


Uma tarefa extremamen-
te difícil para os dirigentes
de clubes realizarem com
sucesso é proporcionar ati-
vidades que possam ir ao
encontro dos mais diferen-
tes gostos, estilos e idades.
Esse é um objetivo que bus-
camos a cada ação que pla-
nejamos no Nosso Clube.
Em junho, por exemplo, du-
as atrações sertanejas ani-
maram a nossa Festa Junina
- que, aliás foi um enorme
sucesso. E fechamos o mês
com uma feijoada regada a
muito samba - e que música
de qualidade! Já julho, mês
em que se comemora o Dia
do Rock, será iniciado com
muita guitarra, bateria e vo-
cais pesados. Se os adultos
estão bem servidos de e-
ventos, não é diferente com
as crianças. Em julho, tere-
mos mais uma edição das
Super Férias de Inverno,
cheias de atrações para os
pequeninos durante o re-
cesso escolar. Muito mais
vem pela frente. Sua suges-
tão sobre que tipo de even-
to gostaria de ter no clube é
muito importante. Estamos
sempre abertos para ouvi-lo.
Utilize nossas redes sociais!

Sugestões
são sempre
bem-vindas



Big Rick e
Sentras (ao lado)
vão agitar a boate

O Nosso Clube vai cele-
brar o rock’n roll, no mês
em que se comemora o
seu dia, com muita música
ao vivo. A edição 2019 da
Rock Fest terá três bandas
em dois dias, homenage-
ando as variadas vertentes
que fazem desse gênero
musical, mais que um rit-
mo, um verdadeiro estilo
de vida.

No dia 5 de julho, abrin-

rão, RPM, Ultraje, Engenhei-
ros do Hawaii, Titãs e Capital,
entre outros ícones do B-
Rock.

Em seguida, Fábio Lemos
(vocal), Reginaldo (contra-
baixo), Igor (bateria) e Jhona-
tan (guitarra), que formam a
Evil Barbecue Band, invadem
o palco para mandar sua set
list que tem tudo aquilo que
o fã de rock gosta de ouvir.

A entrada na Rock Fest é

O Nosso Clube terá muita
diversão para as crianças em
julho, com as Super Férias de
Inverno 2019. Serão duas se-
manas de atividades, incluin-
do esportes, jogos pré-despor-
tivos, recreação, gincanas,
brincadeiras e muito mais.

Tudo com o acompanha-
mento de monitores da Re-
criando. Haverá turmas para
duas faixas etárias, de 4 a 6
anos e de 7 a 12 anos, com um
cronograma específico para
cada uma delas.

As inscrições devem ser feitas

na secretaria do clube e terão
desconto na taxa de participação
até o dia 5 de julho. As atividades
acontecerão de 8 a 12 e de 15 a
19 de julho, das 13h30 às 17h30,
com entrada a partir das 13 horas,
exclusivamente pelo Salão Social.

As inscrições com desconto
para associados são: diária, R$
30,00; uma semana, R$ 85,00;
duas semanas, R$ 125,00. Para
não sócios, os valores, também
com desconto, são: diária, R$
50,00; uma semana, R$ 125,00;
e duas semanas, R$ 190,00. A
taxa de inscrição inclui o lanche.

Super Férias de Inverno têm muita diversão em julho

do o evento, o tradicional Re-
canto Musical de todas as sex-
tas à noite acontecerá junto às
piscinas, contando com um
convidado muito especial.

Com início às 19h30, a noi-
te terá show da Espiral 8, pro-
jeto do guitarrista e vocalista
Tomaz Gomes, que conta com
Murilo Campos (guitarra), Fá-
bio Theodoro (baixo) e Júnior
Mantz (bateria).

No repertório, versões com

muito estilo de nomes como
Led Zeppelin, Black Sabbath,
Pearl Jam, Foo Fighters, Rage
Against The Machine e Audio-
slave, entre outros.

No dia 6 de julho, a Rock
Fest começa às 16 horas, tam-
bém no solário. Para abrir a
programação, a banda con-
vocada é a Coronel Mostarda,
com seu repertório recheado
de clássicos do rock nacional,
incluindo hits de Legião, Ba-
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Rock Fest terá três bandas nos dias 5 e 6 de julho
livre para associados do
Nosso Clube.

Para não sócios, o valor
do ingresso individual, para
maiores de 15 anos, é de R$
40,00, e o par para o casal
sai por R$ 70,00.

Para quem tem de 8 a 14
anos, o preço é R$ 25,00.
Menores de 8 anos não pa-
gam. Mais informações na
secretaria ou pelo telefone
3404-8466.

