


Esta edição do Nosso Bo-
letim traz, em sua página 6,
uma matéria que mostra
como as mulheres vêm ga-
nhando espaço na adminis-
tração nossoclubina. A atual
diretoria, que cumpre man-
dato até dezembro, agora
conta com quatro mulheres
em seus quadros, ocupando
cargos nas áreas esportivas,
jurídica e de comunicação.
Deste modo, o clube segue
em sua tendência de ser
plural, democrático, aberto
à participação dos mais di-
ferentes extratos da socie-
dade. As diretoras Fernan-
da, Junia, Denise e Patrícia
opinam, na referida maté-
ria, sobre o passo à frente
que a direção do Nosso Clu-
be está dando. E que deve
ser apenas o começo para
uma ampla e irrestrita par-
ticipação feminina na con-
dução dos caminhos nosso-
clubinos. Vale a leitura tam-
bém, na página 7, sobre o
trabalho de modernização
que  vem sendo feito no
campo de grama natural,
uma ótima notícia princi-
palmente para os muitos
associados praticantes de
futebol.

A vez das
mulheres
no clube



Folia nossoclubina terá Esquenta e 3 matinês estendidas, com duas bandas, DJs e muito mais

Carnaval cheio de atrações

Com uma série de atrações
para garantir total animação
para todas as idades, a folia
nossoclubina de 2020 prome-
te ser inesquecível. Sob o te-
ma Carnaval Sunset, a festa
contará com duas bandas,
dois DJs, show de mulatas e
dançarinos e muito mais, nu-
ma extensa programação
entre os dias 21 e 25 de feve-
reiro, no solário, junto ao par-

Cabeça de
Mamute

que aquático. A abertura será
na sexta-feira, dia 21, às 19h30,
no Esquenta comandado pelo
grupo Em Cima D’Hora, com
um repertório composto de
sambas-enredo, axé e outros
ritmos carnavalescos.

O Carnaval Sunset terá ma-
tinês estendidas, a partir das
15 horas, no sábado, dia 22,
domingo, dia 23, e terça-feira,
dia 25. A animação ficará por

conta das bandas Sambahia e
Em Cima D’Hora, com sets es-
peciais de marchinhas e sam-
bas-enredo e show de mula-
tas. Nos intervalos, a DJ Môni-
ca Fabrini vai tocar sucessos
do momento, com dançarinos
puxando as coreografias.

No dia 23, a partir das
19h30, também haverá uma
balada com o DJ Freeway es-
pecialmente voltada aos jo-

O Nosso Coral, do Nosso
Clube, concluiu sua programa-
ção de apresentações de 2019
com uma agenda cheia nos úl-
timos meses do ano. Os cora-
listas nossoclubinos cantaram
em cinco eventos, levando
muita música e alegria para os
mais variados públicos. Com-
posto por 54 integrantes sob
coordenação da professora
Maria Florinda Diniz Grotta, o
grupo tem regência de Rosi-
valdo Mena Peres.

No dia 25 de outubro, o
Nosso Coral se apresentou no
Teatro Nair Bello. Em 27 de
novembro, foi atração das co-
memorações do aniversário
da Associação Comercial e
Industrial de Limeira (ACIL).

Nosso Coral realiza série de apresentações
No dia 4 de dezembro, os nos-
soclubinos participaram, no
Gran São João, de um encon-
tro de corais regidos por Rosi-
valdo. No dia 7, o grupo can-
tou na missa em ação de gra-
ças pelos 86 anos de fundação
do Nosso Clube. E, no dia 15,
os nossoclubinos estiveram
na Cantata de Natal realizada
na Catedral Nossa Senhora
das Dores.

Vale destacar que, em
maio, o Nosso Coral recebeu
uma importante homenagem
da Câmara Municipal de
Limeira.O grupo foi agraciado
com o Diploma de Gratidão da
Cidade de Limeira e com a
Medalha de Mérito XV de
Setembro “Ordem Tatuiby”

como reconhecimento pelos
relevantes serviços prestados
ao município. A propositura
foi uma iniciativa da vereado-
ra Lu Bogo.

