


Há alguns meses, quan-
do decidimos retomar as
edições impressas do Nos-
so Boletim, após um perío-
do em que nosso informa-
tivo esteve disponível so-
mente na versão virtual,
concordamos que o “jor-
nalzinho” do Nosso Clube,
como ele é carinhosamen-
te chamado, abriria bastan-
te espaço para as fotos.
Nesta edição, metade das
páginas é dedicada a elas,
trazendo momentos dos
vários eventos que realiza-
mos nas últimas semanas.
O Nosso Boletim serve co-
mo um documento que re-
gistra as atividades do clu-
be. E nada melhor que es-
ses registros contenham
nossos associados alegres
no Nosso Clube, seja no
Recanto Musical, seja nos
eventos de dança de salão,
seja nas iniciativas toma-
das pelo pessoal do espor-
te. Para as notícias comple-
tas, temos nosso site, cons-
tantemente atualizado.
Aqui, neste boletim, com
pouco texto e muita ima-
gem, imprimimos a alegria
que é fazer parte da famí-
lia nossoclubina.

Alegria
registrada
em fotos



Rock Fest terá 6
bandas em 2 dias
Evento será realizado na noite do dia 13 e à tarde no dia 14

Nos períodos de 16 a 20 e
de 23 a 27 de julho, acontece
mais uma edição das Super-
férias do Nosso Clube. Serão
duas semanas repletas de
brincadeiras, esportes, gin-
canas, oficinas e muito mais,
tudo com o acompanhamen-
to de monitores especializa-
dos. As atividades ocorrerão
sempre das 13h30 às 17h30.

Podem participar crianças
de 4 a 12 anos, inclusive não
sócias, que serão divididas
em duas turmas, de acordo
com a idade. Para cada uma
delas, haverá atividades con-
dizentes com suas respecti-
vas faixas etárias. É possível
optar por participar de toda
a programação, de apenas

Superférias: muita
diversão em julho
Haverá brincadeiras, esportes e

muito mais entre 16 e 27 de julho

Riffs de guitarra, vocais
potentes e baterias acele-
radas esperam pelos fãs de
rock no Nosso Clube nos
dias 13 e 14 de julho. Nes-
sas datas, acontecerá a
nova edição da Rock Fest,
que chega com novidades,
a começar pelo formato. O
evento contará com seis
bandas, que vão se apre-
sentar na noite do dia 13, a
partir das 19h30, e à tarde
no dia 14, com início mar-
cado para às 12 horas. O
som ao vivo vai rolar no so-
lário, junto às piscinas.

No primeiro dia da festa,
as bandas serão Sentras e

Radio Ativa, que focam seus
repertórios em clássicos do
rock nacional e internacional.
No segundo dia, Dear Jenny,
Nitrox, Garimpo e 80 Rock su-
birão ao palco, abrangendo
amplo panorama de tendên-
cias, que vão do pop aos gran-
des nomes do heavy metal.

Várias opções de alimen-
tação e bebidas e a partici-
pação de motoclubes da re-
gião completam as atrações
da Rock Fest. A entrada para
os associados do Nosso Clu-
be será gratuita. Não sócios
podem obter informações
sobre convites pelo telefone
3404-8466.

uma semana ou de somente
um dia.

Para quem se inscrever
até o dia 11 de julho, haverá
desconto na taxa, que inclui
lanche. Na primeira semana,
associados pagam R$ 80,00
para todos os dias e R$ 30,00
a diária. Para não sócios, os
valores são, respectivamen-
te, R$ 120,00 e R$ 50,00. Na
segunda semana, a diária
custa R$ 15,00 para associa-
dos e R$ 30,00 para não sóci-
os. A semana toda custa R$
50,00 para sócios e R$ 70,00
para não sócios.

As inscrições devem ser
feitas na secretaria do clube.
Mais informações pelo tele-
fone 3404-8466.



Uma ótima noite de dança
Evento com animação da banda Musical Arquivo garantiu muita diversão

Muita dança de salão e um
cardápio cheio de delícias fo-
ram as atrações do Jantar
Dançante que o Nosso Clube
promoveu no dia 26 de maio.
O evento aconteceu no Salão
Social, com animação da con-
corrida banda Musical Arqui-
vo. Com um repertório re-

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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cheado de clássicos de vári-
os ritmos além de sucessos
do momento, o grupo garan-
tiu ótimas danças durante a
noite.



