


Muitas pessoas associam
os clubes ao verão, calor, sol,
piscinas... Mas, na  verdade,
um bom clube vai muito
além disso. É preciso ofe-
recer aos associados ati-
vidades durante todo o ano.
E o Nosso Clube cumpre
muito bem esse papel.
Primeiro, porque nossa es-
trutura permite que, como
costumamos dizer, só fique
parado quem quer. Temos
ginásios, academia, cam-
pos, quadras e salas espor-
tivas para todos os gostos e
idades. Depois, porque
nosso calendário de even-
tos não para o ano todo. Em
junho, por exemplo, quan-
do o friozinho já dá as caras,
temos Festa Junina, show do
Diogo Nogueira, feijoada
com samba e várias outras
opções, como o som ao vivo
toda sexta no Recanto Mu-
sical. E aqui fica uma su-
gestão ao associado: con-
vide seu familiar ou amigo
não sócio para visitar o Nos-
so Clube. Retire um voucher
na secretaria para que ele e
sua família possam des-
frutar de um dia no clube.
Garantimos que eles vão se
apaixonar!

Traga seu
amigo para o
Nosso Clube



Arraiá cheio de atrações
Festa Junina acontece nos dias 14 e 15 de junho

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

Diogo Nogueira
se apresenta
em 8 de junho
Um dos maiores nomes

do samba da atualidade, o
cantor Diogo Nogueira se
apresenta no Salão Social
do Nosso Clube no dia 8 de
junho. Ele trará para o pal-
co nossoclubino seu reper-
tório repleto de sucessos,
como “Clareou”, “Pé Na
Areia”, “Fé em Deus”, “Es-
pelho” e “Deixa Eu Te A-
mar”, entre muitos outros.
Promovido pelo Pagode da
Árvore, o show terá a
abertura dos portões às
20h30. Em Limeira, os in-
gressos estão à venda na
secretaria do clube, Radi-
cal Vest, Chopp Brahma
Express, Bar do Zezé, La
Nuit Lingerie e Linda Maria
Joias. Também é possível
comprar pelo site www.
tkingressos.com.br.

Nosso Bar
estreia novo

cardápio

O Cebola & Salsa Nosso
Bar estreou um novo car-
dápio, cheio de novidades.
Entre elas, estão deliciosas
coxinhas com recheios de
vários sabores: camarão
com catupiry, frango com
catupiry, cupim com pro-
volone e carne com queijo.
Também tem novas op-
ções de porções, incluindo
bolinho de bacalhau e
feijoada e novos frios. E as
saladas também ganharam
um toque especial. Além
disso, há diversas escolhas
de pratos e bebidas, com
cervejas de vários tipos.
Vale a pena conferir!
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Com muitas atrações para
todas as idades, a Festa
Junina 2019 do Nosso Clube
vai acontecer nos dias 14 e
15 de junho. O início será às
19 horas na primeira noite e
às 18 horas na segunda.
Haverá barracas com qui-
tutes típicos, música ao vivo
junto às piscinas e brin-
quedos para as crianças no
Salão Social.

Clube, mas não sócios tam-
bém podem participar ad-
quirindo convites.

O valor do ingresso
individual, para maiores de
15 anos, é de R$ 40,00, mas
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 pagam. Informações
pelo telefone 3404-8466.

Uma feijoada da melhor
qualidade regada a muitos
clássicos do samba é a pedi-
da do Nosso Clube para o dia
29 de junho.

No Salão Social, a partir
das 12 horas, para acompa-
nhar uma feijoada comple-
ta, com ingredientes sele-
cionados, o Samba D’Ani-
nha aterrissa com seu re-
pertório que inclui Beth
Carvalho, Dona Ivone Lara,
Chico Buarque, Cartola,
Nelson Sargento, Alcione e
outros ícones da música

brasileira.
A banda é formada por

Aninha Barros (voz), Gustavo
Henrique (cavaco), Fernando
(rebolo), Marcelino Alexan-
dre (pandeiro), Henrique
Teixeira (surdo), Marquinhos
Godoy (violão) e Nisso Teixeira
(percussão geral), todos músi-
cos com formação no Co-
nservatório de Tatuí e muita
experiência de palco. Ou seja,
muita qualidade à mesa e na
roda de samba.

Em breve, todas as infor-
mações sobre valores.

Feijoada com samba agita o clube em 29 de junho

Samba D’Aninha apresentará seu
repertório recheado de clássicos

Em torno das piscinas, as
barracas vão oferecer itens
como lanches, cachorro quen-
te, doces típicos, churrasco,
pipoca, caldos, pinhão, milho
verde, batata frita, Mandio-
pan, churros, crepes, minissal-
gados, pastéis, cuscuz, vinho
quente, quentão, refrigerante
e cerveja.

Na animação musical, o
som ao vivo será com a banda

Parada Sertaneja, na sexta, e
a dupla Xandi & Lennon, no
sábado, quando também terá
a Quadrilha da Melhor Idade.