Em seus 20 anos de ativi-
dades, o Nosso Coral já re-
presentou o Nosso Clube e
Limeira em eventos realizados
em diversas cidades. O grupo
participa do Circuito Sindi-
Clube de Corais, por meio do
qual leva sua música para
várias regiões do Estado de
São Paulo. Também esteve, por
12 vezes, no Encontro de Corais
de Poços de Caldas (MG) e em
quatro oportuni-dades no
Encontro da Feliz Idade do
Mercosul e América Latina,  em
Balneário Camboriú (SC).

vens, na La Chouette. E no dia
25 as crianças que compare-
cerem fantasiadas ganharão
medalhas. Estande de chope
e food trucks vão ampliar ain-
da mais as opções de alimen-
tação. O Carnaval Sunset é
gratuito para associados do
Nosso Clube, mas não sócios
também podem participar
adquirindo convites por R$
40,00 (individual) e R$ 60,00

(casal). Menores de 14 anos
não pagam.

Também é possível optar
pelo pacote que dá direito às
três matinês estendidas, que
custam R$ 100,00 (individual)
e R$ 150,00 (casal). Como
bônus, quem comprar o paco-
te terá entrada liberada no Es-
quenta da sexta-feira. Ingres-
sos à venda na secretaria do
clube.

Nosso Coral em
apresentação na ACIL

Rafaela Silva

O DJ Freeway vai comandar
o Flashback Replay, que o Nos-
so Clube promove no dia 15
de fevereiro, a partir das 20
horas, na La Chouette. Ele
promete agitar a noite com
grandes sucessos dos anos 70,

80, 90 e 2000, tudo junto e
misturado. O repertório terá
Guns N’ Roses, Bon Jovi e ou-
tros clássicos do rock, Ira, Lulu
Santos, Skank, Blitz e muito
mais do rock nacional, o pop
de Madonna e Michael Jack-

Flashback
Replay dia
15, na La
Chouette

son e os brazucas Tim Maia e
Jorge Ben. Também não po-
dem faltar hits de Wando, Ma-
gal, Rick Martin e Village Peo-
ple. Decoração temática e
sistemas de som e luz de úl-
tima geração vão tornar a ba-

lada imperdível. Os associa-
dos do Nosso Clube têm
entrada gratuita. Os convi-
tes para não sócios custam
R$ 10,00 (antecipados) e R$
15,00 (na hora). Mais infor-
mações: 3404-8466.



Grandes bandas às terças
Bailes do Vermelho e do Branco fizeram a festa de quem gosta de dança de salão

As Nossas Terças do Nosso
Clube tiveram duas edições
especiais em dezembro. No
dia 3, aconteceu o Baile do
Vermelho, com a Homens de
Preto, uma das mais requisita-
das bandas do interior. No dia
17, foi a vez do Baile do Bran-
co, que teve o repertório
super alto astral do conjunto
Os Garotos do Baile como a-
tração. Confira nesta página as
fotos deste último.

Fotos: Wagmer Morente

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

Inscrições para
aulas de dança

Estão abertas as inscri-
ções para o curso de dança
de salão ministrado pelo
professor Alexandre Sere-
gati no Nosso Clube. Com
encontros às quintas-feiras,
o curso terá início no dia 6
de fevereiro. Associados
não pagam para participar.
Não sócios podem se infor-
mar sobre valores pelo tele-
fone 3404-8466 ou na se-
cretaria do clube, onde de-
vem ser feitas as inscrições.
As aulas vão de fevereiro a
junho e de agosto a novembro.



Mais um ano de trabalho
Empresário Sérgio Boni avalia gestão de 2019 e revela planos que serão perseguidos em 2020

Tiago Degaspari

O empresário Sérgio Ricar-
do Boni foi reeleito pelo Conse-
lho Deliberativo, em dezem-
bro, para seguir, em 2020, co-
mo presidente da Diretoria E-
xecutiva do Nosso Clube. Nesta
entrevista, ele avalia o trabalho
realizado em 2019 e revela al-
guns planos para este ano.

Como você avalia o traba-
lho realizado na administra-
ção do clube em 2019?

