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Curso de Ciências do Esporte acompanha 
treinamento das equipes de base

Aniversário será comemorado
com entrega de quadra de areia
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Basquete nossoclubino: 
exemplo para a Unicamp



Aos poucos, a pandemia 
vai arrefecendo e as nos-
sas vidas podem ir vol-
tando ao normal. Claro 
que devemos sempre fi-
car atentos às orientações 
das autoridades sanitári-
as, para podermos cum-
prir tudo aquilo que nos é 
recomendado. Mas se os 
especialistas entendem 
que é possível ir avançan-
do, sigamos assim! E a 
úl�ma boa novidade foi 
poder tornar faculta�vo o 
uso de máscaras de prote-
ção em todas as nossas 
dependências. Primeiro 
nos espaços abertos e, 
pouco depois, também 
nos fechados. Assim, po-
demos ir retomando com 
mais tranquilidade nossa 
agenda de eventos soci-
ais. Vem aí uma grande 
festa de Páscoa, com di-
versão para todas as ida-
des, que nos servirá como 
uma celebração para este 
momento tão esperado. 
Que seja um evento que 
nos traga a esperança de 
dias cada vez melhores!

Por dias 
cada vez 

melhores!

decisão o cuidado com o 
meio ambiente. A cada 
troca de treino, perda ou 
dano da ficha, era neces-
sário providenciar uma 
nova, gerando um alto 
consumo de papel. 
Como as fichas serão en-
viadas de modo virtual, 
caberá aos associados 
decidir o meio que as 
levarão aos treinos. Mas 
uma alterna�va bastante 
viável, na linha desse viés 
ecológico, será tê-las sal-
vas nos celulares, que boa 
parte dos usuários já car-
rega consigo durante o 
período de a�vidades na 
academia. 
Em caso de dúvidas, os 
associados devem procu-
rar a secretaria, pessoal-
mente, pelo telefone 
3 4 0 4 - 8 4 6 6  o u  p e l o 
WhatsApp citado acima.

Por LGPD e higiene, fichas de 
treino são enviadas aos sócios

Medida também tem viés ecológico, já que evitará desperdício de papel

O Nosso Clube está envi-
ando aos associados ma-
triculados na academia as 
suas fichas de treino indi-
viduais. O envio ocorre 
por e-mail, mas os usuá-
rios que desejarem pode-
rão solicitar o seu formu-
lário por WhatsApp, bas-
tando para isso mandar 
uma mensagem nesse 
sen�do para 99996-8387. 
Em breve, as fichas im-
pressas não mais ficarão 
disponíveis na academia, 
medida que foi tomada 
para atender uma série de 
questões.
Uma delas é a adequação 
do clube à Lei Geral de 
Proteção de Dados Pesso-
ais (LGPD), que regula-
menta qualquer a�vidade 
que envolve a u�lização 
de dados pessoais, nos 
quais se encaixam as in-

formações disponibili-
zadas nas fichas da acade-
mia. Com o envio direta-
mente para o associado, 
ele próprio ficará respon-
sável por resguardar os 
dados con�dos no seu 
formulário de treino.
Outro ponto levado em 

conta foi a preocupação 
com a higiene, que se in-
tensificou com a pande-
mia de Covid-19. O novo 
sistema impedirá o manu-
seio de várias fichas por 
cada usuário, até que en-
contre a sua. Também 
teve peso importante na 

Agora usuários da 
academia podem 
optar pela forma 
como vão u�lizar 
suas fichas de treino

Wagner Morente

Recanto 
volta com 

som ao 
vivo às 
sextas

Com a flexibilização 
das normas sanitárias 
de combate à pande-
mia de coronavírus, o 
Nosso Clube, em par-
ceria com a Cozinha da 
Marli, concessionária 
dos restaurantes do 
clube, pôde retomar 
as a�vidades do Re-
canto Musical. A cada 
noite de sexta-feira, 
com início às 19h, 
atrações musicais dos 
mais variados es�los 
se revezam no palco.
Tradicional ponto de 
encontro dos nosso-
clubinos, o Recanto 
Musical oferece, além 
da música ao vivo de 
qualidade, o cardápio 
repleto de delícias da 
Cozinha da Marli, que 
inclui pratos, porções, 
lanches, salgados e 
várias outras opções. 
Também estão à dis-
posição dos associa-
dos várias marcas de 
cerveja, sempre servi-
das geladíssimas.



No seu aniversário, Nosso Clube 
presenteia sócios com quadra de areia

Novo espaço para beach tennis, futevôlei e vôlei de praia foi entregue no dia 11 de dezembro

Fotos: Wagner Morente

O presente que os associ-
ados do Nosso Clube 
receberam pelos 88 anos 
de sua fundação, come-
morados no dia 13 de 
dezembro, foi uma quadra 
para a prá�ca de esportes 
de areia. A obra, condu-
zida pela Comissão de O-
bras, foi entregue à dire-
toria pelo Conselho Deli-
bera�vo no 11 de dezem-
bro, em cerimônia que 
contou com a presença de 
dirigentes do clube e 
sócios, que puderam tes-
tar o novo espaço. 
A quadra, disponível para 
a prá�ca de beach tennis, 
futevôlei e vôlei de praia, 
foi instalada numa área 
em frente ao campo de 
futebol de grama natural. 
As demarcações e a estru-
tura da rede permitem 
adaptar, de forma rápida e 
fácil, suas medidas para as 
três modalidades que se 

propõe a servir. Depen-
dendo da aceitação dos 
associados, poderá ser 
estudada a ampliação das 
instalações voltadas a 
esses esportes.
“Estamos muito felizes de, 
apesar de todas as di-
ficuldades, conseguir en-
tregar este novo espaço 
aos associados”, afirmou 
o presidente da Comissão 
de Obras, Vitório Candi-
o�o. “Tem sido um perío-
do complicado para o 
Brasil e para o mundo, 
mas o Nosso Clube tem 
caminhado em frente”, 
concordou Renato Castro 
de Almeida, presidente 
do Conselho Delibera�vo. 
E o presidente da direto-
ria, Ricardo Lima, con-
cluiu: “Buscamos atender 
o maior número possível 
de associados e temos 
conseguido, basta ver o 
clube sempre cheio”.

