


Para vivermos harmoni-
osamente numa comuni-
dade, é preciso ter regras.
São elas que vão reger nos-
sa conduta, de modo que
todos possam conviver em
paz, respeitando direitos,
cumprindo deveres e fa-
zendo nossa parte para, co-
mo consequência, quem
ganhe seja a coletividade.
Um clube como o nosso re-
úne pessoas bastante dife-
rentes entre si, seja pela
idade, seja pelos gostos,
seja pelas necessidades.
Deste modo, faz-se pri-
mordial estabelecer, e se-
guir, regras que alcancem
a todos, sem distinção, pa-
ra garantir um ambiente
saudável. Essas regras, no
nosso caso, estão reunidas
num estatuto, cuja missão
primeira é estabelecer a or-
dem, detalhando direitos e
impondo limites. Esse do-
cumento deve ser nosso
guia para que todos possa-
mos usufruir do nosso ma-
ravilhoso clube em sua
plenitude. O estatuto vale
para todos os nossoclubi-
nos, sem exceção. Na se-
cretaria, ele está à disposi-
ção para consultas.

Regras
são para

todos



Com casa lotada desde a
1ª edição, realizada em
2012, a The Time Machine
é uma das festas mais
aguardadas de Limeira. Pro-
movida pelo DJ Freeway, a
balada aterrissa no Nosso
Clube no dia 12 maio e com
uma edição especial: Baile
de Máscaras. A boate La
Chouette foi o espaço es-
colhido para receber as
muitas atrações previstas
no evento, voltado ao pú-
blico adulto, portanto com
entrada permitida apenas
para maiores de 18 anos.

“Vou tocar os principais
hits dos anos 2000 até hoje,
além de sucessos das rádi-
os FM, e também vamos
matar saudades de casas
noturnas que marcaram
época em nossa região,

Time Machine:
balada no dia 12

Festa promovida pelo DJ Freeway acontecerá na
La Chouette com edição especial Baile de Máscaras

como The Weekend, Pale
Bier e Bombatta, em Limei-
ra, e Mr. Dandy, de Piracica-
ba”, adianta Freeway. E tudo
vai desaguar na pista de dan-
ça com muito electro music,
black music, house, regaton
e outras vertentes da música
latina.

Os clipes serão exibidos
em telões durante toda a
noite, e efeitos de som e luz
de última geração vão garan-
tir o cenário ideal para uma
balada com altíssima anima-
ção do começo ao fim. O iní-
cio está marcado para as 21
horas. Associados do Nosso
Clube têm entrada gratuita.
Os convites antecipados com
desconto para não sócios po-
dem ser adquiridos na Lor-
dello Sorveteria, Daura’s Tu-
rismo e Orenir Festas.

Prezado associado,

devido a ocorrências re-
centes, a Diretoria avaliou
como extremamente ne-
cessário reforçar as orien-
tações a seguir, mesmo en-
tendendo que são de am-
plo conhecimento de to-
dos. O objetivo é evitar
constrangimentos, adver-
tências e, em último caso,
punições.

ALIMENTOS E BEBIDAS -
Não é permitido adentrar
as dependências do clube
com comidas e bebidas,
salvo em caso de recomen-
dação médica. Nossos ba-
res oferecem um cardápio
amplo e diversificado para
atender nossos associados.

GARRAFAS NA PISCINA -
É expressamente proibido
utilizar vasilhames de vi-
dro, como garrafas e copos,
nas proximidades das pis-
cinas e em outras depen-
dências em que esses ob-
jetos coloquem em risco a
segurança de todos. Os

funcionários dos bares e os
fiscais de patrimônio estão
habilitados a dirimir even-
tuais dúvidas.

ENTRADA DE NÃO SÓCIOS -
Desde que apresentados
por um associado, não só-
cios podem adentrar o clu-
be, mediante pagamento
de uma diária ou, se for o
caso, adquirindo convites
para os eventos. O associa-
do que agir para que um
não sócio entre no clube de
forma clandestina estará
sujeito às punições previs-
tas em nosso estatuto.

