


Em dezembro, o Nosso
Clube chega aos 86 anos de
fundação. E é neste mês que
lembramos que foi um gru-
po de amigos que, em 1933,
sem oportunidade de par-
ticipar dos eventos sociais
daqueles tempos, decidiu
formar seu próprio clube.
Provavelmente eles não
imaginavam a proporção
que essa agremiação toma-
ria. Décadas depois, o  clube
que nasceu pequeno é con-
siderado um dos mais com-
pletos e respeitados do país.
Com uma invejável estrutu-
ra social, de lazer e de es-
portes, oferece o que há de
melhor nessas áreas aos
seus associados. Por tudo
isso, convidamos toda a fa-
mília nossoclubina a vir co-
memorar o aniversário no
clube, na festa que acon-
tecerá no dia 7 de dezem-
bro. E também a prestigiar
toda a nossa programação
do mês, que está detalhada
na página 3. Temos muito a
festejar, nossoclubinos! E,
para quem ama este clube,
não há presente maior do
que ver as suas dependên-
cias repletas de gente es-
banjando alegria.

86 anos
cheios de

alegria



Em dezembro, o tradicional som ao vivo das noites de sexta acontecerá nas piscinas

Recanto Musical Especial

O Recanto Musical do
Nosso Clube terá uma pro-
gramação muito especial
em dezembro. A cada noite
de sexta, atrações de diver-
sos gêneros vão levar muita
música de qualidade aos
associados e seus convida-
dos. E o local também será

Cabeça de
Mamute

Bailes do Vermelho e do Branco
As Nossas Terças do Nos-

so Clube terão duas edições
especiais em dezembro. No
dia 3, acontecerá o Baile do
Vermelho, com a Homens
de Preto, uma das mais re-
quisitadas bandas do inte-
rior. No dia 17, será a vez do
Baile do Branco, que terá o
repertório super alto astral
do conjunto Garotos de Bai-
le como atração. Em ambas

as noites, o início será às 20
horas, sempre no Salão Social.

Além das bandas de exce-
lente qualidade, os bailes con-
tarão com uma equipe de free
dancers, responsáveis por ga-
rantir ótimas danças também
para as mulheres que com-
parecem desacompanhadas.
E o Cebola e Salsa Nosso Bar
vai oferecer um cardápio bem
diversificado, com vários tipos

diferenciado: as noitadas a-
contecerão junto às piscinas,
aproveitando o calor desta
época do ano. O início será
sempre às 19h30.

A abertura da programa-
ção, no dia 6 de dezembro,
será com a dupla Pedro San-
chez & Thiago, trazendo o

melhor do sertanejo univer-
sitário e modões de raiz. No
dia 13, Kalu chega com seu
projeto This Way, voltado ao
pop rock. O dia 20 foi reserva-
do para a banda Coronel Mos-
tarda, que faz shows inesque-
cíveis com clássicos do rock
nacional. E fechando a agen-
da, no dia 27, o grupo Ilumina
Samba já vai deixar todo mun-

do animado para a virada do
ano. E as atrações não param
por aí. O Recanto Musical
Especial de dezembro terá um
cardápio caprichado elabora-
do pelo Cebola & Salsa Nosso
Bar, além de suas inúmeras

opções de cervejas. Para as
crianças, muita diversão
com as brincadeiras que os
recreadores da Recriando
vão promover.

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

O Nosso Clube preparou
uma programação especial

Aniversário tem muitas atrações no dia 7
para comemorar o aniversário
que marca seus 86 anos de

fundação. No dia 7 de dezem-
bro, os associados encontra-
rão várias atrações no clube.
O início das atividades acon-
tecerá às 9 horas, com uma
missa em Ação de Graças pela
data, que terá a participação
do Nosso Coral. Às 10 horas,

haverá o tradicional “Para-
béns a você”, com distribuição
de bolo.

