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Um novo espaço espor�-
vo em breve estará à dis-
posição dos nossoclubi-
nos: uma tão aguardada 
quadra de areia. Nela, po-
derão ser pra�cadas vá-
rias modalidades. A no�-
cia dessa conquista foi 
recebida com entusiasmo 
pelos associados. Afinal, o 
beach tennis vem ganhan-
do cada vez mais espaço, 
por ser um esporte que 
permite a prá�ca pelas 
mais variadas idades e 
�pos �sicos. O pessoal do 
vôlei também ficou con-
tente por voltar a ter uma 
quadra para disputas na 
areia. E as marcações vão 
permi�r ainda a adapta-
ção das medidas para o 
futevôlei. Enfim, em uma 
única área, vamos abrir 
diversas possibilidades 
para a saúde �sica e men-
tal. Já tem gente achando 
que uma quadra vai ser 
pouco. Calma! Uma coisa 
de cada vez. Quem sabe 
conseguimos num futuro 
próximo ampliar o espaço.

Um espaço, 
diversos 
esportes

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



Clube terá quadra de areia para 
beach tennis e outros esportes

Previsão é de que novo espaço, também voltado ao vôlei de praia e futevôlei, seja entregue aos associados até o final do ano

Divulgação

Até o final deste ano, o 
Nosso Clube entregará 
aos seus associados uma 
nova instalação voltada 
aos esportes: uma quadra 
de areia. Assim, será a-
berto espaço para a prá-
�ca de beach tennis, fu-
tevôlei e vôlei de praia. A 
quadra será instalada nu-
ma área em frente ao 
campo de futebol de gra-
ma natural. O projeto foi 
aprovado e será conduzi-
do pela Comissão de 
Obras.
A ideia de dotar o Nosso 
Clube de uma quadra de 
areia ganhou força com a 
recente popularização do 
beach tennis, que já conta 
com mais de um milhão 
de pra�cantes espalhados 

pelo mundo. A modali-
dade, criada na Itália, che-
gou ao país em 2008. 
Hoje, o Brasil é considera-
do a segunda potência 
nesse esporte, ficando a-

trás apenas dos italianos.
O jogo é disputado em 
uma quadra com área de 
16x5 metros para par�das 
de simples e 16x8 metros 
para duplas. A rede tem 

1,70 m de altura. O ob-
je�vo de cada jogador é 
devolver a bola recebida, 
sem tocar no chão e com 
apenas uma raquetada, 
para o campo adversário. 

As raquetes não possuem 
corda e são feitas de 
materiais como kevlar, 
grafite e carbono, e a bola 
se parece com a de tênis, 
p o ré m  é  d e s p re s s u -
rizada.
A nova quadra permi�rá 
também que o Nosso 
Clube volte a ter um es-
paço para jogos de vôlei 
de areia e futevôlei, já que 
será possível adaptar suas 
medidas, assim como a 
altura da rede, para essas 
modalidades. 
Dependendo da aceita-
ção dos associados, po-
derá ser estudada pela 
diretoria e Comissão de 
Obras do Nosso Clube a 
ampliação das instalações 
voltadas a esses esportes.

Quadra poderá 
ser adaptada 
para várias 
modalidades 
disputadas 
na areia



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
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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



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



Com jogadores de 4 
cidades, Zóio recebe 

homenagem em torneio
Disputas aconteceram no dia 22 de agosto, seguindo a regra brasileira

O Departamento de Sno-
oker do Nosso Clube reali-
zou no dia 22 de agosto 
um torneio em homena-
gem a Alexandre Licioni, o 
Zóio, integrante da equipe 
nossoclubina da modali-
dade. Par�ciparam 32 jo-
gadores, representando 
as cidades de Limeira, 
Campinas, Araras e São 
Paulo. As par�das segui-
ram a regra brasileira, que 
u�liza oito bolas, sendo 
uma branca e as outras 
coloridas – vermelha, 
amarela, verde, marrom, 
azul, rosa e preta.
Os par�cipantes se en-
frentaram em sistema 
mata-mata e chegaram à 
final o homenageado Zóio 
e Rodrigo Denardi, o Pi-
rambinha, de Araras, que 
ficou com o �tulo. “Fica-
mos muito sa�sfeitos por 
poder prestar uma linda 
h o m e n a g e m  a  u m a 
pessoa muito querida 

