
NOSSO
B O L E T I M
NOSSO

NOSSO CLUBE
Bole�m Informa�vo Mensal

Ano 21 . Nº 218 . Dezembro . 2020

Choque de Gestão: 
Com planejamento e criatividade, 
Nosso Clube oferece mais opções, 
conforto e segurança aos associados 

Nosso Clube 
fecha parceria 

com a Inter 
de Milão



O Nosso Clube enfren-
tou, em 2020, uma das 
piores situações de sua 
gloriosa existência de 87 
anos, que serão comple-
tados no dia 13 de de-
zembro. Se a situação já 
não vinha boa para os 
clubes sociais de um 
modo geral, em todo o 
Brasil, agravou-se signi-
fica�vamente devido à 
pandemia de coronaví-
rus e à crise econômica 
por ela desencadeada. 
Com uma brusca queda 
na arrecadação, foi pre-
ciso muito esforço e 
grandes doses de cria-
�vidade para manter 
nossas dependências na 
mais perfeita ordem. 
Algumas inclusive me-
lhoraram bastante. Nes-
ta edição do Nosso Bo-
le�m, trazemos um ba-
lanço do que foi realiza-
do nestes dois úl�mos 
anos. Um período que, 
por vários mo�vos, será 
inesquecível para todos 
nós.

Período 
inesquecível 
para todos

O Nosso Clube fechou 
uma parceria com a Inter 
de Milão para ser a escola 
de futebol cer�ficada 
com exclusividade pela 
agremiação italiana em 
Limeira. Contrato nesse 
sen�do foi assinado pelo 
presidente nossoclubino, 
Sérgio Boni, com a Inter 
Academy, que representa 
a Inter no Brasil. 

A previsão é de que as 
a�vidades tenham início 
na segunda semana de 
dezembro. Os associados 
do clube poderão fre-
quentar as aulas com 
uma mensalidade bem 
abaixo da pra�cada em 
outras escolinhas da Inter 
Academy.
Os professores e coorde-
nadores técnicos são 

t re inados  dentro  da 
metodologia de trabalho 
criada pela Inter de Mi-
lão, com avaliações tri-
mestrais dos italianos. 
Treinamentos, uniformes 
e materiais terão a pa-
dronização da Inter e os 
pais poderão acompa-
nhar a evolução dos fi-
lhos por meio de um 
aplica�vo, alimentado 

pelos professores a cada 
aula. Durante o ano, 
acontecerão fes�vais 
entre as unidades da 
Inter Academy do Estado 
e ainda há a possibilidade 
de intercâmbio com as 
escolinhas da Inter de 
Milão na Itália. 
Mais informações com a 
Coordenação de Espor-
tes do Nosso Clube.

CLUBE FECHA PARCERIA COM A INTER DE MILÃO

Entorno das piscinas 
ganhou atenção 
durante o recesso

Em reunião realizada no 
dia 9 de novembro, o 
Conselho Delibera�vo do 
Nosso Clube elegeu, por 
unanimidade, o empre-
sário Ricardo Antônio de 
Lima, de 59 anos, como 
presidente da Diretoria 
Execu�va para o man-
dato de 2021. A par�r de 
1º de janeiro, ele sucede-
rá o também empresário 
Sérgio Ricardo Boni, que 
tem comandado as ações 
nossoclubinas nos dois 

úl�mos anos.
Engenheiro eletrônico 
com pós-graduação em 
Administração, Econo-
mia e Marke�ng, Lima é 
sócio do clube há 35 a-
nos. Atualmente, é di-
retor do Departamento 
de Tênis e também já foi 
diretor de Esportes. Ele é 
casado com Regina Hele-
na da Silva Barbosa de 
Lima e pai de Ricardo An-
tônio de Lima Filho e Ana 
Catharina Barbosa de Li-

ma. “Aceitei esse desafio 
com a vontade de mos-
trar um olhar novo para 
os novos tempos e o 
desejo de trabalhar para 
um futuro sustentável 
para o Nosso Clube”, afir-
mou Lima. “Em tempos 
de mudança, a preocupa-
ção da retomada do con-
vívio seguro e saudável e 
a união dos associados 
serão os pilares funda-
mentais desta gestão que 
se inicia em 2021”.