Muito rock’n roll!Muito rock’n roll!
Rock Fest terá três bandas nos dias 5 e 6 de julho

Espiral 8

Evil Barbecue Band

Coronel Mostarda



Trazendo ao palco do Nosso
Bar música de qualidade todas
as sextas à noite, o Recanto
Musical reúne famílias e ami-
gos para um bate-papo nesse
tradicional ponto de encontro
nossoclubino. Um cardápio
cheio de opções e brincadei-
ras para as crianças com a e-
quipe da Recriando fazem do
Recanto um excelente progra-
ma para dar início ao final de
semana. No dia 21 de junho,
a animação ficou por conta do
VJ Clóvis, com um animado
flashback.
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Muita música no Recanto
Final de semana começa em alta com o tradicional ponto de encontro dos nossoclubinos

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



Uma delícia de arraiá
Festa Junina 2019 teve duas noites com muitas atrações para todas as idades
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Com muitas atrações para
todas as idades, a Festa Junina
2019 do Nosso Clube aconte-
ceu nos dias 14 e 15 de junho.
Em torno das piscinas, as bar-
racas ofereceram várias op-
ções de quitutes típicos. Na
animação musical, o som ao
vivo foi com a banda Parada
Sertaneja, na primeira noite,
e a dupla Xandi & Lennon, na
segunda, quando também te-
ve a Quadrilha da Melhor Ida-
de. No Salão Social, as crian-
ças se divertiram com vários
brinquedos, além de correio
elegante, pescaria, jogo das
argolas e boca do palhaço. E
na La Chouette o DJ Freeway
manteve o astral em alta com
muita música eletrônica.

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



Um dos maiores nomes do
samba da atualidade, o cantor
Diogo Nogueira se apresentou
no Salão Social do Nosso Clu-
be no dia 8 de junho. Ele trou-
xe para o palco nossoclubino
seu repertório repleto de su-
cessos, como “Clareou”, “Pé
Na Areia”, “Fé em Deus”, “Es-
pelho” e “Deixa Eu Te Amar”,
entre muitos outros, e garan-
tiu uma noite cheia de emo-
ção e animação.

Fotos: Wagner Morente

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

Emoção e animação
Diogo Nogueira trouxe seus sucessos para o palco do Salão Social do Nosso Clube



A equipe de natação do
Nosso Clube conseguiu um
excelente resultado na  Co-
pa São Paulo de Inverno pa-
ra Nadadores Vinculados,
que reuniu 741 dos melho-
res atletas do Estado das ca-
tegorias petiz a júnior em
Votuporanga, entre 7 e 9 de
junho. Com 31 nadadores,
os nossoclubinos termina-
ram na 4ª colocação geral,
entre as 46 entidades parti-
cipantes. No total, foram 23
medalhas (7 de ouro, 5 de
prata e 11 de bronze).

Grande resultado da natação na Copa SP

Seis atletas represen-
taram a natação do Nosso
Clube no Campeonato Pau-
lista Infantil de Inverno, em
Bauru, entre 14 e 16 de ju-
nho. A competição reuniu
373 atletas que consegui-
ram os índices. Os nossoclu-
binos obtiveram dois segun-
dos lugares, um quarto e
três quintos.

Nossoclubinos vão bem no Paulista Infantil

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

Mais esportes

O Ginásio Azul do Nosso
Clube recebeu, no dia 12 de
junho, a equipe de futsal do
Colégio Adventista para um
festival da modalidade. Fo-
ram realizados jogos nas ca-
tegorias sub-6, sub-8 e sub-
10. Cerca de 25 alunos da
escolinha do Nosso Clube
participaram.

Alunos do futsal participam de festival

Torneio leva o
nome de Dindo

A 7ª Copa de Natação
Máster do Nosso Clube, que
levou o nome de Troféu José
Octávio Bürger, reuniu 573
atletas, entre 25 e 95 anos,
de 40 equipes, no dia 1º de
junho. A competição, válida
como 4ª etapa do Circuito
UNAMI (União da Natação
Máster do Interior) de 2019,
prestou um reconhecimento
a um dos maiores benfei-
tores da história nossoclu-
bina. Na abertura do evento,
Dindo, como é carinhosa-
mente conhecido, ao lado de
sua esposa, Elza, e outros fa-
miliares, recebeu homena-
gens da diretoria do clube e
foi aplaudido por todos os
presentes. Associado há mais
de 60 anos, Dindo foi pre-
sidente do Nosso Clube por
três mandatos, além de fazer
parte do Conselho Delibe-
rativo e de ter presidido
também a Comissão de O-
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bras. Vale lembrar que ele
teve papel fundamental na
construção da piscina cober-
ta e aquecida do Nosso Clu-
be, que recebeu a Copa de
Natação. Anfitriã, a equipe
Limeira Máster/Alman, da
qual o Nosso Clube faz parte
juntamente com o Limeira
Clube, representada por 71
atletas, ficou com a 2ª colo-
cação geral, conquistando
um total de 80 medalhas,
sendo 24 de ouro, 21 de pra-
ta e 25 de bronze. Vanessa
Caraccio de Araújo, Maria Síl-
via Guido Batistella e Jef-
fersom Henrique foram os
destaques, ao atingir o Super
Índice para passagem direta
da categoria principiante pa-
ra a principal. O comando foi
dos técnicos Kako, Erika Bo-
telho e Júlia Passero. A Li-
meira Máster/Alman conta
com apoio da Prefeitura
Municipal de Limeira.