Minha avaliação é muito
positiva. Com a ajuda do Con-
selho Deliberativo, da Comis-
são de Obras, dos diretores e
dos nossos colaboradores,
além, é claro, dos associados,
conseguimos plantar boas se-
mentes e colher excelentes fru-
tos. Focamos muito na melho-
ria dos processos de gestão, e
para isso contamos também
com o auxílio de especialistas
no assunto. Aliás, temos recor-
rido a parcerias nas mais diver-
sas áreas para buscar empre-
sas e profissionais que nos au-
xiliem a encontrar soluções cri-
ativas, com custo dentro das
nossas possibilidades. Nesse
sentido, posso citar o serviço
de poda de grandes árvores e
de modernização e manuten-
ção do campo de futebol de
grama natural, só para ficar
em dois exemplos, mas vários
outros poderiam ser lembra-
dos. Acredito que fizemos tam-
bém um bom trabalho em rela-
ção aos eventos sociais e às
modalidades esportivas. Pelo
menos temos recebido um
feedback muito animador dos
nossoclubinos.

Por que você aceitou o de-

safio de continuar à frente da
direção nossoclubina em
2020?

Porque recebi o apoio dos
mais variados setores da fa-
mília nossoclubina e, princi-
palmente, da minha esposa,
Milene, e do meu filho, Lui. En-
tendi que tínhamos implan-
tado uma gestão que merecia
mais um ano de maturação. Ti-
vemos muitos acertos e tam-
bém aprendemos com alguns
erros. Evoluímos bastante em
2019 e considerei que esse
projeto precisava continuar,
até para que o próximo presi-
dente possa encontrar um
clube mais bem estruturado e
alcance resultados ainda me-
lhores.

Qual será seu principal ob-
jetivo neste ano?

Sem dúvida, trazer novos só-
cios para o Nosso Clube. Temos
um clube com uma infraestru-
tura incrível, admirada por to-
dos que a conhecem. Vamos
continuar buscando ressaltar
que ser sócio de um paraíso co-
mo o nosso é mais acessível do
que muita gente imagina. No
ano passado, lançamos uma
campanha com o slogan “Na
ponta do lápis, você só tem a
ganhar” para mostrar que ser
sócio do clube é muito compen-
sador. Se se levar em conta o
que se gasta com academia,
outras modalidades esportivas
e eventos por aí, pode fazer a
conta que vai ver que ser um
nossoclubino vale muito a pena.

É fato que a agenda de e-
ventos do Nosso Clube foi bas-
tante movimentada no seu

primeiro mandato. O que os
associados podem esperar pa-
ra este ano?

De fato, é consenso que nos-
sa agenda de eventos em 2019
foi bastante agitada. Temos
uma Comissão de Eventos e
Comunicação, formada por
membros de várias áreas, que
trabalhou muito para promo-
ver atividades para os mais
diferentes públicos. E essa
equipe já começou 2020 com
gás total, propondo a continui-
dade dos eventos que deram
certo e a organização de outros
mais. Os nossoclubinos podem
aguardar que vem muita coisa
boa por aí!

Em relação aos esportes,
qual será sua linha de atuação?

Vamos seguir o modelo que
deu certo em 2019, oferecendo
as melhores condições para to-
das as modalidades prestarem
um bom serviço aos associados
e também para organizarem
eventos internos e participa-
rem de competições. O nosso
foco principal será sempre
fomentar o esporte entre as
crianças e os jovens, mas a-
brindo possibilidades para que

todas as idades se animem a
praticar atividades físicas, que,
como todos sabem, são funda-
mentais para a saúde física e
mental, para se socializar e
fazer amigos.

Na parte de infraestrutura
do clube, muitas melhorias
também aconteceram em

2019. Será possível continuar
com esse trabalho em 2020?

A situação para os clubes, de
um modo geral, não está boa.
Vemos muitos clubes tradicio-
nais, inclusive em Limeira, fe-
charem as portas. A crise eco-
nômica e a estrutura oferecida
pelos condomínios podem ter
a ver com isso. Então, seguire-
mos com os pés no chão, mas
sempre em busca de oferecer-
mos a melhor estrutura para os
sócios. Como disse antes, te-
mos que ser criativos e buscar
parcerias para isso. Assim, va-
mos fazer tudo que estiver ao
nosso alcance para que nossas
dependências sejam cada vez
melhores, trazendo nossos as-
sociados para o dia a dia do clu-
be e buscando aumentar a fa-
mília nossoclubina.

