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12 de outubro, Dia das 
Crianças. Essa será uma 
data histórica para o Nos-
so Clube. Afinal, após um 
longo período, vamos fi-
nalmente poder realizar 
um evento de grande por-
te. O úl�mo que pudemos 
promover, ainda antes da 
pandemia tomar uma 
proporção inimaginável, 
foi o Carnaval de 2020. 
Com muita cautela e aten-
ção à saúde de nossos as-
sociados e colaboradores, 
esperamos o momento 
certo para retomarmos 
nossa agenda de grandes 
eventos. Ainda, sem dú-
vida, tomando as precau-
ções de praxe, como, por 
exemplo, permi�r a en-
trada somente de sócios. 
É, porém, um alento cons-
tatar que enfim vislum-
bramos um final de ano 
mais feliz. Que todos nós, 
vacinados, possamos vol-
tar a nos encontrar com 
segurança onde mais 
gostamos: o Nosso Clube, 
é claro!

Enfim, um 
evento de 

grande porte

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



Festa das Crianças retoma calendário 
de grandes eventos do clube em 12/10

Muitas atrações estarão à disposição dos sócios das 10h às 17h, com observância das regras de segurança sanitárias

Wagner Morente

Após um ano e meio sem 
promover grandes even-
tos devido à pandemia de 
Covid-19, o Nosso Clube 
prepara a retomada de 
seu calendário social em 
grande es�lo. No dia 12 de 
outubro, das 10h às 17h, o 
Dia das Crianças será co-
memorado com uma su-
per festa, que, mesmo 
reunindo muitas atrações 
para os pequenos nosso-
clubinos e seus familiares, 
observará todas as regras 
de segurança ainda exigi-
das pelas autoridades sa-
nitárias.
Nesse sen�do, o layout do 
evento, que será exclusivo 
para sócios do clube, está 
sendo planejado de forma 
a evitar aglomerações 

durante as a�vidades e 
para re�rada dos alimen-
tos. Também haverá dis-
pensers de álcool espa-
lhados pelos diversos am-
bientes e os presentes 
deverão u�lizar máscaras 
de proteção enquanto 
es�verem nos espaços de 

circulação. Mas uma coisa 
é certa: as restrições não 
atrapalharão a alegria a 
ser proporcionada pelas 
mais diversas atrações.
Serão instalados brinque-
dões no balneário e no Sa-
lão Social, para garan�r 
diversão total para a cri-

ançada. Haverá cama e-
lás�ca, Kid Play, dois to-
boáguas e luta de cotone-
tes. E os monitores da Re-
criando vão comandar 
uma série de brincadeiras 
e gincanas. Durante todo 
o dia, o DJ Freeway vai 
animar a festa com hits 

nacionais e internacionais 
de várias décadas.
E as atrações não param 
por aí. Uma turma de 
super heróis formada por 
Homem Aranha, Mulher 
Maravilha, Homem de 
Ferro, Batman, Thor e Ca-
pitão América vai trazer o 
toque especial de fantasia 
pro evento. Das 11h às 
16h, haverá distribuição 
gratuita  de cachorro 
quente, refrigerantes e 
sorvetes. Os pontos de 
entrega desses produtos 
serão organizados de 
m o d o  a  ga ra n � r  u m 
distanciamento seguro 
entre os associados e 
total higiene na re�rada.
Mais informações pelo 
telefone  3404.8466.

Clube voltará 
a realizar 
tradicional 
Festa das 
Crianças no 
dia 12 de 
outubro



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.



