


Em fevereiro, demos iní-
cio ao Projeto Live Music,
que prestou um Tributo ao
Queen. A resposta dos as-
sociados foi excelente! O
Salão Social ficou lotado
por pessoas das mais di-
versas idades, que pude-
ram se divertir com duas
bandas e toda a estrutura
que foi montada para o
evento. Claro, houve fa-
lhas, normais para uma
edição de estreia. E que
nos serviram como parâ-
metros para que a segun-
da edição, que acontecerá
no dia 6 de abril, seja ainda
melhor que a primeira.
Acreditamos que nova-
mente os nossoclubinos
comparecerão em peso.
Afinal, o que todos nós
queremos é isso, ver o
Nosso Clube pulsando,
vivo e feliz. Motivos para
isso não têm faltado. Além
do Live Music, vários ou-
tros eventos vêm movi-
mentando nossas depen-
dências, como se pode
constatar nas fotos desta
edição. E muitos outros vi-
rão, como também é possí-
vel comprovar nas próximas
páginas. Vem pro Nosso!

Um clube
onde a

vida pulsa



Após o enorme sucesso
da estreia, em fevereiro, o
Projeto Live Music, grande
novidade do calendário do
Nosso Clube para 2019, terá
a 2ª edição no dia 6 de abril.
O tributo agora será aos
anos 80, tendo a banda U2
New Years como atração
principal. Na abertura, a Co-
ronel Mostarda fará uma se-
leção de rocks brasileiros
que marcaram a década de
1980.

Realizada em parceria

Projeto Live Music terá U2
como atração principal

Com homenagem aos anos 80, evento também terá banda Coronel Mostarda

com a GPS Marketing, a inici-
ativa manterá toda a estru-
tura de som e iluminação que
ganhou muitos elogios na
edição de estreia, quando
fez um tributo ao Queen e
teve o Salão Social lotado
pelo público que curtiu as
bandas Queen Tribute Brasil
e Espiral 8. Desta vez, a U2
New Years, de Piracicaba, tra-

rá sua apresentação que im-
pressiona pela semelhança
na reprodução dos grandes
hits de Bono Vox, The Edge,
Adam Clayton e Larry Mullen
Jr. A banda inclusive usa ins-

trumentos idênticos aos do
quarteto original.

Abrindo a noite, a banda
Coronel Mostarda fará um
show para já levantar o pú-
blico com uma homenagem
ao rock nacional dos anos 80,
incluindo hits de Legião, Ba-
rão, RPM, Ultraje, Engenhei-
ros do Hawaii, Titãs e Capi-
tal, entre outros ícones do B-

Alfredo Rocha
aborda liderança
no Salão Social

"Liderança - Gestão de
Pessoas e Gestão da Inova-
ção" será o tema da pales-
tra que Alfredo Rocha, um
dos mais procurados con-
ferencistas da atualidade,
irá ministrar no Salão Soci-
al do Nosso Clube, no dia 4
de abril. O início está mar-
cado para as 19h30. Os con-
vites para associados do
Nosso Clube podem ser
adquiridos na secretaria do
clube, por R$ 95,00. Não
sócios têm desconto na
compra antecipada. Infor-
mações pelo telefone/
WhatsApp (19) 98322-1688.

Rock’n Blues
leva duas bandas

à La Chouette

A La Chouette recebe,
no dia 4 de maio, o Rock’n
Blues, que terá duas ban-
das como atrações. Abrin-
do a noite, a partir das 21
horas, a Sentras apresen-
tará seu repertório de su-
cessos nacionais e interna-
cionais. Em seguida, será a
vez de Big Rick & Cruel
Gang, que vai fazer um
show recheado do melhor
do blues e do rock clássi-
co. Entrada gratuita para
sócios, que devem retirar
os convites antecipada-
mente na secretaria. As
mesas custam R$ 40,00.

Raça Negra faz
show no clube
em 12 de abril

Ícone do pagode român-
tico, a banda Raça Negra
estará no Nosso Clube no
dia 12 de abril. O grupo
apresentará no Salão Soci-
al, a partir das 21h30, seu
repertório repleto de gran-
des sucessos, como "É Tar-
de Demais", "Cheia de Ma-
nias" e "Cigana". Os ingres-
sos de pista para os associ-
ados do clube custam R$
20,00, e para não sócios, R$
40,00. Também há opções
de área VIP, camarote open
bar e mesas. Vendas na se-
cretaria do clube e no site
www.tkingressos.com.br.

Rock. A abertura do Salão
Social será às 21 horas e meia
hora depois terá início o
show da Coronel Mostarda.
A U2 New Years se apresen-
tará a partir das 23 horas.

