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Esta edição chega cheia 
de esperança de que 
possamos voltar à nossa 
normalidade o mais bre-
vemente possível. A fa-
mília nossoclubina não vê 
a hora de poder aprovei-
tar tudo de bom que o 
Nosso Clube tem a ofere-
cer em sua totalidade, 
com tranquilidade e se-
gurança. Entretanto, es-
perar apenas não adi-
anta. O que temos feito é 
tratar de projetar um fu-
turo cheio de a�vidades. 
Assim, neste informa�vo, 
publicamos uma matéria 
que mostra destaques do 
calendário que a Comis-
são de Eventos traçou pa-
ra 2021. E tem muita 
coisa boa! E o presidente 
Ricardo Lima, que está 
completando seu primei-
ro mês à frente dos rumos 
nossoclubinos, traz deta-
lhes do que vem pela 
frente. Que possamos, 
logo, viver o Nosso Clube 
como merecemos!

A gente não 
vê a hora de 
aglomerar
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Está concluída a 
recuperação de 
toda a borda da 
piscina infan�l. 
Foram feitos re-
paros no piso, 

para sanar im-
perfeições, além 
da pintura, tra-
zendo mais segu-
rança para as cri-
anças e seus pais.

A par�r de fevereiro, as 
mensalidades do Nosso 
Clube voltarão a ser co-
bradas com os valores 
normais. Em 2020, de 
maio a setembro, foram 
concedidos 20% de des-
conto. De outubro do ano 
passado a janeiro deste 
ano, 10%. Essa inicia�va 
foi tomada devido aos 

transtornos causados pe-
la pandemia de coronaví-
rus. Porém, com a reto-
mada gradual das a�vi-
dades do clube e a neces-
sidade de arcar novamen-
te de forma integral com a 
folha de pagamento dos 
funcionários, tendo em 
vista o cancelamento do 
Auxílio Emergencial do 

governo federal, não será 
mais possível conceder 
descontos nas mensalida-
des.
O Nosso Clube conta com 
a compreensão de todos 
para seguir atravessando 
este momento de exce-
ção sem maiores prejuí-
zos para os associados. 
Importante ressaltar que 

as mensalidades não so-
frem reajustes desde fe-
vereiro de 2019, apesar 
dos índices inflacionários. 
Vale lembrar ainda que o 
Departamento Finan-
ceiro está à disposição 
para equacionar eventua-
is pendências: telefone 
3404-8466 ou WhatsApp 
99875-1342.

Mensalidades seguem sem reajuste

Recuperação das bordas 
da piscina infantil 



Presidente do Nosso Clube 
fala sobre planos para 2021
Ricardo Lima, nesta entrevista, explica como vai conduzir seu trabalho à frente da diretoria

Divulgação

No dia 1º de janeiro de 
2021, o engenheiro Ri-
cardo Antônio de Lima 
assumiu a presidência do 
Nosso Clube com a mis-
são de dar con�nuidade 
ao bom trabalho que vi-
nha sendo realizado nos 
úl�mos anos, apesar dos 
desafios impostos pela 
pandemia de coronavírus. 
Sócio do clube há 35 anos 
e com a experiência de ter 
sido diretor de Esportes e 
do Departamento de 
Tênis, ele se pron�ficou a 
colocar sua capacidade 
administra�va em prol 
dos nossoclubinos. Nesta 
entrevista, Lima traz de-
talhes de como pretende 
conduzir a gestão do Nos-
so Clube neste ano. 
 