DJ Kiko

Nas fotos desta página, dirigentes e associados do Nosso Clube durante a inauguração da quadra de areia

Missão Páscoa retorna: além 
da caça aos ovos, também haverá 

música com Kalu e banda
Evento no dia 9 de abril promete muita diversão para todas as idades

A Missão Páscoa está de 
volta ao calendário social 
do Nosso Clube. Depois de 
dois anos em que não foi 
possível realizá-lo devido à 
pandemia, o evento, que 
tanta diversão traz às cri-
anças, retorna em versão 
revisada e ampliada, agora 
com atrações também para 
os adultos. Será no dia 9 de 
abril, com início às 15h, 

quando a criançada vai 
poder par�cipar da tradici-
onal caça aos ovos de cho-
colate espalhados pelo 
clube. 
Durante toda a tarde, a 
equipe da Recriando vai 
acompanhar os pequenos 
associados nessa diver�da 
aventura, promovendo vá-
rias brincadeiras para não 
deixar o pique cair. 

A par�r das 17h, os adultos 
também terão vez, com 
som ao vivo com Kalu e sua 
banda Na Pegada Tropical 
no Parque Aquá�co. 
No repertório, muito sam-
ba-rock, MPB e pop para 
manter a animação em al-
ta. Diversas opções gastro-
nômicas também estarão à 
disposição dos nosso-
clubinos.

Kalu e sua banda 
Na Pegada Tropical 
vão agitar o 
Parque Aquá�co

Wagner Morente



Você se recorda de como eram 
essas dependências nossoclubinas?

Relembre como vários espaços do clube evoluíram nos últimos anos

O tempo passa rápido e 
muitas transformações 
vão acontecendo no Nos-
so Clube. Nos úl�mos 
anos, as mais diversas de-
pendências foram cons-
truídas, ampliadas, mo-
dernizadas ou aperfei-
çoadas. Nesta página, se-
te exemplos de como as 
coisas mudam no dia a dia 
nossoclubino. As primei-
ras instalações da acade-
mia nem de longe lem-
bram as atuais. O restau-
rante está muito mais bo-
nito e espaçoso. As can-
chas de bocha mudaram 
de lugar e passaram a ser 
sinté�cas. A sala de sno-
oker agora tem um espa-
ço muito mais adequado. 
Antes havia um só quios-
que e agora existem dois. 
As quadras de tênis tam-
bém melhoraram muito e 
o tênis de mesa ganhou  
sala própria. Relembre!

Fotos: Divulgação

Academia Restaurante

SnookerBocha

Tênis de 

Mesa

TênisQuiosque

Nossoclubinos 
dominam pódio de 
torneio de bocha

Disputas envolveram 64 jogadores de 9 cidades

O Nosso Clube ficou com 
os três primeiros lugares 
do Torneio de Duplas de 
bocha realizado nos dias 
27 e 28 de novembro em 
suas canchas, com a par�-
cipação de 64 jogadores 
representando nove cida-
des. Além dos anfitriões, 
es�veram na disputa os 
limeirenses Gran São João 
e Internacional e duplas 
de Araras, Rio Claro, Cam-
pinas, Jaú, Santa Gertru-
des, Piracicaba, America-
na e Valinhos.

Clube sedia torneio de 
basquete que reuniu 

top 4 sub-15 do interior

O Ginásio Poliespor�vo 
Waldomiro Francisco, do 
Nosso Clube, recebeu 
nos dias 27 e 28 de no-
vembro a Copa da Fede-
ração Paulista de Bas-
quete, categoria sub-15, 
que reuniu as quatro 
melhores equipes do 
Interior. Além dos anfi-
triões, também par�ci-
param Classic Sports 
Sorocaba, ALBB-Luso 
Bauru e ALBA-Lençóis 
Paulista. Estes dois úl-
�mos fizeram a final, 
com vitória da equipe 
bauruense por apenas 1 
ponto de diferença: 47 a 

46.
Na disputa pela 3ª colo-
cação, os nossoclubinos 
foram derrotados pelo 
�me sorocabano, por 58 
a 50. Os dois primeiros 
colocados se classifica-
ram para o torneio que 
definiu o campeão esta-
dual, do qual par�cipa-
ram também os vence-
dores da Copa FPB da 
Grande São Paulo. 
O basquete do Nosso 
Clube conta com apoio 
de Café Kühl, Alecardo 
Reciclagem de Papel e 
Plás�co, Elétrica Maio e 
Fiat Impéria.

Jogos tiveram equipes de Bauru, Sorocaba e Lençois

No primeiro dia, aconte-
ceu a fase classificatória, 
que foi disputada em oito 
grupos de quatro duplas 
cada. Os dois primeiros 
colocados de cada grupo, 
num total de 16, classi-
ficaram-se para a fase 
mata-mata, quando as 
duplas se enfrentaram em 
jogos eliminatórios. Três 
duplas do Nosso Clube 
passaram para as semifi-
nais. Vito e Peterson ven-
ceram os piracicabanos 
Arlindo e Jovenil, enquan-

to Edmilson e João Dena-
dai bateram Oscar e Pe-
drão no confronto dos 
nossoclubinos.
Na final, vitória de Edmil-
son e João, por apertados 
18 a 16. Oscar e Pedrão 
ficaram com a 3ª coloca-
ção. “Foi uma grande fes-
ta para todos nós. Não 
esperávamos essa con-
quista, visto que �nham 
várias duplas renomadas 
do Estado”, comemorou 
Vito Ruberto, diretor de 
Bocha do Nosso Clube.