A diretoria firmou uma par-
ceria com a Integra, empresa
júnior de gestão da Unicamp,
para traçar os planos a serem
seguidos neste ano. Que resul-
tados você espera desse pro-
jeto?

Claro que nossas experiên-
cias no campo profissional e na
gestão do Nosso Clube nos
apontam alguns caminhos a
serem seguidos. Mas busca-
mos ter embasamento cientí-
fico para tomarmos as deci-
sões neste ano. Queremos sa-
ber, sem “achismos”, o que o
associado espera do clube, o
que o ex-sócio necessita para
voltar, como o não sócio enxer-
ga o Nosso Clube. Enfim, ter
uma noção exata de que dire-
ção seguir para que o clube que
amamos seja cada vez maior
e melhor para todos nós.

Sérgio e a
esposa, Milene

Queremos
saber, sem

“achismos”,
o que o

associado
espera

do Nosso
Clube

Sérgio Boni, presidente



Mulheres na direção
Participação feminina no comando das ações nossoclubinas ganha cada vez mais força

Tendência que começou a
se desenhar em 2019, a par-
ticipação feminina na admi-
nistração do Nosso Clube vem
se consolidando em 2020. Ao
anunciar os membros da dire-
toria que irão auxiliá-lo na ad-
ministração do clube neste
ano, durante a cerimônia em
que foi reeleito para a presi-
dência do clube, em 14 de
dezembro, Sérgio Ricardo Bo-
ni listou os nomes de quatro
mulheres que passaram a
ocupar cargos diretivos: a ad-
vogada Fernanda Grotta Ja-
con, a jornalista Junia Mariano
Rodrigues Pereira, a educado-
ra Patrícia Pascon Souto Tan-
credo e a publicitária Denise
Capece Coelho de Souza.

Todas são mães, associadas
há muitos anos e frequenta-
doras assíduas do Nosso Clu-
be. Também têm em comum,

Fotos: Divulgação

a partir de 2020, o desafio de
ajudar a traçar os destinos
nossoclubinos. “Acho impor-
tante ter mulheres na direto-
ria para compartilhar suas ex-
periências e contribuir com
seus conhecimentos em prol
do clube e de seus associa-
dos”, diz a consultora jurídica
Fernanda, nossoclubina desde

que nasceu. “Vamos agregar
uma nova visão de trabalho e
planejamento nas ações do
clube”, concorda Patrícia, di-
retora de Tênis, que também
é sócia desde que veio ao
mundo.

Denise, diretora de Vôlei,
tem opinião semelhante. “Pa-
ra uma instituição ser bem su-

cedida, precisa de ambas as
visões”, defende. “Vejo com
grande alegria a participação
de mulheres na diretoria do
Nosso Clube”, emenda a ora-
dora Junia. “Não se trata de
quotas, mas sim de reconheci-
mento por nossa experiência
e potencial em somar esfor-
ços para contribuir com os
trabalhos que já estão sendo
desenvolvidos”. E a jornalista
prossegue: “A mulher tem vo-
cação e força para assumir no-
vos desafios. Acredito muito
na energia desta nova dire-
toria, que está disposta a tra-
balhar”.

Iniciando o trabalho nas su-
as funções, as diretoras co-
meçam a se acostumar, cheias
de disposição, com o dia a dia
da administração nossoclubi-
na. “Estou encarando esse de-
safio com entusiasmo”, anun-

cia Fernanda. “É motivador”,
reforça Patrícia, que adianta
que vai focar seu trabalho no
Departamento de Tênis nas
crianças. Denise diz que vai
seguir o mesmo caminho no
Departamento de Vôlei.

“Quero ver bastante crian-
ça começando a treinar vôlei”,
idealiza. “Acredito no poder
que o esporte tem de melho-
rar a saúde, a concentração e
de afastar dos maus hábitos”.
“Acredito que 2020 será um
ano de grandes conquistas pa-
ra nós”, resume Junia.

O presidente Sérgio Boni
ressalta que a participação fe-
minina só tende a crescer na
administração nossoclubina.
“Estamos plantando uma se-
mente que, com certeza, vai
render excelentes frutos em
curtíssimo prazo”, prevê o
mandatário nossoclubino.

