


Daremos a largada em
fevereiro a uma iniciativa
que promete agitar ainda
mais o Nosso Clube. É o
projeto Live Music, que,
acreditamos, tem tudo
para agradar em cheio aos
nossoclubinos. Serão vári-
as edições no ano, sempre
buscando trazer para o clu-
be música de qualidade. E
não só isso, mas agregan-
do também várias outras
atrações para que, de fato,
cada edição seja imper-
dível. Para a estreia do Live
Music, a escolha não pode-
ria ter sido melhor. Serão
duas bandas, a Espiral 8 e a
Queen Tribute Brasil. Esta
é considerada uma das
melhores bandas de tribu-
to ao Queen do país e ga-
nhou ainda mais reconhe-
cimento depois que o fil-
me que conta a vida de
Freddie Mercury fez um
estrondoso sucesso no ci-
nema. Todos os envolvidos
na organização desse pro-
jeto não têm poupado es-
forços para que tudo acon-
teça da melhor maneira
possível. E, com certeza, a
edição inicial será apenas
a primeira de muitas.

Vai ser um
ano cheio
de música



Fábio Costa

O DJ Freeway vai comandar no dia 9 de fevereiro a The
Time Machine - Edição Verão, com grandes hits de todos
os tempos. A balada vai acontecer na La Chouette, a partir
das 20h30, e, como atração muito especial, terá show com
a banda Los Krocomilos. O evento tem entrada liberada
apenas para maiores de 18 anos. Associados do Nosso Clu-
be não pagam. Não sócios podem adquirir convites na
Daura's Turismo e Sorvetes Lordello.

Balada com DJ Freeway e Krocomilos

Grande novidade do ca-
lendário do Nosso Clube
para 2019, o Projeto Live
Music não poderia ter uma
estreia melhor. No dia 23
de fevereiro, a Queen Tri-
bute Brasil, uma das ban-
das de tributo mais respei-
tadas do país, subirá ao pal-
co do Salão Social para abrir
uma agenda de shows que
levará ao clube música de
qualidade em várias edi-
ções durante o ano. Reali-
zada em parceria com a GPS
Marketing, a iniciativa re-
serva ainda várias outras
atrações para o público.

Uma delas será a banda
de abertura, a Espiral 8,
projeto do guitarrista e
vocalista Tomaz Gomes,
que conta com Murilo
Campos (guitarra), Fabio
Theodoro (baixo) e Junior
Mantz (bateria).

No repertório, versões
com muito estilo de no-
mes como Led Zeppelin,
Black Sabbath, Pearl Jam,

Queen abre o Live Music
Edição de estreia terá duas bandas no dia 23 de fevereiro, no Salão Social

Foo Fighters, Rage Against
The Machine e Audioslave,
entre outros.

Em seguida, será a vez da
grande atração da noite, a
Queen Tribute Brasil, que
dispensa maiores apresenta-

“We will rock you”, “Under
pressure”, “Radio ga ga” e
muitos outros. O palco
contará com painel de LED
de 5 x 3 metros e equipa-
mentos de última geração,
que prometem uma ines-
quecível experiência de
som e luz. Tudo isso em
ambiente climatizado e
com bar exclusivo.

A abertura do Salão So-
cial será às 21 horas e meia
hora depois terá início o
show da Espiral 8. A Queen
Tribute Brasil se apresenta-
rá a partir das 23 horas.

Os associados do Nosso
Clube podem adquirir con-
vites com preço promocio-
nal de R$ 10,00 até o dia 2
de fevereiro. Para não só-
cios, os ingressos do 1º lote
custam R$ 25,00.

As mesas para quatro lu-
gares podem ser reserva-
das por R$ 30,00. Vendas na
secretaria do clube. Mais
informações pelo telefone
3404-8466.

ções. Com incrível fidelidade
musical e visual, a banda se
consagrou em todo o país
como uma das mais cultuadas
pelos fãs de Freddie Mercury
e Cia. A set list traz clássicos
como “Bohemian Rapsody”,

Mensalidade
passa por

reajuste anual

Em janeiro, as mensali-
dades do Nosso Clube pas-
saram pelo reajuste anual.
Apresentada pela nova di-
retoria ao Conselho Deli-
berativo, que a aprovou
por unanimidade, a pro-
posta de reajuste ficou
abaixo da inflação registra-
da no período utilizado
para o cálculo.

Assim, foi aplicado um
índice de 5,65% aos valo-
res das mensalidades.
Com isso, a diretoria cum-
priu seu objetivo de bene-
ficiar o associado com o
menor reajuste possível.
Os novos valores passam a
ser cobrados a partir do
boleto de fevereiro.

