


Os esportes funcionam
como o coração de um clu-
be. É a movimentação diá-
ria que eles promovem, o
vai e vem dos associados
pelas quadras e piscinas,
que dão vida às nossas de-
pendências. Claro, eventos
sociais também são funda-
mentais. Mas a prática es-
portiva está no dia a dia, co-
meça nas primeiras horas
da manhã e adentra a noi-
te, abrindo espaço para cri-
anças, jovens e adultos cui-
darem da saúde e se diver-
tirem. Em várias outras
ocasiões, já defendemos
neste espaço que a paixão
pelo esporte está no DNA
nossoclubino. Dia após dia,
constatamos essa verdade.
A  matéria da página 3 mos-
tra quão variadas são as
possibilidades de prática
esportiva oferecidas no
Nosso Clube. E também
chama a atenção para os
muitos e modernos espa-
ços de que dispomos para
isso. Novas dependências
estão chegando, mas nem
só para os esportes. Vem aí
um novo quiosque com
churrasqueira, porque, afi-
nal, ninguém é de ferro.

Um clube
com DNA
esportivo

NOVO QUIOSQUE - Em agos-
to, os associados do Nosso
Clube ganharão mais um es-
paço para reuniões de pe-
quenos grupos. Devido à
grande procura pelo quios-
que já existente, localizado
próximo ao Ginásio 2, uma
nova área com churrasquei-
ra está em fase final de cons-
trução. Serão mais 100 me-
tros quadrados, contando
com área coberta e com
equipamentos como churras-
queira, caixa térmica, pia, TV,
mesas e cadeiras, entre ou-
tros. O novo quiosque fica ao

lado do primeiro e, para
utilizá-lo, deverão ser se-
guidas as mesmas regras já
vigentes. Não há taxa para
utilização, mas é preciso fa-
zer a reserva com pelo me-
nos uma semana de antece-
dência. A reserva só pode
ser efetuada pessoalmen-
te, na secretaria, para assi-
natura de um termo de res-
ponsabilidade e para que o
associado seja informado
sobre normas para a utiliza-
ção adequada do espaço.
Mais informações pelo te-
lefone 3404-8466.

Wagner Morente



Esportes para
todas as idades

No Nosso Clube, só fica parado quem quer!

Já estão na fase final as
obras que tornarão mais
amplos e confortáveis os es-
paços destinados a três mo-
dalidades esportivas: sno-
oker, tênis de mesa e xa-
drez. Em aproximadamente
400 metros quadrados de
área, situada sob o Ginásio

Obras em fase final
3 modalidades terão novos espaços

Você gosta de futebol?
Basquete? Vôlei? Tem! Sua
filha quer fazer aulas de gi-
nástica rítmica? Ou quem
sabe de ginástica artística?
Tem também! Talvez seu fi-
lho queira experimentar o
tênis de mesa? Ou xadrez?
Tem! O médico recomendou
hidroginástica para sua mãe?
Tem! Seu pai adora arriscar
umas tacadas no snooker? Ou
prefere bocha? Pois tem os
dois! E muito mais. São inú-
meras as opções de modali-
dades esportivas disponíveis
para os associados do Nosso
Clube.

É possível escolher entre
três possibilidades: somen-
te lazer, aulas e equipes com-
petitivas. No site do clube,
estão inseridas todas as mo-
dalidades oferecidas dentro
desses conceitos, com os dias
e horários em que são prati-

cadas. Muitas delas são total-
mente gratuitas. Outras re-
querem pagamento de pe-
quenas taxas, cujos valores
também podem ser checa-
dos no site, pessoalmente na
secretaria ou pelo telefone
3404-8466.

Se fosse proposta uma es-
pécie de alfabeto esportivo,
o Nosso Clube preencheria
várias letras. De academia a
yoga, passando por balé, bas-
quete, bocha, futebol, futsal,
ginástica artística, ginástica
rítmica, judô, kung-fu, nata-
ção, pilates, snooker, tênis,
tênis de mesa, vôlei e xa-
drez, não faltam possibilida-
des. E o verbete academia
pode ser desdobrado em vá-
rios outros, com as diversas
modalidades de ginástica
que oferece, além de spin-
ning, musculação e treina-

mento de corrida.
Toda essa gama esportiva

dispõe de uma das mais com-
pletas estruturas do interior
paulista. São dois ginásios
poliesportivos, academia
ampla e muito bem equipa-
da, piscina coberta e aque-
cida, campos de futebol de
grama natural e sintética,
modernas canchas de bocha,
quadras de tênis, salas de lu-
tas e GR e vários outros es-
paços. E ainda estão sendo
construídas novas depen-
dências para o tênis de mesa,
snooker e xadrez.

