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Nossa festa de Dia das 
Crianças, em 12 de outu-
bro, foi um grande suces-
so. Retomamos com mui-
ta alegria nosso calendá-
rio social. Os associados 
entenderam nossa pro-
posta e compareceram ao 
Nosso Clube para celebrar 
a vida. E vamos seguindo 
em frente com nossa a-
genda. O próximo evento 
será o Rock'n Pool, no dia 
6 de novembro. Pensa-
mos em vários formatos 
que poderiam agradar à 
família nossoclubina e 
decidimos por fazer algo 
ao ar livre, aproveitando 
toda a estrutura do nosso 
Parque Aquá�co. E esta-
mos apostando numa pe-
gada anos 80 e 90, que 
tanta saudade deixaram. 
Atrações de qualidade 
não vão faltar. E, sendo 
assim, temos certeza de 
que os sócios marcarão 
presença novamente. To-
dos os detalhes desse e-
vento que promete muita 
animação estão na pág. 3.

Agora é 
a vez do 

Rock’n Pool

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



Rock’n Pool propõe um mergulho 
nos hits das décadas de 1980 e 90 

Evento com som ao vivo e DJ acontecerá no Parque Aquático, no dia 6 de novembro, às 16h

Fotos: Divulgação

A música brasileira, com 
destaque para o rock, 
ditou o ritmo das décadas 
de 1980 e 90 no país. O 
som produzido em São 
Paulo, Rio, BH, Porto Ale-
gre e Brasília, principal-
mente, dominou as rá-
dios, shows e festas, influ-
enciando a colorida moda 
que se via nas ruas. 
O Nosso Clube está pro-
pondo, para o dia 6 de no-
vembro, um mergulho 
nesse universo de hits 
nacionais que marcaram 
época e são cultuados até 
hoje.
A par�r das 16h, o Parque 
A q u á� co  re c e b e rá  o 
Rock’n Pool, evento que 
terá a cara do verão. O 
som ao vivo ficará por 

conta da banda Meus 
Bons Amigos, comandada 
pelo virtuose Big Rick, que 
emplacará um set list 
recheado de sucessos de 
Raul, Barão, Legião, Rita 
Lee, Ultraje, Ira!, Parala-
mas, Lobão, 365, Cazuza, 

Capital, Engenheiros, Cás-
sia Eller e outros que íco-
nes que con�nuam influ-
enciando gerações.
A outra atração musical 
será o DJ Kiko, que duran-
te quase duas décadas 
pilotou as apresentações 

do Bar Academia, de Ara-
ras, casa noturna onde to-
cavam bandas como Ka-
leidoscope, Salada Russa 
e Kalango Doido. 
Com seu es�lo carismá-
�co, Kiko é certeza de 
diversão e de pista de 

dança bombando.
O Rock’n Pool terá outros 
atra�vos além da música. 
Durante todo o dia, in-
clusive antes do início do 
evento, haverá chope 
Brahma por apenas R$ 
8,50 o copo de 400ml. Ao 
variado cardápio da Co-
zinha da Marli, vão se 
juntar as opções de food 
trucks. 
E as crianças também não 
ficarão de fora, contando 
com a animação da equi-
pe Recriando. Tudo exclu-
sivo para sócios do Nosso 
Clube. 
Serão observadas todas 
as diretrizes de segurança 
contra a pandemia de Co-
vid-19 válidas na data do 
evento.

Banda Meus Bons Amigos DJ Kiko



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

Duplas de várias 
cidades no torneio 
paulista de bocha

Partidas em 21 e 22 de agosto terminaram com vitória de paulistanos

O Nosso Clube sediou nos 
dias 21 e 22 de agosto o 
Torneio de Duplas promo-
vido pela Federação Pau-
lista de Bocha, que contou 
com a par�cipação de 
inscritos de várias cidades 
do Estado de São Paulo. 
No primeiro dia, as 32 
duplas foram divididas em 
oito grupos de quatro, 
classificando-se as duas 
melhores de cada um 
deles para as finais. As 16 
duplas que passaram para 
o segundo dia de disputas 
se enfrentaram em jogos 
eliminatórios.