Toda animação da Festa Junina
Arraiá nossoclubino teve muitas atrações em duas noites e três ambientes

A Festa Junina 2018 do
Nosso Clube, que teve mui-
tas atrações para todas as
idades, aconteceu nos dias 8
e 9 de junho, em três ambi-
entes. Em torno das piscinas,
as barracas ofereceram os
mais variados quitutes e be-
bidas. Na animação musical,
o som ao vivo ficou com as
bandas Parada Sertaneja e
Xote Xique. No Salão Social,
houve muitas atividades vol-
tadas às crianças, com brin-
quedos e brincadeiras. Na La
Chouette, o DJ Freeway co-
mandou baladas com o me-
lhor da música eletrônica. Fo-
ram duas noites de muita di-
versão para as milhares de
pessoas que compareceram.
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Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br



Clássicos de
várias décadas

Nossas Terças abrem espaço para a dança de salão

A edição do dia 29 de maio
das Nossas Terças do Nosso
Clube teve animação da ban-
da Chapadão, que apresen-
tou seu repertório compos-
to de clássicos de várias dé-
cadas e diversos ritmos, além
de muitos hits da atualidade.
Foram horas de muita diver-
são para quem curte uma
boa dança de salão.

Ponto de encontro
dos nossoclubinos

Sempre com música ao
vivo de qualidade, o Recan-
to Musical é um tradicional
ponto de encontro dos nos-
soclubinos nas noites de
sexta-feira. As delícias ofe-
recidas pelo Cebola & Salsa
Nosso Bar e as brincadeiras
da equipe de monitores
que divertem a criançada
são outras atrações duran-
te o ano todo. No dia 15 de
junho, a animação ficou por
conta da banda Rock You,
com sua seleção de clássi-
cos do rock e do pop.

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



GR
Mães vivenciam aulas das filhas em evento

No dia 19 de maio, as professoras de ginástica rítmica do Nosso Clube organizaram um
evento que reuniu as mães e as ginastas da modalidade para comemorar o Dia das Mães.
Nesse dia, as mães puderam vivenciar um pouco das aulas de suas filhas, além de se divertir
bastante. No final do evento, foi oferecido um café da manhã para todas as participantes.

COPA SP - Representada por 35 atletas, a equipe Nosso Clube/
Sesi terminou na 3ª colocação geral, entre as 50 entidades parti-
cipantes, da 12ª Copa São Paulo de Inverno para Nadadores Vin-
culados. A competição, que reuniu um total de 780 nadadores,
aconteceu na Associação Esportiva Mocoquense, em Mococa,
entre os dias 8 e 10 de junho.Os nossoclubinos conquistaram 28
medalhas, sendo 10 de ouro, 9 de prata e 9 de bronze.

PAULISTA PETIZ - Sete
atletas representaram
a equipe Nosso Clube/
Sesi, que tem apoio de
Colégio Acadêmico e
Engep, no Campeona-
to Paulista Petiz de In-
verno, realizado entre
os dias 15 e 17 de junho,
em Guaratinguetá. A
competição reuniu 363
nadadores de 35 enti-
dades.

Futebol
Categorias menores disputam
amistosos contra o Gran

O professor de futebol Bira, que comanda as categorias
menores do Nosso Clube, organizou no dia 16 de junho parti-
das amistosas contra o Gran São João. O objetivo foi desen-
volver o espírito competitivo das crianças e promover a
integração entre os jogadores dos dois clubes. Aconteceram
partidas em três categorias: 7 e 8 anos, 9 e 10 anos e 11 anos.
Entre as crianças de 7 e 8 anos, foram dois jogos, com uma
vitória para cada um: 2 a 0 para o Gran no primeiro e 3 a 1 para
o Nosso Clube no segundo. Nos times com atletas de 9 e 10
anos, os nossoclubinos venceram por 3 a 2. Na categoria de
11 anos, o Gran fez 3 a 2. Segundo Bira, muito mais importan-
te que os placares é incentivar as crianças a praticar esportes.
O Nosso Clube oferece aulas de futebol para crianças a partir
de 4 anos. Os dias e horários disponíveis podem ser consulta-
dos na secretaria e no site www.nossoclube.com.br.