Para alegria da criançada, o
Papai Noel fará a sua esperada
visita ao clube nesse dia, com
sua chegada prevista para as
11h30. Depois, brinquedos na

piscina vão manter o pique da
garotada em alta.

E para os adultos a anima-
ção também estará garantida
com uma roda de samba na
área das piscinas, que vai co-
meçar as 14 horas e se esten-
derá por toda a tarde.

de bebidas e porções.
Para os associados do

Nosso Clube, a entrada nas
Nossas Terças é gratuita. Os
não sócios também podem
participar adquirindo o con-
vite por R$ 15,00. Não é co-
brada taxa para ocupação
das mesas.

Mais informações na se-
cretaria do clube ou pelo te-
lefone 3404-8466.



A boate La Chouette abriu
suas portas para monstros,
fantasmas, bruxas e outros
personagens horripilantes no
dia 1º de novembro, quando
aconteceu o Free Halloween.
Pilotada pelo DJ Freeway, a
balada aconteceu em ambien-
te saudável, sem a venda de
bebidas alcoólicas. Para agitar
ainda mais a galera, houve
performances do Grupo Nú-
cleo de Teatro. E enquanto os
filhos se divertiam com segu-
rança na balada, os pais pude-
ram aproveitar o Recanto
Musical Especial, no solário,
com a banda Rockeria.

Uma noite de
arrepiar na boate

Free Halloween teve comando do DJ Freeway
Fotos: Wagner Morente

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

O Conselho Deliberativo
do Nosso Clube reelegeu,
em assembleia realizada no
dia 11 de novembro, o em-
presário Sérgio Ricardo Boni
como presidente da Direto-
ria Executiva. Deste modo,
ele segue no comando da
administração nossoclubina
no ano de 2020. O mandato
vai de 1º janeiro a 31 de de-
zembro. A cerimônia de pos-
se acontecerá no dia 14 de
dezembro.

Sérgio agradeceu aos con-
selheiros pela oportunidade
de dar prosseguimento ao
trabalho realizado neste ano,
que focou na variedade de

Presidente segue
à frente do clube

eventos sociais, no incentivo
às modalidades esportivas
oferecidas pelo clube e tam-
bém na melhoria dos proces-
sos de gestão. “Acredito que,
graças ao total empenho dos
nossos colaboradores e dire-
tores e ao irrestrito suporte
do Conselho Deliberativo e
da Comissão de Obras, con-
seguimos fazer um bom tra-
balho, o que pode ser com-
provado pelo aumento do
número de associados”, a-
firmou. “Contamos com o
apoio de toda a família nos-
soclubina para realizarmos
uma administração ainda
melhor no próximo ano”.

Wagner Morente

Sérgio, com
a esposa,
Milene, e o
filho, Lui



Fotos: Wagner Morente

O Nosso Clube recebeu
no dia 26 de outubro, no Sa-
lão Social, um Tributo à Jo-
vem Guarda, inédito em Li-
meira. O evento contou com
a presença mais que especial
da banda paulistana The
Golden King, formada por
músicos experientes e espe-
cialistas nessa época de ouro
da cultura brasileira. O re-
pertório teve versões impe-
cáveis dos grandes sucessos
de uma das décadas mais
marcantes da música nacio-
nal, homenageando Roberto
Carlos, Erasmo Carlos, Wan-
derléa, Jerry Adriani, Wan-
derley Cardoso, Eduardo
Araújo, Os Incríveis, Renato
e Seus Blue Caps, Golden
Boys, The Fevers, Antônio
Marcos, Cely Campelo e
Ronnie Von, entre outros
astros da Jovem Guarda.

O Nosso Clube promoveu
em 9 de novembro o Luau edi-
ção 2019, que proporcionou
um dia cheio de música junto
às piscinas. O evento teve
abertura do Projeto Mente Li-
vre, banda campineira que tem
seu som calcado no melhor do
pop reggae, pop rock e MPB.
Em seguida, quem subiu ao
palco foi a Kalu in Trâmite, tra-
zendo seu repertório repleto de
sucessos com muito balanço.
Para as crianças, houve muitas
brincadeiras com a equipe de
recreadores da Recriando.