Torneio Masculino de 
Raquetinha reúne 
32 duplas no clube

O Departamento de Tê-
nis do Nosso Clube reali-
zou no dia 21 de agosto o 
1º Open de Duplas Mas-
culinas de Raque�nha. 
Par�ciparam 32 duplas, 
que se enfrentaram em 
eliminatórias simples, 
no sistema mata-mata. 
As disputas ocorreram 
durante todo o dia e 
chegaram à final  as 
duplas formadas por Bill 
Kevin e Márcio Aguiar, 
que conquistaram o �tu-

lo, e Rodolfo Cavinato e 
Luiz Henrique Guima-
rães, que se sagraram vi-
ces. A terceira colocação 
ficou com Natan Borges 
de Castro e Luiz Carlos 
Sterzo Junior. 
Os três primeiros colo-
cados receberam tro-
féus e prêmios. A com-
pe�ção teve apoio de All 
Tennis, Padaria Regente,  
Villa Saúde, Joint Mo-
das, Tunell Surf Shop e 
Haqt.

Bill Kevin e Márcio Aguiar ficaram com o título 

Os campeões foram Ze-
quinha e Claudinho, de 
São Paulo, que na final 
venceram Rudnei e Jozão, 
de Piracicaba. Na disputa 
do terceiro lugar, vitória 
de Luís e Paraná, de Marí-
lia, sobre Durval e Diego, 
de Jaú. 
Esta foi a primeira com-
pe�ção que as canchas 
nossoclubinas receberam 
após passarem pela ade-
quação que as tornou ap-
tas a atender todas as 
normas exigidas pelas 
en�dades que regem a 
modalidade.

Fotos: Divulgação

Zequinha e Claudinho, 
a dupla campeã

Troféus dos vencedores

Duplas que terminaram nas 
quatro primeiras colocações

A dupla campeã do 
torneio recebe sua 

premiação das mãos 
do presidente do 

Nosso Clube, 
Ricardo Lima

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.



Festa das Crianças marca retomada 
do calendário social com muita alegria

Brinquedões, super heróis e muita música atraíram centenas de sócios num lindo dia de sol

Atletas - 
infan�l  
e juvenil

Atletas - 
pe�z e
mirim

O Nosso Clube retomou 
seu calendário social em al-
to es�lo, após um ano e 
meio sem promover gran-
des eventos devido à pan-
demia de Covid-19. Em 12 
de outubro, o Dia das Crian-
ças foi comemorado com 
uma super festa por cente-
nas de associados.
Com muitas atrações para 
os pequenos nossoclubi-
nos e seus familiares, o 
evento foi planejado de 
forma a evitar aglome-
rações durante as a�vida-
des. Brinquedões no balne-
ário e no Salão Social ga-
ran�ram muita diversão 
para as crianças, que con-
taram com a animação dos 
monitores da Recriando. 
Houve também muita mú-
sica durante a festa, que foi 
aberta pela Banda Marcial 

do CAMPL Patrulheiro. Du-
rante todo o dia, o DJ Free-
way tocou hits nacionais e 
internacionais de várias dé-
cadas.
Um dos pontos altos do dia 
foi a turma de super heróis 
formada por Homem Ara-
nha, Mulher Maravilha, 
Homem de Ferro, Batman, 
Thor e Capitão América, 
que levou um toque espe-
cial de fantasia para o 
evento. Os associados �-
veram distribuição gratuita 
de cachorro quente, refri-
gerantes e sorvetes, cuja 
re�rada foi organizada de 
modo a garan�r distan-
ciamento e total higiene.
Foi um evento muito es-
pecial para os nossoclubi-
nos, que mataram a sau-
dade de ver o clube cheio 
num lindo dia de sol.