Com o objetivo de apoiar o
direcionamento de sua gestão
em bases científicas, o Nosso
Clube contratou a Integra
Consultoria em Engenharia e
Gestão, empresa-júnior da
Unicamp, para dar susten-
tação às ações da Diretoria
Executiva nos próximos me-
ses. A iniciativa visa oferecer
um clube cada vez mais com-
pleto e atrativo, alcançando
um crescente índice de satis-
fação dos associados e bus-
cando aumentar ainda mais a
família nossoclubina, com o
ingresso de novos sócios.

A Integra é gerida por alu-
nos de graduação da Unicamp
de Limeira, que contam com
orientação de professores
doutores e com a infraestru-
tura da Universidade para que
seus projetos garantam total
qualidade. Atuando desde
2009, a empresa tem mais de
50 projetos em seu portfólio,

Empresa da Unicamp
fundamenta ações do clube

incluindo vários cases de su-
cesso. Inicialmente, a empre-
sa realizará uma pesquisa
junto aos associados para me-
dir seu grau de satisfação com
o clube e seus principais an-
seios. Na sequência, ex-sócios
e não sócios também serão

ouvidos para que seja possível
traçar um painel bastante
completo e diversificado de
como as atividades nossoclu-
binas são avaliadas, e que
também forneça subsídios
para ações a serem tomadas
num futuro próximo.

Integra vai ajudar o
clube a medir o grau
de satisfação dos
nossoclubinos

O Nosso Clube não aplicará qualquer reajuste sobre as men-
salidades que os associados pagarão em 2020, a despeito da
inflação registrada no ano passado. A Diretoria Executiva entende
o momento econômico pelo qual passa o país e, em atitude
inédita, que conta com a anuência do Conselho Deliberativo,
optou por manter os valores atualmente aplicados: R$ 299,00
para os títulos familiares e R$ 149,50 para os títulos individuais.
Com isso, a direção  se mantém alinhada ao seu objetivo de
prestigiar os associados em dia com as mensalidades, incentiva
aqueles que pretendem regularizar suas situações e busca tornar
o clube ainda mais atrativo para não sócios que têm o interesse
de fazer parte da família nossoclubina.



Entre 56 entidades partici-
pantes, o Nosso Clube ficou
com a 5ª colocação no quadro
de medalhas da 3ª Super Copa
São Paulo de Verão para Na-
dadores Vinculados, que a-
conteceu de 6 a 8 de dezem-
bro, no clube Mocoquense, em
Mococa. Um total de 971 atle-

Ótimo resultado na Super Copa

Natação

tas esteve presente nas dispu-
tas, realizadas em piscina de 50
metros. Os nossoclubinos
foram representados por 27
nadadores, que conquistaram
11 medalhas de ouro, 7 de
prata e 10 de bronze, além de
um quarto lugar e um quinto.
Vale lembrar que, nesta com-

petição, a premiação para a
ctegoria petiz contempla até o
5º colocado. As técnicas res-
ponsáveis foram Eliane Alte-
mari e Camila Alves. A natação
nossoclubina conta com apoio
de Colégio Acadêmico, Engep,
Esaú Peças para Carretas e Dr.
Kleber Baptistella.

Nadores
nossoclubinos
em Mococa

A equipe Limeira Máster/
Alman conquistou a 5ª coloca-
ção geral no Campeonato Pau-
lista Máster de Verão de Nata-
ção, que a Federação Aquática
Paulista (FAP) realizou no Clu-
be de Campo de Piracicaba, no
dia 14 de dezembro. A compe-
tição, que premia com meda-
lhas até o 6º colocado de cada
prova, reuniu 417 atletas de 40
equipes. Com 31 nadadores, os
limeirenses conquistaram 57

medalhas, sendo 12 de ouro, 12
de prata, 13 de bronze e 20 de
4º a 6º lugares. A Limeira Más-
ter/Alman ficou com a 5ª posi-
ção tanto no masculino quanto
no feminino. O comando foi
dos técnicos Glauco Casimiro,
Robison Possatto, Camila Nas-
cimento e Júlia Passero. A Li-
meira Máster/Alman conta
com apoio do Nosso Clube e
da Prefeitura Municipal de Li-
meira.

