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Editorial

É tempo 
de nos 

unirmos
Os nossoclubinos estão 

acostumados a encontrar 
no Nosso Boletim, além das 
aguardadas fotos dos even-
tos realizados e das notícias 
esportivas, a programação 
social para as semanas que 
virão. Infelizmente, porém, 
esta edição não pode tra-
zer essa última parte. Nos-
so país, assim como todo o 
mundo, vive um momento 
de excepcionalidade, que 
nos pede isolamento social 
devido à pandemia do coro-
navírus. Desde que os casos 
começaram a se avolumar, 
estamos atentos às orienta-
ções das autoridades sani-
tárias sobre os procedimen-
tos a serem tomados. E, a 
todos, vimos seguindo à ris-
ca. Fomos limitando nossas 
atividades até a sua suspen-
são total, determinada pela 
Prefeitura de Limeira. Sen-
do assim, não temos even-
tos a serem realizados em 
curto prazo. Mas é preciso 
lembrar aos nossos asso-
ciados que, sem as mensali-
dades, nossa situação pode 
ficar insustentável. É tempo 
de nos unirmos, nossoclubi-
nos, para mantermos sau-
dável este clube que tanto 
amamos!
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Esquenta com muito samba
Carnaval do Nosso Clube foi aberto no dia 21 de março, com grupo Em Cima D’Hora

Fotos: Wagner Morente

A abertura do Carnaval 
Sunset do Nosso Clube acon-
teceu no dia 21 de março, 
com o Esquenta comandado 
pelo grupo Em Cima D’Hora, 
que apresentou um repertó-
rio composto de sambas-en-
redo, axé e outros ritmos car-
navalescos. Foi uma noite de 
muita animação.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Folia das crianças fantasiadas
No último dia do Carnaval, pequenos nossoclubinos foram premiados com medalhas

No dia 25 de março, encer-
ramento do Carnaval Sunset 
do Nosso Clube, as crianças 
que compareceram fantasia-
das ganharam medalhas. E a 
folia terminou com muita ale-
gria, ao som das bandas Sam-
bahia e Em Cima D’Hora. 

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

Fotos: Wagner Morente
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Animação para todas as idades
Carnaval do Nosso Clube teve três matinês estendidas com duas bandas e passistas

Sob o tema Carnaval Sun-
set, a folia nossoclubina de 
2020 teve muita animação 
para todas as idades com 
três matinês estendidas, nos 
dias 22, 23 e 25 de março. O 
som ao vivo ficou por conta 
das bandas Sambahia e Em 
Cima D’Hora. Também teve 
show de passistas e coreogra-
fias com dançarinos. Confira 
nesta página as fotos do dia 
23, que também contou com 
uma balada na La Chouette 
comandada pelo DJ Freeway.

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

Fotos: Wagner Morente
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Uma grande festa nas piscinas
Pool Party teve som com Kalu in Trâmite e muita diversão para adultos e crianças

Social

A Pool Party, que já se 
tornou um dos eventos mais 
aguardados do calendário do 
Nosso Clube, chegou à 3ª edi-
ção no dia 7 de março. A festa 
no parque aquático agradou 
em cheio os nossoclubinos, 
com muita música e brinque-
dos. O som ao vivo ficou por 
conta da banda Kalu in Trâ-
mite e seu samba-rock cheio 
de groove. Música eletrônica 
com DJ elevou ainda mais a 
animação. Para as crianças, a 
diversão também foi garanti-
da com vários brinquedos e 
brincadeiras promovidas pela 
equipe de recreadores da Re-
criando.

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

Fotos: Wagner Morente
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Natação brilha em Regional
Nossoclubinos conquistaram 56 medalhas, sendo 30 de ouro, na competição em Limeira

O Nosso Clube teve uma 
brilhante participação no Tor-
neio Regional Petiz a Sênior 
de Natação, realizado no dia 
7 de março, no Gran São João. 
Estiveram na competição 436 
atletas, que representaram 
19 entidades. Com 47 nada-
dores, os nossoclubinos con-
quistaram 56 medalhas, sen-
do 30 de ouro, 15 de prata e 
11 de bronze. 

