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Foi com bastante alegria 
que, em julho, recebemos 
a no�cia de que o Nosso 
Clube poderia voltar a 
funcionar em seu horário 
normal. Dessa forma, os 
associados podem desfru-
tar com mais tranquilida-
de de toda a nossa estru-
tura. Ainda não dá para 
dizer, claro, que estamos 
sa�sfeitos. Temos que 
con�nuar seguindo as 
normas que zelam pela 
segurança dos nossoclu-
binos, enquanto prosse-
gue a vacinação da popu-
lação. Esperamos que es-
sa imunização alcance em 
breve a maior parte dos 
limeirenses e, deste mo-
do, possamos retomar 
nossa agenda de eventos. 
Até lá, seguiremos rigoro-
samente as restrições im-
postas pelas autoridades, 
afinal, a saúde de todos 
deve estar sempre em pri-
meiro lugar. Tenhamos 
um pouco mais de paciên-
cia, até que possamos nos 
abraçar novamente.

Um pouco 
mais de 

paciência

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 

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.

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

Wagner Morente



Com flexibilização permitida pela 
Prefeitura, horário volta ao normal

Medida tornou possível que as dependências ficassem abertas nos períodos tradicionalmente adotados

Tiago Degaspari

Desde o dia 9 de julho, o 
Nosso Clube voltou ao seu 
horário normal de funcio-
namento. O clube agora 
está aberto de segunda a 
quinta e aos sábados das 
6h às 22h, às sextas das 6h 
às 23h e aos domingos das 
6h às 21h. 
A medida foi possível de-
vido ao decreto assinado 
pelo prefeito Mario Bo�-
on no dia 8 de julho e que 
foi publicado no Jornal 
Oficial do Município no 
dia seguinte, flexibili-
zando os horários de di-
versas a�vidades.
De acordo com a Prefeitu-
ra, a medida segue parte 
do posicionamento ado-
tado pelo governo esta-
dual. Inicialmente, as re-

gras estabelecidas pelo 
decreto valem até 31 de 
julho. O limite de público 
segue em 40% da capaci-
dade total do local, segun-
do estabelecem regras sa-
nitárias contra a pande-
mia. Para jus�ficar a flexi-
bilização, são mencio-

nados quatro aspectos: o 
decreto estadual, o avan-
ço dos números da vaci-
nação, a ampliação das 
estruturas de atendimen-
to à internação e a redu-
ção de ocupação de leitos 
nas estruturas hospita-
lares municipais.

Como foram necessárias 
readaptações nas escalas 
de trabalho dos professo-
res e demais colaborado-
res, os horários das moda-
lidades espor�vas do 
Nosso Clube estão pas-
sando por algumas ade-
quações. Os associados 

devem acompanhar pelas 
redes sociais do clube as 
atualizações ou se infor-
mar na secretaria, pesso-
almente ou pelo telefone 
3404-8466. Em relação às 
a�vidades oferecidas pela 
academia, dúvidas po-
dem ser dirimidas no pró-
prio local ou por mensa-
ge m  p e l o  W h at s A p p 
99996.8387.
Para todas as dependên-
cias do Nosso Clube, 
con�nuam valendo os 
protocolos de segurança 
atualmente exigidos, co-
mo aferição da tempera-
tura corporal antes da en-
trada e obrigatoriedade 
de u�lização de máscaras 
de proteção durante a 
permanência no clube.

Medidas de segurança 
sanitária con�nuam 
sendo adotadas



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



Confira os horários das modalidades 
esportivas oferecidas pelo clube

Associados devem ficar atentos às redes sociais para se informar sobre eventuais atualizações

Atletas - 
infan�l  
e juvenil

Atletas - 
pe�z e
mirim

Confira os horários atuais 
das modalidades 
espor�vas.

JUDÔ 
- 4 a 7 anos
*Terça e quinta, às 18h20
- 8 a 10 anos
*Terça e quinta, às 19h20
- 9 a 14 anos
*Segunda e quarta, às 18h
- Adulto: a par�r de 15 anos

*Segunda e quarta, às 
19h30
*Sexta, às 18h20

TÊNIS DE MESA
- Aulas
*Segunda a quinta, das 
16h30 às 17h30 e das 
17h30 às 18h30 
*Sexta, das 16h30 às 18h
- Equipe 
*Terça e quinta, das 18h30 
às 20h
*Sábado, das 9 às 12h