Lima comandará a diretoria 
Empresário foi eleito por unanimidade pelo Conselho Deliberativo para presidência em 2021

Divulgação



Calendário social proporciona 
diversão para todos os gostos 
Diretoria criou equipe para promoção de eventos que trouxe muitas novidades para a agenda do clube

Em fevereiro de 2019, 
uma grande novidade 
surgiu no calendário do 
Nosso Clube: o Projeto Li-
ve Music. Trazendo para 
o palco do Salão Social 
bandas de várias verten-
tes do rock e do pop, o 
evento oferece, além de 
música de qualidade, 
uma inesquecível expe-
riência de som e luz. Com 
várias edições durante o 
ano, o projeto caiu no 
gosto do público, pres-
tando tributos a ícones 
como Queen, Bon Jovi, 
Guns N’Roses, Legião 
Urbana e U2, entre vários 
outros. A primeira edição 
de 2020, marcada para 
março, teve que ser can-
celada devido à pande-
mia de coronavírus.
A rápida propagação da 
Covid-19, na verdade, 
impossibilitou a realiza-
ção de uma agenda de 
eventos para este ano 
que prome�a muita di-
versão para os mais di-
ferentes gostos e idades. 
Seria um aperfeiçoamen-
to do calendário de 2019, 
bastante agitado, resul-
tado do trabalho de uma 
comissão criada pela Di-
retoria Execu�va espe-
cialmente para pensar e 
realizar os eventos nos-
soclubinos. Formada por 
integrantes de várias 
áreas, essa equipe, co-
mandada pelo presiden-
te Sérgio Boni, trouxe 
novas opções e remode-

lou aquelas que estão 
entre as preferidas dos 
associados.
Além do Live Music, a 
programação de shows 
foi bem intensa, a�ngin-
do os mais variados pú-
blicos. Os fãs de samba, 
por exemplo, puderam 
cur�r grandes espetácu-
los com Raça Negra, 
Diogo Nogueira e Vou Pro 
Sereno, além de uma 
feijoada animada pelo 
Samba D'Aninha. Para a 
turma do sertanejo, teve 
a Tarde Sertaneja, que 
ofereceu som de viola e 
comida mineira, e a Festa 
Junina, com duas noites 
de música ao vivo. 

TODOS OS RITMOS

Aqueles que curtem via-
jar pelo tempo através da 
música puderam ver um 
lindo evento, Ray Conniff 
– The Tribute Show, além 
de dançar muito no flash-
back Disco Times. Já os 
roqueiros fizeram a festa 
com a Rock Fest, duas 
noites recheadas de 
bandas. O Parque Aquá-
�co também ganhou 
programação especial, 
combinando toda sua 
estrutura com a anima-
ção da música ao vivo e 
brinquedos para a cri-
ançada. Pool Party, Luau 
e Tardes de Verão propor-
c ionaram momentos 
inesquecíveis para as 
famílias nossoclubinas. 

CARNAVAL E MAIS

O tradicionalíssimo Car-
naval do Nosso Clube 
ganhou cores especiais, 
com mais atrações e a 
volta daquele bom públi-
co que sempre o caracte-
rizou, num ambiente fa-
miliar e animadíssimo. As 
crianças também não 
�veram do que reclamar, 
com uma festa de Dia das 
Crianças repleta de a�vi-
dades e diversão, a busca 
dos ovos de chocolate na 
Missão Páscoa, a agitada 
programação das edi-
ções de verão e inverno 
das Super Férias e a sem-
pre esperada chegada do 
Papai Noel. Os jovens 
também �veram vez com 
eventos como Rolê de 
Férias, Projeto X e Free 
Halloween.

EQUIPE VAI CONTINUAR

O presidente eleito do 
Nosso Clube para o man-
dato de 2021, Ricardo 
Lima, já garan�u a ma-
nutenção da equipe de 
eventos para o próximo 
ano. 
Muitas ideias estão sur-
gindo para que, assim 
que for possível a reto-
mada das a�vidades do 
clube em toda a sua ple-
nitude, várias e boas no-
vidades sejam colocadas 
em prá�ca para alegria 
da toda a família nosso-
clubina.