Enfim, no Nosso Clube,
realmente só fica parado
quem quer. Escolha sua mo-
dalidade, procure a secreta-
ria e faça sua inscrição. Lem-
brando que para se inscrever
é exigido um atestado médi-
co que comprove boas con-
dições de saúde.

2, haverá locais adequados
para a prática desses espor-
tes, além de banheiros.
Deste modo, o snooker po-
derá acomodar mais mesas,
enquanto o xadrez e o tênis
de mesa ganharão espaços
especialmente projetados
para eles.

Fotos: Wagner Morente



Animadíssima Noite de Boteco
Evento teve som ao vivo da banda Monallizza, com Tributo a Tim Maia, e deliciosos quitutes

O Nosso Clube promoveu no
dia 30 de junho, no Salão Soci-
al, mais uma Noite de Boteco.
Com animação da banda Mo-
nallizza e seu Tributo a Tim
Maia, o evento contou com
uma grande variedade de deli-
ciosos quitutes, servidos em
esquema open bar e open

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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food. Foi uma noite de muita
animação, que se estendeu
durante a madrugada e colheu
muitos elogios das centenas de
pessoas que compareceram.



Dois dias de muito rock!
Em novo e ampliado formato, Rock Fest contou com 5 bandas em palco junto às piscinas

Com o show de cinco ban-
das, o Nosso Clube comemo-
rou em grande estilo o Dia
Mundial do Rock, celebrado
em 13 de julho. Em novo e
ampliado formato, a Rock Fest
aconteceu na noite do dia 13
e no dia 14 à tarde. Nas duas
datas, o som ao vivo rolou no
solário, junto às piscinas. No
primeiro dia da festa, as ban-
das foram Sentras e Rádio
Ativa. No segundo dia, Dear
Jenny, Nitrox e Garimpo su-
biram ao palco. Os fãs de rock
foram ao delírio com os reper-
tórios que incluíram clássicos
nacionais e internacionais de
várias épocas.
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Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br



Muita diversão
nas Superférias

As Superférias do Nosso
Clube ofereceram em julho
duas semanas de muita di-
versão para as crianças. A
agenda teve brincadeiras,
esportes, gincanas, oficinas
e muito mais, tudo com o
acompanhamento de moni-
tores especializados da Re-
creando.  A criançada adorou!

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Basquete
REGIONAIS - Com uma equi-
pe composta, em sua grande
maioria, por jogadores for-
mados nas categorias de ba-
se do Nosso Clube, Limeira
ficou com a medalha de bron-
ze no basquete masculino
dos Jogos Regionais 2018, re-
alizados em Santa Bárbara
D’Oeste. O time teve o trei-
nador nossoclubino Telmo
Oliveira como técnico e joga-
dor. O basquete do Nosso
Clube tem apoio de Café
Kühl, Medical, Sicred e Pre-
feitura de Limeira.

ALL STAR - O Nosso Clube re-
cebeu no dia 7 de julho o All
Star Games, evento que reu-
niu os melhores atletas e
técnicos das categorias sub-
15 e sub-17 da Associação
Regional de Basquete (ARB)
do 1º semestre. Foram reali-
zadas partidas com seleções
das duas categorias e dispu-
tas individuais de enterra-
das, arremessos de três pon-
tos e habilidades.

SUL-AMERICANO - A equipe sub-16 do Nosso Clube partici-
pou em julho do 22º Encontro Sul-americano de Basquete
de Novo Hamburgo (RS), considerado o maior campeonato
da categoria na América Latina. A competição contou com
times de vários Estados, além de Argentina e Paraguai. Os
nossoclubinos terminaram na 5ª posição da Série Ouro. A
equipe foi formada por Thiago Forster, Miguel Nascimen-
to, Rafael Henrique, João Zaros, Leandro Carone, Henrique
Berto, Pedro Pertinon, José Vitor, José Santana, Gabriel
Guerreiro, Lucas Donati e Pedro Sampaio. O comando foi
do técnico Wesley Aguiar, com o auxiliar Alexandre Berto.