Canchas de bocha são reabertas após 
adequação do piso às novas regras

Segundo os praticantes da modalidade, mudança faz bolas rolarem menos, exigindo mais força nos arremessos

Atletas - 
infan�l  
e juvenil

Atletas - 
pe�z e
mirim

As canchas de bocha do 
Nosso Clube foram reaber-
tas no dia 13 de agosto, a-
pós um período de adequa-
ção do piso realizado a pe-
dido da Federação Paulista 
de modalidade. Es�veram 
presentes na entrega os 
presidentes da diretoria, 
Ricardo Lima, do Conselho 
Delibera�vo, Renato Castro 
de Almeida, e da Comissão 
de Obras, Vitório Candi-
o�o, além de diretores e 

pra�cantes. Pelas novas 
regras da en�dade, o piso 
será mais "pesado", o que, 
no linguajar dos jogadores, 
significa que as bolas rola-
rão menos, exigindo mais 
força nos arremessos. 
Com isso, as canchas nos-
soclubinas, que estão entre 
as mais modernas do Esta-
do, con�nuarão em total 
conformidade com as dire-
trizes das en�dades que re-
gem a bocha no país.

Fotos: Wagner Morente

Nesta página, 
alguns momentos 
da reabertura das 
canchas de bocha

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

Clube terá
 1º Open de 
Raquetinha 
Dupla Mista 
em outubro

O Departamento de 
Tênis do Nosso Clube 
vai promover no dia 9 
de outubro o 1º Open 
de Raque�nha Dupla 
Mista. As inscrições 
das duplas já forma-
das devem ser efetu-
adas até o dia 2 de ou-
tubro, pelo WhatsApp 
(19) 98230.8125, in-
formando nomes e RG 
dos jogadores. 
Não sócios do clube 
também podem par-
�cipar, mediante pa-
gamento de taxa de R$ 
30,00. 
As par�das serão dis-
putadas em um set 
longo até 8 games, 
sem vantagem. No ca-
so de empate em 7 a 7, 
será disputado um �e-
break normal até 7 
pontos. A compe�ção 
tem apoio de Troféus 
Michele�. 



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.

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.

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 

Fotos: Divulgação

Nas fotos desta página, 
alguns momentos 
do torneio

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 

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.

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



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 Clube estreia com 

vitória no 2º Torneio de 
Vôlei Máster Masculino
Competição 40+ conta também com ALVO Limeira, Araras e Rio Claro

O Nosso Clube estreou 
com vitória no 2º Torneio 
de Vôlei Máster Mascu-
lino, que está sediando no 
Ginásio Azul. A compe�-
ção conta com a par�cipa-
ção de quatro equipes da 
região e teve a 1ª rodada 
no dia 24 de setembro. A 
disputa é voltada a atletas 
a par�r dos 40 anos de 
idade, mas cada �me pô-
de inscrever um jogador 
com mais de 38 anos. 
Além dos anfitriões, par-
�cipam ALVO Limeira, Rio 
Claro e Neo Link/Vivi Cle-
an/Araras.

Fotos: Divulgação

Snooker encaminha 
parceria com associação 

da modalidade

O Departamento de Sno-
oker do Nosso Clube e a 
Associação de Sinuca do 
Interior de São Paulo 
(ASSISP) vão firmar em 
breve uma parceria de 
cooperação mútua. De 
acordo com as trata�vas, 
a en�dade passará a 
prestar assessoria téc-
nica ao departamento 
nossoclubino da modali-
dade, orientando sobre 
regras oficiais do sno-
oker, arbitragem e a cor-
reta u�lização do mate-
rial empregado nesse 
esporte. 
Em contrapar�da, o De-
partamento de Snooker 
cederá espaço para a re-
alização de alguns tor-
neios oficiais da ASSISP, 
compe�ções que conta-
rão com a par�cipação 
de jogadores de ambas 
as partes, sem cobrança 
de taxa adicional. 
“Acreditamos que, com 