Como você está 
encarando a 
responsabilidade de 
dirigir o Nosso Clube 
neste ano?
É um dos maiores 
desafios da minha vida. 
Em 2021, tenho a 
responsabilidade de 
comandar uma das 
ins�tuições mais 
tradicionais de Limeira, 
com milhares de 
associados e centenas de 
funcionários e 
terceirizados. Mas tenho 
a tranquilidade de contar 
com a ajuda de uma 
equipe muito 

qualquer nível, ainda 
mais desafiadora. Os 
clubes sociais têm 
enfrentando muitas 
dificuldades, assim como 
quase todos os outros 
setores. Mas o ano de 
2020 nos mostrou que 
obstáculos servem para 
ser superados e nos 
deixar lições para nosso 
aperfeiçoamento. Hoje 
temos um clube mais 
enxuto 
administra�vamente, 
com uma gestão mais 
eficiente. Mesmo assim, 
não podemos relaxar. 
Muito pelo contrário. 
Temos que con�nuar, 
aconteça o que 
acontecer, oferecendo 
um clube cada vez mais 
atra�vo para os 
nossoclubinos, além de 
buscar sempre novos 
associados.
 
Diante desse momento 
de exceção que estamos 
vivendo, dá para traçar 
planos de eventos 
sociais e espor�vos para 
os próximos meses?
Já estamos a�vando a 
equipe de eventos que 
fez um trabalho muito 
bom em 2019 e no 
começo de 2020. Vários 
integrantes permanecem 
e já estamos realizando o 

competente. São 
precisos muitos braços 
para dar conta de 
administrar um gigante 
como o Nosso Clube, e 
ao meu lado tem uma 
diretoria eficiente. 
Acredito sinceramente 
que podemos fazer um 
grande trabalho.
 
Ser presidente do Nosso 
Clube era um sonho seu 
ou acabou sendo algo 
inesperado?
De certa forma, foi 
inesperado. Há muitos 
anos faço parte da 
diretoria do clube, 
sempre me empenhando 
ao máximo, porém, ser 

presidente é outra 
história. Receber o 
convite para assumir a 
presidência, a meu ver, 
foi um reconhecimento 
desse trabalho. Tenho o 
comprome�mento de 
atender as expecta�vas 
do Conselho Delibera�vo 
que me elegeu, 
representando toda a 
família nossoclubina. 
Estou encarando essa 
oportunidade com muita 
honra. Podem ter certeza 
de que não pouparei 
esforços e dedicação ao 
Nosso Clube.
 
Você manteve na sua 
diretoria vários nomes 
que já vinham atuando 
nos úl�mos dois anos. 
Essa con�nuidade 
mostra que o trabalho 
vinha sendo bem feito e 
merece prosseguir?
Em �me que está 
ganhando, as alterações 
têm que ser pontuais. 
Alguns diretores, por 
este ou aquele mo�vo, 

não puderam con�nuar. 
Mas a grande maioria 
seguirá comigo neste 
ano. Fico muito feliz de 
poder dar con�nuidade 
ao excelente trabalho 
que o Sérgio Boni 
conduziu nos úl�mos 
dois anos, e ele é um dos 
que con�nuarão 
conosco. 
 
Você assumiu a 
presidência do clube 
num momento 
complicado, em que a 
pandemia de 
coronavírus persiste. 
Como vê esse desafio?
A pandemia torna a vida 
de todos nós, em 

Continua na página 4

É um dos 
maiores 
desafios da 
minha vida. 
Tenho a 
responsabilidade 
de comandar 
uma das 
instituições 
mais tradicionais 
de Limeira

‘‘ ‘‘Temos que 
continuar, 
aconteça o que 
acontecer, 
oferecendo um 
clube cada vez 
mais atrativo para 
os nossoclubinos, 
além de buscar 
sempre novos 
associados



Entrevista com o presidente
planejamento para 2021. 
Claro que tudo depende 
dos rumos que a 
pandemia vai tomar, mas 
temos que estar 
preparados para acionar 
nossa agenda de eventos 
sociais e espor�vos assim 
que possível. Estamos 
focando em dar 
con�nuidade às atrações 
que comprovadamente 
agradam aos 
nossoclubinos e 
desenvolver novidades 
para todos os gostos e 
faixas etárias.
 