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

Festa das Crianças 
teve brinquedões 
na piscina

Super heróis deram 
o toque de magia 
ao evento

Banda do CAMPL 
Patrulheiro fez uma 
linda apresentação

Equipe da Recriando 
promoveu brincadeiras 

para a criançada



Boldrin e Pedro Dalfré e 
Renata e Fábio Tintori, de-
cidiram dividir o �tulo. Na 
Categoria B, a dupla cam-
peã foi formada por Bill 
Keven e Andressa Cer-
chiari, tendo como vices 
Alan Oliveira e Marcela 
Bianchin. 
Os vencedores receberam 
troféus e houve o sorteio 
de vários brindes para os 
par�cipantes.

1º Open de Raquetinha Dupla Mista 
conta com 50 participantes

Competição aconteceu no dia 9 de outubro, com 12 horas de duração

O 1º Open de Raque�nha 
Dupla Mista realizado pe-
lo Departamento de Tênis 
do Nosso Clube no dia 9 
de outubro contou a par-
�cipação de 50 jogadores. 
As 25 duplas foram divi-
didas nas categorias A e B, 
de acordo com o nível dos 
tenistas. As par�das fo-
ram disputadas em um 
set longo até 8 games, 
sem vantagem. O torneio, 

que contou com apoio de 
All Tennis Brasil, Tunell 
Surf Shop, Areia Fina, 
Haqt, Sucos Pessa� e Tro-
féus Michele�, teve um 
total de 12 horas de dura-
ção. Na Categoria A, a 
final estava bastante dis-
putada e empatada no 
momento em que come-
çou a chover. Sendo as-
sim, as duplas finalistas, 
compostas por Camilla 

Cano França Sales foi 1º 
nos 50m costas, 3º nos 
100m medley e 4º nos 
50m livre; e Luís Filipe 
Guerra foi 4º nos 400m 
livre.
A equipe de natação do 
Nosso Clube tem como 
patrocinadores Colégio 
Acadêmico, Esaú Peças e 
Eletrizante.

Equipe de natação colhe 
bons resultados no 

Regional Mirim e Petiz
Torneio foi realizado em Americana, reunindo 131 atletas

A equipe de Natação do 
Nosso Clube par�cipou 
no dia 25 de setembro do 
Torneio Regional Mirim e 
Pe�z, realizado em Ameri-
cana. No total, 131 atle-
tas, representando 15 en-
�dades, es�veram na 
compe�ção, sendo 10 
nossoclubinos, que colhe-
ram ó�mos resultados, 
sob comando dos técni-
cos Glauco Casimiro e 
Robson Possa�o. 
Na categoria mirim 1, 
João Levy Fernandes de 
Lima foi 2º lugar nos 50m 
peito e 3º nos 50m livre, 
Marcos Bisca dos Santos 
foi 1º nos 100m medley e 
4º nos 50m livre e Marina 
Greve Fernandes foi 3º 
nos 50m livre e nos 25m 
costas. Na mirim 2, Maria-
na Liberatori Pugliesi foi 
1º lugar nos 50m livre e 
nos 50m peito, Carolina 
Ganancin foi 1º nos 100m 
medley e 2º nos 50m pei-

Fotos: Divulgação

Basquete volta a competir

No úl�mo final de sema-
na de agosto, as equipes 
de basquete do Nosso 
Clube voltaram a dispu-
tar as compe�ções da 
Associação Regional de 
Basquete (ARB) depois 
de quase dois anos. Os 
nossoclubinos par�cipa-
ram de fes�vais que fo-
ram realizados em Rio 
Claro, sem a presença de 
público e seguindo os 
protocolos de segurança 
estabelecidos pelas au-
toridades por conta da 
pandemia.
No dia 28, pela categoria 
sub-14, o Nosso Clube 
venceu Rio Claro por 15 

pontos de diferença. Já 
na sub-15 a vitória foi 
dos anfitriões. 
No dia 29, foi a vez das 
categorias sub-12 e sub-
13 entrarem em qua-
dra, e em ambas os rio-
clarenses saíram vitori-
osos. 
As equipes retornarão às 
compe�ções em outu-
bro para disputa dos 
campeonatos que segui-
rão até o final do ano.
O basquete do Nosso 
Clube conta com apoio 
do Café Kühl, Alecardo 
Reciclagem de Papel e 
Plás�co, Elétrica Maio e 
Fiat Impéria.

