


Mais de 50 nossoclubi-
nos, entre atletas e técni-
cos, compuseram a equipe
de Limeira que terminou na
4ª colocação os Jogos Regi-
onais 2019, realizados em
Americana. É gratificante
constatar todo o nosso po-
tencial esportivo, resultado
de um trabalho constante e
de um investimento contí-
nuo. Vale lembrar, porém,
que as conquistas em com-
petições são consequên-
cias. Porque, para nós, o
que vale mesmo é inserir-
mos cada vez mais crianças
e jovens - e por que não a
turma mais madura tam-
bém? - nos benefícios trazi-
dos pela prática da ativida-
de física. São muitas as pos-
sibilidades para se praticar
esportes no Nosso Clube.
Há opções para as mais di-
versas idades e gostos, sem-
pre com acompanhamento
profissional qualificado. O
foco pode ser na saúde, no
condicionamento físico, na
diversão, fazer amigos, cui-
dar da mente... Enfim, es-
porte é tudo de bom! E no
Nosso Clube, como sempre
dizemos, só fica parado
quem quer!

Esporte
é tudo

de bom!



Big Rick e
Sentras (ao lado)
vão agitar a boate

Depois de Queen, U2 e
Legião Urbana, chegou a vez
do Guns N’ Roses ganhar seu
tributo no Projeto Live Music
do Nosso Clube. A 4ª edição
desse evento que se tornou
um dos destaques da progra-
mação do clube vai acontecer
no dia 24 de agosto, a partir
das 21 horas. A banda convi-
dada para trazer ao palco
todos os hits de Axl Rose,
Slash e companhia é a paulis-
tana The Best Guns N’ Roses
Cover. Formado por Joel
Pieretti, Deneuve Slyx, Fábio
Bonnies, Bruno Gobi e Ri-
cardo "Pitchú" Scarton, o
quinteto se tornou nacional-
mente conhecido por suas
participações em programas
de TV, como “Covernation”,
da MTV, e “Máquina da Fa-

O Nosso Coral, do Nosso
Clube, foi destaque da edi-
ção do Circuito Sindi Clube
de Corais que aconteceu no
dia 14 de julho, no Clube Ar-
mênio, em São Paulo. Tam-
bém participaram os corais
da ADC Mercedes-Benz, do
Clube Atlético Aramaçan e
os anfitriões do Coral Va-
hakn Minassian.

Com regência do maestro
Rosivaldo Mena Peres, os
nossoclubinos fizeram uma
apresentação marcada pela
animação. O repertório do
Nosso Coral foi composto
por “Los caminos deste
mundo”, “Uirapuru”, “Sozi-
nho”, “Andança” e “Nel blu,
dipinto di blu (Volare)”. O
evento fez parte do circuito

por meio do qual o Sindi
Clube promove diversas
apresentações de corais
durante o ano, abrangendo
várias cidades paulistas.

Em maio, o Nosso Coral
foi agraciado pela Câmara
Municipal com o Diploma de
Gratidão da Cidade de Li-
meira e com a Medalha de
Mérito XV de Setembro
“Ordem Tatuiby” como re-
conhecimento pelos rele-
vantes serviços prestados ao
município. A propositura foi
uma iniciativa da vereadora
Lu Bogo.

O Nosso Coral atualmente
conta com 54 integrantes,
sob coordenação da profes-
sora Maria Florinda Diniz
Grotta.

Nosso Coral brilha
no Clube Armênio
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Projeto Live Music terá tributo a Axl, Slash e Cia.

Agora é Guns!

Estão abertas as inscri-
ções para o curso de dança
de salão ministrado pelo
professor Alexandre Seregati
no Nosso Clube. Com encon-
tros semanais às quintas-
feiras, no salão da Chácara
Medina, o curso tem início
no dia 8 de agosto. As aulas
serão voltadas a casais ini-
ciantes. Associados não pa-

Curso de dança de salão
gam qualquer taxa para par-
ticipar. Não sócios pagam
mensalidade de R$ 90,00
por casal.

As aulas terão início sem-
pre às 20 horas. As inscrições
devem ser feitas na secreta-
ria do clube, onde é possível
obter mais informações pes-
soalmente ou pelo telefone
3404-8466.