Na categoria petiz 2, os 
atletas do Nosso Clube que 
subiram no pódio foram Hel-
len Any Cardoso Azevedo, 2º 
lugar nos 400 livre e 3º nos 
100 borboleta; Anabelly Gio-
vanna da Silva Oliveira, 1º lu-
gar nos 100 costas, 100 livre 
e 50 livre; Giovana Karoliny 
Pires, 1º lugar nos 100 borbo-
leta, 100 peito e 100 medley; 
Ana Clara Rocha Ribeiro Ge-
nésio, 1º lugar nos 100 costas 
e 2º nos 50 livre; e João Pedro 
Dibbern Camar vgo, 3º lugar 
nos 100 medley. 

Na infantil 1, Diogo Lobato 
Henriques da Silva foi 1º lugar 
nos 200 borboleta, 100 livre, 
100 costas e 1.500 livre; Luís 
Davi Guerra foi 1º lugar nos 
200 costas, 2º nos 100 costas 
e 50 livre e 3º nos 100 peito; 

Fotos: Divulgação

foi 2º lugar nos 200 borbole-
ta. Na juvenil 1, Clara Altema-
ri Montezuma foi 1º lugar nos 
200 borboleta, 200 medley e 
400 medley e 2º nos 100 pei-
to; Luísa Altemari Montezu-
ma foi 1º lugar nos 50 livre, 2º 
nos 100 livre e 200 peito e 3º 
nos 100 peito; e Giovana Gi-
rardello Stahlberg foi 1º lugar 
nos 100 costas, 200 costas e 
100 borboleta e 2º nos 200 
borboleta.

Na juvenil 2, Júlia Georget-
ti da Silva foi 1º lugar nos 200 
costas e 2º nos 100 livre, 200 
livre e 100 costas; Ramon Ne-
ves Pinto foi 1º nos 1.500 livre 
e 400 medley e 2º nos 100 li-
vre e 400 livre; Guilherme 
Alves dos Santos foi 3º nos 
200 borboleta; Murilo D’An-
drea Zorzetto foi 2º nos 100 
costas; e Luana Rezende Stra-
diotto foi 3º nos 200 medley 
e 200 livre. 

Também representaram 
o Nosso Clube Arthur Ouro, 
Francisco Levy Fernandes de 
Lima, Sabrina Fernanda Lo-
pes, Matheus Ferreira Leite, 
Maria Clara Lopes Giacon, 
João Vítor Sacchetto de Ma-
galhães, Fernanda Schimid, 
Pedro Otávio Alves dos San-
tos, Yago Bomfim Ferreira, 
Miriã Rebeca dos Santos, Sa-
muel Henrique Silva, Whitney 
Cristiny Cardoso Azevedo, 
Gustavo Elídio dos Santos, 
João Paulo Lopes Martins, 
Francisco Antônio Palermo, 
Vítor Hugo Boraschi, Leonar-
do Liberatori Pugliesi, Rubens 
Kalil Klassmann, Gustavo Bal-
bino Ramirez da Silva, Luigi Di 
Ferdinando Tavares de Lima, 
Amanda Gomes Rodrigues 
Ferreira, Isabelle Oliveira de 
Morais, Ally de Lima, Richard 
Henrique Carbonari, Ryan 
Villas Boas Carvalho, Murilo 
Assumpção de Campos Fran-
co Gomes e Ryan de Lima. Os 
técnicos responsáveis foram 
Eliane Altemari, Glauco Casi-
miro e Camila Alves. A nata-
ção nossoclubina conta com 
apoio de Colégio Acadêmico, 
Engep, Esaú Peças para Carre-
tas e Eletrizante.

Tênis de Mesa
Bom desempenho na Liga, em Itu

Luíza Dias no pódio (à direita)

A equipe de tênis de mesa 
do Nosso Clube/Prefeitura de 
Limeira disputou no dia 1º de 
março a 2ª etapa da Liga Me-
tropolitana, em Itu. O principal 
destaque entre os nossoclubi-
nos foi Mateus Marques, vice-
-campeão na categoria geral. 
Também foram muito bem 
Luíza Dias e Júlia Forster, que 
conquistaram a 3ª colocação 
respectivamente nas categorias 
mirim e infantil feminino. Tam-
bém defenderam o clube Ma-
teus Cavalcanti, Kauã Araújo, 
Bruno Silva, João Vítor Martins, 
Larissa Casline, Camila Cardoso, 
Pedro Meneghim, Felipe Mar-
ques, Alexandre Bigeli e Luiz 
Henrique Dias. 