Seguir essas regras é fun-
damental para que o Nosso
Clube siga sendo adminis-
trado prezando a seguran-
ça, o conforto e o bem-es-
tar dos nossos associados,
e, para tanto, pedimos a co-
laboração de todos. Para
mais esclarecimentos sobre
os itens acima, pede-se en-
trar em contato com a se-
cretaria do clube.

Diretoria

Orientações necessárias

Comunicado

Muita dança de salão e um
cardápio cheio de delícias
serão as atrações do Jantar
Dançante que o Nosso Clube
vai promover no dia 29 de
maio. O evento acontecerá
no Salão Social, com início às
21 horas. A animação ficará
por conta da concorrida ban-
da Musical Arquivo, que traz

em seu repertório clássicos
de vários ritmos além de su-
cessos do momento.

O cardápio reserva para o
jantar maminha ao molho de
ervas e cebolinha, arroz bran-
co, purê de batata baroa e
farofa rica e rondelli quatro
queijos ao molho rosê. A en-
trada contará com coxinha,

bolinha de queijo, quibe e
bolinho de mandioca com
linguiça. A salada terá folhas
nobres, tomatinho cereja e
parmesão servidos em taças
individuais. Para encerrar, ca-
fé expresso com petit fours
e balas.

As adesões para associa-
dos do Nosso Clube custam

R$ 45,00 e os convites para
não sócios podem ser adqui-
ridos por R$ 55,00. As bebi-
das serão cobradas à parte.

Não há taxa para ocupação
das mesas, mas é preciso fa-
zer a reserva antecipada-
mente na secretaria do clu-
be, pessoalmente ou pelo
telefone 3404-8466.

Muita dança de salão e cardápio cheio de delícias
Jantar Dançante com animação da banda Musical Arquivo será no dia 29 de maio



Nosso Bar oferece novidades
Rodízio de temaki e festival de caldos se juntam às opções já servidas aos nossoclubinos

Mesmo nos dias mais frios
do ano, o movimento não
cessa no Cebola & Salsa Nos-
so Bar do Nosso Clube. Em
maio, o tradicional espaço de
encontro dos nossoclubinos
passa a oferecer diversas no-
vidades no cardápio, que vão
tornar cada dia da semana
ainda mais especial. Às se-
gundas e terças, haverá fes-
tival de caldos, com duas op-

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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ções de sabores a cada noi-
te. Por um preço fixo, será
possível se servir à vontade,
incluindo guarnições como
bacon, queijo ralado, couve
e cebolinha, entre outras.

No dia 3 de maio, terá iní-
cio o rodízio de temaki, que
acontecerá toda quinta. Por
R$ 35,90 por pessoa ou R$
59,90 o casal, serão servidos
quatro tipos de temaki: de

camarão, de salmão com
cream cheese, tipo Califórnia
e de salmão grelhado. Quem
não quiser participar do ro-
dízio, poderá fazer o pedido
individual. E ainda haverá op-
ções de barquinhas com su-
shi e sashimi, tanto para co-
mer no bar quanto para levar
para casa.

Às quartas-feiras, seguirá
o já tradicional churrasco,

com espetinhos de diversos
sabores. E, às sextas, aconte-
ce o Recanto Musical, com
música ao vivo a partir das
19h30 e o cardápio com vári-
as opções de lanches, por-
ções, pratos e diversas mar-
cas de cerveja e de outras
bebidas. Para as crianças,
também às sextas, há as brin-
cadeiras promovidas pela
equipe de monitores.