Nosso Coral durante
homenagem na
Câmara Municipal

Com um saboroso cardápio
e muita música ao vivo, A Tar-
de Sertaneja - Viola & Comida
Mineira estreia no calendário
social do Nosso Clube no dia
17 de agosto. O evento acon-
tecerá no Salão Social, com
início às 12h30. À mesa, os
nossoclubinos e seus convida-
dos encontrarão os quitutes
clássicos que fazem da culiná-
ria de Minas Gerais uma das
mais famosas do país. E no
palco o tom será o caipira,
com duas atrações. Abrindo a
tarde, a banda Parada Serta-
neja vai trazer seu tradicional
repertório com clássicos e
modões. Em seguida, a dupla
João Carlos & Cristian vai
transportar o público para os

sucessos do sertanejo uni-
versitário. Será um evento
para alimentar o corpo e a

Comida mineira e viola dia 17

alma. Mais informações sobre
o cardápio e valores no nosso
site e redes sociais.

Parada Sertaneja
e João Carlos &
Cristian vão
animar o evento

ma”, do SBT. Com figurinos e
até instrumentos que replicam
com perfeição o original, a
banda promete fazer um espe-
táculo inesquecível para os fãs
do Guns.

A abertura terá outra atração
imperdível. Com Ricardo Terra-
buio, Rodolfo Terrabuio, Daniel

Coimbra e Bertin Jr., a Meus
Bons Amigos, de Araras,
prestará um tributo aos
melhores momentos do
Barão Vermelho, Cazuza e
Frejat. Mas também abrirá
espaço para outros ícones do
rock brasileiro, incluindo Ira!,
Legião, Paralamas e Ultraje,
entre vários outros.

Realizado em parceria com
a GPS Marketing e mantendo
a estrutura de som e ilumina-
ção que proporcionou uma
experiência marcante nas três
primeiras edições, o 4º Live
Music tem ingressos do 1º
lote a R$ 10,00 para associa-
dos do Nosso Clube e R$
25,00 para não sócios. As
mesas saem por R$ 40,00.
Vendas na secretaria do
clube.
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Para celebrar o rock’n roll
no mês em que se comemora
o seu dia, o Nosso Clube teve
muita música ao vivo nos dias
5 e 6 de julho. A edição 2019
da Rock Fest contou com três
bandas, homenageando as
mais variadas vertentes desse
ritmo. A programação foi
aberta com a Espiral 8, que
apresentou no dia 5 seu reper-
tório com versões com muito
estilo de nomes como Led
Zeppelin, Black Sabbath, Pearl
Jam, Foo Fighters, Rage A-
gainst The Machine e Audios-
lave, entre outros. No dia 6, a
Rock Fest começou com a
Coronel Mostarda, com seu
set list recheado de clássicos
do rock nacional, incluindo
hits de Legião, Barão, RPM, Ul-
traje, Engenheiros do Hawaii,
Titãs e Capital. Em seguida, a
Evil Barbecue Band invadiu o
palco para tocar tudo aquilo
que o fã de rock gosta de ouvir.

Fotos: Wagner Morente

Grande homenagem ao rock
Três bandas em dois dias agitaram a Rock Fest do Nosso Clube com as várias vertentes do ritmo

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



Qualidade à mesa e no samba
Muito alto astral na feijoada com Samba D’Aninha, que colheu elogios de todos os presentes

Fotos: Wagner Morente

O Nosso Clube promoveu
no dia 29 de junho uma fei-
joada da melhor qualidade re-
gada a muitos clássicos do
samba. No Salão Social, o
Samba D’Aninha aterrissou
com seu repertório que inclui
Beth Carvalho, Dona Ivone
Lara, Chico Buarque, Cartola,
Nelson Sargento, Alcione e
outros ícones da música bra-
sileira. Foi um evento super
alto astral, com muita qualida-
de à mesa e na roda de sam-
ba, que colheu elogios dos nos-
soclubinos e seus convidados.

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

O Departamento de Fute-
bol do Nosso Clube promo-
verá um bingo no dia 16 de
agosto, a partir das 20 ho-
ras, no Salão Social. Com va-
lor de R$ 40,00 cada, as car-

telas podem ser adquiridas na
secretaria do clube e com os
diretores e professores da
modalidade. O preço inclui,
além do bingão, que terá prê-
mio de R$ 800,00 na cartela

Departamento de Futebol promove bingo no dia 16 de agosto
cheia e de R$ 200,00 na cin-
quina, cerveja, cerveja sem ál-
cool, refrigerante, água, chur-
rasco e pão. Crianças a partir
de 9 anos pagam a cartela pa-
ra participar.