Duplas semifinalistas do torneio

Jogadores e comissões técnicas das equipes que par�ciparam do torneio

Ginástica artística conta com 
novas instalações para 2022

Atividades do tênis de mesa também ganharam mais espaço e conforto

As mais de 50 alunas e a-
tletas de ginás�ca ar�s-
�ca do Nosso Clube �ve-
ram uma esperada novi-
dade aguardando por elas 
na retomada das aulas e 
treinos, no dia 10 de janei-
ro: novas instalações.
Uma inicia�va da Direto-
ria de Esportes conseguiu 
melhorar, de uma só vez, 
as dependências des�na-
das a duas modalidades. 

Além da GA, o tênis de 
mesa também mudou de 
local. Agora está em um 
espaço já conhecido dos 
mesatenistas, mas que foi 
totalmente remodelado 
para garan�r mais confor-
to. As aulas da GA, que 
aconteciam na quadra do 
Ginásio Azul, estão sendo 
ministradas na sala que 
vinha sendo u�lizada pelo 
tênis de mesa, no mesmo 

setor do snooker e do 
xadrez. 
Deste modo, as ginastas 
passaram a contar com 
um espaço muito mais a-
propriado para suas a�vi-
dades, dispondo de ar-
condicionado, piso em-
borrachado, sanitário e 
bebedouro, entre outras 
melhorias.
Já o tênis de mesa retor-
nou à sala que anteri-

ormente ocupava acima 
do Ginásio Dr. Waldomiro 
Francisco. Porém, com as 
novas disposições, os me-
satenistas podem contar 
com muito mais espaço, o 
que é fundamental para 
uma modalidade que vem 
crescendo muito no Nos-
so Clube. As inscrições pa-
ra a GA e para o tênis de 
mesa devem ser feitas na 
secretaria. 

Música ao vivo traz muita 
alegria ao Nosso Clube

Crianças também puderam se divertir com brinquedos e brincadeiras

As atrações que o Nosso 
Clube colocou à disposição 
dos associados reuniu 
muitos nossoclubinos nos 
dias 26 e 27 de fevereiro e 
1º de março. Nesses dias, o 
Parque Aquá�co contou 
com bandas, muita diver-
são para as crianças e diver-
sas opções gastronômicas.
A programação incluiu 
shows com Samba do Mia, 
grupo Bom D’Sambar e 
banda Amizade Prevalece. 

As crianças puderam se 
diver�r com brinquedões e 
a equipe de monitores da 
Recriando, que organizou 
gincanas, brincadeiras e 
várias outras a�vidades.
A Cozinha da Marli ofere-
ceu um cardápio cheio de 
opções e Chopp Brahma 
com preço especial. Todos 
os dias foram animadís-
simos e mereceram elogios 
dos associados. Confira 
fotos nesta página.

Fotos: Wagner Morente



cerimônia de graduação 
foi adiada de 2020 para 
2021. Após a flexibili-
zação, foi possível realizá-
la de forma presencial.
“Agradeço a toda direto-
ria do Nosso Clube e em 
especial ao diretor de Lu-
tas, Carlos Higa, e ao coor-
denador de Esportes, Ale-
xandre Bigeli, que ofere-
ceram toda estrutura 
para que pudesse realizar 
os treinamentos”, diz o 
professor. 
“E também aos senseis 
Rodolpho e Edson pela 
insistência para que eu 
fizesse o exame e ao sen-
sei Ricardo Santos, do Clu-
be de Judô, que também 
me ajudou nos treina-
mentos, além da minha 
família e dos amigos que 
contribuíram de alguma 
forma para que tudo isso 
acontecesse”.

Professor de judô recebe 
graduação de 2º Dan da FPJ

Leandro Takada participou da cerimônia no dia 11 de setembro, em Araras

O professor de judô do 
Nosso Clube, Leandro Ta-
kada, foi aprovado no exa-
me de graduação para o 
2º Dan (grau) de faixa pre-
ta realizado pela Federa-
ção Paulista de Judô. A 
cerimônia de graduação 
foi realizada na academia 
Mercadante, em Araras, 
no dia 11 de setembro, 
respeitando o decreto es-
tadual de combate ao co-
ronavírus. A conquista do 
nossoclubino veio após 
uma dura ro�na de trei-
nos e estudos teóricos.
Leandro conta que, du-
rante meses, treinou de 
duas a três horas por dia, 
além de se dedicar à teo-
ria do judô. “Tive muito 
incen�vo dos senseis Ro-
dolpho Lavoura, de Artur 
Nogueira, e Edson Catari-
no, de Americana, para 
que realizasse o exame”, 

afirma. Apesar das incer-
tezas do ano de 2020 devi-
do à pandemia, a FPJ ofi-
cializou o exame de gra-
duação, que, no entanto, 
foi adaptado para o for-
mato remoto. 
A conclusão das avalia-
ções teórica e prá�ca a-
conteceu no dia 21 de no-

vembro. “A expecta�va 
do resultado foi grande, 
mas, depois que saiu o 
status de aprovado na 
plataforma digital da fe-
deração, foi só comemo-
rar”, relembra Leandro. 
Também por causa das 
restrições sanitárias do 
g o ve r n o  e sta d u a l ,  a 

Divulgação

Leandro 
mostra o 
cer�ficado 
e a faixa de 
2º Dan

Nosso Clube conquista invicto 
2º Torneio de Vôlei Máster Masculino

Na decisão da competição 40+, nossoclubinos venceram Rio Claro por 3 a 1 no Ginásio Azul