No Salão Social, acontece-
rão as atividades voltadas às
crianças, com vários brinque-
dos, além de correio ele-
gante, pescaria, jogo das ar-
golas e boca do palhaço.

A entrada na Festa Junina é
livre para associados do Nosso
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A La Chouette recebeu
duas bandas para o Rock’n
Blues, que aconteceu no dia 4
de maio. A abertura foi da
Sentras, que levou ao palco
seu repertório recheado de
clássicos do rock nacional e
internacional. Em seguida, Big
Rick & Cruel Gang, trio de
Araras, apresentou blues e
rock da melhor qualidade,
impressionando pelo alto
nível de seus músicos.

Fotos: Wagner Morente

Muito rock, muito blues
Noite na La Chouette teve shows das bandas Sentras e Big Rick & Cruel Gang

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

O Nosso Coral, do Nosso
Clube, recebeu uma impor-
tante homenagem da Câma-
ra Municipal de Limeira, no
dia 20 de maio. O grupo foi
agraciado com o Diploma de
Gratidão da Cidade de Li-
meira e com a Medalha de
Mérito XV de Setembro “Or-
dem Tatuiby” como reconhe-
cimento pelos relevantes
serviços prestados ao muni-
cípio. A propositura foi uma
iniciativa da vereadora Lu
Bogo e os trabalhos foram di-
rigidos por Sidney Pascotto,
presidente da Casa. O presi-
dente do Nosso Clube, Sérgio
Ricardo Boni, também partici-
pou da cerimônia.

Segundo Lu Bogo, a home-
nagem aos integrantes do
Nosso Coral é justa, “por le-
varem com muita alegria,
elegância e profissionalismo o
nome de Limeira em todas as
cidades onde se apresentam”.
“Receber essa deferência
muito nos honra e nos motiva
a seguir engrandecendo o
nome de Limeira e do Nosso
Clube nas mais diversas ci-
dades onde podemos nos
apresentar”, afirmou a profes-
sora Maria Florinda Diniz
Grotta, coordenadora do Nos-
so Coral, que atualmente con-
ta com 54 integrantes e tem
regência do maestro Rosi-
valdo Mena Peres.

Ao final da solenidade, os
nossoclubinos interpretaram a
canção “Andanças”. Em seus
20 anos de atividades, o Nosso
Coral já representou o Nosso
Clube e Limeira em eventos
realizados em diversas cida-
des. O grupo participa do
Circuito Sindi-Clube de Corais,
por meio do qual leva sua mú-
sica para várias regiões do
Estado de São Paulo. Também
esteve, por 12 vezes, no En-
contro de Corais de Poços de
Caldas (MG) e em quatro
oportunidades no Encontro da
Feliz Idade do Mercosul e
América Latina, realizado anu-
almente em Balneário Cam-
boriú (SC).

Ray Conniff - The Tribute
Show estará no Nosso

Clube no dia 18 de maio

Nosso Coral é homenageado na Câmara

Da esquerda
para direita,
Rosivaldo, Lu Bogo,
Maria Florinda e
Sidney Pascotto

Divulgação



Legião e Psycho Queen!
3ª edição do Projeto Live Music teve duas grandes bandas e muita animação

Fotos: Wagner Morente

O Nosso Clube realizou no
dia 11 de maio a 3ª edição do
Projeto Live Music. A atração
principal da noite foi a Legião
Urbana Original Cover, que
executou com perfeição a
obra imortal criada por Rena-
to Russo, Dado Villa-Lobos e
Marcelo Bonfá. No repertó-
rio, sucessos inesquecíveis
como “Índios”, “Pais e Fi-
lhos”, “Há Tempos” e “Faro-
este Caboclo”, entre tantos
outros, extasiaram o público.
A abertura do evento foi da
Psycho Queen, formada ex-
clusivamente por mulheres,
que detonou no palco com
um repertório que incluiu
Pearl Jam, Guns and Roses,
Twisted Sister, Kiss, Led Zep-
pelin, Black Sabbath e Queen,
além de outros clássicos. Com
som e iluminação de alta
tecnologia, já característicos
do Live Music, a noite foi pre-
miada com muitos elogios pe-
los associados e seus con-
vidados.

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



Ray Conniff – The Tribute
Show, que o Nosso Clube
promoveu no dia 18 de maio,
foi uma noite muito especial.
Numa emocionante homena-
gem ao mestre dos arranjos, o
evento teve orquestra e coral,
que interpretaram com per-
feição a sonoridade imortal de
mister Conniff. Som e ilumina-
ção especiais colaboraram pa-
ra garantir um baile inesquecí-
vel para os presentes.

Fotos: Wagner Morente

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

Lindo tributo a Ray Conniff
Orquestra e coral interpretaram com perfeição sonoridade do mestre dos arranjos



Com 12 atletas, o Nosso
Clube integrou a seleção da
2ª Região da Federação
Aquática Paulista  que ficou
com o vice-campeonato do
26º Troféu Kim Mollo de
Natação. Disputada em Mo-
coca, entre os dias 10 e 12
de maio, a competição é
uma das mais importantes
voltadas aos atletas de base
da natação brasileira. Os
nossoclubinos colaboraram
com 126 pontos individuais
e mais 102 pontos em reve-
zamentos.