Que �po de eventos e 
a�vidades você gostaria 
de trazer para os 
nossoclubinos?
Temos um entendimento 
na diretoria de que 
eventos espor�vos 
devem estar entre nossas 
prioridades. Vamos 
traçar uma programação 
que movimente as mais 
diversas modalidades 
que oferecemos, 
enriquecendo os eventos 
com muita música, 
gastronomia e atrações 
culturais. Também temos 
muitas ideias para 
colocar em prá�ca na 
área social e vamos 
divulgando conforme for 
possível �rar os projetos 
do papel.
 
Do ponto de vista 
estrutural, muitas 
melhorias foram 
realizadas nos úl�mos 
dois anos. Mas há algum 
ponto que você 
considera que pode ser 
aperfeiçoado?
De fato, os úl�mos dois 

anos foram pródigos no 
que tange a melhorias 
em nossa estrutura. A 
modernização do 
tratamento de água, o 
cumprimento de todas as 
normas de segurança 
exigidas pela legislação, o 
aperfeiçoamento do 
sistema de limpeza do 
clube, a modernização da 
irrigação do campo de 
grama natural e a 
revitalização das quadras 
de tênis são alguns 
exemplos. Claro que, 
numa estrutura do 
tamanho da nossa, 
sempre há o que se 

melhorar e modernizar. 
Seguiremos atentos a 
isso, sem deixar de lado 
o obje�vo de oferecer 
novos espaços aos 
nossoclubinos.
 
Uma novidade para este 
ano é a escolinha de 
futebol que funcionará 
numa parceria entre 
Nosso Clube e Inter de 
Milão. Qual a sua 
expecta�va em relação a 
ela?
Minha expecta�va é a 
melhor possível. Aliar 
nosso nome a um 
gigante do futebol 
mundial vai nos trazer 
muitos bene�cios. O 
método da escolinha de 
futebol que vamos 
oferecer já teve sua 
eficiência comprovada 
em diversos países. Os 
associados poderão 
frequentar as aulas 
pagando uma 
mensalidade muito 
abaixo daquela pra�cada 
no mercado. Será, com 
certeza, mo�vo de muita 
sa�sfação para nossas 
crianças e jovens e seus 
pais.
 
O Departamento de 
Tênis, que você dirigiu 
até o ano passado, 
também implantou 
várias novidades. Isso 
deve fazer a modalidade 
crescer ainda mais?
Com certeza! A 
renovação da equipe de 
professores e dos 
métodos u�lizados nas 
aulas trouxe um novo 
fôlego ao Departamento 
de Tênis. Temos vários 

planos para movimentar 
a modalidade também 
para além das aulas, 
promovendo 
compe�ções internas 
para as mais diferentes 
categorias e recebendo e 
par�cipando de disputas 
com outros clubes.
 
Aos nossoclubinos que, 
apesar das dificuldades 
que temos enfrentado 
com a pandemia, vêm se 
esforçando para se 
manter em dia com o 
clube, o que você 
gostaria de dizer?
Gra�dão é a palavra aos 
nossoclubinos que 
compreenderam o 
momento que estamos 
passando e man�veram 
suas situações em dia. 
Sem eles, não teríamos 
como manter nossa 
estrutura, nem honrar 
nossos compromissos 
com nossos 
colaboradores e 
fornecedores de insumos 
e serviços. Claro que 
entendemos as razões 
daqueles que enfrentam 
dificuldades para manter 
as mensalidades em dia, 
mas é importante que 
saibam que nosso 
Departamento 
Financeiro está de portas 
abertas para recebê-los, 
com a determinação de 
resolver todas as 
pendências. Queremos 
que todos permaneçam 
no nosso quadro de 
associados tendo em 
mente uma certeza: o 
Nosso Clube será cada 
vez melhor e mais 
completo.Divulgação

Continuação

Queremos 
que todos 
permaneçam 
no nosso quadro 
de associados 
tendo em mente 
uma certeza: o 
Nosso Clube será 
cada vez melhor 
e mais completo

