


Um novo ano começa e,
com a chegada de 2020, a-
calentamos a expectativa
de tempos melhores. No
Nosso Clube, porém, não es-
peramos as crises passarem.
Procuramos trabalhar com
criatividade e competência
para combater seus efeitos.
E assim foi em 2019, quan-
do nos preocupamos sobre-
tudo em dar novas diretri-
zes à gestão do clube e, cla-
ro, em tornar nossas ativi-
dades sociais e esportivas
cada vez mais atrativas, cati-
vando nossos associados e
atraindo novos membros
para a família nossoclubina.
Uma medida importante que
tomamos foi a contratação
da Integra, uma empresa jú-
nior de gestão que conta
com toda estrutura da Uni-
camp, para nos ajudar a tra-
çar um norte para os próxi-
mos anos. Queremos saber
o que sócios, ex-sócios e não
sócios pensam do Nosso Clu-
be e o que esperam das nos-
sas ações. Temos a certeza
de que será um trabalho que
dará muitos e bons frutos no
ano que vai começar, e que
plantará sementes para um
futuro ainda melhor.

Em busca
de bons
frutos



Duas semanas de muita diversão aguardam pelas crianças no Nosso Clube em janeiro

As Super Férias vêm aí!

As crianças terão duas
semanas repletas de diver-
são em janeiro no Nosso Clu-
be. As Super Férias 2019 vão
trazer muitas atrações, inclu-
indo esportes, jogos pré-des-
portivos, recreação, ativida-

Cabeça de
Mamute

des coletivas, gincanas, brin-
cadeiras na piscina e muito
mais. Tudo com o acompa-
nhamento de recreadores da
Recriando.

As atividades acontecerão
de 13 a 17 e de 20 a 24 de ja-

neiro, das 13h30 às 17h30. En-
trada a partir das 13 horas, ex-
clusivamente pelo Salão So-
cial. Haverá turmas para duas

Janeiro vai ter muita música
ao vivo no Nosso Clube, com
a continuação das edições es-
peciais do Recanto Musical,
iniciadas em dezembro, às
sextas à noite, e também com
as Tardes de Verão, aos sába-
dos à tarde. A cada semana, o
som ao vivo de variados rit-
mos vai levar muita animação
para o clube. Sertanejo, pop,
rock, samba, todos os gostos
vão ser contemplados com
essa programação diferencia-
da. O Recanto Musical Espe-
cial acontecerá no seu local
tradicional, o Nosso Bar, nos
dias 3, 10, 17 e 24 de janeiro,

Recanto Musical Especial e
Tardes de Verão em janeiro

sempre com início às 19h30.
E, encerrando essa agenda,
haverá no dia 24 uma balada
com o DJ Freeway na La Chou-
ette para maiores de 12 anos,
em ambiente saudável, sem
venda de bebidas alcoólicas.
A entrada será gratuita para
associados do clube, e não
sócios poderão participar
adquirindo convites, que
custam R$ 15,00 no 1º lote.

Para as crianças, muita di-
versão com as brincadeiras
que os recreadores da Recri-
ando vão promover. As Tardes
de Verão, aos sábados, serão
realizadas junto às piscinas, a

partir das 15 horas, aprovei-
tando toda a infraestrutura do
parque aquático nossoclubino
na época mais quente do ano.

Agenda

RECANTO MUSICAL

Sextas, 19h30
Dias 3, 10, 17 e 24

TARDES DE VERÃO

Sábados, 15h
Dias 4, 11, 18 e 25

faixas etárias, de 4 a 6 anos e
de 7 a 12 anos, com um crono-
grama específico para cada
uma delas. As inscrições, com
lanche incluso, podem ser

feitas com desconto até 9 de
janeiro, tanto para associa-
dos quanto para não sócios.
Valores e outras informações
na secretaria do clube.



Nova diretoria toma posse
Empresário Sérgio Boni continuará no comando das atividades nossoclubinas em 2020

Em cerimônia realizada no
dia 14 de dezembro, o em-
presário Sérgio Ricardo Boni
tomou posse como presiden-
te da Diretoria Executiva do
Nosso Clube para o mandato
que vai de 1º de janeiro a 31
de dezembro de 2020. Ele ha-
via sido reeleito pelo Conse-
lho Deliberativo em assem-
bleia ocorrida no dia 11 de no-
vembro. Durante o evento,
conduzido pelo presidente do
conselho, Renato Castro de Al-
meida, Boni apresentou os
membros da diretoria que irão
auxiliá-lo na administração do
clube no próximo ano.