Bira com parte
dos seus alunos

A equipe de ginástica rítmica do Nosso Clu-
be foi a representante de Limeira nessa mo-
dalidade nos Jogos Abertos da Juventude,
que aconteceram em Franca, entre os dias 25
e 28 de maio. A competição teve a participa-
ção de 26 municípios nas disputas da GR, sen-
do 15 na Categoria A e 11 na categoria B. As
nossoclubinas Melissa Giusti, Marcela Silva,
Ana Beatriz Domiciano, Luana Aparecida e
Pietra Vicentini, sob comando das técnicas
Bruna Antônio e Thais Di Cavallotti Zaniboni,
conquistaram a 6ª colocação no individual
geral e também individualmente nas provas
de mãos livres, bola, fita e maças.

Clube representa Limeira nos Jogos Abertos

Fotos: Divulgação

Natação

PINHEIROS - A atleta Ana Cla-
ra Rocha Ribeiro Genésio re-
presentou a equipe Nosso
Clube/Sesi, que tem apoio
de Colégio Acadêmico e En-
gep, na 2ª etapa do Circuito
Mirim de Natação, realizada
no dia 27 de maio, no Espor-
te Clube Pinheiros, em São
Paulo. A competição teve a
participação de 408 nadado-
res de 18 entidades. Ela con-
quistou uma medalha de ou-
ro e uma de prata.

Ginastas com
suas mães

Nossoclubinas
em Franca

Ana
Clara no
Circuito

Mirim

PAULISTA INFANTIL - Reunin-
do os melhores nadadores da
categoria do Estado de São
Paulo, a Arena ABDA de Bau-
ru recebeu entre os dias 22 e
24 de junho o Campeonato
Paulista Infantil de Inverno.
A equipe Nosso Clube/Sesi
esteve presente com quatro
atletas, que tiveram ótimo
desempenho. No total, o tor-
neio recebeu 353 competi-
dores de 45 entidades.

MÁSTER - A A.A. Ferroviária
de Botucatu realizou no dia 19
de maio o 11º Troféu Cuesta
de Natação Máster, que foi vá-
lido como 3ª etapa do Circui-
to Unami de 2018 e recebeu
43 equipes, num total de 451
atletas. A equipe Limeira Más-
ter/Alman (Nosso Clube e Li-
meira Clube), que foi repre-
sentada por 25 nadadores,
angariou um total de 44 me-
dalhas, sendo 9 de ouro, 19 de
prata e 16 de bronze.

Atletas do
Nosso Clube/
Sesi em
Mococa

Equipe em Guaratinguetá

Nadadoras em Bauru

Limeira Máster/Alman
conquistou 44 medalhas
na 3ª etapa do Circuito
Unami, disputada na
Ferroviária de Botucatu



Competição com
muita diversão

O Departamento de Vô-
lei do Nosso Clube promo-
veu no dia 15 de junho mais
uma edição do NC Games,
uma gincana de perguntas
e respostas que garantiu di-
versão para as mais variadas
idades. O evento aconte-
ceu no salão da Chácara Me-
dina e propôs aos participan-
tes uma série de questões
num jogo em formato quiz.
Foram perguntas divertidas
de diversas áreas, que tes-
taram o conhecimento ge-
ral dos competidores. A
cada rodada, os acertadores
iam ganhando prêmios. A
disputa sadia rendeu muita
competição e também mui-
tas risadas.

Fotos: Wagner Morente

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

Paella caipira
do basquete

Além de ótimo jantar, evento também teve música ao vivo

Uma saborosa paella caipi-
ra foi preparada em 16 de ju-
nho pelo Departamento de
Basquete do Nosso Clube.
Além de um jantar especial, o
evento teve música ao vivo e
muita animação. Toda a renda
foi revertida para as equipes
de basquete nossoclubinas,
que disputam competições
em diversas categorias.

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