O Nosso Clube venceu Rio 
Claro por 3 sets a 1 (parciais 
de 25x27, 25x21, 27x25 e 
26x24) e ficou com o �tulo 
do 2º Torneio de Vôlei Más-
ter Masculino, que foi reali-
zado no Ginásio Azul. Nu-
ma decisão disputadís-
sima, ocorrida no dia 3 de 
dezembro, os nossoclubi-
nos saíram atrás no placar, 
mas conseguiram a virada 
para garan�r, de forma in-
victa, o troféu de campeão 
da compe�ção, voltada a 
atletas a par�r dos 40 anos 
de idade. A ALVO Limeira 
ficou com a 3ª colocação, à 
frente da Neo Link/Vivi 
Clean/Araras. 
Na 1ª fase do torneio, to-
dos os �mes se enfrenta-
ram. Vitórias por 3 a 0 ou 3 
a 1 valeram três pontos. Já 
quem venceu por 3 a 2 le-
vou dois pontos, enquanto 
o perdedor ficou com um. 
Os nossoclubinos ven-
c e r a m  N e o  L i n k / V i v i 
Clean/Araras (3 a 0), ALVO 

Limeira (3 a 1) e Rio Claro (3 
a 2), conquistando 8 pon-
tos para terminar essa 
etapa na liderança. A ALVO 
Limeira bateu Rio Claro e 
Araras, ambos por 3 a 1, 
terminando com 6 pontos. 
Os rio-clarenses somaram 
2 pontos e ficaram em 3º 
lugar ao passar por 3 a 2 
pelos ararenses, que finali-
zaram a fase inicial na úl�-
ma colocação, com 1 pon-
to. Deste modo, na semifi-
nal, o Nosso Clube enfren-
tou Araras, vencendo por 3 
a 1 (parciais de 25x22, 
25x20, 24x26 e 25x22). 
Já Rio Claro eliminou a AL-
VO Limeira por 3 a 0 (par-
ciais de 25x17, 25x22 e 25 
x22). Assim, os nossoclu-
binos e os rio-clarenses se 
classificaram para a final. 
Defenderam a equipe anfi-
triã David, Danilo Gius�, 
Felipe, Neto, Mecate, Ro-
drigo, Marcos Paulino, 
Ecio, Renato, João, Esli e Du 
Bassi.

Fotos: Divulgação

Nossoclubinos 
comemoram 

o �tulo da 
compe�ção

Sub-19 termina em 3º na Copa Regional de Voleibol feminino 

O Nosso Clube ficou com 
a 3ª colocação na Copa 
Regional de Voleibol fe-
minino categoria sub-
19, promovida pela Liga 
Regional (LRV). Na dis-
puta pela medalha de 
bronze, que aconteceu 
no Ginásio Azul, no dia 9 

de dezembro, as nosso-
clubinas venceram Santa 
Bárbara D’Oeste por 3 a 0 . 
Na decisão, a P.M. Vali-
nhos/Country Club bateu 
o Clube Atlé�co Piracica-
bano também por 3 a 0 e 
ficou com o �tulo.
O torneio foi composto de 

quatro fes�vais, um em 
cada cidade par�cipante. 
Nas semifinais, Valinhos 
passou por SBO e as nos-
soclubinas perderam para 
as piracicabanas, fora de 
casa, por 3 a 2. O vôlei fe-
minino do Nosso Clube 
tem apoio do Colégio CLQ.

Nossoclubinas venceram Santa Bárbara na disputa pela medalha de bronze

Equipe sub-19 do Nosso Clube

Torneio misto de raquetinha conta 
com a participação de 13 duplas

Competição realizada dia 12 de março teve jogos disputados em 8 games

O Departamento de Tênis 
do Nosso Clube realizou no 
dia 12 de março o Open Bia 
Torneio de Raque�nha 
Misto. Inscreveram-se 26 
par�cipantes, num total de 
13 duplas, que foram divi-
didas em duas chaves. Os 
jogos, realizados durante 
todo o dia, foram disputa-
dos em 8 games. 

Classificaram-se para a 
final os primeiros coloca-
dos de cada grupo. Na deci-
são, a dupla formada por 
Flávia Pisani Marangon e 
Kauê Borges de Castro ven-
ceu Patrícia Pascon Souto 
Tancredo e Luiz Carlos 
Sterzo Júnior e conquistou 
o �tulo da compe�ção. 
Veja fotos ao lado.

Fotos: Divulgação

Vôlei máster feminino disputa torneio na academia Moving

O Nosso Clube par�cipou com suas equipes B e C do Torneio 
Máster Feminino de vôlei que a academia Moving promoveu 
no dia 19 de março. Os anfitriões disputaram com seus �mes 
A e B e Gran São João e Araras completaram os inscritos na 
compe�ção. Todas as equipes jogaram entre si, en-
frentando-se em um set de 25 pontos. Classificaram-se para 
a final, que foi disputada em melhor de 3 sets de 15 pontos, o 
Nosso Clube B e o Gran. Este conquistou o �tulo por 2 a 1, 
numa decisão muito disputada. O �me nossoclubino que se 
sagrou vice-campeão foi formado por Eliane, Carol, Jéssica, 
Taís, Vanessa, Débora, Cris Ribeiro, Denise, Cris César, 
Graziela, Fernanda e Juliana.

Equipe B do Nosso Clube foi vice-campeã da competição

Professor Gabriel 
Boquita com 
pra�cantes do 
funcional fut

As duas equipes nossoclubinas 
que es�veram na compe�ção

Tênis tem aulas para 
crianças de 4 a 10 anos

O Departamento de Tê-
nis do Nosso Clube tem 
inscrições abertas para a 
escol inha voltada a 
crianças de 4 a 10 anos. 
As aulas são ministradas 
pelo professor Pedro. 
Estão sendo formados 
grupos de pelo menos 4 
associados cada, poden-

do ser de ambos os se-
xos. As aulas, com uma 
hora de duração, acon-
tecerão às segundas, às 
8h30, e quintas, às 8h. A 
mensalidade é de R$ 
50,00 por criança.
Inscrições e mais infor-
mações na secretaria do 
clube.



mada pelos nossoclu-
binos Dinho e João de Na-
dai, que venceram na final 
Dito e Zico, de Araçatuba. 
Na disputa do 3º lugar, 
mais uma vitória do Nosso 
Clube, agora com Vito e 
Peterson sobre Lucas e 
Cabelo, de Marília.
A bocha 2022 do Nosso 
Clube tem os patrocínios 
de Tatu Pré-moldados, Sa-
mi Engenharia, RB2 Em-
preendimentos e JR Ber-
tolini Construções.