to e Otávio Weber foi 1º 
nos 25m livre e 2º nos 
25m costas.
Na Pe�z 1, Júlia Molina 
Boraschi foi 1º lugar nos 
50m borboleta e 4º nos 
100m livre e nos 200m 
medley; Samuel Henrique 
Mello da Silva foi 1º nos 
100m medley e 3º nos 
50m livre; Victor Hugo 

Nossoclubinos que par�ciparam do Regional realizado no dia 25 de setembro,
em Americana, trazendo excelentes colocações em todas as categorias

Equipes sub-14 e sub-15

Equipes sub-12 e sub-13

Fotos: Divulgação

Nas fotos desta página, 
alguns momentos 
do torneio



trabalho funcional, en-
volvendo partes �sicas do 
treinamento, como força, 
potência e core, sempre 
aliado com o futebol, que 
faz os associados se diver-
�rem ao mesmo tempo 
em que cuidam do corpo 
e da mente”, explica Ga-
briel.
Segundo o professor, 
também são levados em 
conta os obje�vos pesso-
ais de cada aluno, como a 
volta às a�vidades após 
lesões, evolução na mo-
dalidade ou simples-
mente qualidade de vida. 
“Seja qual for o obje�vo, 
nos adaptamos para con-
seguir o melhor resultado 
para cada um”, esclarece. 
As inscrições para o funci-
onal fut devem ser efetu-
adas na secretaria. A 
mensalidade é  R$ 15,00.

Novidade, funcional fut traz benefícios 
a homens e mulheres de várias idades

Professor nossoclubino da modalidade, Gabriel Boquita tem experiência em equipes profissionais

Fotos: Divulgação

Em maio deste ano, os 
associados do Nosso Clu-
be passaram a ter à dispo-
sição uma nova opção 
espor�va, o funcional fut, 
que agradou em cheio ho-
mens e mulheres das mais 
variadas idades. Aliando 
os bene�cios �sicos dos 
exercícios funcionais à di-
versão proporcionada pe-
lo futebol, a modalidade 
faz bem para o corpo e pa-
ra a mente. O professor 
responsável pelas aulas é 
Gabriel Cavalcante Al�eri, 
o Boquita, jovem de ape-
nas 25 anos, mas que já 
acumula larga experiêcia 
no esporte.
Natural de São Paulo, Ga-
briel se mudou para Li-
meira em 2015, para cur-
sar Ciências do Esporte na 
Unicamp. “Sou apaixona-
do por esportes, �ve ex-

periências como atleta na 
capital e decidi seguir nes-
sa área”, conta. Desde de 
2016, ele atua como trei-
nador de futebol e futsal, 
função na qual foi campe-
ão dos Jogos Regionais e 
medalha de bronze nos 
Jogos Abertos represen-
tando Limeira.
Gabriel também tem pas-
sagens pelo futsal da Inter 

de Limeira e da equipe 
Brutos Futsal. Seu traba-
lho chamou a atenção da 
diretoria do Nosso Clube, 
que o convidou para ser 
um de seus professores. 
“Não pensei duas vezes 
em aceitar ”,  conta o 
treinador, que hoje é pro-
fessor da escola da Inter 
Academy e do funcional 
fut feminino e masculino. 

