


No dia 13 de dezembro,
completam-se 84 anos
desde que um grupo de
amigos fundou um clube
que escreveria um capítu-
lo à parte na história de Li-
meira. Tornar-se-dia uma
das maiores e mais respei-
tadas agremiações do inte-
rior, despertando admira-
ção em toda a população e
se transformando num or-
gulho para o município. Na-
da mais apropriado que
aquela turma de jovens
idealistas batizasse seu no-
vo espaço como Nosso Clu-
be. Mais de oito décadas
depois, todo nossoclubino
entende perfeitamente o
nome escolhido, pois se
sente parte integrante des-
ta grande família. Claro que
vamos fazer uma grande
festa para comemorar mais
um aniversário, cujos deta-
lhes estão todos na página
3. É preciso realmente fes-
tejar a saúde com que che-
gamos aos 84 anos. Senti-
mo-nos fortes, eficazes e
inovadores, fruto do suces-
so que alcançamos em todas
as nossas iniciativas. E assim,
confiantes, celebraremos
essa data tão especial.

84 anos
cheios de

saúde



Festa comemora 84 anos do
clube no dia 9 de dezembro

Haverá brinquedos para as crianças, refrigerante, sorvete e muito mais

Uma grande festa vai co-
memorar os 84 anos de fun-
dação do Nosso Clube no dia
9 de dezembro.

A programação terá início
às 9 horas, quando o padre
João Delmiglio celebrará
uma Missa em Ação de Gra-

ças no salão da Chácara Me-
dina, com participação do
Nosso Coral. Em seguida, ha-
verá uma apresentação da
Banda Marcial Senai Luiz
Varga.

A partir das 10h30, come-
çam as atividades nas pisci-

nas, com brinquedos para as
crianças e distribuição de pi-
poca, algodão doce, sorvete
e refrigerante, além do bolo
de aniversário. A animação
ficará por conta do DJ Fre-
eway e seu repertório que
agrada a todos os gostos.

Não sócios do Nosso Clu-
be que quiserem participar
da festa podem adquirir con-
vites por R$ 40,00, com apre-
sentação de um associado.
Crianças de 8 a 12 anos pa-
gam R$ 20,00 e menores de 7
anos têm entrada gratuita.



Papai Noel chega ao Nosso
Clube no dia 16 de dezembro

Crianças vão recebê-lo com músicas natalinas, balas e pipoca

O Papai Noel terá uma recepção especial no
Nosso Clube, para anunciar a chegada do Natal.
No dia 16 de dezembro, ele vai aterrissar no
solário às 10 horas. Até o meio-dia, vai tirar
muitas fotos com a criançada. Distribuição de
balas e pipoca e muitas músicas natalinas serão
outras atrações da celebração nossoclubina.



Muitas atividades para as
crianças nas Super Férias

Serão duas semanas de muita diversão em janeiro; inscrições antecidapas com desconto

As crianças terão duas se-
manas de bastante diversão
em janeiro no Nosso Clube.
As Super Férias 2018 vão tra-
zer muitas atrações, incluin-
do esportes, recreação, gin-
canas, oficinas, atividades na
piscina, jogos pré-desporti-
vos e muito mais. Tudo com
o acompanhamento de mo-
nitores.

As atividades acontecerão
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de 15 a 19 e de 22 a 26 de ja-
neiro, das 14 às 18 horas. Ha-
verá turmas para duas faixas
etárias, de 4 a 6 anos e de 7 a
12 anos, com um cronograma
específico para cada uma de-
las. As inscrições podem ser
feitas com desconto até 10
de janeiro, tanto para asso-
ciados quanto para não sóci-
os. Valores e outras informa-
ções na secretaria do clube.