Fotos: Divulgação

Aulas de yoga no clube

Modalidade voltada ao 
corpo e à mente, o yoga 
é uma das opções ofere-
cidas pelo Nosso Clube. 
O responsável pelas au-
las é o professor Márcio 
Assumpção, fundador 
do Ins�tuto de Yogate-
rapia, que completa 25 
anos de a�vidades em 
2021, contando com 
unidades em Limeira e 
Campinas. 
As aulas acontecem às 
terças-feiras, às 9h, e a 
mensalidade é de R$ 
25,00.
De acordo com o profes-
sor, o yoga proporciona 
múl�plos bene�cios aos 
pra�cantes, já que en-
globa várias frentes de 
atuação, trabalhando o 
corpo e a mente, incluin-
do respiração e energia, 
e propondo um es�lo de 
vida com uma alimenta-
ção mais saudável, além 
de uma visão de mundo 

que prioriza procurar o 
melhor sobre si mesmo 
e sobre os outros. 
O yoga também prega 
como dever a é�ca con-
sigo e com a sociedade e 
ensina ainda a se aper-
feiçoar na meditação, 
buscando um encontro 
com o que há de mais 
profundo dentro de si e 
sua ligação com o uni-
verso. Segundo Márcio, 
o yoga ajuda muito a 
respirar corretamente, a 
melhorar a postura da 
mente e do corpo e a 
desenvolver alonga-
mento, fortalecimento e 
relaxamento. Ele explica 
que todas as pessoas 
podem pra�car yoga, já 
que as aulas respeitam 
os limites e a individua-
lidade de cada um. 
As inscrições para as 
aulas de yoga no Nosso 
Clube devem ser feitas 
na secretaria.

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

entre todos, destacando-
se entre suas virtudes a 
humildade e a simpa�a 

ca�vante”, destacou Mil-
ton Souza, diretor de Sno-
oker do Nosso Clube.

Os finalistas Alexandre 
Licioni (Zóio) e Rodrigo 

Denardi (Pirambinha) 
entre Carlos Pelissari 

(Lemão)  e Esaú Pereira, da 
equipe nossoclubina de snooker



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 

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.

Gabriel em dois 
momentos da 
sua carreira



Fotos: Divulgação

Beto pedala duas horas por dia para 
não deixar o pique dos alunos cair 

Professor nossoclubino enumera os benefícios físicos e mentais proporcionados pelo spinning

Faz 14 anos que Carlos Al-
berto Américo Basso, o 
Beto, passa cerca de duas 
horas por dia pedalando. 
Professor de spinning, ele 
faz questão de acompa-
nhar os alunos na intensa 
queima de calorias que a 
modalidade proporciona, 
e isso nas três aulas que 
ministra por dia, para não 
deixar o pique cair. “Con-
fesso que não é fácil, tem 
dias em que é cansa�vo, 
mas ver a vontade dos 
alunos me faz superar a 
canseira e bora pedalar!”, 
diz Beto, que trabalha no 
Nosso Clube desde 2007.
Nesse período, o educa-
dor �sico acompanhou a 
evolução das instalações 
que o clube oferece para o 
spinning e só tem elogios 
em relação a isso. “O Nos-
so Clube sempre teve uma 
estrutura de al�ssima 
qualidade, e sempre que é 
necessária uma melhoria, 
ela vem”, avalia. “´É por 
isso que, quando um alu-
no sai, acaba voltando”. A-
lém da estrutura, outro 
ponto que mantém as au-
las de spinning em alta é a 
animação.
Beto escolhe me�culosa-
mente as músicas que vão 
compor a trilha sonora de 
cada aula, de acordo com 
os obje�vos pretendidos. 
Pop e rock predominam, 
intervalando força e resis-
tência, numa sequência 

que traz muitos bene�-
cios ao pra�cante, além 
da óbvia perda de peso. 
Condicionamento �sico e 
muscular, em especial de 

glúteos e pernas, e de-
senvolvimento da capaci-
dade cardiovascular estão 
entre eles.
Apaixonado por spinning 

desde a época da faculda-
de de Educação Física, 
quando conheceu a mo-
dalidade, Beto, que já de-
fendeu a Inter de Limeira 

e outros clubes como jo-
gador de futebol profissi-
onal, explica que concebe 
as aulas pensando numa 
trilha ao ar livre. Imagina 
subidas e retas que colo-
cam à prova a resistência 
dos alunos. “Busco chegar 
o mais próximo possível 
de como seria pedalar nu-
ma trilha”, afirma.
Segundo Beto, a par�r 
dos primeiros anos da 
adolescência já é possível 
aproveitar os bene�cios 
do spinning. Modalidade 
recomendada para as 
mais diversas faixas etá-
rias e caracterís�cas �si-
cas, só tem como contra-
indicação problemas 
cardíacos ou algumas do-
enças graves. Por isso, 
antes de começar as au-
las, é importante passar 
por uma avaliação médica 
e �rar as dúvidas com o 
professor.
“Se es�ver tudo ok, é só 
aproveitar tudo que esse 
esporte proporciona para 
o �sico e a mente”, convi-
da Beto. “As aulas são pu-
xadas e cansa�vas, mas 
quando acabam vem 
aquela ó�ma sensação de 
bem-estar e de dever 
cumprido”. Os interessa-
dos em se matricular no 
spinning do Nosso Clube 
podem fazer uma aula ex-
perimental,  bastando 
para isso realizar a solici-
tação na  academia.

Beto com o bolo 
que ganhou ao 
completar 14 anos 
no Nosso Clube

Aula especial 
de Carnaval, antes 

da pandemia

Beto no 
início das 

a�vidades 
no clube
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