XADREZ 
*Quarta, 18h30

PILATES
*Quartas e sextas, das 

7h30 às 8h20 e das 8h30 
às 9h20
*Segundas e quartas, às 
16h, 17h, 18h e 19h

BASQUETE
- Escolinha 
*6 a 10 anos: quinta, às 
18h30
*14 a 16 anos: segunda, 
quarta e sexta, às 17h
- Treino 
*Sub-14: segunda, quarta, 
quinta e sexta, às 14h
*Sub-15: segunda, quarta, 
quinta e sexta, às 15h30
*Sub-12 e sub-13: segunda, 
quarta e sexta, às 18h30

FUNCIONAL FUT
- Masculino
*Segunda, 19h, e quarta, 
às 18h30 
- Feminino
*Terça, às 19h

TÊNIS
- Aulas conforme agenda-
mento na secretaria

GINÁSTICA ARTÍSTICA
- Consultar disponibilidade 

de vagas na secretaria

GINÁSTICA RÍTMICA
- Iniciação 
*4 a 6 anos: segunda e 
quarta, às 10h
*4 a 6 anos: terça e 
quinta, às 10h
*4 a 6 anos: terça e 
quinta, às 18h
*7 anos: segunda e 
quarta, às 15h30
*7 anos: segunda e 
quarta, às 18h
*7 anos: terça e quinta, às 
15h30
*7 anos ou mais: segunda 
e quarta, às 8h30 
*7 anos ou mais: terça e 
quinta, às 8h30
- Turma avançada                            
*Segunda e quarta, às 14h
*Terça e quinta, às 14h

VÔLEI
- Feminino Máster
*Segunda e quarta, às 19h
- Masculino Máster
*Terça e quinta, às 18h45
- Escolinha
*10 a 12 anos (pré-mirim): 
terça e quinta, às 18h 

(consultar vagas)
*13 e 14 anos (mirim): 
terça e quinta, às 17h 
(consultar vagas)
- Equipe de compe�ção 
*Terça e quinta, às 15h30 
*Quarta e sexta, às 16h30

HIDROGINÁSTICA
- Aulas
*Segunda e quarta, às 
7h30
*Terça, quinta e sexta, às 
9h
*Terça e quinta, às 15h
*Segunda e quarta, às 18h

NATAÇÃO
- Adulto
*Segunda a sexta, às 7h
*Segunda e quarta, às 10h
*Segunda a quinta, às 
18h30
- Máster
*Segunda, quarta e sexta, 
às 7h
*Segunda a quinta, às 11h
*Segunda a quinta, às 
18h30
*Sábado, às 8h30
- Infan�l
*Touca Verde: segunda, 

quarta e sexta, às 8h e às 
15h
*Touca Vermelha: terça e 
quinta, às 8h
*Touca Vermelha: 
segunda e quarta, às 
17h45
*Touca Laranja: terça e 
quinta, às 9h
*Touca Laranja: segunda e 
quarta, às 17h45
*Touca Azul: segunda e 
quarta, às 9h
*Touca Azul: terça e 
quinta, às 17h45
*Touca Azul: quinta, às 
18h30
*Touca Branca: segunda e 
quarta, às 8h30, às 9h e às 
17h15
*Touca Branca: terça e 
quinta, às 17h15 e às 
17:45
*Touca Branca: terça, às 
18h30

Acompanhe 
atualizações 

pelas redes sociais 
do Nosso Clube



Torneio de snooker 
tem participação de 

jogadores de 5 cidades 
Representante de Andradas (MG) ficou com o título

Em comemoração ao Dia 
do Trabalho, o Departa-
mento de Snooker do 
Nosso Clube realizou o 
Torneio 1° de Maio. Par-
�ciparam 16 jogadores de 
Limeira, São Paulo, Cam-
pinas, Araras e Andradas 
(MG). Todos os par�ci-
pantes foram previa-
mente orientados quanto 
ao cumprimento dos pro-
tocolos que visam impe-
dir a disseminação do co-
ronavírus. Representando 
Andradas, Fábio Esprovi-
eri ficou com o �tulo, ven-
cendo na final Carlos Pe-
lissari, do Nosso Clube. 
Rodrigo Denardi, de Ara-
ras, completou o pódio 
com a 3ª colocação. Em 4º 
lugar, ficou o também 
nossoclubino Esaú Pe-
reira, resultado que foi 
considerado a surpresa 
do torneio, por se tratar 
de um pra�cante ainda 
novato da modalidade. 