Projeto Live Music 
trouxe ó�mas bandas 

para o Salão Social

Tiago Degaspari

Wagner Morente

Wagner Morente

Carnaval animado 
para toda a família

Festa de Dia das Crianças 
foi cheia de atrações



Um clube mais seguro e econômico
Várias iniciativas foram colocadas em prática pela Diretoria Executiva durante o recesso causado pela pandemia

Os associados não pu-
deram frequentar o Nosso 
Clube durante vários me-
ses de 2020 devido à pan-
demia de coronavírus, 
mas isso não quer dizer 
que a Diretoria Execu�va 
ficou parada nesse perío-
do. Pelo contrário. Muitas 
melhorias foram realiza-
das para tornar mais mo-
dernos e seguros depen-
dências e equipamentos. 
Uma das medidas mais 
importantes tomadas foi a 
modernização do sistema 
de tratamento de água das 
piscinas, que somam mais 
de 3 milhões de litros.
Essa água exige análise 
desde a saída do poço ar-
tesiano que alimenta as 
piscinas até sua chegada 
para o consumo dos nos-
soclubinos. Neste ano, foi 
contratada uma empresa 
para aperfeiçoar ainda 
mais o processo de manu-
tenção das piscinas, além 
de ter sido adquirido um 
equipamento digital para 
o monitoramento do cloro 
residual livre, a fim de ter 
precisão e qualidade no 
controle. Com isso, passou 
a ser possível monitorar a 
água das três piscinas a ca-
da duas horas, para asse-
gurar que esteja constan-
temente dentro dos parâ-
metros exigidos pelas au-

toridades sanitárias.
O monitoramento implan-
tado possibilita inclusive 
controle das cloraminas, 
subprodutos do cloro que 
fazem com que a água te-
nha um odor forte e cause 
ardência nos olhos. Impor-
tante frisar que a captação 
da água que serve as pis-
cinas do Nosso Clube está 
devidamente regularizada 
junto ao Departamento de 
Águas e Energia Elétrica 
(DAEE), possuindo Porta-
ria de Outorga de Direito 
de Uso para o recurso hí-
drico. Mensalmente, são 
realizadas análises de 
potabilidade da água em 
três pontos de consumo 
dis�ntos no clube e, se-
mestralmente, em água 
bruta, a fim de garan�r a 
sua qualidade.

HIGIENIZAÇÃO

O Nosso Clube também 
subiu de patamar em rela-
ção aos processos de lim-
peza e higienização de 
suas dependências. Passo 
decisivo nesse sen�do foi 
dado ao fechar uma parce-
ria com a Eco Clear, fabri-
cante de produtos volta-
dos ao mercado empresa-
rial e hospitalar cuja efi-
ciência é comprovada por 
laudos do Laboratório de 

Virologia do Ins�tuto de 
Biologia da Unicamp. O 
início desse trabalho foi 
marcado por uma comple-
ta desinfecção do clube, 
capaz de eliminar pra�ca-
mente 100% de vírus e 
bactérias nocivos à saúde, 
incluindo o coronavírus. 
A Eco Clear fornece pro-
dutos com finalidades 
específicas para a higie-
nização das dependências 
e equipamentos do clube 
de acordo com a forma 
com que são u�lizados. 
Para aplicação correta 
desses itens, a equipe de 
limpeza do Nosso Clube 
passou por um treinamen-
to ministrado pela empre-
sa, em que foi capacitada 
para manter os ambientes 
protegidos de vírus e 
bactérias. Além da grande 
melhoria no padrão de 
higiene e limpeza, essa 
medida trouxe mais eco-
nomia, já que a aplicação 
dos produtos segue pa-
drões rigorosos, o que é 
possível porque eles são 
muito mais eficientes que 
aqueles u�lizados ante-
riormente.

SEGURANÇA

Outra importante medida 
foi a implantação de uma 
série de adequações para 

atender às especificações 
con�das no Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB). Expedido pelo 
Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, esse docu-
mento cer�fica que o local 
possui as condições ne-
cessárias de segurança 
contra incêndio e pânico. 
Trata-se de um conjunto 
de medidas estruturais, 
técnicas e organizacionais 
que, de modo integrado, 
devem garan�r que todas 
as dependências sigam as 
normas previstas pela 
legislação.

ITENS ATENDIDOS

O clube atendeu plena-
mente itens como forma-
ção de Brigada de Incên-
dio, adequações elétricas, 
execução ou adequação 
de corrimãos e guarda-
corpos, troca de ex�ntores 
e placas de sinalização, 
instalação de luzes de 
emergência, alterações de 
portas e rotas de saída de 
emergência, entre outras 
medidas. Tudo isso per-
mi�u cumprir as norma�-
vas e prerroga�vas legais, 
a fim de que as dependên-
cias estejam em conso-
nância com todas as regras 
de segurança determina-

das pelos Bombeiros.