O Nosso Clube estreou no
dia 18 de novembro uma
grande novidade no seu ca-
lendário social. Com duas
bandas e decoração temática
com muitas frutas e flores, o
Luau deixou o parque aquá-
tico nossoclubino com ares
de praia. Para animar o even-

Luau estreia em grande estilo no
Com duas bandas, decoração temática caprichada e muita anima



o calendário social nossoclubino
ação, evento teve diversão desde o pôr do sol e pela noite adentro

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

Fotos: Erica Samara

to, foram convidadas as ban-
das Kalu In Trâmite e Bagaço
Trio, que passearam pelo reg-
gae, MPB, pop e outros ritmos,
garantindo diversão do pôr do
sol e pela noite adentro.



Formatura do curso de dança
Baile de entrega dos certificados teve animação da Orquestra Oscar Guzella

O curso de dança de salão
ministrado pelo professor
Alexandre Seregati no se-
gundo semestre de 2017 foi
encerrado com a entrega dos
certificados aos alunos no já
tradicional Baile de Formatu-
ra, que aconteceu no dia 25
de novembro. O evento foi
realizado no Salão Social e
contou com animação da Or-
questra Oscar Guzella, além
de um jantar pilotado pelo
Buffet Bonatchellos.

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

Fotos: Wagner Morente



1ª Noite Italiana da Aril
Evento em parceria com o Nosso Clube teve danças, decoração e cardápio típicos

Em parceria com o Nosso
Clube, a Aril (Associação de
Reabilitação Infantil Limei-
rense) realizou a sua 1ª Noi-
te Italiana no dia 11 de no-
vembro. O jantar aconteceu
no Salão Social, com cardá-
pio, danças e decoração típi-
cos. Confira alguns momen-
tos nesta página.

Fotos: Agência Digital R3ES



Presidente inicia o 2º mandato
Marcelo Negrucci foi reeleito para conduzir a administração nossoclubina em 2018

O Conselho Deliberativo
do Nosso Clube reelegeu, em
assembleia realizada em no-
vembro, o arquiteto e urba-
nista Marcelo Luís Negrucci
como presidente da Direto-
ria Executiva. No dia 15 de
dezembro, em cerimônia
que acontecerá na La Chou-
ette, ele tomará posse para
seguir conduzindo a adminis-
tração nossoclubina no ano
de 2018. Graduado pela PUC-
Campinas, Negrucci é casado
com Sônia Maria Dapólito
Negrucci e pai de Eduardo e
Elisa. Ele atua desde 1994 na
gestão nossoclubina, tanto
na diretoria quanto no con-
selho. Na cerimônia do dia

15, Marcelo apresentará os
demais membros que o

acompanharão na diretoria
no próximo ano.

Marcelo com a esposa
Sônia e os filhos
Eduardo e Elisa

Wagner Morente

Desde novembro, o Nos-
so Clube está realizando a
atualização cadastral de to-
dos os associados, tanto os ti-
tulares quanto os dependen-
tes, de todas as categorias.
Além de atualizar os dados do
cadastro, serão feitas novas
carteirinhas sociais e medi-
ção biométrica para libera-
ção das catracas das portari-

Associados devem
atualizar cadastro

as. A atualização vem sendo
feita desde 1º de novembro.

A partir de janeiro, confor-
me cronograma abaixo, as
carteirinhas e biometria que
não forem atualizadas deixa-
rão de ser aceitas. Portanto,
recomenda-se aos associa-
dos procurarem a secretaria
o quanto antes para efetuar
a atualização cadastral.

Datas limites para atualização cadastral

Categorias Sócio Militante, Melhor Idade, Remido,
Individual, Contribuinte Feminino e Estudante, Aspi-
rante Titular e Contribuinte

Vencimento: 31 de janeiro

Categoria Privilegiado – Titulares

Até código 2089 – vencimento 28/02/2018
De 2090 até final – vencimento 31/03/2018

Categoria Privilegiado - Dependentes

Até código 101273 – vencimento 28/02/2018
De 101274 até final – vencimento 31/03/2018

Categoria Familiar

Até código 3652 – vencimento 31/03/2018
De Código 3655 até 8008 – vencimento 30/04/2018
De Código 8009 até 12107 – vencimento 31/05/2018
De Código 12108 até final – vencimento 30/06/2018

Prezado associado,

Informamos que as fi-
chas dos bares adquiridas
durante os eventos so-
mente podem ser devol-
vidas e trocadas por di-
nheiro, caso não tenham
sido utilizadas, até o tér-
mino de cada evento. Isso
vale para aquelas fichas
confeccionadas especial-
mente para a utilização
durante os eventos. A-
quelas que não foram
trocadas durante o perío-
do de cada evento perde-
rão seu valor.