Fotos: Divulgação

Disputas de bocha 
comemoram o 

Dia do Trabalho

Seguindo todas as nor-
mas sanitárias para con-
tenção do coronavírus, o 
Departamento de Bocha 
do Nosso Clube realizou 
seu tradicional Torneio 
1º de Maio, em homena-
gem ao Dia do Trabalho. 
A compe�ção contou 
com a par�cipação de 16 
jogadores, que foram 
divididos em quatro gru-
pos. Os primeiros colo-

cados de cada chave se 
classificaram para a fase 
de jogos mata-mata. Nas 
semifinais, Antônio Is-
mael Parrial (Pardal) en-
frentou José Roberto 
Por�olli (Zelão), enquan-
to Edmilson Walsser 
Dias jogou contra Luiz 
Carlos Russi. A final reu-
niu Edmilson e Pardal, 
com vitória deste úl�mo, 
que ficou com o �tulo.

Pardal se sagrou campeão da competiçãoDa esquerda para a 
direita: Esaú, Rodrigo, 

Carlos e Fábio

Os jogadores 
semifinalistas 

do torneio

Open de Raquetinha de Duplas 
Femininas reúne 32 tenistas no clube

Torneio realizado no dia 3 de julho contou com participantes de três cidades

O Departamento de Tênis 
do Nosso Clube realizou 
no dia 3 de julho o 1º 
Torneio Open de Duplas 
Femininas de Raque�nha, 
que teve a par�cipação de 
32 jogadoras, represen-
tando as cidades de Li-
meira, Americana e Santa 
Bárbara. As tenistas fo-
ram divididas em duas 
categorias. 
Na Categoria B, as cam-

peãs foram Francielli Pa-
trícia Bueno Amaral e Ta-
lita Renata Bueno Covo-
lan. O vice-campeonato 
ficou com Beatriz Dona� 
e Marcela Bianchin. 
A dupla campeã da Cate-
goria C foi formada por 
Luciane Manza�o Tani-
kawa e Roberta Ignácio 
Mar�m de Cas�lho, tendo 
como vices Maria Angé-
lica Paolillo Valamede e 

Renata Conceição Silva. 
Todas as atletas recebe-
ram prêmios e brindes. 
O Torneio Open de Duplas 
Femininas teve patrocínio 
de Moda Elás�co, Haqt, 
Loja All Tennis, Personal 
Giovani Carlin, Loja Túnel, 
Sucos Pessa�e, Ó�cas 
Barbosa, Nina Confeita-
ria, Ta� na Cozinha, Pija-
mas Marchesini e Pelle-
grino Vinhos.

Fotos: Divulgação

Nas fotos desta página, 
alguns momentos 
do torneio



Nossoclubinos conquistam excelentes 
resultados no Paulistão de natação

Competição teve disputas em várias categorias entre os dias 14 e 18 de julho, em Bauru

Fotos: Divulgação

A Associação Bauruense 
de Desportos Aquá�cos 
(ABDA) sediou em Bauru, 
entre 14 e 18 de julho, o 
Campeonato Paulista de 
Natação – Paulistão FAP 
de Inverno, que teve com-
pe�ções nas categorias 
mirim, pe�z, infan�l, juve-
nil e sênior para atletas 
vinculados e federados. O 
Nosso Clube esteve pre-
sente com sua equipe, co-
lhendo ó�mos resulta-
dos.

INFANTIL

As disputas foram abertas 
com as provas da catego-
ria infan�l, nos dias 14 e 
15, das quais par�cipa-
ram 357 atletas de 40 
en�dades. Oito nossoclu-
binos compe�ram nessa 
faixa etária. Na infan�l 1, 
o destaque foi Giovana 
Karoliny Pires (federada), 
com uma medalha de 
bronze nos 100m peito, 
além de dois quartos lu-
gares, nos 100m e 200m 
borboleta. Anabelly Gio-
vanna da Silva Oliveira (fe-
derada) e Hellen Any Car-
doso Azevedo (federada) 
também es�veram nas 
provas dessa faixa etária.
Na infan�l 2, Diogo Loba-
to Henrique da Silva (fe-
derado) obteve um 3º lu-
gar nos 100m costas e um 
4º nos 400m livre, além 
de compe�r também nos 

100m livre. O clube foi re-
presentado também por 
Manuela de Lima Bap�s-
tella (federada), Ana Júlia 
da Silva Trindade (federa-
da), Fernanda Schimidt 
(federada) e Luís Davi 
Guerra (federado). Os 
nossoclubinos ainda par-
�ciparam do revezamen-
to 4x100m livre feminino 
e 4x100m medley femi-
nino.