“O clube tem uma estru-
tura de primeira, com 
opção de society, grama e 
quadra; não falta nada 
para nós, profissionais, 
trabalharmos”, afirma.
As aulas de funcional fut 
têm uma turma feminina, 
às terças, às 19h, e outra 
masculina, às segundas, 
às 19h, e quartas, às 
18h30. “Realizamos o 

Gabriel em dois 
momentos da 
sua carreira

Nosso Clube disputa 
competições de vôlei 
em duas categorias

O Nosso Clube está par-
�cipando de duas com-
pe�ções de vôlei. A equi-
pe feminina sub-19 dis-
puta a Copa Regional de 
Voleibol, promovida pe-
la Liga Regional (LRV), 
que também conta com 
Santa Bárbara D’Oeste, 
P.M. Valinhos/Country 
Club e Clube Atlé�co Pi-
racicabano.
O torneio é composto de 
quatro fes�vais, um em 
cada cidade par�cipan-
te. Cada �me joga duas 
par�das melhor de 3 
sets por rodada. Já acon-
teceram as disputas em 
Valinhos, Santa Bárbara 
D’Oeste e no Nosso Clu-
be. A rodada final da 1ª 
fase ocorre em Piracica-
ba, no dia 27 de novem-
bro. Nas semifinais, em 
data a ser definida, a 1ª 
colocada enfrentará a 4ª 
da etapa inicial, enquan-
to a 2ª pegará a 3ª. As e-
quipes vencedoras dis-
putam o �tulo. O vôlei 
feminino do Nosso Clube 

tem apoio do Colégio 
CLQ.

MASCULINO - O Nosso 
Clube também disputa o 
2º Torneio de Vôlei Más-
ter Masculino, voltado a 
atletas a par�r dos 40 
anos de idade. As outras 
equipes na compe�ção 
são ALVO Limeira, Rio 
Claro e Neo Link/Vivi 
Clean/Araras. 
Todos os �mes se en-
frentarão em par�das 
disputadas em melhor 
de cinco sets, sempre no 
Ginásio Azul. Vitórias por 
3 a 0 ou 3 a 1 valem três 
pontos. Já quem vence 
por 3 a 2 leva dois pon-
tos, enquanto o perde-
dor fica com um. Na se-
mifinal, marcada para 6 
de novembro, o 1º colo-
cado da fase inicial en-
frentará o 4º, enquanto 
o 2º pegará o 3º. Os 
vencedores lutarão pelo 
�tulo e os perdedores 
disputarão o 3º lugar no 
dia 3 de dezembro.

Equipe sub-19 do Nosso Clube

Divulgação
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Com 60 medalhas, Limeira Máster é 
campeã geral de torneio da Unami 

8ª Copa Nosso Clube aconteceu no dia 16 de outubro, reunindo 308 atletas de 43 entidades

O �tulo geral da 8ª Copa 
Nosso Clube de Natação 
Máster - Troféu Celebran-
do a Vida ficou com a Li-
meira Máster/Nosso Clu-
be/Alman. A compe�ção, 
que faz parte do circuito 
da União dos Nadadores 
Másters do Interior (Una-
mi), foi realizada no dia 16 
de outubro, reunindo 308 
atletas de 43 en�dades. 
Os anfitriões, representa-
dos por 37 nadadores, 
conquistaram 60 meda-
lhas, sendo 25 de ouro, 18 
de prata e 17 de bronze.

Os limeirenses ficaram em 
1º lugar na categoria prin-
cipiante feminino, 3º na 
principiante masculino e 
na principal feminino e 2º 
na principal masculino. 
Na somatória de pontos, 
conquistaram a 1ª coloca-
ção geral. O principal 
destaque da equipe foi 
Jefferson Henrique, que 
bateu o recorde nos 25m 
peito principiante, cate-
goria 50+, com o tempo 
de 16s91. A compe�ção 
teve apoio de Coruja Su-
permercados.

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

Atletas 
da equipe 
anfi�rã

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
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