As mesas podem ser ad-
quiridas por R$ 40,00. Os in-
gressos para sócios têm
preço de R$ 15,00. Para não
sócios, os convites custam
R$ 30,00. Vendas na secre-
taria do clube. Mais infor-
mações pelo telefone 3404-
8466.

Um baile com animação de Ray Conniff The Tribute Show
é o imperdível evento marcado para o dia 18 de maio, no
Salão Social. Nesta homenagem, Sidney Leonel, sósia do
mestre dos arranjos, rege uma miniorquestra e um coral
nos moldes do show original, interpretando com perfei-
ção a sonoridade imortal de Ray Conniff. Convites com pre-
ço promocional até 30 de abril: R$ 20,00 para sócios e R$
40,00 para não sócios.

Ray Conniff  Show em baile, em maio
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Com o tema Ecofolia – Ale-
gria pra todos, inclusive pro
meio ambiente, o Carnaval
2019 do Nosso Clube foi um
sucesso. Teve diversão para
todas as idades e as famílias
dançaram muito ao som da
banda Estação Folia em ma-
tinês estendidas nos dias 2,
3 e 5 de março. E ainda teve
esquenta com a Rosa Mística
Folia no dia 1º e uma Domin-
gueira especial com o DJ Fre-
eway no dia 3. Para fechar a
festa, as crianças fantasiadas
foram premiadas com meda-
lhas.

Tiago Degaspari

Bar que serve as
piscinas está sendo

totalmente remodelado

Ecofolia, alegria para todos
Carnaval nossoclubino foi um sucesso e as famílias dançaram muito em 3 matinês estendidas

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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O Projeto Live Music, gran-
de novidade do calendário
do Nosso Clube para 2019,
teve início no dia 23 de feve-
reiro, com show da Queen
Tribute Brasil, uma das ban-
das de tributo mais respeita-
das do país. A apresentação
aconteceu no Salão Social,
abrindo uma agenda de
shows que levará ao clube
música de qualidade em vá-
rias edições durante o ano. A
abertura foi da banda Espiral
8. Na estreia, o Live Music
atraiu centenas de pessoas
das mais diversas idades,
que lotaram o salão.

Fotos: Tiago Degaspari

Tributo ao Queen lota salão
Estreia do Live Music abriu agenda de shows que terá várias edições durante o ano

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br



O Nosso Clube promoveu
no dia 23 março a 2ª edição da
Pool Party. Houve muitas atra-
ções em torno das piscinas
para adultos e crianças, inclu-
indo a banda Kalu in Trâmite,
DJ Freeway e brinquedos co-
mo water balls gigantes e to-
bogã. Foi pura diversão!

Pool Party é
pura diversão!

Festa em torno das piscinas teve banda
Kalu in Trâmite, DJ Freeway e brinquedos

Fotos: Wagner Morente

Um evento para
as mulheres

No dia 14 de março, o
Nosso Clube reuniu cinco
especialistas em diferentes
áreas, todas elas conhecidas
por sua competência e por
conciliarem trabalho e famí-
lia, para um bate-papo que
enfatizou diferentes aspec-
tos que influenciam a au-
toestima da mulher. O even-
to homenageou o mês das
mulheres. As profissionais
convidadas foram Priscilla
Mengate, digital influencer,
apaixonada por esportes e
vida saudável; Vanuire Boi-
am, fisioterapeuta e propri-

Fotos: Tiago DegaspariVeja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

etária da Clínica Dermique;
Fernanda Pellegrini, perso-
nal organizer; Vera Mattia-
zzo, empresária e proprie-
tária da Mattiazzo Investi-
mentos Imobiliários; e Ma-
riana Tozatti, consultora de
imagem e estilo. Além de
assistir ao bate-papo, as
mulheres que comparece-
ram saborearam comidi-
nhas e bebidinhas e desfru-
taram de várias outras atra-
ções.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br



Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Considerado o melhor jo-
gador de futsal de todos os
tempos, o craque Falcão par-
ticipou de um jogo exibição
no Poliesportivo Dr. Waldo-
miro Francisco, do Nosso Clu-
be, no dia 22 de março. O ad-
versário foi o GF Brutos. Alu-
nos da escolinha do Thié
Sports fizeram a preliminar e
em seguida houve uma par-
tida com atletas com defici-
ência da Aril. O ex-meia Ela-
no e o ex-centroavante Evair

Um show do craque Falcão
Melhor jogador de futsal da história participa de jogo exibição no ginásio Dr. Waldomiro

Fotos: Wagner Morente

participaram do jogo em que
o time de Falcão venceu por
14 a 10. Adonias Fonseca Ro-
drigues e Diego de Oliveira
Castro, craques do freestyle,
também marcaram presença,
além de Vinícius Ferreira de
Souza, considerado o melhor
jogador de futvôlei do país.
Falcão anotou 7 gols.