JUVENIL A SÊNIOR

Nos dias 15 e 16, entra-
ram na água 531 atletas 
das categorias juvenil a 
sênior, que defenderam 
45 en�dades. Onze nos-
soclubinos par�ciparam, 
com excelentes coloca-
ções. Na juvenil 1, Bianca 
Estrela dos Santos foi 1º 
lugar nos 100m costas, 3º 
nos 100m borboleta e 5º 
nos 200m medley. Le�cia 
Karoline Vendramini foi 1º 
lugar nos 400m livre e 4º 

nos 100m borboleta. 
Whitney Cris�ny Cardoso 
Azevedo terminou em 3º 
nos 100m borboleta e em 
6º nos 100m livre. Vitor 
Hugo Borachi foi 5º nos 
50m livre e 7º nos 100m 
borboleta, além de dispu-
tar os 100m livre. Samuel 
Henrique Silva completou 
a equipe.
Na Juvenil 2, Clara Alte-
mari Montezuma brilhou 
com dois ouros, nos 100m 
borboleta e nos 200m 
medley, e uma prata nos 
200m peito. Luísa Altema-
ri Montezuma também se 
destacou com dois ouros, 
nos 100m peito e nos 50m 
livre. Luigi Di Ferdinando 
Tavares de Lima, Leonar-
do Liberatori Pugliesi e 
Rubens Kalil Klassmann 
também es�veram nas 
provas dessa categoria. 
Na júnior 2, o clube foi 
representado por Ally de 
Lima, que ficou em 4º nos 
50m livre e em 6º nos 

100m livre. Os nossoclubi-
nos também disputaram 
os revezamentos 4x100m 
livre feminino e masculino 
e 4x100m medley femi-
nino e masculino.

PETIZ

Na categoria pe�z, as 
provas aconteceram no 
dia 17, contando com 215 
atletas de 29 en�dades, 
sendo cinco nossoclu-
binos. Na pe�z 1, ó�mo 
desempenho de Júlia Mo-
lina Boraschi, com o 1º lu-
gar nos 100m borboleta, 
2º nos 50m livre e 3º nos 
100m livre. Samuel Hen-
rique Mello da Silva tam-
bém subiu três vezes no 
pódio, com um 1º lugar 
nos 100m costas, 3º nos 
50m livre e 3º nos 100m 
livre. Luís Filipe Guerra 
(federado) foi outro nos-
soclubino a se destacar, 
com o 1º lugar nos 400m 
livre e o 2º nos 100m bor-

boleta e nos 200m med-
ley. Victor Hugo Cano 
França Sales também re-
presentou o clube.
Na pe�z 2, Francisco Levy 
Fernandes de Lima foi 
muito bem com o 2º lugar 
nos 100m costas, o 4º nos 
50m livre e o 5º nos 100m 
livre. Os nossoclubinos 
também par�ciparam do 
revezamento 4x50 livre 
masculino.

MIRIM

A categoria mirim encer-
rou o Paulistão FAP no dia 
18, reunindo 85 atletas de 
14 en�dades. Na mirim 1, 
o Nosso Clube teve João 
Levy Fernandes de Lima 
como representante. 
Na mirim 2, Mariana Libe-
ratori Pugliesi obteve uma 
excelente jornada, com o 
1º lugar nos 50m livre e o 
2º nos 50m peito. Otávio 
Weber também disputou 
essa faixa etária.
Os nossoclubinos nas 
categorias mirim e pe�z 
foram comandados pelo 
técnico Glauco Casimiro e 
nas categorias infan�l, 
juvenil e sênior por Eliane 
Altemari, além de serem 
auxiliados por Robson 
Possa�o e Camila Alves. 
A equipe de natação do 
Nosso Clube tem como 
patrocinadores Colégio 
Acadêmico, Esaú Peças e 
Eletrizante.