Diretoria

Troca de fichas
nos eventos

Comunicado Horários especiais do
clube no final de ano

04/12 - Fechado (confraterni-
zação dos funcionários)
24/12 - Fecha às 18 horas
25/12 - Fechado
31/12 - Fecha às 18 horas
1º/01 - Fechado

A academia acompanhará
esse calendário



Desempenho extraordinário
Nossoclubinos conquistam 96 medalhas em Araraquara, sendo 54 de ouro

Extraordinário. Assim foi
o desempenho da equipe
Nosso Clube/Sesi no Tor-
neio Regional de Pré-mirim
a Sênior de Natação, reali-
zado no dia 28 de outubro,
na Ferroviária, em Araraqua-

MÁSTER 1 - A Limeira Máster/Alman (Nosso Clube e Limeira
Clube) teve ótimo desempenho na etapa de Santa Bárbara
D’Oeste do Circuito Unami (União dos Nadadores Máster do
Interior) de 2017. Contando com 40 atletas, a equipe con-
quistou 73 medalhas, sendo 11 de ouro, 34 de prata e 28 de
bronze, no 6º Troféu E.C. Barbarense de Natação Máster, em
21 de outubro. Participaram da competição 38 agremiações,
com um total de 584 nadadores. A equipe tem apoio da Pre-
feitura Municipal de Limeira, Limeira Clube e Nosso Clube.

MÁSTER 2 - Na 8ª Copa Gran São João de Natação Máster, em
11 de novembro, a Limeira Máster/Alman conquistou 122
medalhas (34 de ouro, 41 de prata e 47 de bronze). A equipe
foi representada por 67 atletas. Destaque para Sérgio de Sal-
vo, da categoria I(60+), que quebrou três recordes (400m li-
vre, 200m peito e 50m peito).

PAULISTA JUVENIL - A equi-
pe Nosso Clube/Sesi foi re-
presentada por dois atletas
no Campeonato Paulista Ju-
venil de Verão de Natação,
que aconteceu entre 2 e 4 de
novembro, no Itaguará Coun-
try Clube, em Guaratinguetá.
A competição reuniu 288 dos
melhores nadadores da cate-
goria do Estado, num total de
43 entidades que estiveram
nas disputas.

LIGA SESI - A equipe Nosso
Clube/Sesi participou no dia
21 de outubro da etapa de
Campinas da Liga Sesi de Na-
tação 2017. A competição
reuniu atletas das categorias
Pré-mirim a Juvenil de cinco
cidades: Limeira, Mogi Gua-
çu, Jacareí, Campinas e Ame-
ricana. Os nossoclubinos ti-
veram excelente desempe-
nho, conquistando 54 meda-
lhas, sendo 26 de ouro, 16 de
prata e 12 de bronze.

VITÓRIA - O Festival CBDA/Correios Sudeste de Clubes
Mirim 1 e 2 e Petiz 1 e 2 – Troféu Ivo Lourenço foi realiza-
do no Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, em Vi-
tória (ES), de 20 a 22 de outubro. Lavínia Rodrigues, da
Petiz 1, representou a equipe Nosso Clube/Sesi na com-
petição, promovida pela Confederação Brasileira de Des-
portos Aquáticos (CBDA) e considerada um “minicam-
peonato brasileiro” dessas categorias. Participaram das
disputas atletas de 38 agremiações da Região Sudeste
(São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro)
e do Distrito Federal. Lavínia conquistou o 9º lugar nos
100m peito e também disputou as provas de 100m e 200m
livre.