Bocha brilha no campeonato 
de duplas da Federação Paulista

Nossoclubinos ficaram com título e com 3º lugar da competição

O Nosso Clube brilhou no 
tradicional torneio de du-
plas promovido pela Fe-
deração Paulista de Bocha 
e Bolão, que aconteceu 
nos dias 19 e 20 de março, 
em três canchas em Li-
meira. Com disputas nas 
dependências nossoclu-
binas, além do Gran São 
João e Cecap/Internacio-
nal, a compe�ção contou 
com a par�cipação de 44 
duplas de todo o estado 
de São Paulo.

No primeiro dia, com jo-
gos distribuídos nas três 
canchas, os par�cipantes 
foram divididos em 11 
grupos de quatro duplas, 
classificando as duas pri-
meiras colocadas de cada 
chave para a etapa se-
guinte. No segundo dia de 
compe�ção, a fase de ma-
ta-mata aconteceu no 
Nosso Clube e os anfitri-
ões puderam comemorar 
o �tulo e a 3ª colocação.
A dupla campeã foi for-

Fotos: Divulgação

Nas fotos desta página, 
alguns momentos 
do torneio

ridas: vermelha, amarela, 
verde, marrom, azul, rosa 
e preta. 
A primeira fase foi clas-
sificatória, na qual todas 
as equipes se enfrenta-
ram. A final aconteceu no 
dia 18 de dezembro, 
quando o Nosso Clube 
enfrentou o Sayão fora de 
casa. 
A equipe nossoclubina foi 
formada por Emerson, 
Esaú, Edson, Edi, Lemão, 
Ricardo e Sidmar.

Snooker do Nosso Clube 
é vice-campeão do 
Torneio Regional

Na final da competição, nossoblubinos enfrentaram o Sayão

O Nosso Clube conquistou 
o vice-campeonato do 
Torneio Regional de Snoo-
ker, que homenageou 
Marcelo Carmina�, ex-
diretor do departamento 
da modalidade do clube 
Sayão, de Araras, falecido 
em junho, ví�ma da Co-
vid-19. 
Além dos nossoclubinos e 
do Sayão, também par-
�ciparam da compe�ção 
equipes da Associação A-
tlé�ca Ararense, da Asso-

ciação Atlé�ca Banco do 
Brasil (Limeira), do Paulis-
tano Futebol Clube (Li-
meira) e do Cosmopolita-
no Futebol Clube (Cosmó-
polis).
Todos os clubes par�ci-
pantes, com exceção do 
Paulistano, receberam os 
jogos, que �veram início 
no dia 13 de novembro. 
As par�das seguiram a 
regra brasileira, que u�-
liza oito bolas, sendo uma 
branca e as outras colo-

Equipe que representou o Nosso Clube na compe�ção

Dinho e João de Nadai 
foram os campeões

Vito e Peterson ficaram 
com a 3ª colocação

O Nosso Clube estreou 
com grandes resultados 
na Copa União de Clubes 
do Estado de São Paulo, 
compe�ção promovida 
pela Federação Paulista 
de Bocha e Bolão que reú-
ne as principais agremia-
ções estaduais da modali-
dade. A 1ª rodada acon-
teceu no dia 12 de março. 
Os nossoclubinos par�ci-
pam com três equipes e 
seus respec�vos patroci-
nadores das disputas na 
4ª Região/Campinas e na 
8ª Região/Sorocaba, que 
contam com quatro gru-
pos de três en�dades ca-
da. Avançam para a pró-
xima etapa os dois primei-
ros de cada chave. 
O Nosso Clube/RB Em-

preendimentos estreou 
em casa pelo Grupo 9. Os 
nossoclubinos termina-
ram com 4 pontos, empa-
tados com o Gran São Jo-
ão. Morungaba conquis-
tou apenas 1 ponto. 
No Grupo 10, os jogos a-
conteceram em Piraci-
caba. O Nosso Clube/Tatu 
Pré-moldados concluiu a 
rodada na liderança ao 
somar 5 pontos, contra 3 
dos anfitriões e 1 do Sabi 
Itu. 
O Nosso Clube/Sami En-
genharia, no Grupo 11, jo-
gou em Valinhos, fazen-
do 3 pontos, num triplo 
empate com Santa Ri-
ta/Sorocaba e o local Ope-
rário. A próxima rodada 
acontecerá em 2 de abril.

Clube tem excelente estreia na Copa União de Clubes do Estado

Competição promovida pela Federação Paulista reúne as principais agremiações estaduais de bocha 

Michelle Bau�sta: 
campeã na juventude

Luíza Dias: 
vice juvenil

Larissa Casline: 
bronze na absoluto

Departamento realiza competição interna
O Departamento de Bocha do Nosso Clube deu início no dia 8 de março ao Campeonato 
Interno Individual Masculino 2022. A compe�ção recebeu as inscrições de 26 associados, 
que foram divididos em quatro grupos com dois jogadores cada e dois com cinco. Todos se 
enfrentarão dentro dos grupos, em jogos que acontecem às terças, quartas e quintas, a 
par�r das 19h. Os dois primeiros de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros 
colocados, passam para a fase de mata-mata. A par�r daí, serão realizados os jogos 
eliminatórios, até que se chegue ao campeão. A final está prevista para o dia 7 de abril.