As Super Férias de Inverno
2019 proporcionaram muita
diversão para as crianças no
Nosso Clube. As atividades
aconteceram de 8 a 12 e de
15 a 19 de julho, incluindo es-
portes, jogos pré-desportivos,
recreação, gincanas, brinca-
deiras e muito mais. Tudo com
o acompanhamento de moni-
tores da Recriando, que agi-
taram os pequenos de 4 a 12
anos. Foi só alegria!

Fotos: Fabrício Amaral

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

Só alegria nas Super Férias
Atividades em julho incluíram esportes, jogos pré-desportivos, recreação e gincanas

Basquete e Vôlei fazem feijoada com samba
Os departamentos de

Basquete e Vôlei do Nosso
Clube promoveram no dia
21 de julho uma feijoada
com samba ao vivo no Salão
Social. O almoço teve feijoa-
da completa e animação da
banda Samba da Roça, de
Piracicaba, que apresentou

Fotos: Wagner Morente

um repertório com clássicos
de Paulinho da Viola, Mar-
tinho da Vila, Adoniran Bar-
bosa, Zeca Pagodinho e Fun-
do de Quintal, entre outros.

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



Nossoclubinos nos Regionais
O Nosso Clube deu im-

portante contribuição para
que Limeira fizesse uma boa
campanha nos Jogos Regio-
nais de Americana, encer-
rados no dia 12 de julho. A
cidade terminou a competi-
ção na 4ª colocação, atrás
de Indaiatuba, Americana e
Campinas. Os nossoclubinos
estiveram presentes com 49
atletas e cinco técnicos, dis-
putando sete modalidades
nas quais têm convênio com
a Prefeitura de Limeira.

O xadrez foi campeão
geral tanto no masculino
quanto no feminino. Co-
mandada pelo técnico Ales-
sandro Batezelli, a equipe
contou com os enxadristas
Arthur Arentes, João Vítor
Guedes Germano, Pablo A-
reia Delgado, Derik Cristian
da Silva, Cauê Vinícius dos
Santos, Vítor Hugo Boraschi,
Arthur Fernandes, Maria Ca-
rolina Jesser Arraes, Fabiana
Vanessa Vazoler, Thamyres
Pinheiro, Giovana Pizani e
Allana Alves.

Fotos: Divulgação

No tênis de mesa, o Nosso
Clube também participou com
as equipes masculina e fe-
minina, treinadas pelos téc-
nicos Alexandre Bigeli e Luís
Dias. Entre as mulheres, foi
campeão geral com as atletas
Camila Cardoso, Kely Calheira-
na, Larissa Casline, Júlia Fors-
ter e Karina Forster. Destaque
para Camila, campeã indivi-
dual e em duplas ao lado de
Kely. No masculino, participa-
ram os mesatenistas Rafael
Moura, Daniel Fernandes,
Caio Roberto e João Vítor
Martins.

A ginástica rítmica, sob
comando da técnica Bruna
Antônio, ficou com o 3º lugar
geral por equipes. Competi-
ram as ginastas Manuela Ci-
rulli, Marcela de Menezes, Ni-
coly de Oliveira, Rayssa de
Oliveira, Maria Caroline de
Oliveira, Kamily Jardim, Lara
Marques, Pietra Viventini e
Giovana Xavier. Rayssa ficou
em 2º lugar na fita, Marcela
foi 3ª nas mãos livres e Pietra
Viventini foi 4ª na bola e 5ª na

Fotos: Divulgação

A equipe de natação do Nosso Clube teve excelente
desempenho no Campeonato Paulista Petiz de Inverno, que
reuniu os melhores atletas da categoria no Estado entre os
dias 20 e 22 de junho no SESI de Votorantim. A competição,
que premia até o 8º lugar nas provas individuais e até o 3º
no revezamento, contou com 357 nadadores de 35 entida-
des. Os nossoclubinos obtiveram uma medalha de ouro, três
de prata e duas de bronze, além de três quartos lugares,
dois quintos e três sextos. A técnica responsável foi Érika
Botelho.