Futebol

O Departamento de Fute-
bol do Nosso Clube abriu ins-
crições para os campeonatos 
adulto e máster. Os interes-
sados devem se inscrever 
na secretaria, com taxa de 
R$ 15,00 por atleta. A idade 
mínima para participação 
no adulto é de 15 anos. Não 
existe idade limite para se 
inscrever. Os jogos serão aos 
sábados, com início da pri-
meira partida às 15 horas.

A competição contará com 
seis equipes. Quatro jogado-
res de cada time poderão se 
inscrever juntos e os demais 
serão escolhidos por meio de 
sorteio. No dia 25 de abril, 
será realizado um torneio 

Campeonatos de 2020

Nossoclubinos no  torneio

Manuela de Lima Baptistella 
foi 1º lugar nos 100 peito e 3º 
nos 200 peito; e Ana Júlia da 
Silva Trindade foi 3º nos 800 
livre e 100 borboleta. 

Na infantil 2, Luca Chan-
quette Bueno Quirino foi 1º 
lugar nos 400 livre, 200 livre 
e 200 costas e 3º nos 100 cos-
tas; Sofia Alves dos Santos foi 
1º lugar nos 400 livre, 800 li-
vre, 200 livre e 100 borboleta; 
e Letícia Karoline Vendramini 

início com a participação de 
todas as equipes. A primeira 
rodada do campeonato está 
prevista para o dia 9 de maio. 

Para participar do campe-
onato máster, é preciso ter 
39 anos completos ou a se-
rem completados até 31 de 
dezembro. Para os goleiros, 
a idade mínima é de 35 anos. 
Os jogos serão disputados às 
segundas e quintas, às 19 ho-
ras, e às sextas, às 19h30. 

O início da competição 
dependerá do desenrolar da 
pandemia de coronavírus. A 
previsão é de que 10 times 
participem, com a escolha 
dos atletas sendo feita por 
sorteio dirigido.
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Tênis realiza torneio feminino
Além dos jogos, disputas também contaram com outras atividades para as participantes 

O 1º Torneio Interno de 
Tênis Feminino do Nosso 
Clube em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher 
aconteceu no dia 7 de mar-
ço. Além dos jogos, o evento, 
que teve patrocínio de Loja 
Skechers e Suco Pessatte, 
contou com outras ativida-
des para as participantes. A 
programação teve início com 
uma sessão de alongamento 
com a fisioterapeuta Marluci 
Benini Bezzan e um café da 
manhã para as tenistas. Além 
disso, todas as jogadoras re-
ceberam brindes da Sete Fo-
lheados. 

A campeã do torneio foi 
Beatriz Donath, que teve Ká-
tia Damiani como vice. Am-
bas receberam troféus per-
sonalizados do evento e a 
1ª colocada também ganhou 
uma massagem da esteticista 
Bruna de Souza.

Fotos: Divulgação
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Detalhe dos troféus
das primeiras
colocadas

Todas as tenistas que participaram do torneio

A campeã Beatriz e a
e a vice Kátia

recebem troféus dos
diretores de Tênis,

Ricardo Lima e
Patrícia Tancredo

Competição de raquetinha movimenta duplistas
O Departamento de Tênis 

do Nosso Clube promoveu, 
nos dias 7 e 8 de fevereiro, o 
Torneio Modesto Open 2020 
de Raquetinha. A competição 
homenageou o tenista nosso-
clubino Modesto Zovico, que 
completou 70 anos. No primei-
ro dia, aconteceram as dispu-
tas femininas, que tiveram a 
participação de 10 jogadoras, 
divididas em cinco duplas fixas. 
As campeãs foram Beatriz Do-
natti e Waleska Minitti Scarpa 
Elias. Vera Cover Varuzza e Ju-
liana Aveniente Jorge Guzzi fo-
ram as vice-campeãs.

O segundo dia de disputas 
foi reservado para os homens. 
Os 22 tenistas inscritos foram 
se alternando em duplas de-
finidas por sorteio. A cada vi-
tória, os jogadores somavam 
pontos. Ao final, o título ficou 
com Marquinho Guiseline. Três 
participantes empataram na 2ª 
colocação: Cesar Gonsalo, An-
derson Nascimento e Renato 
Barros.

Homens se enfrentaram no
segundo dia do torneio

O campeão
(2º a partir
da direita) e
os vices

No primeiro dia, aconteceram as
disputas entre as mulheres