Equipe Nosso Clube/Tatu Equipe Nosso Clube/Sami



Nossoclubino vence 1ª etapa 
do Paulista na categoria sênior
Luiz Henrique Dias foi campeão da competição que aconteceu no dia 20 de março, no SESI de Jacareí

Fotos: Divulgação

O nossoclubino Luiz Hen-
rique Dias se sagrou cam-
peão da 1ª etapa do Cam-
peonato Paulista de Tênis 
de Mesa na categoria sê-
nior, a segunda com maior 
número de inscritos na 
compe�ção. As disputas, 
promovidas pela Federa-
ção de Tênis de Mesa do 
Estado de São Paulo, reu-
niram os melhores atletas 
paulistas no SESI de Jaca-
reí, no dia 10 de março. A 
conquista de Luiz Henri-

que veio após uma série 
de excelentes jogos, que 
culminou com seu �tulo.
Outro nossoclubino bem 
colocado foi Alexandre 
Bigeli, que ficou com a 5ª 
posição na categoria V40. 
Camila Cardoso, Larissa 
Casline e Daniel Roldan 
também par�ciparam da 
compe�ção. 
O tênis de mesa nossoclu-
bino conta com a parceria 
da Prefeitura Municipal 
de Limeira.

Divulgação

17 pódios na Super Copa SP
Representado por 20 
atletas, o Nosso Clube 
par�cipou da 4ª Super 
Copa São Paulo de Verão 
para Nadadores Vincula-
dos, realizada entre os 
dias 10 e 12 de dezem-
bro no Conjunto Aquá�-
co Leonardo Sperate, em 
São Caetano do Sul. A 
compe�ção reuniu 583 
dos melhores atletas do 
Estado, que representa-
ram 43 en�dades. Os 
nossoclubinos conquis-
taram 17 medalhas, sen-
do 5 de ouro, 6 de prata e 
6 de bronze, além de ou-
tros excelentes resulta-
dos, que garan�ram a 
11ª colocação na classi-
ficação geral
Na categoria mirim 1, os 
nadadores do Nosso 
Clube que subiram ao 
pódio foram Marina Gre-
ve Fernandes, que foi 2º 
lugar nos 50m livre e 3º 
nos 50m costas, e Mar-
cos Bisca dos Santos, 1º 
nos 50m peito. João Levy 
Fernandes de Lima tam-
bém esteve nas provas. 
Na mirim 2, Mariana Li-
beratori Pugliesi foi 2º 
nos 50m peito e 3º nos 
50m borboleta e Caroli-
na Ganancin foi 1º nos 
50m peito e 3º nos 50m 
livre. Na pe�z 1, Samuel 
Henrique Mello da Silva 
foi 1º lugar nos 100m 
costas e 2º nos 50m livre 
e nos 100m livre, Júlia 

Molina Boraschi foi 2º 
nos 50m livre e nos 
200m medley e 3º nos 
100m livre e Victor Hugo 
Cano França Sales foi 3º 
nos 100m borboleta. Na 
pe�z 2, o representante 
do Nosso Clube foi Fran-
cisco Levy Fernandes de 
Lima. Na infan�l 1, a 
equipe contou com Ma-
theus Ferreira Leite. Na 
infan�l 2, disputaram pe-
lo Nosso Clube Yago 
Bomfim Ferreira, Pedro 
Otávio Alves dos Santos 
e Fernando Medrado 
Ferreira. Na juvenil 1, Le-
�cia Karoline Vendrami-
ni foi 1º lugar nos 400m 
livre, Vitor Hugo Borachi 
foi 2º nos 400m livre e 
Whitney Cris�ny Cardo-
so Azevedo foi 3º nos 
100m costas. Na juvenil 
2, Luigi Di Ferdinando Ta-
vares de Lima foi 1º nos 
100m peito. Também 
par�ciparam Leonardo 
Liberatori Pugliesi e Ru-
bens Kalil Klassmann. Na 
júnior 2, esteve presente 
o nossoclubino Ally de 
Lima. 
O Nosso Clube também 
par�cipou do reveza-
mento 4x50m medley 
misto juvenil (3ª coloca-
ção) e dos 4x50m livre 
misto juvenil (4º). lugar. 
Os técnicos responsáveis 
foram Glauco Casimiro, 
Robison Possa�o e Elia-
ne Altemari.

apenas dois atletas, o 
Nosso Clube se colocou 
entre as 40 melhores 
equipes de natação na 
categoria infan�l do Bra-
sil. Os nossoclubinos, que 
foram comandados pela 
técnica Eliane Altemari, 
têm patrocínio de Colégio 
Acadêmico, Esaú Peças e 
Eletrizante.

Nosso Clube vai a 3 finais
 do Campeonato Brasileiro 
Infantil Verão de Natação

Competição reuniu os melhores atletas da categoria em Colombo (PR)

O Nosso Clube disputou 
três finais do Campeonato 
Brasileiro Infan�l Verão 
de Natação – Troféu Mau-
rício Bekenn, que reuniu 
os melhores atletas do 
país da categoria entre os 
dias 30 de novembro e 4 
de dezembro no Santa 
Mônica Clube de Campo, 
em Colombo (PR). Um to-
tal de 114 en�dades mar-
cou presença nas dispu-
tas, reunido 678 nadado-
res. A equipe nossoclubi-
na foi representada por 
Giovana Karoliny Pires, na 
infan�l 1, e por Diogo Lo-
bato Henrique da Silva, na 
infan�l 2.
Ambos �veram excelente 
desempenho, par�cipan-
do de seis provas elimina-
tórias cada. Giovana che-
gou à final dos 100m bor-
boleta, terminando em 7º 
lugar. Ela também dispu-
tou os 200m medley, 
200m borboleta, 400m 

Fotos: Divulgação

medley, 200m livre e 
200m peito. Diogo foi à 
final dos 200m costas, 
concluindo a prova na 5ª 
colocação, e dos 100m 
costas, na qual chegou 
em7º lugar. Ele esteve 
ainda nos 200m medley, 
400m livre, 200m livre e 
100m borboleta.
Sendo assim, mesmo com 

Nossoclubinos no Paulista de Verão

A Associação Bauruense 
de Desportos Aquá�cos 
(ABDA) recebeu entre os 
dias 14 e 19 de dezem-
bro o Campeonato Pau-

lista de Verão, que reuniu 
os melhores nadadores 
da base do Estado. A equi-
pe do Nosso Clube colheu 
resultados bastante signi-

Giovana e Diogo 
em Colombo

Nossoclubinos em 
São Caetano do Sul

fica�vos. Confira a maté-
ria completa, com a clas-
sificação dos nossoclubi-
nos, em www.nosso 
clube.com.br.