Equipe Pe�z

Equipe Mirim

Equipe infan�l

Equipe juvenil e júnior



Fotos: Divulgação

Com “tia” Camila, natação vai 
além das conquistas na piscina

Professora do Nosso Clube descobriu, durante um estágio, seu verdadeiro dom: ensinar crianças

“A �a Camila sabe de tu-
do”. Os alunos da profes-
sora de natação Camila do 
Nascimento Alves, do 
Nosso Clube, estão acos-
tumados a ouvir essa fra-
se. É assim, em tom de 
brincadeira, que ela mos-
tra às crianças que saber 
nadar é bom, mas é preci-
so também se dedicar 
com vontade às tarefas 
em casa e na escola. Afi-
nal, para Camila, o espor-
te vai além de saber os 
quatro es�los da natação. 
É, sim, uma importante 
ferramenta de formação 
do cidadão.
Com seu jeito alegre e 
franco, Camila ganha rapi-
damente a simpa�a das 
crianças. Ter essa empa�a 
com os pequenos alunos é 
uma caracterís�ca que 
nem ela mesma sabia que 
�nha há alguns anos. 
“Entrei na faculdade de 
Educação Física com a 
certeza de que não �nha 
jeito com crianças”, conta. 
O tempo, porém, foi lhe 
mostrando o contrário. 
Até que um estágio foi, em 
sua definição, “um divisor 
de águas”. 
“O sorriso e a alegria das 
crianças aprendendo algo 
que estou ali ensinando, a 
comemoração a cada pe-
quena conquista, tudo 
isso me deixa muito feliz e 
me faz entender que es-
tou seguindo o caminho 

certo”, afirma. Ela própria 
começou cedo sua vida 
nas piscinas, aos 6 anos, 
na Piscina Municipal Al-
berto Savoi. “Um dia, pedi 
para meu professor falar 
com a técnica Eliane Alte-
mari a meu respeito, para 
que pudesse fazer parte 
da equipe”. Eliane, tam-
bém professora nossoclu-
bina, aprovou-a no teste.
Camila então passou a se 
aperfeiçoar e a focar mais 
no lado compe��vo. Par-
�cipou de Jogos Regionais 
e Abertos, Copa São Paulo 
e campeonatos paulistas 
e brasileiros, sempre re-
presentando o Nosso Clu-
be. Seu caminho natural 

foi a Educação Física, que 
cursou na Universidade 
Metodista de Piracicaba 
(Unimep). Depois de um 
primeiro ano de estágio 
obrigatório numa acade-
mia, foi convidada a fazer 
parte, também como es-
tagiária, da equipe do 
Nosso Clube, de onde não 
mais saiu.

UM ESPORTE, 
MUITOS BENEFÍCIOS

Hoje aos 26 anos, Camila 
tem a real dimensão de 
todos os bene�cios pro-
porcionados pela nata-
ção. Eles podem ser �si-
cos, como os ganhos car-

diovasculares e para o 
sistema respiratório. Mas 
também trazem melhoras 
no aspecto psicológico, 
elevando a autoes�ma da 
criança, diminuindo o es-
tresse e aumentando a 
disposição para mais a�-
vidades do dia a dia. Ain-
da ajuda no processo de 
alfabe�zação, já que de-
senvolve a concentração, 
e incen�va a socialização 
e a disciplina. E, claro, ofe-
rece o mo�vo maior para 
muitos pais que procuram 
as aulas: previne aciden-
tes aquá�cos. 
Aliás, entre as maiores 
dificuldades que Camila 
encontra nos alunos re-

cém-chegados, estão, 
além da �midez, traumas 
que os pais acabam, sem 
querer, passando para as 
crianças. “Converso mui-
to com as crianças, per-
gunto sobre o dia a dia, 
vou criando laços e coloco 
assuntos em comum com 
a turma toda, para que 
ninguém se sinta fora do 
grupo”, explica a profes-
sora. “Já em relação aos 
pais, em muitos casos eu 
convido para par�cipar 
das aulas de natação para 
adultos que o clube tam-
bém oferece, para que se 
sintam mais seguros e 
passem isso para as cri-
anças”.
Com tanta dedicação, Ca-
mila vai colhendo bons re-
sultados, que, para ela, 
estão também além das 
piscinas. 
“O que mais me realiza é o 
carinho das crianças, a 
vibração a cada conquista 
diária”, emociona-se. 
“Minha alegria muitas 
vezes está numa tarefa 
que um aluno não conse-
guia fazer na piscina e 
agora consegue, ou até 
mesmo no desempenho 
na escola”. 
E ela faz questão de acom-
panhar como seus alunos 
estão se saindo nos estu-
dos, e nem adianta tentar 
esconder. Porque, afinal 
de contas, a �a Camila sa-
be de tudo.

A professora Camila 
com alguns de seus 

pequenos alunos
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