Cortella faz
palestra no dia
14 de fevereiro

O filósofo, escritor e
educador Mario Sergio
Cortella, autor de 38 livros,
vai apresentar no dia 14 de
fevereiro, no Nosso Clube,
a palestra "Superar, Inovar
& Transformar - A sorte se-
gue a coragem!". O evento
acontecerá no Salão Soci-
al, com início às 20 horas.
Os ingressos antecipados
podem ser adquiridos por
R$ 120,00 até o dia 4 de fe-
vereiro. É possível dividir
em até três vezes no car-
tão. Os convites estão à
venda na secretaria do clu-
be. Mais informações pelo
telefone 4003-3426 (liga-
ção local) ou pelo Whats-
App (19) 99777-0047.

Carnaval terá
muita animação
no Nosso Clube

O Nosso Clube está pre-
parando um Carnaval 2019
repleto de atrações, que
promete garantir a diver-
são dos associados e seus
convidados. A animação fi-
cará por conta da banda Es-
tação Folia, que vai apre-
sentar um repertório com
marchinhas, sambas-enre-
do e vários outros ritmos,
além dos hits do momen-
to. A folia nossoclubina te-
rá início na noite de sexta-
feira, 1º de março. No sá-
bado (2), domingo (3) e
terça (5), as matinês esten-
didas, das 15 às 21 horas,
vão fazer a alegria das fa-
mílias, sempre junto às
piscinas.



O empresário Sérgio Ricar-
do Boni foi eleito pelo Con-
selho Deliberativo para co-
mandar a Diretoria Executi-
va do Nosso Clube no man-
dato 2019. Aos 48 anos, ele
assumiu esse desafio cheio
de entusiasmo, conforme
mostra nesta entrevista em
que fala sobre seus planos.

Como se deu sua escolha
para assumir a presidência do
Nosso Clube?

Venho trabalhando há vá-
rios anos no Departamento
de Natação, auxiliando a di-
retoria, sem ter oficialmen-
te o cargo. Para a gestão de
2017, fui convidado para fa-
zer parte da diretoria, como
diretor de Patrimônio. Em
2018, fui nomeado primeiro
vice-presidente e, nesse pe-
ríodo, fui indicado para assu-
mir a presidência. Minha in-
dicação teve aprovação do con-
selho e em 12 de novembro fui
eleito por unanimidade.

O que representa para vo-
cê ocupar essa função?

Representa um desafio
muito grande e um amadu-
recimento profissional, pois
gerir uma instituição com ne-
cessidades diárias como as
do Nosso Clube demanda ex-
periência em gestão de em-
presas, principalmente de
pessoas e tempo. Boa parte
de nossos colaboradores
tem mais de 10 anos de casa
e a cada dois anos muda o
comando, cada um com seu
estilo de governar. Portanto,
a gestão de pessoas real-
mente representa um gran-
de desafio. Estamos tentan-
do passar a ideia para nossos
86 colaboradores de que ca-
da um deles representa um
grupo de associados, e cons-
cientizá-los de que a garan-
tia do seu trabalho se dará
com o associado frequentan-
do o clube. Como se fosse
uma empresa, se não tiver
cliente comprando, não tem
garantia de emprego. Nossos

 Wagner Morente

Bar que serve as
piscinas está sendo

totalmente remodelado

Presidente fala sobre planos
Sérgio Ricardo Boni analisa o momento do Nosso Clube e traça metas para este ano

associados representam nos-
sos clientes. Temos que tra-
tá-los bem!

Como você vê o atual mo-
mento do Nosso Clube?

Vejo o Nosso Clube como
pronto para voltar a crescer,
pois com a crise não dá para
negar que perdemos associ-
ados. Nossas instalações são
ótimas e aqui tudo funciona.
Estamos trazendo de volta
muitos nossoclubinos e tam-
bém novos sócios, felizes
por poderem desfrutar co-
nosco desse paraíso, na cer-
teza de que a tempestade já
passou e agora aproveitare-
mos juntos a bonança.

Quais os principais desafi-
os para a gestão de 2019?

São muitos! Além dos já
citados anteriormente, nos-
so principal desafio nessa
gestão é fazer o clube voltar
a crescer, trazendo mais as-
sociados e, consequente-
mente, mais receita para fa-
zermos melhorias para eles.
Nosso objetivo é fazer uma
governança com visão em-
presarial, atentos às inova-
ções, com melhorias em nos-
sos sistemas de gestão, mas

principalmente valorizando
nossos associados, porque
eles são nosso bem maior.