FILANTROPIA - O Departamento de Basquete
do Nosso Clube efetuou no dia 4 de julho a
entrega de caixas de gelatina em pó e leite lon-
ga vida ao Asilo João Kühl Filho. Os produtos
foram provenientes de doações recebidas du-
rante as partidas das equipes do clube pelos
campeonatos da ARB e da FPB. Também foram
recolhidos na clínica realizada com o árbitro
internacional Jonas de Carlo Pereira. As doa-
ções foram levadas ao asilo pelo treinador
nossoclubino Telmo Oliveira acompanhado de
alguns atletas.

CLÍNICA - O árbitro internacional Jonas de
Carlo Pereira ministrou em junho uma clí-
nica para os alunos e técnicos de basquete
do Nosso Clube. Jonas, que pertence aos
quadros da Confederação Brasileira de Bas-
quete (CBB) e da Federação Internacional
de Basquete (FIBA), atua nas principais
competições nacionais e internacionais da
modalidade. No Nosso Clube, o árbitro
abordou recentes mudanças nas regras e
falou sobre o relacionamento entre joga-
dores e treinadores com a arbitragem.
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Natação

Ana
Clara no
Circuito

MirimEquipe em Guaratinguetá
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COPA - A 6ª Copa de Natação Máster do Nosso Clube –
Troféu Professor William Nascimento foi realizada no dia
23 de junho, reunindo 590 atletas de 20 a 90 anos, oriundos
de todo interior do Estado de São Paulo. E os anfitriões,
que integram a equipe Limeira Máster/Alman, juntamen-
te com o Limeira Clube, conquistaram o título do evento,
válido como a 4ª etapa de 2018 do Circuito Unami (União
dos Nadadores Máster do Interior). No total, o torneio teve
a participação de 43 equipes. A 6ª Copa de Natação Máster
homenageou o professor William Nascimento, que orien-
ta os alunos da escolinha de natação do Nosso Clube. Árbi-
tro olímpico de triatlo, ele também é um dos treinadores
da equipe Limeira Máster/Alman. No torneio, além de
William, estiveram no comando os técnicos Beatriz Arcaro
e Kako. A equipe conta com apoio da Prefeitura Municipal
de Limeira, Limeira Clube e Nosso Clube.

PAULISTA - A equipe Limeira Máster/Alman conquistou ex-
celentes resultados no Campeonato Paulista de Natação
Máster, que reuniu 400 dos melhores atletas máster do Esta-
do no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, no dia 8 de
julho. A competição recebeu 31 equipes. Os limeirenses
estiveram presentes com 20 nadadores, que terminaram na
6ª colocação geral. A Limeira Máster/Alman ganhou 8 meda-
lhas de ouro, 9 de prata e 6 de bronze, além de 6 quartos
lugares, 8 quintos e 7 sextos. A equipe teve comando dos
técnicos William Nascimento, Beatriz Arcaro e Kako.

ANA CLARA - A atleta Ana Clara Rocha Ribeiro Genésio, da
equipe Nosso Clube/Sesi, conquistou uma medalha de prata
e outra de bronze na 3ª etapa do Circuito Mirim de Inverno
de Natação, disputada no dia 1º  de julho, no  Clube Paineiras
do Morumby, em São Paulo. A competição teve a participa-
ção de 276 nadadores de 17 entidades. Ana foi 2ª colocada
nos 50m borboleta, que envolveu 47 atletas, e 3ª nos 200m
livre, prova da qual participaram 46 inscritos. Com esses re-
sultados, a nossoclubina fechou essa fase do Circuito Mirim
somando 111 pontos nas três etapas disputadas, que lhe dão
o 1º lugar no ranking de sua categoria.

ALBERTO SAVÓI - Os nadadores que treinam na Piscina Municipal Alberto Savói, dentro do
projeto mantido em parceria com o Nosso Clube, participaram no dia 30 de junho do
Festival de Natação, realizado pelo Departamento de Natação nossoclubino em conjunto
com a Prefeitura de Limeira, para encerrar as atividades do 1º semestre. O evento reuniu
119 crianças e jovens das categorias pré-mirim a juvenil 2 (de 6 a 16 anos), que treinam no
período da tarde. O comando da equipe Alberto Savói/Nosso Clube foi dos professores
Camila Alves, Murilo Lima, William Nascimento, Flávia Benevenuto e Eliane Altemari (Nos-
so Clube) e Flávia Girardello (Prefeitura).