Juvenil Infan�l Pe�z

Luiz Henrique no alto 
do pódio em Jacareí

masculino. 
Matheus Marques, Heitor 
Chaya e Márcio Kikumoto 
ficaram com a 5ª colo-
cação, respec�vamente 
nas categorias absoluto 
masculino, V40 masculino 
e V50 masculino.
Também par�ciparam pe-
la equipe Nosso Clu-
be/Prefeitura de Limeira 
Camila Cardoso, Marcos 
Bau�sta, Erasmo Souza, 
Gabriel  Bi lato,  Pedro 
Meneghim e Edson Bispo. 

A 2ª etapa da Liga Metro-
politana de Tênis de Mesa 
aconteceu no dia 13 de 
março, em Votoran�m, de 
onde a equipe do Nosso 
Clube voltou com resulta-
dos bastante significa�-
vos. Um grande destaque 
entre os nossoclubinos foi 
Michelle Bau�sta, que se 
sagrou campeã da catego-
ria juventude. 
Também mereceu muitos 
elogios a atuação de Luíza 
Dias, vice-campeã juvenil, 

mesmo atuando numa ca-
tegoria duas idades acima 
da sua.
Outro vice-campeonato 
conquistado pelo Nosso 
Clube foi com Luiz Henri-
que Dias, na categoria sê-
nior. A equipe também 
obteve quatro medalhas 
de bronze, com Fernando 
Franco, na absoluto mas-
culino; Larissa Casline, na 
absoluto feminino; e Ale-
xandre Bigeli e Daniel 
Roldan, ambos na V40 

Tênis de mesa colhe representativos 
resultados na 2ª etapa da Liga

Atletas da equipe subiram várias vezes ao pódio em Votorantim

Michelle Bau�sta: 
campeã na juventude

Luíza Dias: 
vice juvenil

Larissa Casline: 
bronze na absoluto

Hidroginástica: exercícios e diversão

Não faltou animação nas aulas de hidroginás�ca do Nosso 
Clube nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Com uma 
seleção de ritmos nacionais, os pra�cantes puderam se 
exercitar trabalhando os conceitos básicos da modalidade, ao 
mesmo tempo em que se diver�ram muito. As aulas de 
hidroginás�ca no Nosso Clube acontecem em piscina coberta 
e aquecida. Os horários são: segunda e quarta, às 7h30 e 18h, 
e terças e quintas, às 9h e às 15h.



Máster conquista 38 medalhas 
no Clube de Campo de Piracicaba

Competição da Unami reuniu 487 atletas de todo Estado de São Paulo no dia 19 de março

A União dos Nadadores 
Másters do Interior (Una-
mi) realizou no dia 19 de 
março, em Piracicaba, o 
12º Troféu Clube de Cam-
po de Natação Máster. A 
compe�ção reuniu 487 
atletas de todo o Estado 
de São Paulo. A equipe Li-
meira Máster/Nosso Clu-
be/Alman, que compare-
ceu com 34 nadadores, te-
ve uma excelente jornada, 
conquistando 38 meda-
lhas, sendo 16 de ouro, 8 
de prata e 14 de bronze.
Somando-se os pontos 
das categorias principi-
ante e principal masculina 

e feminina, os limeirenses 
terminaram na 5ª coloca-
ção geral. Entre os atletas 
da equipe, vale o desta-
que para Ewerton Dela Li-
bera, que obteve o super 
índice na prova de 25m 
nado livre 55+, passando 
assim direto da categoria 
principiante para a princi-
pal.  
A Limeira Máster/Nosso 
Clube/Alman tem patrocí-
nio de PML/Secretaria de 
Esportes/Proj. 24/2022 e 
apoio técnico dos profes-
sores Glauco Casimiro, 
Nathalia Minelli e Robson 
Possa�o.

Torneio 50tão conta 
com quatro equipes

O Campeonato 50tão de 
futebol terá início em 
outubro, com jogos nas 
noites de sexta. Pude-
ram se inscrever associ-
ados nascidos até 1973. 
O campeonato contará 
com a par�cipação de 
quatro equipes, que fo-
ram formadas por sor-

teio. Na primeira fase, 
todos os �mes jogarão 
entre si. 
Nas semifinais, que se-
rão disputadas no siste-
ma mata-mata, o 1º co-
locado jogará contra o 
4º, enquanto o 2º en-
frentará o 3º. Os vence-
dores farão a final.