Em termos de eventos so-
ciais, o que os associados po-
dem esperar neste ano?

Vamos seguir com aqueles
eventos tradicionais, dos
quais os nossoclubinos gos-
tam bastante, como Carna-
val, Missão Páscoa, Festa Ju-
nina, Rock Fest, Luau, Dia das
Crianças e vários outros. A
eles, vamos acrescentar ou-
tros, como o Live Music e
mais alguns que estamos pla-
nejando. Enfim, os associa-
dos podem esperar uma
agenda cheia de atrações pa-
ra este ano.

E o que haverá na área de
esportes?

Fomos contemplados no
convênio municipal em 2018,
renovado neste ano, em cin-
co modalidades esportivas:
basquetebol, ginástica rítmi-
ca, xadrez, bocha e tênis de
mesa. Além dessa verba do
convênio, estamos pleitean-
do outras através de mais
dois projetos que estão em
andamento: um na esfera
estadual, com recursos do
ICMS, e outro na esfera fe-
deral, com recursos do IRPJ.

Há algum projeto que você
considere prioridade em seu
mandato?

Temos sim! Na verdade, é
uma meta que estamos bus-
cando com muito empenho
e dedicação, que é a de tra-
zer 300 novos associados
este ano e, para que isso
aconteça, precisaremos da
ajuda de todos. Convide seu
amigo, vizinho, parente, des-
de que seja do bem. O Nosso
Clube é considerado um dos
melhores clubes da região.
Poder frequentar esse oásis
no centro de Limeira é moti-
vo de muito orgulho. Ser pre-
sidente, então, é inestimá-
vel!   Valorize o Nosso Clube,
ele também é seu!
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Poder
frequentar
esse oásis
no centro
de Limeira
é motivo
de muito
orgulho

Sérgio com a esposa
Milene e o filho Lui



O Recanto Musical do Nos-
so Clube é certeza de muita
animação para o início do fi-
nal de semana. Todas as noi-
tes de sexta-feira, atrações
musicais de qualidade se re-
vezam no palco do Cebola &
Salsa Nosso Bar, alcançando
a todos os gostos. O som ao
vivo tem início sempre às
19h30. No Recanto Musical,
enquanto curtem a música de
primeira, os associados e
seus convidados podem sa-
borear as muitas opções ofe-
recidas pelo cardápio do Ce-
bola & Salsa. E a diversão
também é garantida para as
crianças, que podem partici-
par das várias brincadeiras
organizadas pela equipe de
monitores durante toda a
noite. Confira nesta página
momentos da edição de 11
de janeiro, que teve como
atração o grupo Samba do
Mia.

Fotos: Tiago Degaspari

Muita animação no Recanto
Todas as noites de sexta-feira, atrações musicais de qualidade se revezam no palco

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



Fotos: Tiago Degaspari

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

As Nossas Terças do Nosso
Clube são uma ótima opção
para quem aprecia uma boa
dança de salão. Os “baili-
nhos” acontecem sempre no
Salão Social, com início às 20
horas. Além da música ao
vivo, as Nossas Terças con-
tam com uma equipe de free
dancers, responsáveis por
garantir ótimas danças tam-
bém para as mulheres que
comparecem desacompa-
nhadas. Além disso, o Cebo-
la e Salsa Nosso Bar oferece
um cardápio bem diversifica-
do, com vários tipos de bebi-
das e porções. Para os asso-
ciados do Nosso Clube, a en-
trada nas Nossas Terças é
gratuita. Os não sócios tam-
bém podem participar ad-
quirindo o convite por R$
12,00. Não é cobrada taxa pa-
ra ocupação das mesas. Con-
fira nesta página alguns mo-
mentos da edição de 15 de
janeiro, que teve animação
de Trio Cassino & Ela.

Nossas Terças: vamos dançar!
“Bailinhos” acontecem sempre no Salão Social, com início às 20 horas

Estão abertas as inscri-
ções para o curso de dan-
ça de salão ministrado
pelo professor Alexandre
Seregati no Nosso Clube.
Com encontros semanais
às quintas-feiras, no sa-
lão da Chácara Medina, o
curso tem início no dia 7
de fevereiro. As aulas se-
rão voltadas a casais ini-
ciantes. Associados não
pagam qualquer taxa para
participar. Não sócios po-
dem se informar sobre
valores pelo telefone
3404-8466 ou na secreta-
ria do clube, onde devem
ser feitas as inscrições. As
aulas seguirão até no-
vembro, sempre com iní-
cio às 20 horas. Os ritmos
ensinados serão bolero,
samba, cha-cha-chá, fox,
vanerão, xote/forró, ar-
rasta-pé e valsa.