TROFÉUS

A história do clube tam-
bém está mais preserva-
da. Um novo espaço re-
cebeu os troféus que con-
tam a trajetória das con-
quistas nossoclubinas, a-
lém de uma galeria com fo-
tos dos presidentes do 
Conselho Delibera�vo e 
da Comissão de Obras. A 
Sala de Troféus fica ao lado 
da La Choue�e e recebeu 
prateleiras, onde estão ex-
postos cerca de 500 tro-
féus, novas iluminação e 
portas. Há troféus desde 
os anos 30, início da histó-
ria do clube, até os mais 
recentes, divididos por 
modalidade, em nichos 
nos quais os associados 
podem viajar no tempo. A 
an�ga Sala de Troféus,  
junto às salas de lutas e gi-
nás�ca, passará a receber 
as aulas de balé. “Temos 
buscado sempre parcerias 
para realizar essas melho-
rias, minimizando os cus-
tos para sua implantação”, 
explica o presidente Sér-
gio Boni. “Sem contar que 
essas inicia�vas proporci-
onam o aperfeiçoamento 
do nosso trabalho e a con-
sequente diminuição das 
despesas”.

Fotos: Tiago Degaspari

Piscinas têm mais 3 milhões 
de litros de água tratados
com todo rigor



A Organização Mundial 
da Saúde classificou a 
pandemia de coronavírus 
como a “maior crise sani-
tária mundial da nossa 
época”. Só no Brasil, até 
meados de novembro, 
perto de 6 milhões de 
pessoas contraíram a 
Covid-19, que fez mais de 
170 mil ví�mas fatais. A 
crise econômica que veio 
atrelada à expansão do 
vírus a�ngiu em cheio 
boa parte dos segmentos 
da sociedade. Foi o caso 
dos clubes sociais, que, 
sem poder funcionar du-
rante vários meses, sen�-
ram um forte baque, com 
a perda de muitos asso-
ciados e os altos índices 
de inadimplência. A re-
ceita simplesmente des-
pencou para patamares 
quase insustentáveis.
Além disso, a impossibili-
dade de realizar eventos, 
importante fonte de ren-
da, agravou ainda mais a 
situação. No Nosso Clu-
be, não foi diferente, o 
que exigiu que a Diretoria 
Execu�va colocasse em 
prá�ca uma série de 
medidas para manter as 

dependências em plenas 
condições, além de hon-
rar a folha de salários e o 
pagamento de fornece-
dores de produtos e ser-
viços. Decisões di�ceis 
�veram que ser tomadas, 
muitas vezes contra a 
vontade da direção, que, 
no entanto, conseguiu 
manter a grande maioria 
dos empregos e a renda 
dos seus colaboradores.
Aos poucos, o cenário vai 
se tornando mais favorá-
vel. A abertura das de-
pendências do clube e a 
retomada das a�vidades 
foram sendo liberadas 
grada�vamente pelas 
autoridades, conforme 
evoluía o programa de 
combate ao coronavírus. 
O horário de funciona-
mento também foi sendo 
ampliado. E isso só foi 
possível porque a direção 
nossoclubina tomou to-
das as medidas estabele-
cidas pela Vigilância Sani-
tária para garan�r a saú-
de dos associados e fun-
cionários. Estes passa-
ram por treinamento pa-
ra seguir rigorosamente 
as normas estabelecidas. 

MANUAL E PROTOCOLOS

O clube elaborou um ma-
nual para orientar os nos-
soclubinos quanto aos 
procedimentos tomados 
e as regras es�puladas. 
Dispensers de higieniza-
dores foram distribuídos 
por todas as dependênci-
as, que também recebe-
ram pulverização de pro-
dutos capazes de matar a 
quase totalidade dos ví-
rus, inclusive o corona. 
Protocolos foram elabo-
rados para cada uma das 
a�vidades espor�vas cu-
jas prá�cas iam sendo li-
beradas, assim como pa-
ra as áreas de convívio 
social. 
Conforme os associados 
puderam ir retornando, 
�veram a oportunidade 
de conferir como todas as 
dependênc ias  foram 
man�das e até melhora-
das. Ciente das dificulda-
des impostas pela crise 
gerada pela pandemia, a 
diretoria determinou ao 
Departamento Finan-
ceiro que fosse flexível na 
negociação das mensali-
dades em atraso e man-