Petiz vai bem no Paulista

Os atletas Júlia Georgetti da Silva e Ramon Neves Pinto
representaram a equipe de natação do Nosso Clube no
Campeonato Paulista Juvenil de Inverno, realizado entre os
dias 28 e 30 de junho na Arena ABDA, em Bauru. Estiveram
presentes 42 entidades, num total de 303 nadadores
classificados entre os melhores do Estado na categoria. Os
nossoclubinos participaram da categoria juvenil 1. A técnica
responsável foi Eliane Altemari.

Máster bate recordes em Santos

Natação

Nossoclubinos
em Piracicaba

corda. A equipe ainda ficou
em 3º lugar geral individual
e em 5º lugar no conjunto.

O basquete masculino, do
treinador Telmo de Oliveira,
ganhou a medalha de bron-
ze. Jogaram os atletas Anto-
ny Nicolau, Breno Silva, Bre-
no de Paula, Gustavo Perei-
ra, Henrique Berto, João Pe-
dro Zaros, José Junior Santa-
na, Lucas Chiaranda, Miguel
Farias, Pedro Penteado e
Thiago Oliveira.

O Nosso Clube também
compôs a equipe limeirense
de natação, modalidade que
distribui pontos até a 8ª co-
locação. Sofia Alves ficou com
o 3° lugar nos 800 livre e com
o 5° nos 200 borboleta e 400
livre; Clara Montezuma foi 5ª
nos 200 medley e nos 50
peito; Luísa Montezuma foi 7ª
nos 200 peito e nos 100 livre;
e Júlia Georgetti foi 3ª no
revezamento 4x100 livre e 7ª
nos 50 borboleta. Também
participaram Ramon Neves,
João Rabelo, Vítor Borges e
Ryan Carvalho.

Basquete

Tênis de Mesa

Xadrez masculino Xadrez feminino Ginástica rítmica

A equipe de natação do Nosso Clube conta com apoio de
Colégio Acadêmico, Engep, Esaú Peças para Carretas,

Salgados do Vovô e Dr. Kleber Baptistella

A equipe Limeira Máster/Alman (Nosso Clube e Limeira
Clube) teve importante participação no Campeonato Paulista
Máster de Inverno, que a Federação Aquática Paulista (FAP)
realizou em piscina longa em Santos, no dia 6 de julho. Um
total de 44 agremiações levou para a competição 356 dos
melhores atletas máster do Estado. Os limeirenses estiveram
presentes com 16 nadadores, que bateram dois recordes
estaduais e terminaram na 6ª colocação geral. O comando
foi dos técnicos Kako, Erika Botelho e Júlia Passero. A Limeira
Máster/Alman conta com apoio da Prefeitura de Limeira.

2 atletas no estadual juvenil

Equipe em
Votorantim

Nossoclubinos
em Bauru



Academia

A academia do Nosso Clube
vem realizando vários eventos
especiais para agitar os fre-
quentadores. No dia 5 de ju-
lho, teve aulão de spinning
com o professor Guinho. E no

Eventos especiais
agitam os alunos

Fotos: Divulgação

Festival Junino de GR
O Nosso Clube realizou

no dia 29 de junho o Festival
Junino de Ginástica Rítmica,
no Ginásio Dr. Waldomiro
Francisco. O evento encer-
rou as atividades da modali-
dade no primeiro semestre.
O público pôde assistir
apresentações das ginastas
de 4 a 16 anos do clube e
dos polos mantidos por
meio de convênio com a
Prefeitura. Também aconte-
ceram demonstrações das
atletas que participaram dos
Jogos Regionais, que foram
realizados em julho, em
Americana. O festival con-
tou ainda com a participa-
ção especial da ginasta Erika
Raiza Coimbra, atleta do
PROESA (Programa de Es-
portes Adaptados) da Secre-
taria de Esporte e Lazer de
Limeira, que atende pessoas
com deficiências físicas e in-
telectuais. Erika já foi premi-
ada em diversas competi-
ções no Brasil e no exterior.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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dia 15 as atividades reuniram
bike, funcional e corrida em
clima de festa julina. Para par-
ticipar dessas iniciativas, basta
estar matriculado na acade-
mia, em qualquer modalidade.

Aulão de
spinning

Evento com bike,
funcional e corrida