Abertas as
inscrições para
curso de dança

de salão



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

As crianças de 4 a 12 anos
tiveram duas semanas de
muita diversão em janeiro no
Nosso Clube. Entre os dias 14
e 25, elas puderam participar
das Super Férias 2019, que
ofereceram esportes, jogos
pré-desportivos, recreação,
gincanas, brincadeiras na

Muita diversão pra criançada
Em janeiro, as Super Férias 2019 ofereceram atividades cheias de animação em duas semanas

piscina e muitas outras ativi-
dades, tudo com o acompa-
nhamento de monitores da
Recriando. Confira alguns
momentos nesta página.

Fotos: Tiago Degaspari
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Snooker: ótimo espaço
O Nosso Clube dispõe de

excelentes instalações pa-
ra a prática do snooker.
Inaugurada em setembro,
a nova sala da modalidade
conta com cinco mesas de
ótima qualidade, entre ou-
tros equipamentos, como
marcadores eletrônicos e
televisor.

Fotos: Wagner Morente/Tiago Degaspari

O Nosso Clube vai promover no dia 16 de fevereiro
uma peneira para a seleção de novas atletas para as equi-
pes de base do vôlei feminino. Serão selecionadas joga-
doras nascidas nos anos de 2001 a 2008. A seleção das
nascidas em 2007 e 2008 está marcada para as 9h30. Às 10
horas, será a vez das nascidas em 2006. Para quem nas-
ceu em 2005, a peneira será às 10h30. Para nascidas em
2003 e 2004, às 11 horas. E para nascidas em 2001 e 2002,
às 12 horas.Mais informações pelo telefone (19) 3404-
8466 ou diretamente com o técnico David (99688-1211).

Peneira para o vôlei feminino

Um torneio de truco vai movimentar o Nosso Clube no
dia 16 de fevereiro. As disputas terão início às 14 horas.
As duplas interessadas em participar devem se inscrever
até o dia 15 de fevereiro diretamente com o diretor Má-
rio Pontes, com quem é possível obter mais informações
pelo telefone 99955-4002. A taxa de inscrição é de R$
10,00 por dupla.

Torneio de truco em fevereiro

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

Mais esportes

A equipe Limeira Máster/Alman (Nosso Clube e Limei-
ra Clube) teve um excelente desempenho no Campeo-
nato Paulista Máster, que foi realizado no Limeira Clube,
no dia 15 de dezembro. Um total de 327 atletas partici-
pou das disputas, representando 33 equipes. Os li-
meirenses estiveram presentes com 46 nadadores, que
conquistaram 37 medalhas de ouro, 27 de prata e 14 de
bronze. Chamada de Troféu Ricardo Prado, a competição
também premiou os atletas que ficaram entre a 4ª e a 6ª
colocações. Sendo assim, a Limeira Máster teve mais 27
nadadores com o 4º lugar, 4 com o 5º e 9 com o 6º, perfa-
zendo um total de 118 medalhas. A equipe teve o coman-
do dos técnicos William Nascimento, Beatriz Arcaro e Kako.
A Limeira Máster/Alman conta com apoio da Prefeitura
Municipal de Limeira, Limeira Clube e Nosso Clube.

Máster no Campeonato Paulista
Divulgação

A foto acima traz a equipe de tênis de mesa do Nosso
Clube que foi campeã do interior em 1951-1952. Entre os
atletas, está Milton Pompeu Osvaldo, que faleceu no dia
24 de dezembro do último ano. Da esquerda para direita,
estão: Djalma Kerpe, Geraldo Zacarias, Milton Pompeu
Osvaldo, Silvio Bortolan, Hipólito Olivieri (Du), Dr. Antô-
nio de Luna, Elio Fachini e Ary Bagnolli (radialista).

Memória do tênis de mesa

Acervo pessoal

100 duplas de
bocha no clube

O Nosso Clube será
uma das sedes de um
torneio de bocha que
reunirá 100 duplas de vá-
rias cidades. Promovida
pela Federação Paulista
de Bocha e Bolão, a com-
petição acontecerá nos
dias 2 e 3 de fevereiro.
Além das canchas nosso-
clubinas, as partidas se-
rão realizadas também
no Gran São João e na
Cecap. O Torneio de Li-
meira é a maior compe-
tição de bocha do Estado
de São Paulo. No dia 2,
será realizada a 1ª fase.
No dia 3, acontecerão as
finais. O Nosso Clube
também participará da
Copa União de Clubes,
torneio estadual que re-
úne as melhores equipes
do Estado. O início da
competição será no dia 9
de fevereiro.


