos Fa-
mosos”. Lembro-me que,
quando comecei no Nosso
Clube, já tinha duas turmas
distintas com 40 casais em
cada uma delas.

“O casal que dança
tem mais

oportunidades para
sair junto, mais

opções de lugares
para frequentar
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O Nosso Clube realizou
nos dias 14 e 16 de abril
as finais do 5º Torneio dos
Rankings Feminino Adulto
e Juvenil Misto de tênis.
Todas as partidas foram
disputadas em melhor de
3 sets. No feminino, a cam-
peã foi Patrícia Tancredo e
a vice, Daniella Castro de
Mello. O vencedor do juve-
nil foi Leonardo Castro de
Mello, tendo como vice
João Pedro Boldrin Rigo. Os
campeões e os vices foram
premiados com troféus.

Tênis

O Nosso Clube entregou
no dia 11 de abril ma-

teriais esportivos que esta-
vam em sua seção de Acha-
dos e Perdidos ao Aldeia Mo-
vimento Pró Cultura. São
peças como camisetas, cal-
ções, chuteiras e tênis em

bom estado, que foram dei-
xados por associados nas
dependências do clube e
nunca reclamados. A entre-
ga foi realizada pelo profes-
sor de futebol nossoclubino
Carlos André, que constatou
a boa qualidade dos itens.

O material esportivo
agora poderá ser utilizado
pelas crianças e jovens em
situação de vulnerabilidade
social atendidos pela enti-
dade. Entre os projetos de-
senvolvidos, está o Aldeia
Futebol Clube, para o qual

os itens doados serão bas-
tante úteis. As crianças e
adolescentes do Aldeia por
diversas vezes já visitaram
o Nosso Clube, tanto para
amistosos de futebol quan-
to para participar do projeto
Portas Abertas.

Clube entrega materiais ao Aldeia
Itens esportivos estavam na seção de Achados e PerdidosItens esportivos estavam na seção de Achados e PerdidosItens esportivos estavam na seção de Achados e PerdidosItens esportivos estavam na seção de Achados e PerdidosItens esportivos estavam na seção de Achados e PerdidosParceria

F
o

to
s:

 D
iv

u
lg

a
çã

o
F
o

to
s:

 D
iv

u
lg

a
çã

o
F
o

to
s:

 D
iv

u
lg

a
çã

o
F
o

to
s:

 D
iv

u
lg

a
çã

o
F
o

to
s:

 D
iv

u
lg

a
çã

o

Carlos André
com crianças
assistidas
pelo Aldeia

Você tem um amigo maior de 18 anos que gostaria de ser associado do Nosso Clube?
Pois agora ele pode se beneficiar de uma nova modalidade já em vigor. Trata-se do Sócio
Individual Masculino, cuja mensalidade é de 50% do valor base, portanto, de R$ 102,50.
Para requerer o registro nessa categoria, é preciso ser solteiro, viúvo ou separado e
adquirir um título familiar, oferecido com valor especial e amplamente parcelado. Não há
limite de idade para essa modalidade, que não permite inclusão de dependentes. Mais
informações podem ser obtidas na secretaria ou pelo telefone 3404-8466.

Convide seu amigo para ser sócio do clube
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Equipe conquista 18
medalhas em torneio

Competição reuniu atletas de Petiz a SêniorCompetição reuniu atletas de Petiz a SêniorCompetição reuniu atletas de Petiz a SêniorCompetição reuniu atletas de Petiz a SêniorCompetição reuniu atletas de Petiz a SêniorNatação

A equipe de natação Nos-
so Clube/Sesi conquis-

tou 18 medalhas no Torneio
Regional de Petiz a Sênior,
realizado no dia 28 de mar-
ço, no Gran São João. Foram
cinco medalhas de ouro,
seis de prata e sete de bron-
ze. Um total de 32 nossoclu-
binos esteve na competição,
que contou com a participa-
ção de 22 clubes.