Em seu discurso, o presi-
dente fez um balanço do man-
dato de 2019, destacando os
eventos sociais para os mais
diversos públicos, o incentivo
às modalidades esportivas e o
forte empenho na melhoria
dos processos de gestão. Ele
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também apresentou algumas
metas propostas para 2020 e
agradeceu aos conselheiros
pela oportunidade de conti-
nuar à frente do comando das
atividades nossoclubinas.

Boni ainda ressaltou a im-
portância do esforço dos dire-
tores, em suas respectivas á-
reas, para o sucesso alcançado
na gestão do clube neste ano,
e fez um emocionado agrade-
cimento à sua família, em es-
pecial à esposa Milene e ao fi-
lho Lui, pelo apoio incondicio-
nal durante todos os momen-
tos de sua administração. Ao
final, houve uma confraterni-
zação entre os novos diretores
e os conselheiros do Nosso
Clube.

Veja mais fotos e a relação
completa dos diretories no

site www.nossoclube.com.br



Formatura do curso de dança
Professor Alexandre Seregati formou mais uma turma de alunos no Nosso Clube

O Nosso Clube promoveu
no dia 30 de novembro, no Sa-
lão Social, o baile de encerra-
mento do curso de dança de
salão ministrado pelo profes-
sor Alexandre Seregati. O e-
vento reuniu os casais que
frequentaram as aulas desde
agosto e foi aberto a todos os
interessados. A animação foi
da banda Starlight e o cardápio
do jantar teve várias opções.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Clube comemora 86 anos
Muitas atividades marcaram a data, incluindo a chegada do Papai Noel e roda de samba

Uma programação especial
comemorou os 86 anos de
fundação do Nosso Clube no
dia 7 de dezembro. As ativida-
des foram abertas com uma
missa em Ação de Graças pela
data, que teve a participação
do Nosso Coral. Depois, acon-
teceu o tradicional “Parabéns
a você”, com distribuição de
bolo. E, para alegria da crian-
çada, o Papai Noel fez a sua
esperada visita ao clube nesse
dia. Depois, brinquedos na
piscina mantiveram o pique
da garotada em alta. E para os
adultos a animação foi garan-
tida com uma roda de samba
na área das piscinas.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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O Ranking de Tênis Mascu-
lino Adulto 2019 do Nosso
Clube chegou ao seu final no
dia 23 de novembro, com as
finais das Séries A e A1. A Série
B já havia tido a decisão no dia
9 de novembro. Um total de
44 jogadores, divididos nessas
três categorias, participou das
disputas. Integraram a série
principal, a A, os atletas classi-
ficados entre a 1ª e a 16ª colo-
cações do Ranking de 2018.
Na A1, estiveram aqueles po-
sicionados entre o 17º e o 32º
lugares. E a B reuniu os associ-
ados do 33º ao 44º lugares,
além daqueles que ingressa-
ram no ranking neste ano.

A competição teve início

Finais do Ranking
Tênis

em fevereiro. Na primeira
fase, em formato de quali-
fying, todos os tenistas joga-
ram entre si em suas respec-
tivas categorias, totalizando
35 partidas. Na segunda fase,
foram montadas três chaves,
uma para cada categoria, com
confrontos no sistema mata-
mata. Até as semifinais, os
jogos foram no formato de set
longo, até 9. As semifinais e a
final tiveram dois sets até 6.

O título da Série A ficou com
Rodrigo Milaré, tendo como
vice Daniel Melo. Na A1, Alex
Perison foi o campeão e Giulio
Arquires, o vice. E na Série B o
vencedor foi Enzo Tank e o 2º
colocado foi Klinger da Silva.

O Nosso Clube teve um grande de-
sempenho no Campeonato Paulista Petiz
de Verão, disputado no Corinthians, em
São Paulo, de 29 de novembro a 1º de
dezembro. Oito nossoclubinos estiveram
na competição, que teve a participação
de 463 atletas de 39 entidades. Esse
evento premia até o 8º colocado nas
provas individuais e até o 3º lugar nos
revezamentos. Os nadadores do Nosso
Clube conquistaram o 1º lugar duas vezes;
o 2º lugar, quatro; o 3º lugar, uma; o 4º
lugar, duas; o 5º lugar, uma; o 6º lugar,
duas; o 7º lugar, duas; e o 8º lugar, três.
O técnico responsável foi Glauco Casi-
miro.