teve as portas abertas 
para aqueles que quise-
ram regularizar suas situ-
ações.
Simultaneamente, a di-
vulgação constante de 
toda a infraestrutura ofe-
recida pelo Nosso Clube 
tem atraído um significa-
�vo número de novos só-
cios. Facilitando a aqui-
sição de �tulos familiares 
e individuais, a diretoria 
vem demonstrando que 
ser associado do clube é 
acessível e compensador, 
já que possui uma estru-
tura bela e diferenciada e 
oferece uma grande ga-
ma de modalidades com 
alta qualidade de profis-
sionais e espaços para 
suas prá�cas, por um 
valor bastante atra�vo 
quando comparado à-
queles pra�cados pelo 
mercado.
A direção con�nua aten-
ta para os desdobramen-
tos da pandemia e suas 
consequências, manten-
do-se preparada para to-
mar as medidas que se fi-
zerem necessárias a qual-
quer tempo. Mas confi-
ando que o trabalho bem 

feito tem possibilitado ao 
Nosso Clube retomar – e 
até expandir – seu leque 
de opções com toda se-
gurança e profissionalis-
mo exigidos por estes 
tempos de exceção.

Com segurança, clube retoma 
atividades e recebe novos sócios

Desafios impostos pela pandemia de coronavírus vêm sendo vencidos com muito planejamento e profissionalismo

Fotos: Divulgação

Desinfecção foi 
realizada nas 
dependências 

do clube

Todas as medidas 
de segurança 
foram tomadas



Nossoclubinos participam de tomadas de tempo da FAP

Jogador do clube conquista título de torneio

A equipe de natação do 
Nosso Clube par�cipou 
de tomadas de tempo 
oficiais promovidas pela 
Federação Aquá�ca Pau-
lista nas úl�mas sema-
nas. Os nossoclubinos 
�veram orientação dos 
técnicos Eliane Altemari 
e Glauco Casimiro e mos-
traram que, apesar do 
recesso causado pela 
pandemia de coronaví-
rus, seguem em ó�ma 
forma, conquistando 
bons resultados. A FAP 
não vem realizando pre-
miação com medalhas, 
mas sim com cer�fica-

dos de colocação dos 
atletas. 
No dia 17 de outubro, a 
tomada de tempo acon-
teceu no Gran São João, 
reunindo 121 inscritos 
de cinco en�dades. Par-
�cipando com 32 nada-
dores, o Nosso Clube fi-
cou com 42 primeiros 
lugares, 19 segundos e 
10 terceiros. No dia 1º de 
novembro, foi a vez da 
Associação Bauruense 
de Desportes Aquá�cos 
(ABDA), de Bauru, sediar 
uma tomada de tempo, 
com 193 par�cipantes 
de oito en�dades. Nove 

nossoclubinos es�veram 
presentes, conquistando 
12 primeiros lugares, 
sete segundos e três ter-
ceiros. O Gran São João 
voltou a sediar uma 
tomada de tempo no dia 
20 de novembro, quan-
do recebeu 221 inscritos 
de 10 en�dades. A equi-
pe do Nosso Clube com-
pareceu com 28 atletas, 
que ob�veram 25 pri-
meiros lugares, 19 se-
gundos e 12 terceiros. A 
natação conta com apoi-
o de Colégio Acadêmico, 
Esaú Peças para Carretas 
e Eletrizante.

Fotos: Divulgação

O professor Nelson Higa 
recebeu o �tulo número 
001 de Sócio Benemérito 
do Nosso Clube. A entre-
ga da dis�nção foi feita 
pelo presidente Sérgio 
Boni como agradecimen-
to por mais uma contri-
buição prestada ao clu-
be. Ele foi o primeiro as-
sociado a, neste ano, em 
vista da crise causada pe-
la pandemia, aceitar o 
convite para con�nuar 
contribuindo financeira-
mente mesmo sendo só-
cio remido, ou seja, isen-
to do pagamento de 
mensalidades.
Associado há 45 anos, 
Higa tem um longo histó-
rico de dedicação ao clu-
be. Ele deu aulas para os 
nossoclubinos durante 
25 anos e já foi diretor 
dos departamentos de 
Judô, Bocha e Vôlei. 
Atualmente, integra o 
Conselho Delibera�vo. 
Durante sua vida espor�-
va, o professor pra�cou 
16 modalidades, tendo 
se destacado em várias 
delas. Ele foi campeão 