Na abertura do torneio, o 
Nosso Clube venceu o �-
me de Araras por 3 a 0, 
parciais de 26x24, 25x17 e 
25x23. Defenderam a 
equipe anfitriã David, Da-
nilo, Felipe, Neto, Mecate, 
Rodrigo, Marcos Paulino, 
Ecio, Renato, João, Esli e 
Du Bassi. Na segunda par-
�da da noite, a ALVO Li-
meira bateu Rio Claro por 
3 a 1. 
Todas as equipes se en-
frentarão em par�das dis-
putadas em melhor de 
cinco sets. Vitórias por 3 a 
0 ou 3 a 1 valem três pon-

tos. Já quem vencer por 3 
a 2 leva dois pontos, en-
quanto o perdedor fica 
com um. Na semifinal, o 
1º colocado da fase inicial 
enfrentará o 4º, enquanto 
o 2º pegará o 3º. Os ven-
cedores lutarão pelo �tu-
lo e os perdedores dispu-
tarão o 3º lugar. 
A 2ª rodada da compe-
�ção está marcada para 
16 de outubro, a par�r das 
13h30, quando o Nosso 
Clube enfrentará a ALVO, 
enquanto Rio Claro e Ara-
ras medirão forças no se-
gundo jogo.

Nossoclubinos
 na disputa do 
2º Torneio de 
Vôlei Máster

essas medidas, seja pos-
sível garan�r a susten-
tabilidade das a�vidades 
do departamento no 
biênio 2021/2022 sem a 
necessidade de inves�r 
grandes recursos finan-
ceiros”, avalia o diretor 
de Snooker do Nosso 
Clube, Milton de Souza.

MELHORIA – A Sala de 
Snooker do Nosso Clube 
recebeu recentemente 
adesivos escuros para 
suas vidraças. A medida, 
de baixo custo e execu-
tada pelos próprios fun-
cionários do clube, foi 
tomada a pedido dos jo-
gadores, já que a inci-
dência de luz solar even-
tualmente provocava 
um reflexo que atrapa-
lhava a visão. “Foi uma 
solução bastante econô-
mica, que resolveu to-
talmente o problema”, 
destacou Souza.

Colocar adesivos na janela foi solução 
econômica contra reflexo da luz solar
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Campo sintético ganha grama de alta 
tecnologia, além de outras melhorias

Espaço está sendo totalmente revitalizado para aulas, treinos e recreação

Até meados de outubro, 
os pra�cantes de futebol 
do Nosso Clube contarão 
com um campo de grama 
sinté�ca totalmente revi-
talizado. A principal me-
lhoria diz respeito à subs-
�tuição do an�go grama-
do por um modelo que es-
tá entre os mais moder-
nos disponíveis no merca-
do atualmente. 
Distribuído pela empresa 
Sportlink, além da alta 
qualidade da grama, ele 
conta com uma manta 
amortecedora autodre-
nante, que evita lesões, 
por causar menos impac-

to nas ar�culações, e tam-
bém impede a formação 
de poças. Além disso, será 
realizada a pintura das 
traves, da arquibancada e 
das paredes no entorno 

do campo. Depois da 
revitalização, o espaço fi-
cará disponível para aulas 
e treinos da escolinha e de 
Funcional Fut masculino e 
feminino, além de par-

�das recrea�vas dos as-
sociados. 
Vale lembrar que no ano 
passado o campo de 
grama natural também 
passou por ampla mo-

dernização, sendo dotado 
de um sistema de irriga-
ção automa�zada que 
mantém a qualidade do 
gramado durante todo o 
ano.

Nas fotos desta página, a 
re�rada da grama an�ga 
para colocação da nova

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.

Competição máster recebe 
inscrições de sócios com 38 anos

Estão abertas até o dia 8 
de outubro as inscrições 
para o Torneio Máster 
Mirvam Time Grande de 
futebol, voltado a asso-
ciados com 38 anos 
completos. Os goleiros 
podem ter 35 anos. Os 

interessados podem se 
inscrever na secretaria, 
com os professores e di-
retores da modalidade ou 
pelo WhatsApp 99623-
9299. A taxa é de R$ 
20,00. 
Serão 10 �mes formados 

por sorteio, que acon-
tecerá em 13 de outu-
bro. A compe�ção terá 
início no dia 19 do mes-
m o  m ê s .  To d a s  a s 
equipes se enfrentarão 
e as 8 melhores passam 
às quartas-de-final.

Serão formadas 10 equipes por sorteio no dia 13 de outubro
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