O Departamento de Natação do Nosso Clube promove-
rá um bingo no dia 5 de abril, a partir das 20 horas, no Salão
Social. Com valor de R$ 40,00 cada, as cartelas podem ser
adquiridas na secretaria do clube e com os diretores e pro-
fessores da modalidade. O preço inclui, além do bingão,
que terá prêmio de R$ 800,00 na cartela cheia e de R$ 200,00
na cinquina, cerveja, cerveja sem álcool, suco de laranja,
refrigerante, água, churrasco, maionese e pão. Uma roda-
da extra, programada para as 20 horas, irá sortear uma bici-
cleta. Crianças a partir de 9 anos pagam a cartela.

Bingo acontece em 5 de abril

Confira todas as notícias sobre os esportes nossoclubinos
no site www.nossoclube.com.br

Natação

O Nosso Clube sediou no dia 16 de março o Torneio
Regional de Petiz a Sênior de natação, que contou com a
participação de 471 atletas, representando 19 entidades.
Os nossoclubinos, com 44 nadadores, conquistaram ex-
celentes resultados, subindo 55 vezes ao pódio: foram
20 medalhas de ouro, 20 de prata e 15 de bronze. A equi-
pe de natação do Nosso Clube teve comando das técni-
cas Eliane Altemari e Camila Alves e conta com apoio de
Colégio Acadêmico, Engep, Esaú Peças para Carretas e Dr.
Kleber Baptistella.

Limeira Máster é campeã
Divulgação

O Departamento de Tênis
do Nosso Clube realizou, no
dia 9 março, a final do Ran-
king Masculino Adulto. Fo-
ram definidos os campeões
de três categorias de simples
e duas de duplas. Na Série
A1, o campeão foi André As-
quini e o vice, Lucas Tamani.
Na A2, o título ficou com Vla-
dimir Padovani, tendo Luís

Ranking de tênis
define campeões

Foram realizadas competições em 5 categorias; Torneio
de Duplas Mistas também movimenta as quadras

Sterzo na 2ª colocação. O
vencedor da Série B foi Gon-
za Giraldelo, seguido de
Rafael Peterson. Nas duplas,
a Série A1 teve como campe-
ões Lucas Tamani e Rafael
Camargo. Na A2, vitória de
Paulo Lucato e Guinho Sil-
veira. Também movimenta
as quadras nossoclubinas o
Torneio de Duplas Mistas, Fotos:  Divulgação

55 medalhas obtidas em casa

A equipe Limeira Máster/Alman (Nosso Clube e Limeira
Clube) foi a campeã geral do 22º Festival de Natação Máster
Limeira Clube – Troféu Guido Arcaro Jr. A competição, rea-
lizada no dia 16 de março, contou com a participação de
672 atletas de 44 equipes. Os limeirenses estiveram pre-
sentes com 99 nadadores, que conquistaram 86 medalhas,
sendo 35 de ouro, 27 de prata e 24 de bronze. A equipe
teve comando dos técnicos Erika Botelho, Júlia Passero e
Kako. A Limeira Máster/Alman conta com apoio da Prefei-
tura de Limeira, Limeira Clube e Nosso Clube.

Viviane Guerra

O Nosso Clube estreou com vitória no Campeonato Metropolitano de Bocha - Região
Campinas, que começou no dia 16 de março. No primeiro compromisso, os nossoclubinos
jogaram em casa contra Cordeirópolis e venceram por 4 a 1. O clube também participa
da 2ª fase da Copa União de Clubes, torneio que reúne as melhores equipes de São
Paulo. Os nossoclubinos estão no Grupo 24, juntamente com Gran e Salto. Os dois
primeiros do grupo seguem na competição.

Bocha estreia com vitória no Metropolitano

Fotos: Divulgação

André Asquini
e Lucas Tamani

Luís Sterzo e
Vladimir Padovani

Guinho Silveira, Ricardo Lima
(diretor) e Lucas Tamani

que tem jogos nas noites de
sexta-feira, a partir das 18 ho-
ras. A competição teve início
na primeira semana de feve-
reiro. Para participar, é pre-
ciso ser associado do clube e
ter mais de 18 anos. As du-
plas serão fixas até o final do
torneio e todas se enfrenta-
rão. Aquela que tiver mais vi-
tórias será a campeã.