Os medalhistas da equi-
pe foram Júlia Georgetti da
Silva (petiz 1), com ouro nos
200m medley, prata nos
100m borboleta e bronze nos
100m livre; Luana Rezende
Stradiotto (petiz 1), com pra-
ta nos 100m peito; Lucas
Anderson Andrade (infantil
1), com prata nos 200m cos-
tas e bronze nos 200m livre;

A equipe anfitriã conse-
guiu bons resultados no 47º
Torneio Aberto de Xadrez do
Nosso Clube, válido como 2ª
etapa da Copa Xadrez Rápi-
do 2015, realizado no dia 29
de março. A competição
reuniu 60 enxadristas das
cidades de Campinas, Ira-
cemápolis, Limeira, Mogi
Guaçu, Pirassununga, Pi-
racicaba e Rio Claro. A com-
petição foi disputada em 6
rodadas de 21 minutos para
cada jogador.

O campeão da competi-
ção foi o enxadrista de Pi-
rassununga Anderson Lou-
reiro, único a somar 6 pon-
tos, terminando a competi-
ção de forma invicta. O des-
taque nossoclubino na ca-
tegoria Absoluto foi Ales-
sandro Batezelli, que, com
dois empates e quatro vitó-
rias, terminou o torneio
invicto com 5 pontos, na 4ª
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Aberto reúne
60 enxadristas

Xadrez

colocação. Alessandro foi o
representante do Nosso
Clube melhor classificado
na competição, o que lhe
conferiu o troféu de cam-
peão nossoclubino.

Os demais nossoclubi-
nos da categoria Absoluto
confirmaram a boa fase, ter-
minando entre os primei-
ros colocados. Amalio Coe-
lho Brienza foi 5º colocado;
Felipe Gabriel Marino, 8º;
Estevam de Almeida, 10º;
Marcos Satiro, 11º; João
Victor Soares de Sousa, 13º;
Vinicius Martinatti, 15º; e
Isaque Cordeiro, 20º.

Gabriel Guedes Chaim
foi o 4º colocado na catego-
ria sub-18. Destaques para
Pablo Areia Delgado, cam-
peão da categoria sub-16, e
Gabriel Silva, 1º na catego-
ria sub-14. Luís Pedro Cas-
tro foi o 6º colocado na ca-
tegoria Sub-10.

Competidores da
categoria Absoluto

Rebecca Martins de Morais
(infantil 1), com bronze nos
200m livre; Maria Cecília
Ribeiro Genésio (infantil 2),
com ouro nos 200m costas,
prata nos 100m costas e
bronze nos 200m medley;
Dominique Wallan Afonso (ju-
venil 1), com bronze nos
200m peito; Renato Trevisol
(juvenil 2), com ouro nos
200m peito e nos 100m peito
e bronze nos 200m medley;
Pedro Issao Marchezepe (ju-
venil 2), com prata nos 100m
costas; Leonardo Kühl (júnior
1), com prata nos 50m peito;
e Letícia Zacarchenco Fronio
(júnior 1), com ouro nos 200m
medley e bronze nos 100m
livre.

Também participaram
os nossoclubinos Allan Da-

niel Giorgetti, Isabela San-
t’anna da Rocha, Victor Hugo
Freitas dos Santos, Filipe
Aires dos Santos, Isabelle
Oliveira de Morais, Luiza de
Paula Esteves, Caio Marti-
nez, Camila Jorge Barbosa,
Laura Furlan, Júlia Vitória
Garcia, Ana Fábia Vasques,
Lucas do Prado Paz, Guilher-
me Pannia, Caio Bertanha
Sizino, Warley Antônio
Grotta Neto, Isadora Gava
Menconi, Celine Bianca So-
ares Gonçalves, Anabele
Jorge Barbosa, Caio Fumiya
e Erick Felipe Quirino.

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

Nossoclubinos
no Regional F
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Os “loucos” do Nosso Clube
Por Vitório Bortolan

No dia 24 do cor-
rente, pela ma-
nhã, estive dan-
do uma olhada
por cima nas

obras do novo Nosso Clube.
Digo por cima porque, por
baixo, onde foram enterra-
das toneladas de ferro, pe-
dra, cimento, areia, mani-
lhas etc., não foi possível
ver, apenas imaginar.

Disse-me o Dr. Waldomi-
ro Francisco que, na oca-
sião da compra da tradicio-
nal Chácara Medina, os di-
retores do Nosso Clube fo-
ram taxados de loucos, con-
siderando o vulto da transa-
ção e dos compromissos as-
sumidos, o que poderia le-
var à falência o “Clube do
Palacete”.