Luau, um evento
cheio de música

Duas bandas agitaram a tarde e a noite junto às piscinas

Jovem Guarda
Fotos: Wagner Morente

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

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



Animação a noite toda
5ª edição do Projeto Live Music prestou tributo ao Bon Jovi; na abertura, teve muito rock nacional

O Projeto Live Music do
Nosso Clube chegou no dia 23
de novembro à sua 5ª edição.
Desta vez, o tributo foi para
Bon Jovi, uma das bandas mais
cultuadas das últimas déca-
das. Queen, U2, Legião Urba-
na e Guns N’Roses já haviam
sido homenageados pelo e-
vento, que se tornou um dos
destaques do calendário nos-
soclubino. A atração principal
da noite foi a banda Hey God
Bon Jovi Cover, que reprodu-
ziu com incrível fidelidade vo-
cal e instrumental os grandes
clássicos e os sucessos mais
recentes de Jon Bon Jovi e
companhia. A abertura foi da
banda Cabeça de Mamute,
que focou seu repertório em
quatro gigantes do rock na-
cional: Barão Vermelho, Titãs,
Jota Quest e Skank. O evento
foi marcado por muita anima-
ção durante toda a noite.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Fotos: Divulgação

Os alunos das escolinhas e
atletas das equipes de ginás-
tica rítmica e ginástica artística
do Nosso Clube vão participar
de um evento especial para
encerrar as atividades de 2019.
O Festival de Ginástica aconte-
cerá no dia 7 de dezembro, a
partir das 19 horas, no Ginásio
Dr. Waldomiro Francisco, ten-
do como tema “Brasil e seus
Tesouros”. A apresentação é
aberta ao público, inclusive a
não sócios, e pede como con-
tribuição aos interessados em
assistir um quilo de alimento
não perecível.

Serão 16 coreografias que
vão homenagear o samba, os
índios, a natureza, a cultura
brasileira, alguns ídolos nacio-

Festival no dia 7
Ginástica

Muitas atividades movi-
mentaram o judô do Nosso
Clube no final de outubro.
Começando pelo dia 20,
quando a equipe participou
da 8ª edição da Copa Inte-
gração, no ginásio da Escola
Modelo, em Artur Nogueira. O
evento contou com cerca de
400 atletas, das cidades de
Americana, Leme, Conchal, Li-
meira, Paulínia, Artur Noguei-
ra e Campinas. O Nosso Clube
foi representado pelos judo-
cas Lucas Menezes Peruchi,
Beatriz Israel Donegá, Gustavo
Naidhig, Pyetro Silva de Brito,
Lucca de Almeida Massaro e
Rafael Frasseto Rufino.

A Copa tem caráter peda-
gógico, buscando minimizar o
aspecto competitivo para le-
var aos participantes com
pouca ou nenhuma experiên-
cia maior conhecimento sobre
as regras do judô. Deste mo-
do, os árbitros usam situações
de lutas para explicar e ensi-
nar as regras da modalidade.

No dia 26, aconteceram, no
Ginásio Vô Lucato, as disputas
de judô dos Jogos Escolares de
Limeira. Foi a primeira vez que
a modalidade fez parte dos
Jogos, abrindo a Semana do
Judô no município. O judoca
nossoclubino Caio Vinícius Ro-
que de Lima, representando o
Colégio Objetivo, ficou com o
vice-campeonato na categoria
sub-15 pesado.