‘‘



Tiago Degaspari

Comissão de Eventos programa 
agenda cheia de atrações para 2021

Atividades seguirão rigorosamente as regras impostas pelo Plano São Paulo de combate ao coronavírus

Atletas - 
infan�l  
e juvenil

Atletas - 
pe�z e
mirim

Enquanto  aguarda  o 
retorno das a�vidades do 
Nosso Clube em sua tota-
lidade, a Comissão de 
Eventos, formada por 
diretores e colaboradores 
de diversas áreas, vem 
trabalhando no calen-
dário de atrações de 
2021. Várias novidades 
estão previstas, na ex-
pecta�va de que o avanço 
nas fases de combate ao 
coronavírus aconteça o 
mais brevemente pos-
sível. A proposta é realizar 
no mínimo um evento de 
peso por mês, além de 
muitas outras inicia�vas 
distribuídas por todo ano, 
para atender a todos os 
gostos e faixas etárias.
Sem possibil idade de 
realizar o Carnaval, o ca-
lendário de eventos so-
ciais terá início, se houver 
liberação das autorida-
des, em março, sempre 
obedecendo todos os 
critérios es�pulados pela 
fase do Plano São Paulo 
vigente em cada momen-
to. No mês em que se 
comemora o Dia Inter-

durante o ano. A Comis-
são de Eventos reforça 
que todo esse calendário 
será adaptado conforme 
as exigências do avanço 
do Plano São Paulo. 
Os nossoclubinos devem 
ficar atentos às redes 
sociais e ao site do clube 
para se informar sobre as 
novidades. Quem preferir 
pode receber as informa-
ções pelo WhatsApp, 
bastando, para isso, pedir 
a inclusão de seu número 
pelo 99995-4900. Tam-
bém é possível receber as 
novidades por e-mail, 
solicitando à secretaria.

nacional da Mulher, a 
abertura da programação 
terá um evento em home-
nagem a elas. Em abril, 
haverá a Missão Páscoa, 
além de uma a�vidade 
voltada a pais e filhos.
Um show especial vem 
sendo projetado para 
maio, para celebrar o Dia 
das Mães. No mesmo 
mês, acontecerá a pri-
meira edição de 2021 do 
Projeto Live Music, ini-
ciado em 2019 e que 
agradou em cheio aos 
associados ao promover 
tributos a grandes bandas 
da história do rock. Junho 

chegará com a tradicio-
nalíssima Festa Junina e a 
sempre aguardada fei-
joada com samba. Em 
julho, haverá o também 
muito esperado Rock Fest 
e mais uma novidade 
surpresa no calendário.
Churrasco com música 
sertaneja e o segundo 
Live Music do ano serão 
as pedidas para agosto. 
Setembro abrirá a tem-
porada da subida das 
temperaturas com a Pool 
Party. Outubro vai ofe-
recer a festa de Dia das 
Crianças, além de outro 
evento surpresa. Para 

esse mês, os casais tam-
bém podem aguardar por 
um jantar com dança de 
salão. Novembro virá 
recheadíssimo, com o 
Luau, sempre muito elogi-
ado pelos nossoclubinos, 
e o terceiro Live Music.
Dezembro fechará 2021 
com um evento natalino 
especial e uma festa de 
aniversário do Nosso 
C lube.  Outras  poss i -
bilidades estão sendo 
estudadas para agregar 
ainda mais a essa pro-
gramação, assim como as 
o p o r t u n i d a d e s  q u e 
eventualmente surgirem 

Sempre elogiado pelos 
associados, Live Music 
estará de volta em 2021



Departamento de Tênis oferece novos 
horários de aulas para associados

Professores agora atendem os interessados, de vários níveis e idades, também às segundas-feiras

Horários das aulas
SEGUNDA
 
7h - Nıv́el Intermediário
17h - Infantil
18h - Nıv́el Avançado
19h - Nıv́el intermediário

QUARTA
 
7h - Nıv́el Intermediário
8h - Iniciação Adulto
9h - Infantil
18h - Iniciação adulto
19h - Nıv́el intermediário
20h - Nıv́el Avançado