LIGA SESI - A equipe Nosso Clube/Sesi, que tem apoio de Co-
légio Acadêmico e Engep, participou no dia 7 de julho da 3ª
etapa da Liga Sesi de Natação 2018, que foi realizada em
Votorantim. Estiveram nas disputas 500 atletas de 25 unidades
do Sesi. Os nossoclubinos foram representados por 16 nada-
dores, que conquistaram bons resultados. A equipe Nosso Clu-
be/Sesi teve comando do técnico William Nascimento.

FESTIVAL - Os familiares puderam presenciar, na
prática, como as crianças e os jovens que fre-
quentam as aulas de natação do Nosso Clube
estão evoluindo na modalidade. Realizado no
dia de 30 junho, o Festival Interno de Natação
de Inverno teve o objetivo de demonstrar as
habilidades dos nadadores de 4 a 17 anos, de
todos os níveis de aprendizagem. Das arquiban-
cadas da piscina coberta, pais, avós e tios tive-
ram a oportunidade de observar o desempenho
dos iniciantes em diversos estilos e em distân-
cias que variaram de 25 a 50 metros.

Com 19 integrantes, a equi-
pe Nosso Clube/Iron Riders foi
a mais numerosa entre todas
que participaram da prova
Evolution Run, realizada no dia
22 de julho, com largada no
Shopping Center Limeira. A
competição teve percurso mis-
to de asfalto e terra na Fazen-
da Itapema, com distâncias de

7, 14 e 21km. Os nossoclu-
binos, que têm apoio da Co-
vabra, conseguiram ótimos re-
sultados e subiram ao pódio
quatro vezes. Marco Antônio
Bagatella foi vice-campeão na
categoria 40 a 49 anos nos
21km, Wilson de Oliveira foi
vice-campeão na categoria 50
a 59 anos nos 14km, Josiane

Pastori foi campeã na cate-
goria 30 a 39 anos nos 7km e
Kátia Picouto Martins foi 3ª
colocada na categoria 30 a 39
anos nos 7km. Os treinos de
corrida no Nosso Clube
acontecem às segundas e
quartas, às 18h30, e são aber-
tos a todos os associados
inscritos na academia.

Nosso Clube participa da Evolution Run
Academia
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O 2º Torneio de Ginástica
Rítmica do Nosso Clube foi re-
alizado no Ginásio Dr. Waldo-
miro Francisco no dia 23 de
junho, reunindo 170 atletas.
As nossoclubinas foram cam-
peãs. Em 2º lugar, ficou a Liga
Desportiva Guaçuana, de Mo-
gi Guaçu; em 3º, o Sayão Fu-
tebol Clube, de Araras; e em
4º, a Prefeitura de Araras.

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

170 atletas no 2º Torneio de GR
Nossoclubinas ficaram com título da competição, que contou com a participação de 4 equipes

O Camisa 10 conquistou o
título do Torneio de Outono
2018 do Nosso Clube, após
vencer o Só Motor por 5 a 3
na final, disputada no dia 30
de junho. O campeonato
contou com a participação
de sete equipes das séries
A1 e A2 de futebol do clube.
Na disputa do 3º lugar, o Meia

Boca Júnior bateu o Baile de
Munique por 7 a 5. Além do
vice-campeonato, o Só Motor
teve o artilheiro da competi-
ção, Matheus Zampieri, que
fez 18 gols, e o goleiro menos
vazado, Fernando Milanez,
que sofreu 9 tentos. Na fase
inicial do torneio, todas as
equipes se enfrentaram. As

três melhores se classifica-
ram para as semifinais. Os
times que ficaram entre a
4ª e a 7ª colocações – Meia
Boca Jr., Mister Dog, Pada-
ria Nova Paulista e Vem Jo-
gar – participaram de uma
repescagem, da qual saiu o
último participante das se-
mifinais.

Camisa 10 é o campeão do Torneio de Outono
Futebol
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