Grande desempenho no Paulista Petiz de Verão

Quatro atletas representaram o Nosso Clube no
Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Nata-
ção de Verão - Troféu Maurício Bekenn, que foi dis-
putado em Porto Alegre, de 19 a 23 de novembro.
O destaque da equipe foi Luca Chanquette Quirino,
que ficou com a 8ª colocação nos 200m costas.
Também estiveram nas disputas, que contou com
677 nadadores inscritos, as nossoclubinas Clara
Altemari Montezuma, Luísa Altemari Montezuma
e Sofia Alves do Nascimento. A técnica responsável
foi Eliane Altemari.

Nossoclubinos no Brasileiro Infantil no RS

A equipe de natação do Nosso Clube conta com apoio de Colégio Acadêmico,
Engep, Esaú Peças para Carretas e Dr. Kleber Baptistella

Natação

Representada por 28 atletas, a
equipe Limeira Máster/Alman
trouxe 48 medalhas, sendo 11 de
ouro, 19 de prata e 18 de bronze,
da 13ª Copa Ribeirão Preto Máster
de Natação, realizada no dia 23 de
novembro. A competição foi válida
como 8ª etapa do Circuito UNAMI
(União da Natação Máster do Inte-
rior) de 2019 e reuniu 429 nadado-
res de 29 agremiações. Na catego-
ria Principal, a Limeira Máster/Al-
man ficou com a 3ª posição tanto
no masculino quanto no feminino.
Na contagem geral, levando em
conta também os resultados da
categoria Principiante, a equipe
terminou em 5º. O comando foi
dos técnicos Glauco Casimiro, Robi-
son Possatto, Camila Nascimento
e Júlia Passero. A Limeira Máster/
Alman conta com apoio do Nosso
Clube e da Prefeitura Municipal
de Limeira.

Limeira Máster tem boa campanha em RP

Viviane Guerra
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Rodrigo Milaré (centro),
campeão da Série A

Daniel Melo (dir.),
vice-campeão da
Série A

Alex
Perison,
campeão
da A1

Giulio Arquires,
vice da A1

Enzo Tank, campeão
da Série B

Klinger
da
Silva,
vice da
Série B
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Com altas doses de emo-
ção, a final do Campeonato de
Futebol Máster do Nosso Clu-
be do 2º semestre de 2019 foi
disputada no dia 30 de no-
vembro. De um lado, Águia
Tur/New Joy Imports, que ter-
minou a fase de classificação,
quando todos os times se en-
frentaram, na 3ª colocação.
Do outro, o Velhos Amigos,
grande surpresa que, após
terminar a etapa inicial no 8º
lugar, eliminou o Ômega Soft-
ware, líder e favorito, nas quar-
tas de final.

Em jogo muito disputado e
equilibrado, que teve abertu-
ra da Corporação Musical Ar-
thur Giambelli, os finalistas
empataram em 1 a 1. Bozó
anotou para a Águia Tur/New
Joy Imports no 1º tempo, mas
Terrão deixou tudo igual na se-
gunda etapa. Assim, a decisão
foi para os pênaltis. E, por 3 a
2, a Águia Tur/New Joy Im-
ports levantou o troféu, que
foi entregue pelo presidente
do Nosso Clube, Sérgio Boni.

Os campeões jogaram com
Fernando Milanês, Rogério,
Bozó, Leandro, Adriano, Lean-
dro Giacomelli, David Zonta,
Joly, Jefinho, Du Iversen, Stet-
son e Rambo. Os vices form-
aram com Bizuca, Sandro Go-
mes, Guidini, Terrão, Marcelo
Zeferini, Recco, Enrico, Willi-
am, Du Rigo, Sidney, Robinho,
Quati e Júlio Corintiano. O
árbitro foi Patrick Amaral.
Também receberam troféus
Renato Sampaio (Dario Ro-
meu/Palmeira Motors), arti-

Águia Tur vence
no futebol máster

Em final com altas doses de emoção, campeões venceram
o Velhos Amigos nos pênaltis para ficar com o título

lheiro da competição, com 25
gols anotados, e Juninho Car-
doso (Picanha Grill), goleiro
menos vazado, com 20 gols
sofridos.