paulista de judô e trouxe 
�tulos importantes para 
o clube, como o de cam-
peão regional de bocha e 
campeão de ciclismo dos 
Jogos Abertos, quando a 
equipe nossoclubina re-
presentou Limeira.
Viúvo de Tereza Higa e 
pai de Carlos Eduardo e 
Silvia, Nelson Higa tem 
uma placa em sua ho-
menagem na sala de 
spinning da academia. 
O professor recebeu o 
�tulo de Sócio Bene-
mérito no dia 25 de no-
vembro. “É com muita 
honra que entregamos 
essa homenagem a um 
associado que tanto se 
dedicou, e con�nua se 
dedicando, ao Nosso 
Clube”, afirmou o pre-
s idente Sérgio Boni . 
“Trata-se de um reco-
nhecimento mais do que 
merecido, que será es-
tendido a outros asso-
ciados tão empenhados 
em contribuir com a fa-
mília nossoclubina quan-
to o es�mado senhor 
Nelson Higa”.

NELSON HIGA RECEBE TÍTULO 
DE SÓCIO BENEMÉRITO

Representando o Nosso 
Clube e a Associação de 
Sinuca do Interior de São 
Paulo, Ricardo Gullo se sa-
grou campeão de torneio 
realizado no dia 14 de no-
vembro, no Villa Snooker 
de Barão Geraldo, em 
Campinas. A compe�ção 
contou com a par�cipa-
ção de 32 jogadores da 
capital e do interior do 
Estado, que se enfrenta-
ram na categoria Regra 
Brasileira (Sete Bolas). Na 
2ª colocação, ficou José 

Waldonir Bernardo (Mi-
neiro), do Villa Snooker, 
seguido de Anderson Si-
moni, da equipe Sinuca 
Solidária, da Associação 
Portuguesa de Desportos.

Nossoclubinos em 
tomada de tempo

Ricardo com seu 
troféu em Campinas

João Denadai foi o cam-
peão do Torneio Indivi-
dual que o Departamento 
de Bocha do Nosso Clube 
promoveu nos dias 20 e 
21 de novembro. As can-
chas nossoclubinas rece-
beram 32 jogadores. Na 
final, vitória de Denadai, 
que recebeu R$ 1.000,00 
como prêmio. O vice Pe-
dro Rolisola ganhou R$ 
300,00. Carlinhos ficou 
com a 3ª colocação e Ze-
quinha, com a 4ª.

João Denadai vence 
disputa individual

Presidente Sérgio Boni 
entrega a homenagem 
a Nelson Higa



Planejamento e criatividade 
para crescer apesar da crise
Mesmo com recesso causado pela pandemia, Nosso Clube garante boas perspectivas para o futuro

Numa época em que a 
crise a�nge em cheio os 
clubes sociais, como cor-
tar custos mantendo – e 
até melhorando – a qua-
lidade? Foi em busca de 
responder a essa questão 
que a Diretoria Execu�va 
do Nosso Clube se propôs 
a inovar. Enxugamento 
no quadro de funcionári-
os, medidas para minimi-
zar o custeio, readequa-
ção de horários, busca de 
parcerias nas mais di-
versas áreas e várias ou-
tras inicia�vas foram co-
locadas em prá�ca ao 
longo dos úl�mos dois 
anos. 
Uma dessas medidas, 
porém, chama a atenção 
pelo inedi�smo. No ano 
passado, o Nosso Clube 
contratou a Integra Con-
sultoria em Engenharia e 
Gestão, empresa-júnior 
da Unicamp, para contar 
com uma assessoria es-
pecializada para apoiar o 
direcionamento de sua 
gestão em bases cien�fi-
cas, com o intuito de 

oferecer um clube cada 
vez mais completo e atra-
�vo. Foi a primeira vez 
que a empresa, atuando 
desde 2009, fechou con-
trato com um clube.
Foram aproximadamen-
te 10 meses de trabalho, 
em que a equipe da Inte-
gra, que conta com ori-
entação de professores 
doutores e com a infraes-
trutura da Unicamp para 
que seus projetos ga-
rantam total qualidade, 
analisou o atual cenário 
do Nosso Clube para pro-
por metas a serem bus-
cadas nos próximos anos, 
para os mais variados se-
tores.