Também no Vô Lucato, no
dia 27, foi realizado o Festival
Municipal de Judô, que con-
tou com cerca de 330 atletas
de academias, centros comu-
nitários e escolas da cidade.
Com o formato parecido com
o da Copa Integração, o festi-
val visou a participação e a-
prendizado dos atletas. O Nos-
so Clube foi representado pe-
los judocas Miguel Ferraz de
Camargo, Francisco Felippe

Muitas atividades
para os judocas

Nossoclubinos da  modalidade participaram de vários
eventos nas cidades de Limeira e Artur Nogueira

Becker Lidman, João Pedro
Ferraz de Camargo, Rafael
Frasseto Rufino, Beatriz Israel
Donegá, Lucas Menezes Peru-
chi e Lucca de Almeida Massa-
ro. “O feedback dos alunos
após esses eventos são posi-
tivos, principalmente dos
iniciantes, que podem viven-
ciar novas experiências e a-
prender um pouco mais sobre
as regras de competição”, ava-
liou o professor nossoclubino
Leandro Takada.

Já no dia 28, o dojô do Nos-
so Clube recebeu a visita da
Academia Ippon de Limeira,
dos senseis Vicente de Paula

Ferreira e Irço de Souza, e da
Academia Watashitati Dojo,
de Leme, do sensei Elias Riz-
ziolli Júnior, para um treino
especial em comemoração ao
Dia Mundial do Judô. “A me-
lhor forma de comemorar es-
sa data é reunir os amigos ju-
docas para um treino, dividir
e adquirir conhecimento, seja
com os mais novos ou com os
mais experientes, esse é o
espírito do judô”, afirmou Ta-
kada. O professor destacou
que essa atividade atende o
princípio do Jita Kyoei do judô,
que objetiva a amizade e o be-
nefício mútuo.

Nossoclubinos
na Copa

Integração

Treino especial em
comemoração ao

Dia do Judô

nais e personagens da TV e
dos quadrinhos, prometendo
um show de habilidade, sin-
cronia e beleza. Atualmente,
a GR do Nosso Clube, coman-
dada pelas professoras Bruna
Antônio e Jady Máximo, tem
46 ginastas de 4 a 15 anos ins-
critas nas aulas e treinos, além
de 90 no projeto envolvendo
escolas e crianças da comuni-
dade, numa parceria com a
Prefeitura de Limeira.

A GA, que oferece aulas pa-
ra alunos a partir de 5 anos,
conta com 70 participantes,
distribuídos em seis turmas,
de manhã, à tarde e à noite,
tendo níveis iniciantes, inter-
mediários e avançados. A pro-
fessora é Sandra  Jorge.

O Nosso Clube promove, no
dia 9 de dezembro, uma aula
aberta de yoga, da qual pode-
rão participar inclusive não só-
cios. Conduzida pela professo-
ra da modalidade no clube,
Dail Assumpção, a atividade,
totalmente gratuita, terá início
às 18 horas. O aulão acontece-
rá na sala de yoga, localizada

Aulão aberto dia 9
Yoga

em frente à boate La Chou-
ette. A professora trará aos
participantes informações
teóricas e conduzirá exercícios
práticos. Cada associado po-
derá levar um não sócio para
conhecer a modalidade, que
deverá deixar o nome na se-
cretaria até 6 de dezembro.
Mais informações: 3404-8466.



Evento com bike,
funcional e corrida

O Nosso Clube teve um óti-
mo desempenho no Campeo-
nato Paulista Infantil de Verão
de natação, que foi realizado
entre os dias 8 e 10 de novem-
bro, em Guaratinguetá. Repre-
sentada por seis atletas, a e-
quipe conquistou um segundo
lugar, três terceiros e três
quartos, numa competição
em que são premiados até o
5º colocado nas provas indivi-
duais e 3º nos revezamentos.
Participaram das disputas 421
atletas de 53 entidades. O