QUINTA	

7h - Avançado
8h - Iniciação Adulto
9h - Infantil
18h - Intermediário
19h - Avançado
20h - Iniciação Adulto

Divulgação

Luana e Beatriz foram 
as vice-campeãs

Desde o dia 18 de janeiro, 
as aulas de tênis do Nosso 
Clube ganharam mais um 
dia, com quatro novos ho-
rários. Os professores Fá-
bio Macedo e Carlinhos 
Soares se unem a Pedro 
Dalfré, que já vinha con-
duzindo as a�vidades, 
ampliando as possibi-
lidades para os asso-
ciados. Agora, é possível 
também ter aulas às 
segundas-feiras, às 7h 
(nível intermediário), às 
17h (infan�l), às 18h (a-
vançado) e às 19h (inter-
mediário).
Os novos horários fazem 
parte do projeto de remo-
delação do Departa-
mento de Tênis do clube, 
assim como o atual mo-
delo de aulas, voltadas 
tanto para aqueles que já 
pra�cam quanto para 
quem deseja iniciar. Os 
alunos são divididos em 
módulos, em grupos de 

até quatro integrantes, de 
acordo com o nível dos 
jogadores:  in ic iante, 
intermediário e avan-
çado. As aulas são abertas 
para associados a par�r 
de 6 anos de idade.
Para começar, além de 
realizar a inscrição na 
secretaria, o interessado 

deve passar por uma 
avaliação médica que 
comprove que está apto 
para pra�car a�vidade 
� s i c a .  O  tê n i s  é  u m 
esporte que proporciona 
vários bene�cios aos 
pra�cantes, incluindo 
melhora no condicio-
namento �sico,  inte-
gração social e desenvol-
vimento de habilidades 
motoras, como coorde-
nação, velocidade, agili-

dade, flexibilidade, força 
e potência. Também de-
senvolve habilidades psi-
cológicas, como equi-
líbrio emocional, concen-
tração, resiliência, auto-
confiança e mo�vação. 
No Nosso Clube, há a 
escolinha, para crianças 
de 6 a 10 anos. 
Depois dessa idade, os 
associados encontram 
turmas nas categorias 
infanto-juvenil, iniciante, 

intermediário e avan-
çado. Essa divisão em 
grupos é uma das novi-
dades em relação ao 
modelo anterior de aulas. 
Além disso, os pra�cantes 
também contarão com 
um calendário de eventos 
previsto para 2021. A 
programação inclui tor-
neios, intercâmbios e ou-
tras disputas. Mais infor-
mações com os profes-
sores ou na secretaria.

Professores e 
diretores de tênis 

do Nosso Clube



Para além da técnica, futsal do clube 
busca socialização e companheirismo

Ex-jogador utiliza sua experiência no futebol para ensinar modalidade a crianças e jovens

Fotos: Divulgação

Figura conhecidíssima 
dos nossoclubinos, em 
especial daqueles que 
jogam futebol, Carlos An-
dré Siqueira Santos já 
percorreu um longo cami-
nho em sua jornada es-
por�va. Tem passagens 
por grandes �mes brasi-
leiros, nos quais conquis-
tou importantes �tulos. E 
hoje u�liza toda essa 
experiência para dar aulas 
a crianças e jovens no 
Nosso Clube, inclusive de 
futsal, modalidade que, 
como ele afirma, tem 
muito a acrescentar ao 
pra�cante.
“O futsal é uma a�vidade 
�sica que desenvolve ha-
bilidades motoras gerais, 
como locomoção, coorde-
nação, domínio da bola, 
manipulação e equilí-
brio”, enumera Carlos 
André. “E ainda promove 
a socialização, desen-
volvendo o espírito de 
equipe, a cooperação, a 
par�cipação e o compa-
nheirismo, qualidades ho-
je um tanto quanto es-
quecidas no mundo dos 
esportes”.
Aos 50 anos, o professor, 
formado em Educação 
Física, pode falar com pro-
priedade sobre trabalho 
em equipe. Afinal, desde 
muito cedo começou a 
jogar em �mes de futebol. 
Aos 7 anos, já disputava a 