PLANOS DE AÇÃO

O obje�vo final é ofe-
recer um clube cada vez 
mais completo e atra�vo, 
alcançando um crescente 
índice de sa�sfação dos 
associados e buscando 
aumentar ainda mais a 
família nossoclubina, 
com o ingresso de novos 

sócios. Em agosto deste 
ano, a Integra entregou o 
resultado do seu traba-
lho, traçando um panora-
ma completo de como 
assoc iados ,  ex-asso-
ciados e não sócios en-
xergam o Nosso Clube e 
suas expecta�vas em re-
lação a ele. 
A empresa elogiou a 
forma como a diretoria 
do clube par�cipou de 
cada etapa do projeto, 
fornecendo informações 
a  respei to  da ro�na 
nossoclubina e do pro-
cesso de tomada de de-
cisões internas, contribu-
indo, assim, para a as-
ser�vidade dos planos de 
ação. Como resultado, a 
direção do Nosso Clube 
teve acesso a dados e 
ideias para dar direciona-
mento às suas ações fu-
turas. A Integra tem mais 
de 70 projetos em seu 
por�ólio, incluindo vá-
rios cases de sucesso. E 
mesmo com as restrições 
impostas pela pandemia, 
a equipe conseguiu con-

cluir seu trabalho junto 
ao Nosso Clube conforme 
o planejado. A conclusão 
é de que o clube dispõe 
de um ambiente comple-
to para as áreas de es-
porte, lazer e cultura e 
muitas possibilidades de 
crescimento.

REENGENHARIA 
FINANCEIRA

Segundo o presidente 
Sérgio Boni, além da par-
ceria com a Integra, fo-
ram precisos muito pla-
nejamento e cria�vidade 
para fechar, a cada mês, 
as contas do clube. Desde 
o início de sua gestão, o 
principal obje�vo sem-
pre foi alavancar a re-
ceita, em especial com a 
entrada de novos sócios. 
A pandemia, porém, es-
tancou um viés de cres-
cimento no quadro de as-
sociados que vinha evo-
luindo de forma expo-
nencial desde os pri-
meiros meses de 2019. A 
crise sem precedentes 

imposta pela Covid-19 
exigiu uma reengenharia 
financeira que a�ngiu to-
dos os setores do clube. 
Mesmo com a receita em 
queda livre durante me-
ses, esse trabalho per-
mi�u a integral preserva-
ção da estrutura, e inclu-
sive a melhoria de de-
pendências e procedi-
mentos. O que se vê, ho-
je, é um clube adminis-
tra�vamente mais en-
xuto, diversificado e ali-
nhado com os novos tem-
pos. Com o retorno gra-
dual das a�vidades, esse 
choque de gestão vem 
rendendo frutos. 
O número de associados 
voltou a aumentar numa 
projeção bastante sa-
�sfatória, vislumbrando 
um futuro mais tranqui-
lo. “Enfrentamos dificul-
dades num grau inédito, 
mas mostramos que com 
planejamento, empenho 
e cria�vidade, o Nosso 
Clube tem tudo para con-
�nuar crescendo nos pró-
ximos anos”, afirma Boni.

Wagner MorenteTiago Degaspari

Sérgio Boni com a 
esposa Milene e o 
filho Lui: "Nosso Clube 
tem tudo para 
con�nuar crescendo 
nos próximos anos”

O que se vê, hoje, é um clube 
administra�vamente mais 

enxuto, diversificado e 
alinhado com os 

novos tempos



Futebol e tênis estão entre os exemplos de modalidades cujos espaços receberam cuidados especiais

Esportes ganham atenção com 
eventos e melhorias estruturais

Fotos: Divulgação

Reconhecido nacional-
mente pelo seu DNA es-
por�vo, o Nosso Clube 
oferece uma vasta gama 
de modalidades aos seus 
associados, seja para 
manter o condiciona-
mento �sico e a saúde, 
seja para disputas inter-
nas ou compe�ções ou 
somente para recreação. 
Atrair cada vez mais nos-
soclubinos para os bene-
�cios �sicos, mentais e 
sociais proporcionados 
pelos esportes tem sido 
um trabalho constante 
da Diretoria Execu�va.
Nesse sen�do, todas as 
a�vidades promovidas 
pelos diretores de espor-
tes vêm sendo ampla-
mente apoiadas e incen-
�vadas. E grandes even-
tos foram realizados nos 
úl�mos anos. Como e-
xemplo, vale destacar o 
jogo exibição de futsal 
que, em março de 2019, 
simplesmente lotou o 
Ginásio Dr. Waldomiro 
Francisco ao trazer para 
Limeira o supercraque 
Falcão. Milhares de pes-
soas compareceram para 
ver de perto o ídolo e ain-
da acompanhar a extensa 
programação oferecida 