Nossoclubinos nos campeonatos paulistas de duas categorias

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

Natação

A equipe Limeira Máster/
Alman, representada por 39
atletas, conquistou 52 me-
dalhas, sendo 17 de ouro, 15
de prata e 20 de bronze, no
8º Troféu E.C. Barbarense de
Natação Máster, realizado
no dia 19 de outubro, em
Santa Bárbara D’Oeste. A
competição, válida como 7ª
etapa do Circuito UNAMI
(U-nião da Natação Máster
do Interior) de 2019, reuniu
671 nadadores de 38 agre-
miações. O comando foi dos
técnicos Glauco Casimiro,
Robison Possatto, Camila
Nascimento e Júlia Passero.
A Limeira Máster/Alman
conta com apoio do Nosso
Clube e da Prefeitura Muni-
cipal de Limeira.

Grande campanha da equipe Limeira Máster na etapa de SBO
Divulgação

Nosso Clube também este-
ve no Campeonato Paulista
Juvenil de Verão, em São
Bernardo do Campo. Estive-
ram nas disputas, entre 15
e 17 de novembro, 307 a-
tletas de 43 entidades. Os
nossoclubinos foram repre-
sentados por Júlia Georgetti
da Silva e Ramon Neves Pin-
to, ambos da categoria juve-
nil 1. Eliane Altemari foi a
técnica responsável pelos
atletas nas duas competi-
ções estaduais.

O Nosso Clube recebeu
em 26 de outubro o Torneio
Regional de Pré-Mirim a Mi-
rim, que reuniu 126 atletas.
Competindo com 11 nada-
dores, os nossoclubinos con-
quistaram  18 medalhas (8
de ouro, 3 de prata e 7 de
bronze). Em 19 de outubro,
a equipe foi ao Torneio Re-
gional de Petiz a Sênior, em
Americana. Com 34 atletas,
ficou com um total de 17
medalhas (2 de ouro, 5 de
prata e 10 de bronze).

Equipe vai muito bem em torneios no Nosso Clube e Americana

Equipe no Paulista Infantil

Nossoclubinos
no Paulista

Juvenil

Fotos: Viviane Guerra

À esquerda, a equipe que disputou o Regional em Americana e, à direita, os nadadores em casa

Fotos: Divulgação

O Nosso Clube recebeu no
dia 10 de novembro a fase fi-
nal do Torneio Regional Indivi-
dual promovido pela ASSISP
(Associação de Sinuca do Inte-
rior de São Paulo). Participa-
ram os 15 jogadores que se
qualificaram para essa fase
decisiva nas etapas classifica-
tórias das regiões de São Car-
los, Araras, Limeira e São Pau-
lo. O título ficou com o nosso-
clubino Ricardo Gullo, que
venceu na final Rodrigo De-
nardi, de Araras, por 3 a 2. Sid-
mar Dias, também do Nosso
Clube, foi o 3º colocado.

Emocionado após vencer o
atual líder do ranking, Ricardo
destacou a união da equipe e
as condições oferecidas pelo
Nosso Clube como fundamen-
tais para sua conquista do títu-
lo. A sala de sinuca nossoclu-
bina dispõe de mesas e equi-
pamentos de primeira linha e
infraestrutura de apoio completa.

Ricardo Gullo
vence torneio

Snooker

PARCERIA - O Nosso Clube
se filiou, recentemente, à
ASSISP. Com a nova parceria,
o clube e os nossoclubinos
praticantes de snooker têm
direito a diversos benefícios.
Entre eles, estão a isenção de
taxa em torneios interclubes
e desconto de 50% nas com-
petições oficiais da ASSISP. E
o Nosso Clube passa a poder
receber pelo menos dois tor-
neios promovidos pela asso-
ciação durante cada tempora-
da. Além disso, o clube vai re-
ceber suporte e assessoria
técnica em eventuais torneios
que venha a promover e con-
tará com divulgação das ati-
vidades da modalidade nos
níveis estadual e nacional e no
site oficial da ASSISP.

Ricardo entre o 2º e o 3º colocados
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