A equipe de snooker do
Nosso Clube conquistou a
3ª colocação do Torneio Re-
gional, que teve a fase final
no Sayão Futebol Clube. Os
nossoclubinos foram repre-
sentados por James, Emer-
son, Derci, Ricardo, André e
Mineiro. O Nosso Clube con-
ta com excelente estrutura
para a modalidade.

Snooker fica em 3º no Torneio Regional



Tênis de Mesa

A equipe de tênis de mesa
do Nosso Clube/Prefeitura de
Limeira participou da 6ª etapa
da Liga Metropolitana, que
aconteceu no dia 9 de junho,
em Itapetininga, reunindo
cerca de 170 atletas entre 7 e
80 anos de idade de várias
cidades do interior de São
Paulo. Entre os destaques nos-
soclubinos, esteve o jovem
Matheus Cavalcante, formado
no polo de treinamento do
bairro Geada. Ele foi o 3º colo-
cado na categoria mirim, con-
quistando sua primeira meda-
lha em competições oficiais.

Luiz Henrique Dias e Ale-
xandre Bigeli ficaram com a 2ª
e a 3ª colocações, respectiva-
mente, na categoria sênior,
uma das mais disputadas da
competição.

Rafael Moura e João Mar-
tins finalizaram o torneio en-
tre os oito melhores da cate-
goria juvenil. Matheus Mar-
ques terminou em 3º lugar na
categoria adulto. Nessa mes-
ma categoria, Gabriel Bilato e
Lucas Bressan figuraram entre
os oito melhores.

Também representaram a
equipe do Nosso Clube/Pre-
feitura de Limeira os atletas
Daniel Fernandes, Márcio Ki-
kumoto, Caio Martines, Júlia
Forster, Larissa Casline e Ca-
mila Cardoso.

Os nossoclubinos participa-
rão em julho dos Jogos Regio-
nais do Interior, que aconte-
cerão em Americana.  A próxi-
ma etapa da Liga Metropo-
litana está marcada para o dia
4 de agosto, em Votorantim.

Revelação ganha
sua 1ª medalha
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Vôlei
Máster masculino tem 2ª rodada

O 1º Campeonato de Vôlei
Máster Masculino do Nosso
Clube teve a 2ª rodada em 15
de junho. Participam da com-
petição atletas com mais de
40 anos. Nesta rodada, o jogo
de abertura teve a vitória da
ALVO 40+ sobre Conchal por
3 sets a 0. Na sequência, o
Nosso Clube venceu a APM
também por 3 a 0. Jogaram
pelos nossoclubinos, que têm
apoio de Ampla Odontologia
Integrada, David (que tam-
bém é o técnico da equipe),
Rodrigo, Écio, Danilo, André,
Marcos e Edmilson. Na 3ª par-
tida, Piracicaba bateu a ALVO
55+ por 3 a 1.

Finais do Ranking de Tênis
Três categorias do Ran-

king Interno de Tênis do
Nosso Clube chegaram ao
final. Um total de 40 tenis-
tas, divididos nas categorias
infantil e juvenil masculino
e adulta feminino, partici-
pou das disputas. Na infantil
masculino, o campeão foi
Felipe Gerardini e o vice foi
Lucas Galassi. Na juvenil
masculino, o título foi para
André Souza e a 2ª coloca-
ção ficou com Antônio Fer-
nandes. Na adulta feminino,
a campeã foi Beatriz Donatti
e a vice foi Amanda Iaquinta.

Luiz
Henrique,
Matheus e
Alexandre

Beatriz
e Amanda

Felipe e Lucas

André e
Antônio

Torneio dos alunos da escolinha
O Departamento de Tênis

do Nosso Clube promoveu
no dia 31 de maio um tor-
neio voltado às crianças que
têm aulas da modalidade no
clube. A competição contou
com a participação de 12
atletas de 5 a 10 anos de ida-

de. Cada jogador disputou
três jogos em sistema de tie
break e os quatro que mais
pontuaram se classificaram
para as semifinais. O campeão
foi Lui Paschoaleto Boni, ten-
do como vice Lucas Horita
Campos.

Alunos participantes Lui e Lucas