naquela noite.
Também em 2019, em 
setembro, ocorreu o 
Foodbol & Music, evento 
que reuniu muito espor-
te, música e gastronomia 
durante um dia inteiro. 
Nessa data, o Nosso Clu-
be recebeu o astro do 
futebol freestyle Ado-
nias, que veio acompa-
nhado de um �maço de 
craques da modalidade. 
Houve também a�vida-
des da academia, apre-
sentações de ginás�ca 
rítmica e ar�s�ca e mais 
uma série de atrações 
que garan�ram muita 
diversão para todas as 
idades.

MELHORIA CONTÍNUA 

Além de eventos, a me-
lhoria con�nua dos espa-
ços des�nados aos es-
portes é uma preocupa-
ção constante da direto-
ria nossoclubina. Uma 
grande obra aconteceu 
no campo de futebol de 
grama natural, que pas-
sou por uma completa 
revitalização, incluindo a 
instalação de um moder-
no sistema de irrigação 
automa�zada e um efici-

ente sistema de drena-
gem, que possibilitam 
que o gramado tenha ex-
celentes condições de 
uso durante o ano todo.
A reforma do campo teve 
início com uma obra con-
duzida pela BRK Ambien-
tal, concessionária res-
ponsável pelos serviços 
de água e esgoto de Li-
meira, para moderniza-
ção de um trecho da rede 
entre a rua Boa Morte e a 
avenida Ana Carolina, 
que passa sob o grama-
do. A canalização do es-
goto ali existente era bas-
tante an�ga e provocava 
afundamento no solo, as-
sim a BRK decidiu pela 
subs�tuição por um en-
canamento mais eficien-
te. Após a conclusão des-
se trabalho, foi feita a 
drenagem e implantado 
um sistema fixo de irri-
gação automa�zada, que 
u�liza aspersores esca-
moteáveis, como aqueles 
dos campos profissiona-
is. Os aspersores foram 
enterrados a uma pro-
fundidade na qual não 
causam problemas aos 
espor�stas e seu funcio-
namento é controlado 
para irrigar o campo uni-

formemente, no período 
noturno, economizando 
água e liberando a área 
para prá�cas espor�vas 
durante o dia.
A automação permite 
que o sistema aplique 
exatamente o que está 
programado, diminuindo 
o consumo de energia e 
água e tornando o pro-
cesso inteligente e sus-
tentável. Além disso, 
conta com um sensor cli-
má�co, que, ao receber 
uma determinada quan-
�dade de chuva, impede 
que o sistema entre em 
funcionamento. 
Esse mesmo sensor ainda 
detecta a temperatura e 
a insolação que o grama-
do está recebendo e re-
programa automa�ca-
mente o controlador de 
irrigação, o que pode ge-
rar uma economia de até 
30% no consumo de á-
gua, além de manter o 
desenvolvimento da gra-
ma na condição ideal.

NOVA FASE DO TÊNIS

O Departamento de Tênis 
também contabil izou 
ganhos significa�vos nos 
úl�mos meses. Aulas e 

compe�ções foram res-
truturadas para o�mizar 
o aproveitamento das 
quadras e tornar as a�-
vidades da modalidade 
ainda mais dinâmicas e 
atra�vas. A equipe de 
professores foi renovada 
e passou a contar com 
Fábio Macedo, Pedro 
Dalfré e Carlinhos Soares. 
Foi implementado um 
planejamento semestral 
das aulas, que passaram 
a ser ministradas em mó-
dulos. 
Agora há a possibilidade 
de realização de aulas em 
grupos de até quatro in-
tegrantes, divididos de 
acordo com o nível dos 
pra�cantes: iniciante, 
intermediário e avança-
do. Um calendário de 
eventos com campeona-
tos, torneios, intercâmbi-
os, fes�vais e outras 
a�vidades foi elaborado 
para proporcionar a�vi-
dades durante o ano to-
do. Além disso, as qua-
dras de tênis, que contam 
com piso Lisonda, um dos 
melhores disponíveis no 
mercado, passaram por 
uma revitalização da pin-
tura, que mereceu mui-
tos elogios dos tenistas.

Campo de grama 
natural agora conta com 
irrigação automa�zada

Quadras de 
tênis receberam 

nova pintura