Nas semifinais, o Velhos
Amigos havia vencido a Plas-
ticor por 7 a 4 enquanto a
Águia Tur/New Joy Imports
vencera o Dario Romeu/Pal-
meira Motors por 4 a 2. Nas
quartas, além de o Velhos A-
migos ter eliminado o Ômega
Software, a Águia Tur/New Joy
Imports desclassificou o Peixe
Prego (6º), a Plasticor (5º) dei-
xou para trás o Cachorro Doi-
do (4º) e o Dario Romeu/Pal-

meira Motors (2º) venceu o
Picanha Grill (7º). Unimed (9º)
e Marmoraria Pedra da Ilha
(10º) não se classificaram para
as quartas.

Neste campeonato, foi
permitida a participação de a-
tletas com mais de 39 anos.
Os goleiros puderam ter a
partir de 35 anos. As equipes
foram formadas por sorteio
dirigido. Ao final da grande
decisão, que teve transmissão
ao vivo de Edmar Ferreira pelo
Rápido no Ar, houve confra-
ternização entre todos os
atletas com churrasco e roda
de samba.

O Campeonato de Futebol
Máster do Nosso Clube do 1º
semestre de 2020 já está a-
ceitando inscrições. Podem
participar associados nasci-

Campeonato do 1º semestre já aceita inscrições
dos até 1971. Os goleiros po-
dem ter nascido até 1980. As
inscrições são individuais e de-
vem ser feitas na secretaria do
clube ou com os professores do

departamento até o dia 16
de janeiro, com taxa de R$
15,00. Os times serão defini-
dos por sorteio dirigido. A
competição inicia em fevereiro.

Bastaram 10 meses atuan-
do no basquete do Nosso Clu-
be para que Lucas Molina, ar-
mador de 16 anos e 1,87m de
altura, despertasse interesse
no gigante espanhol Barcelo-
na. Convidado a integrar a
equipe da categoria júnior do
clube catalão, ele já está mo-
rando em Lloret de Mar, cida-
de que abriga umas das bases
do Barça. Por enquanto, segue
se adaptando na companhia
do pai, e logo se mudará para
o alojamento dos atletas.

Natural de Santos, Lucas
chegou ao Nosso Clube em ja-
neiro de 2019 para passar pela
peneira para o time sub-16.
Aprovado pelo técnico Telmo
Oliveira, vinha disputando
com destaque o Campeonato
Paulista da categoria. Suas
atuações chamaram a aten-
ção dos europeus, que fizeram
a irrecusável proposta para jo-
gar na Espanha, onde dispu-
tará a Liga da Catalunha.

Em julho, os espanhóis en-
traram em contato com o pai
de Lucas, mas o atleta optou
por ficar em Limeira até o final
do ano. “Além de ter amadu-

Nossoclubino vai
para o Barcelona

Basquete

recido muito por morar longe
dos meus pais, o Telmo e a
estrutura do Nosso Clube aju-
daram muito na minha evolu-
ção”, conta o armador, que já
conhecia a fama do basquete
limeirense e resolveu se mu-
dar para a cidade para “en-
frentar novos desafios”.

Na modalidade desde os 10
anos, o jogador agora vai se
adaptando ao estilo de jogo
espanhol, que considera mais
rápido e agressivo que o bra-
sileiro. E alimenta a cada dia
o sonho de jogar em alto nível
para conseguir um lugar na
Liga Espanhola ou na NBA. “E
tenho um sonho de criança de
um dia representar o meu país
na Seleção Brasileira”, revela.

Para os garotos que se es-
forçam a cada dia nos treinos,
Lucas deixa um recado: “Mes-
mo que pareça difícil, não
desista nunca. Sempre use a
dificuldade para treinar mais
e se impor mais aquilo que
você sonha”.

O basquete do Nosso Clu-
be tem apoio de Medical, Si-
credi, Café Kühl e Prefeitura
de Limeira.

Campeões recebem o troféu
do presidente Sérgio Boni

Vice-campeões são
premiados por Rodrigo

Novaes, diretor de Futebol

Lucas
arremessa

em jogo pelo
Nosso Clube