Fottos: Divulgação

ra. Participaram das dispu-
tas 378 atletas de 21 entida-
des. Representados por 40
nadadores, os nossoclubi-
nos conquistaram um total
de 96 medalhas, sendo 54 de
ouro, 24 de prata e 18 de

bronze. Os nossoclubinos ti-
veram o comando das técni-
cas Eliane Altemari e Flávia
Benevenuto.

A equipe Nosso Clube/
Sesi tem apoio do Colégio
Acadêmico e Engep.



O técnico Telmo Santos
Oliveira e o pivô Guilherme
Araújo Cestari, do Nosso Clu-
be, receberam em novembro
os prêmios destinados aos
melhores da categoria sub-15
na última temporada da As-
sociação Regional de Basque-
te (ARB). O treinador levou a
equipe nossoclubina aos títu-
los da Série Ouro da ARB e do
Torneio Interligas e o atleta
integrou a Seleção de Ouro da
associação. Telmo e Guilher-
me receberam os troféus das
mãos de José Manoel de Al-
meida, presidente do Conse-
lho Deliberativo do Nosso
Clube, durante a cerimônia
de premiação realizada pela
ARB no clube Gran São João.
O basquete do Nosso Clube
tem apoio de Café Kühl, Medi-
cal e Prefeitura de Limeira.

Basquete
Nossoclubinos recebem prêmios da ARB

Judô

O armador Vinícius Biagi-
oni Vicenti, do Nosso Clu-
be, sagrou-se campeão do
Campeonato Sul-america-
no de Basquete sub-14, que
aconteceu na cidade de Ma-
turin, na Venezuela, entre
os dias 27 e 31 de outubro.
Ele foi um dos destaques da
Seleção Brasileira que con-
quistou o título da compe-
tição de forma invicta. A fi-
nal foi contra a Venezuela.

O Nosso Clube participou em 12 de novembro da 4ª Copa Integração de Judô, realizada no
Ginásio do Itamarati, em Artur Nogueira. O evento reuniu 460 atletas das cidades de America-
na, Leme, Limeira, Artur Nogueira e Presidente Prudente. Segundo o professor nossoclubino
da modalidade, Leandro Mitsuo Takada, a Copa tem caráter pedagógico. Deste modo, busca
minimizar o lado competitivo e levar para os participantes com pouca ou nenhuma experiência
maior conhecimento sobre as regras do judô. Com isso, os árbitros usam situações de lutas para
explicar e ensinar aos alunos as regras utilizadas. O Nosso Clube foi representado pelos alunos
Lucca de Almeida Massaro, Josué Bronze Gullo, Beatriz Israel Donegá, Lucas Roberto Pedro
Bom, João Felipe Campos de Faveri, Vinicius de Almeida Guimarães Fahl, Emanuely Helena
Patrício, Lucas Lopes Teixeira, Caio Roque de Lima e Rafael Lourenço Carneiro.

Clube participa da Copa Integração de Judô

Campeão sul-americanoFotos: Divulgação

Técnico das equipes de vôlei do Nosso Clube, o profes-
sor David Cavalheiro participou do Vôlei Master, tradicio-
nal torneio que reuniu 2.500 atletas acima dos 35 anos no
Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Sa-
quarema (RJ), de 14 a 18 de novembro. Foi a 14ª edição do
evento, organizado pela Confederação Brasileira de Vo-
leibol (CBV) e considerado a principal competição da
modalidade para veteranos no país.David atuou pela equi-
pe mineira do MG Vôlei, que chegou às quartas de final.

Professor em Saquarema

O Nosso Clube vai promover duas peneiras, nos dias 16
de dezembro e 3 de fevereiro, para a seleção de novas
atletas para as equipes de base do vôlei feminino. Serão
selecionadas jogadoras nascidas nos anos de 2000 a 2006.
Em ambas as datas, a seleção das nascidas em 2005 e 2006
está marcada para as 10 horas. Às 11 horas, será a vez das
nascidas em 2003 e 2004. Para quem nasceu entre 2000 e
2002, a peneira será às 12 horas.

Peneiras de vôlei feminino

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

Mais esportes