Nossoclubinos têm ótimo desempenho em duas competições

O Nosso Clube teve par-
�cipação destacada em 
duas compe�ções de na-
tação realizadas em ou-
tubro. Uma delas foi o 
Torneio Regional Infan�l 
a Sênior de Natação, que 

o Gran São João sediou no 
dia 2, reunindo 284 atle-
tas de 19 en�dades. Os 23 
nossoclubinos na compe-
�ção, comandados pela 
técnica Eliane Altemari, 
conquistaram um total de 

36 medalhas, sendo 13 de 
ouro, 10 de prata e 13 de 
bronze. 
No dia 23, o Nosso Clube 
sediou o Torneio Regio-
nal Pré-Mirim a Pe�z de 
Natação, que contou com 

Torneios regionais em Limeira reuniram nadadores de diversas categorias em outubro

a par�cipação de 184 
atletas de 15 en�dades. 
Os 10 nossoclubinos na 
compe�ção  ganharam 
um total de 23 medalhas, 
sendo 14 de ouro, 5 de 
prata e 4 de bronze. A 

equipe teve comando 
dos técnicos Glauco Ca-
simiro e Robison Possat-
to. A natação do Nosso 
Clube tem patrocínio de 
Colégio Acadêmico, E-
saú Peças e Eletrizante.

Regional 
de Infan�l 
a Sênior

Regional 
de Pré-
Mirim a 
Pe�z

AULÃO - Mais de 20 associados par�ciparam no dia 4 de 
dezembro do Aulão Especial promovido pela academia 
do Nosso Clube. Os professores Beto e Nanci condu-
ziram exercícios de bike e core, sob coordenação de Gui-
nho Silveira, proprietário da Guinho Wellness, conces-
sionária da academia nossoclubina. Segundo Guinho, 
devido ao sucesso da inicia�va, novos aulões serão pro-
movidos em breve.

A academia do Nosso 
Clube trará mais opções 
para os associados a par-
�r de fevereiro. Uma 
delas é a volta do body 
pump, modalidade que 
promove o fortaleci-
mento da musculatura 
das pernas, glúteos e 
membros superiores, 
deixando-os mais tonifi-
cados e definidos. 
Também reduz a flacidez 
e trabalha o sistema car-
diovascular. Melhora 
ainda a postura, a coor-
denação motora e a fle-
xibilidade. As aulas serão 
ministradas pela profes-
sora Ismênia, a par�r de 
1º de fevereiro, às terças 
e quintas, às 7h.
Outra novidade é um no-
vo horário para aulas de 
spinning, às segundas e 

quartas, às 18h30. O iní-
cio será em 2 de feve-
reiro. O professor será 
Matheus Müller, atleta 
de ciclismo. Essa modali-
dade é conhecida por 
possibilitar uma alta 
queima calórica. Tam-
bém proporciona maior 
resistência, fortalece a 
musculatura e ajuda a 
eliminar o estresse, tudo 
isso com pouco risco de 
lesão, por ser de baixo 
impacto.
As inscrições para as au-
las de body pump e para 
o novo horário de spin-
ning devem ser efetua-
das na secretaria da aca-
demia. 
Mais informações pelo 
telefone 3404-8466 ou 
pelo WhatsApp 99996-
8387.

Fotos: Divulgação

Mais opções: volta do 
body pump e novo 

horário para spinning
Aulas estarão à disposição a partir de fevereiro

Nas fotos desta página, alunos da Unicamp 
e equipes do Nosso Clube durante a�vidades 

no Ginásio Dr. Waldomiro Francisco

Fotos: Divulgação

vre; Samuel Henrique 
Mello da Silva foi 1º nos 
100m costas e 3º nos 
100m livre e nos 100m 
borboleta; e Victor Hugo 
Cano França Sales foi 3º 
nos 100m medley.
A equipe teve comando 
do técnico Glauco Casimi-
ro. A natação do Nosso 
Clube tem patrocínio de 
Colégio Acadêmico, Esaú 
Peças e Eletrizante.

Os oito atletas do Nosso 
Clube que par�ciparam 
do Torneio Regional Mi-
rim e Pe�z de Natação, re-
alizado no dia 19 de mar-
ço, em Americana, conse-
guiram excelentes resul-
tados. Juntos, eles con-
quistaram nada menos 
que 21 medalhas, sendo 
13 de ouro, 3 de prata e 5 
de bronze. Ao todo, a 
compe�ção reuniu 165 
nadadores, representan-
do 15 en�dades.
Na categoria mirim 2, Lau-
ra Caram Mini� foi 1º 
lugar nos 100m medley, 
nos 50m livre e nos 50m 
costas e Marcos Bisca dos 
Santos foi 2º nos 100m 
medley e nos 50m peito e 
3º nos 50m livre. Na pe�z 
1, Carolina Ganancin foi 
1º lugar nos 100m med-

ley, nos 50m livre e nos 
50m peito e Henrique Car-
valho Scopin foi 1º nos 
50m peito e 3º nos 100m 
medley.
Na pe�z 2, Luís Filipe 
Guerra foi 1º lugar nos 
200m medley, nos 100m 
borboleta e nos 200m 
borboleta; Júlia Molina 
Boraschi foi 1º nos 200m 
medley e nos 100m bor-
boleta e 2º nos 100m li-

Com 8 atletas, clube traz 21 medalhas 
do Torneio Regional em Americana

Competição petiz e mirim reuniu 165 nadadores, representando 15 entidades

Luíza Dias: 
vice juvenil

Larissa Casline: 
bronze na absoluto

Nossoclubinos 
em Americana

Samba, axé, frevo e outros ritmos brasileiros deram o tom da aula especial que a professora Ariani, da 
academia do Nosso Clube, conduziu no dia 24 de fevereiro. As pra�cantes desfrutaram com alegria dos 
bene�cios �sicos e mentais proporcionados pela dança. As aulas de ritmos no Nosso Clube acontecem às 
terças e quintas, às 18h30, e têm duração de uma hora. Além de ritmos, a academia nossoclubina 
também conta com aulas de spinning, Body Balance, Body Pump e funcional, com várias opções de dias e 
horários. É uma das mais completas da região, com dois pavimentos dotados de equipamentos para 
todos os grupos musculares, além de exercícios aeróbicos.

Academia: aula especial com ritmos brasileiros

Atletas da equipe Limeira 
Máster/Nosso Clube/Alman 

no Clube de Campo de Piracicaba
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