Depois que o velho ami-
go “Miro” afastou-se, eu dis-
se de mim para mim: “Gos-
taria de conhecer as pesso-
as autoras daquela ‘taxa-
ção’, não para recriminá-
las, mas para dar-lhes os
parabéns. Se eram loucos
naquela ocasião, o que di-
zer agora?”.

Em artigo de 1985, o saudoso Vitório Bortolan descreve as obras da nova sedeEm artigo de 1985, o saudoso Vitório Bortolan descreve as obras da nova sedeEm artigo de 1985, o saudoso Vitório Bortolan descreve as obras da nova sedeEm artigo de 1985, o saudoso Vitório Bortolan descreve as obras da nova sedeEm artigo de 1985, o saudoso Vitório Bortolan descreve as obras da nova sedeMemória

Na verdade, idealizar,
planejar e levar avante adi-
ante a iniciativa que já ab-
sorveu cerca de 100 mi-
lhões em apenas uns 2/3
ou até menos de uma obra
gigantesca é prova de mui-
to arrojo, de muita audácia,
de muito espírito de luta, de
confiança e de fé, importan-
tes predicados que só podem
ser comparados a algo que
foge à rotina dos aconteci-
mentos marcados pela ação
dos homens, mesmo os
mais privilegiados e confi-
antes em sua força de von-
tade e no seu trabalho rea-
lizador e fecundo.

Segundo dados que apu-
rei secreta e extraoficial-
mente, a área de toda a pro-
priedade é da ordem de
50.000 metros quadrados.
Todo o complexo construído
e em construção se resume
na grande piscina semi-
olímpica, suspensa, sob a
qual funcionam a sauna e
outras dependências, o
que, por si só, representa o
cartão de visitas do clube.
Amplo salão de baile com
capacidade para 3.000 pes-
soas, ginásio de esporte in-
terno com igual acomoda-
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ção para espectadores, sa-
las de jogos de mesa, boite,
restaurante, duas quadras
de tênis, duas de basquete
em medidas oficiais, play-
ground completo, duas pis-
cinas infantis, bochas, dois
campos de futebol, enfim,
um dos mais completos e
sofisticados clubes despor-
tivos, recreativos e cultu-
rais do interior de São Pau-
lo. Também está em estu-
do a construção de um qui-
osque ao longo das alame-
das das jabuticabeiras.

Quando tudo pronto, o
novo Nosso Clube poderá
acolher cerca de 17.000
frequentadores, constituin-
do-se numa obra monu-
mental e que se desenvol-
ve com recursos próprios,
sem qualquer ajuda oficial
e em ritmo acelerado.

A tesouraria do Nosso
Clube, só da parte das cons-
truções, paga 7 milhões de
cruzeiros mensalmente.

Não é fácil descrever a
grandiosidade da obra, pois,
como disse Confúcio, “uma
imagem vale por mil pala-
vras”. Daí, só vendo mesmo.

A verdade é que existem
por esse mundo afora obras

realmente notáveis, tidas
até como impossíveis, mas
que a chamada “loucura” de
alguns audaciosos levou a
bom termo. Assim foi a pon-
te Rio-Niterói, a recente
sobre o Mar Pequeno, a Ro-
dovia dos Imigrantes e, aqui
em Limeira, o Limeirão e o
Anel Viário no tempo de
Paulo D’Andréa e agora a
rodoviária com Mattos da
Silveira e o Nosso Clube
com esse grupo de homens,
todos, todos “loucos”.

Bendita loucura.
Oxalá o mundo se con-

vertesse num vasto mani-
cômio com “loucos” desse
tipo de homens, que desa-
fiam a incredulidade, a des-
confiança e o pessimismo
dos que não têm coragem
ou pelo menos o espírito de
luta para idealizar, planejar
e executar como outros fi-
zeram e estão fazendo... Os
“loucos” do Nosso Clube.

Vitório Bortolan foi di-
retor geral da Rádio Edu-
cadora de Limeira, na
qual comandou, por mais
de 30 anos, o programa “A
Voz do Povo”. Ele faleceu
em 1990

“Oxalá o mundo se
convertesse num
vasto manicômio

com “loucos”
desse tipo de

homens

Nesta foto e na
ao lado, as obras
no Nosso Clube