Máster fica com a 5ª
colocação no Paulista

Limeira Máster em Piracicaba

Irrigação automatizada
Campo de grama natural passa por revitalização para manter qualidade o ano todo

O campo de futebol de
grama natural do Nosso Clube
está passando por uma com-
pleta revitalização. Uma obra
conduzida pela BRK Ambi-
ental, concessionária res-
ponsável pelos serviços de á-
gua e esgoto de Limeira, pro-
videnciou a modernização de
um trecho da rede entre a rua
Boa Morte e a avenida Ana Ca-
rolina, que passa sob o grama-
do. A canalização do esgoto ali
existente é bastante antiga e
provocava afundamento no
solo, assim a BRK decidiu pela
substituição por um encana-
mento mais eficiente.

Após a conclusão dessa o-
bra, foi retomado o projeto
para garantir a qualidade da
grama durante todo o ano.
Nesse sentido, o presidente
do Nosso Clube, Sérgio Boni,

firmou uma parceria com o
engenheiro agrônomo pós-
graduado em Gerenciamento
Ambiental Richard Drago, pro-
prietário da Green Paisagismo
e Meio Ambiente, que há al-
guns meses assumiu o trabalho
de manutenção do campo.

Além disso, outra parceria,
com a Suproser Irrigação,
permitirá a instalação de um
sistema fixo de irrigação au-
tomatizada, que vai utilizar
aspersores escamoteáveis,
como aqueles dos campos
profissionais. Os aspersores
ficarão enterrados a uma
profundidade na qual não
causam problemas aos espor-
tistas e seu funcionamento
será controlado para irrigar o
campo uniformemente, no
período noturno, economi-
zando água e liberando a área

para práticas esportivas du-
rante o dia.

“A automação faz com que
o sistema aplique exatamente
o que está programado, eco-

nomizando energia e água,
tornando o processo inteli-
gente e sustentável”, explica
Alexandre Gaib, sócio-pro-
prietário da Suproser. “Ainda

será instalado um sensor
climático, que, ao receber
uma determinada quantidade
de chuva, impede que o sis-
tema entre em funcionamen-
to”. Segundo Gaib, esse mes-
mo sensor ainda detecta a
temperatura e a insolação que
o gramado está recebendo e
reprograma automaticamen-
te o controlador de irrigação,
o que pode gerar uma econo-
mia de até 30% no consumo
de água, além de manter as
condições de desenvol-
vimento do gramado em nível
ótimo. “O objetivo é resolver-
mos o problema de modo de-
finitivo, para contarmos com
um campo em excelentes
condições de uso para nossos
associados durante o ano in-
teiro”, afirma o presidente
Sérgio Boni.

Sistema similar ao
que está endo

implantado no
Nosso Clube

Fotos: Divulgação
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A equipe sub-12 do Nosso
Clube conquistou o título da
Série Prata do campeonato
2019 da Associação Regional
de Basquete (ARB). Na deci-
são, disputada no dia 30 de
novembro, os nossoclubinos
venceram o Cristóvão Colom-
bo, de Piracicaba, por 64 a 31.
Na semifinal, o time havia pas-
sado por Americana. Defen-
deram o sub-12 Alisson Si-
queira, André Cardoso, André
Gava, Davi Zorzetti, Felipe Sil-
lmann, João Pedro Mendes,
João Guilherme Campos, João
Guilherme de Souza, Lucas
Kühl, Lucas Arnosti, Lucas Ja-

Campeões recebem o troféu
do presidente Sérgio Boni

Vice-campeões são
premiados por Rodrigo

Novaes, diretor de Futebol

O Nosso Clube foi campeão
da Série Ouro do Campeonato
2019 da Associação Regional
de Basquete (ARB). No dia 30
de novembro, no Ginásio Dr.
Waldomiro Francisco, a equi-
pe venceu o Clube de Campo
de Piracicaba por 88 x 76 para
assegurar o troféu, coroando
um ano cheio de conquistas,
com 19 vitórias em 26 jogos
disputados. O time havia ter-
minado em 1º lugar a fase
classificação da competição e
confirmou o favoritismo nos
playoffs. Além da conquista
coletiva, os nossoclubinos co-
memoraram seus destaques
individuais. O técnico Telmo

Oliveira foi eleito o melhor
treinador do campeonato e
Rodrigo Scherrer compôs a
seleção da competição. Ele e
Matheus Turqueti disputaram o
Jogo das Estrelas em São Paulo.
O sub-15 também foi campe-
ão do Torneio Interligas, dis-
putado no Nosso Clube, con-
tra Cravinhos, Sorocaba e Jun-
diaí. E ficou com a 4ª coloca-
ção entre os Melhores do In-
terior, atrás apenas de Franca,
Bauru e Instituto Chuí.