Equipe na seleção da 2ª Região no Kim Mollo

A equipe de natação do
Nosso Clube conquistou 28
medalhas (19 de ouro, 5 de
prata e 4 de bronze) no
Torneio Regional de Pré-
Mirim a Petiz, realizado em
18 de maio, em Santa Bár-
bara D’Oeste. A competi-
ção contou com a partici-
pação de 311 nadadores.

Nossoclubinos no Regional em SBO

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

Natação

Com 45 medalhas, sen-
do 17 de ouro, 14 de prata
e 14 de bronze, o Nosso
Clube teve ótimo desem-
penho no Torneio Regional
de Petiz a Juvenil, no Gran
São João, em 27 de abril. A
competição reuniu 443
atletas. Os nossoclubinos
foram representados por 52
nadadores.

Ótimo desempenho em torneio em Limeira

A equipe Limeira Más-
ter/Alman (Nosso Clube e
Limeira Clube) conquistou
96 medalhas (23 de ouro, 41
de prata e 32 de bronze) na
10ª Copa Gran de Natação
Máster, em 11 de maio.
Representada por 71 atle-
tas, a equipe, na categoria
Principal, foi 1ª no femini-
no e 2ª no masculino. A Li-
meira Máster/Alman tem
apoio da Prefeitura Munici-
pal de Limeira.

Paella caipira
com som ao vivo
O Departamento de Bas-

quete do Nosso Clube pro-
moveu no dia 17 de maio, no
Salão Social, a 2ª Paella Cai-
pira. O evento teve anima-
ção do Duo Rockeria, com
seu repertório de pop e rock
nacional e internacional, e
contou com a participação da
dançarina Giselle Barana,
que apresentou um número
de dança típica espanhola. A
deliciosa paella foi preparada
por Ismael Della Coletta, com
colaboração de Joziel Daros e
Voner Ricardo Daros.

Fotos: Wagner Morente

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

Divulgação

Limeira Máster fica em 1º no
feminino e 2º no masculino
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Tênis de Mesa

A equipe de tênis de mesa
do Nosso Clube/Prefeitura de
Limeira teve bom desem-
penho na 4ª etapa da Liga Me-
tropolitana, que aconteceu no
dia 28 de abril, em Itu.

Os destaques entre os nos-
soclubinos foram Júlia Forster
e Matheus Marques, que con-
quistaram a 3ª colocação, res-
pectivamente, nas categorias
infantil feminino e adulto mas-
culino.

Matheus também dispu-
tou o Rating, categoria em que
todos os atletas da compe-

tição podem se enfrentar,
independentemente da ida-
de, e terminou em 3º. Ele
agora lidera o ranking anual
da categoria adulto.

No adulto feminino, Cami-
la Cardoso foi a 6ª colocada e
Larissa Casline, a 7ª. Também
participaram da competição
em Itu Matheus Cavalcante,
João Martins, Márcio Kiku-
moto, Daniel Fernandes, Caio
Roberto Silva, Luís Felipe Treft
de Caires, Rafael Moura,
Alexandre Bigeli e Gabriel Bi-
lato.

Equipe colhe bons
resultados na Liga

Fotos: Divulgação

O Nosso Clube ficou com a 3ª colocação no Campeonato de
Futebol Amador para maiores de 50 anos. Na semifinal, a
equipe foi derrotada pelo Fazendinha por 3 a 0, no Gigantão
da Cecap.

Futebol
Nosso Clube fica com
a 3ª colocação no 50+

Teve início em maio o
Campeonato de Futebol Más-
ter do Nosso Clube do 1º se-
mestre de 2019. Podem par-
ticipar jogadores a partir de 39
anos. As equipes na disputa
são Águiatur/New Joy, Velhos
Amigos, Peixe Prego, Unimed,
Pizzaria Don Francesco, Ôme-
ga Software, Cachorro Doido,
Dario Romeu Seguros e Mar-
moraria Pedra da Ilha. Na fa-
se inicial, todas os times se
enfrentarão. As rodadas
acontecem nas noites de
quartas e sextas, no campo de
grama natural.

Campeonato de
Futebol Máster
conta com 9 times

Júlia
Forster (1ª

à direita)
no pódio da
competição

Show de futebol freestyle
Adonias e Diego, os dois

melhores atletas de futebol
freestyle do Brasil, deram
um show no feriado de 1º
de maio no Nosso Clube, na
reabertura do campo de
grama natural, que foi to-
talmente revitalizado. Eles
fizeram desafios com as
crianças e os pais, participa-
ram de várias atividades e,
claro, mostraram seu i-
menso repertório de acro-
bacias com a bola. Foi uma
manhã para curtir de per-
tinho dois ídolos dessa mo-
dalidade, que cresce a cada
dia.

Fotos: Wagner Morente

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