liga de sua cidade natal, a 
mineira Barbacena. Mas a 
coisa ficou séria quando 
�nha 15 anos e, durante 
uma visita a seu irmão 
que morava na capital 
paulista, passou num tes-
te no São Paulo, clube que 
defendeu por dois anos.
Depois que se profis-
sionalizou, passou pelos 
mineiros Guarany e Atlé-
�co, pelos paraenses Pay-

sandu e Tuna Luso e pelos 
paulistas Sãocarlense, 
Botafogo e São Caetano, 
além da Inter de Limeira. 
O meio-campista e ata-
cante par�cipou do Cam-
peonato Brasileiro e da 
Copa do Brasil, dos cam-
peonatos paulista e mi-
neiro da 1ª e 2ª divisões e 
do Troféu Ramon de Car-
ranza, na Espanha, onde 
ganhou uma medalha de 

bronze.
Carlos André considera 
como seus principais 
�tulos o do Campeonato 
Mineiro de 1991 e o 
acesso da Tuna Luso para 
a 2ª divisão do Campeo-
nato Brasileiro, no ano 
seguinte. Mas não se 
esquece das suas faça-
nhas no futebol amador 
de Limeira, no qual foi três 
vezes campeão, sendo 

duas como ar�lheiro. Ele 
chegou ao Nosso Clube 
em 1998 para trabalhar 
no futebol e anos depois, 
com a inauguração do 
Ginásio Azul, ganhou a 
oportunidade de dar au-
las também de futsal.
Hoje, Carlos André se 
realiza nessa função. Diz 
que o clube tem uma 
excelente estrutura para a 
modal idade,  que lhe 
permite trabalhar com 
crianças e jovens. Além 
dos aspectos técnicos e 
�sicos, o professor gosta 
de propor a�vidades 
lúdicas, como jogos e 
brincadeiras. “Essa pro-
posta é benéfica porque 
ensina à criança e ao ado-
lescente os movimentos e 
os fundamentos do futsal 
de forma recrea�va, e não 
s o m e n t e  b u s c a n d o 
rendimento”, explica.
Para par�cipar das aulas 
de futsal no clube, é pre-
ciso que um responsável 
faça a inscrição do asso-
ciado ou associada na se-
cretaria.

Horários das aulas
TERÇAS	E	QUINTAS
 
8h - 9 e 10 anos
14h - 11 e 12 anos
15h30 - 13 e 14 anos

QUARTA	E	SEXTAS
 
8h - 7 e 8 anos
9h30 - 6 a 9 anos

Carlos André comanda treino de futsal; 
abaixo, em destaque no Nosso Clube, 
no Ramon de Carranza e com taça de 

campeão mineiro na época do Atlé�co



Divulgação

Com bons resultados, nossoclubina 
ganha destaque no tênis de mesa

Camila Cardoso é bicampeã dos Jogos Regionais defendendo Limeira

Uma das maiores revela-
ções do tênis de mesa do 
Nosso C lube,  Cami la 
Cardoso, de 23 anos, vem 
despontando para além 
do cenário local. Ela co-
meçou a pra�car a moda-
lidade aos 10 anos, como 
brincadeira no intervalo 
das aulas na escola. De-
pois, par�cipou dos Jogos 
Escolares, gostou de com-
pe�r e então resolveu co-
meçar a treinar. Foi uma 
decisão que se mostraria 
bastante acertada.
Hoje, Camila tem em sua 
estante troféus de bicam-
peã dos Jogos Regionais, 
em 2018 e 2019, tanto 
individualmente quanto 
em equipe, represen-
tando Limeira. Em duplas, 
foi vice em 2018 e campeã 
em 2019. Ela ainda con-
seguiu a 3ª colocação no 
2° Torneio do Ranking 
Paulista, em 2018, e vem 
par�cipando do Campeo-
nato Paulista. O amor 
pelo tênis de mesa a levou 
a se formar em Ciências 
do Esporte pela FCA-Uni-
camp. Camila atua como 
personal trainer e treina-
dora de tênis de mesa uni-
versitário e em residên-
cias e condomínios.
Nesta entrevista, a mesa-
tenista, que joga pelo 
Nosso Clube desde 2016, 
conta mais sobre sua tra-
jetória.