Na categoria sub-16, o Nos-
so Clube disputou a Série
Bronze do campeonato da Fe-
deração Paulista de Basquete
(FPB) e terminou na 3ª coloca-

ção, atrás de Corinthians, São
José e Overtime. O nossoclu-
bino José Santana Júnior foi
eleito para a Seleção de Ouro
e terminou a disputa como 3º
maior cestinha. O time sub-17
jogou a Série Prata da FPB, da
qual foi vice-campeão, per-
dendo a final para São José.
José Santana Júnior brilhou
também nessa categoria, sen-
do escolhido o melhor joga-
dor do quadrangular final.

As categorias sub-16 e sub-
17 também são comandadas
pelo técnico Telmo. O basque-
te do Nosso Clube tem apoio
de Medical, Sicredi, Café Kühl
e Prefeitura de Limeira.

Sub-15 vence a Série Ouro
Nossoclubinos superaram piracicabanos para coroar um ano cheio de conquistas

Basquete

con, Lucas Roque, Vincenzo,
Otávio Berto e Ben-Hur Filho.

Na categoria sub-13, o
Nosso Clube ficou com a 4ª
colocação da Série Prata. Dis-
putaram o campeonato os a-
tletas Jefter Crivelaro, Nícolas
Varga, Gabriel Cubas, Pedro
Gardinal, Isaac de Freitas, En-
zo Spagnol, Yuri Baltazar, Gio-
vani Dapolito, Pedro Bertasso,
João Pedro Martino, Anthony
Goerino, Davi Moura, Ettore
Gabatore, Gabriel Bucci e
Robert dos Santos. Anthony
Goerino foi escolhido para a
Seleção de Ouro da compe-
tição. Na sub-14, os nossoclu-

binos terminaram no 4º lugar
da Série Ouro, com os atletas
Enrico Aguiar, Leonardo de
Paula, Renan de Campos, Bru-
no Duarte, Pedro Terossi,
Tiago Ramos, Eric Shults Fi-
gueiredo, Luís Fernando Pe-
reira, João Vítor Dias, José Vic-
tor Fonseca, Henrique Delga-
do, Gabriel Araújo, Pablo
Roveda e João Gabriel Gracio-
li. João Vitor Dias compôs a
Seleção de Ouro do campeo-
nato. A Comissão Técnica das
equipes sub-12, sub-13 e sub-
14 é formada por Yura Sato,
Lucas Joaquim, Cauê Goi e Le-
andro Adorno.

Equipe sub-12 fica com o título da Série Prata

Bocha

Equipe
sub-15

Equipe
sub-12

O Nosso Clube se sagrou
vice-campeão da Série Prata
do Campeonato Metropolita-
no de Bocha - Região Campi-
nas. A decisão contra o Sayão,
de Araras, aconteceu no dia

30 de novembro, nas canchas
neutras de Valinhos. No pla-
car, 3 a 1 para os ararenses.
Para chegar à final, os nosso-
clubinos haviam eliminado
nas semifinais o Piracicaba
Rec. Sul com duas vitórias por
3 a 2. O Sayão despachara
Cordeirópolis, que acabou na
3ª colocação. Na Série Ouro,
o título ficou com o Jardim Eu-
lina Hortolândia, que venceu

a Internacional de Limeira por
3 a 0. A competição contou
com a participação de 10 e-
quipes. Aquelas que termi-
naram a 1ª fase, quando todas
se enfrentaram , entre a 1ª e
a 4ª posições, disputaram a
Série Ouro. Em 5º lugar, o
Nosso Clube foi para a Série
Prata, juntamente com as e-
quipes que ficaram entre a 6ª
e a 8ª colocações.

Nosso Clube é
vice-campeão
no Metropolitano

Nossoclubinos
em Vainhos