Como vê a atual situação 
do tênis de mesa no Bra-
sil?
A Confederação 
Brasileira de Tênis de 
Mesa está inves�ndo 
bastante para que o 
esporte cresça e 
aumente em número de 
pra�cantes e 
treinadores, através do 
marke�ng e 
disponibilização de 
cursos. Além disso, no 
cenário internacional, 
temos como destaque o 
brasileiro Hugo 
Calderano, 6° melhor 
atleta no ranking 
mundial masculino, e a 
Bruna Takahashi, em 47° 
no ranking mundial 
feminino, melhores 
colocações já alcançadas 
por brasileiros. Acredito 
que o tênis de mesa 
ainda tem muito a 
melhorar, mas estamos 
no caminho certo para 
conseguir mais 
visibilidade para o 
esporte.

Mulheres sofrem algum 
�po de discriminação na 
modalidade?
Eu, par�cularmente, 
nunca sofri algum �po de 
discriminação. Por mais 
que o cenário do tênis de 
mesa seja 
majoritariamente 
masculino, nós, 

mulheres, treinamos 
junto com os homens e 
eu inclusive par�cipei de 
campeonatos menores 
na categoria masculina.  
Apesar da diferença de 
jogo, tanto homens 
quanto mulheres podem 
aprender e evoluir ao 
jogar juntos, então não 
acredito que haja 
discriminação.

O que o tênis de mesa 
significa para você?
O tênis de mesa sempre 
fez parte da minha vida. 
Foi nesse esporte que 
conheci grandes amigos 
e parceiros. Ele também 
me mo�vou a ter uma 
vida mais saudável e a 
escolher a graduação em 
Ciências do Esporte, pois, 
devido à importância do 

tênis de mesa em minha 
vida, gostaria de me 
manter no esporte como 
minha carreira. Hoje, não 
consigo me imaginar sem 
o tênis de mesa.

Tem alguma intenção de 
transformar esse 
esporte em sua 
profissão?
Com certeza. Fiz minha 
graduação em Ciências 
do Esporte na FCA-
Unicamp tendo o tênis 
de mesa sempre em 
mente. Par�cipo do 
Grupo Interdisciplinar de 
Pesquisa em Esportes de 
Raquete, desenvolvi 
pesquisas e projetos de 
extensão dentro da 
faculdade voltados para 
o tênis de mesa e hoje 
atuo como treinadora de 

uma equipe universitária 
e também dou aulas para 
iniciantes na prá�ca.

O que acha da estrutura 
que o Nosso Clube 
oferece para a 
modalidade?
É uma das melhores 
estruturas que já 
presenciei. Além dos 
materiais, como mesas, 
raquetes e bolas, e do 
ambiente adequado para 
a prá�ca, incluindo piso, 
espaço e ar-
condicionado, o clube 
possui como treinador o 
Alexandre Bigeli, um 
excelente profissional, 
que me auxiliou nas 
minhas maiores 
conquistas.

O que diria para quem 
tem interesse em 
conhecer melhor o tênis 
de mesa?
O tênis de mesa é um 
esporte maravilhoso e 
acho que todos deveriam 
ao menos procurar 
algum local para 
conhecê-lo, como o 
Nosso Clube. Tenho 
certeza de que quem 
buscar esse esporte não 
vai se arrepender, pois é 
dinâmico, atende todos 
os níveis de pra�cantes e 
é possível ver uma 
evolução constante no 
jogo.
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