De 2ª a 6ª, uma
atração por noite
Segunda - Festival de caldos
Terça - Festival de caldos
Quarta - Churrasco em es-
petinhos
Quinta - Rodízio de temaki
Sexta - Recanto Musical
com música ao vivo e brin-
cadeiras para as crianças

O Recanto Musical é sem-
pre garantia de diversão para
adultos e crianças nas noites
de sexta-feira no Nosso Clu-
be. Enquanto os pais ouvem
música ao vivo de primeira e
saboreiam as delícias do car-
dápio do Cebola & Salsa Nos-
so Bar, as crianças podem par-
ticipar das brincadeiras promo-
vidas pela equipe de monito-
res. As apresentações musicais
começam sempre às 19h30.
Confira nesta págna as fotos do
Recanto Musical do dia 13 de
abril, com a banda RadioAtiva.

Recanto Musical: diversão para adultos e crianças



O Nosso Clube realizou no
dia 14 de abril a Pool Party,
evento inédito que fechou as
atividades do período mais
quente do ano com muita
música ao vivo e várias ou-
tras atrações, tudo em torno
e dentro das piscinas. Teve
show com as bandas Kalu in
Trâmite e Los Krocomilos,
water balls gigantes, tobogã
e muito mais.

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

Pool Party: uma
grande festa

Evento fechou as atividades do período mais quente do
ano com muita música ao vivo e várias outras atrações

A divertidíssima
Missão Páscoa

O Nosso Clube realizou
no dia 31 de março a Missão
Páscoa de 2018, que teve
muita diversão para as cri-
anças. Partindo do solário,
os participantes, acompa-
nhados de seus familiares e
com animação dos monito-
res, seguiram numa busca
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por pistas escondidas pelo
clube para ganhar ovos de
chocolate. No Ginásio 2, as
crianças receberam seus
ovos da Coelha da Páscoa.



Muita gente em
mais um bingo

Muita gente participou
do bingo que o Departa-
mento de Natação do Nos-
so Clube promoveu no dia
13 de abril, no Salão Social.
O bingão teve prêmio de R$
800,00 na cartela cheia e de
R$ 200,00 na cinquina. Tam-
bém teve sorteio de uma
bicicleta e foram realizados
vários binguinhos. Para
completar a noite, um deli-
cioso churrasco, com diver-
sas opções de bebidas.

Natação
Confira os resultados da equipe Nosso Clube/Sesi

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

Fotos: Wagner Morente

A equipe Nosso Clube/Sesi de natação, que tem apoio do Colégio Acadêmico e Engep,
vem colhendo ótimos resultados em 2018. Confira a seguir.

Competição: Liga SESI de Natação
Cidade: Campinas
Data: 25 de março
Total de atletas: 126
Entidades participantes: 10
Nossoclubinos: 23
Total de medalhas: 24 (11 de ouro, 5 e prata
e 8 de bronze)

Competição: 4º Campeonato Guilherme Guido
Cidade: Limeira
Data: 24 de março
Total de atletas: 541
Entidades participantes: 30
Nossoclubinos: 26
Total de medalhas: 21 (10 de ouro, 6 e prata e
5 de bronze)

Competição: Torneio Regional de Petiz a Sênior
Cidade: Jundiaí
Data: 7 de abril
Total de atletas: 400
Entidades participantes: 17
Nossoclubinos: 50
Total de medalhas: 43 (14 de ouro, 17 de prata e 12 de bronze)

Competição: Circuito Mirim
da Delegacia da 1ª Região
Cidade: São Paulo
Data: 15 de abril
Total de atletas: 361
Entidades participantes: 17
Nossoclubinos: 1 (Ana Clara
Rocha Ribeiro Genésio)
Total de medalhas: 1 (bron-
ze) e uma 4ª colocação

Fotos: Divulgação

ESCOLINHA - Os alunos do projeto que o
Nosso Clube mantém em parceria com a
Prefeitura de Limeira na Piscina Municipal
Alberto Savoi participaram em 14 de abril
da 1ª etapa do Festival e Torneio de Nata-
ção 2018, que a administração municipal
realizou em conjunto com a ANEL (Associ-
ação dos Nadadores Esportistas de Limei-
ra). O evento, que aconteceu na Praça de
Esportes Dona Maria G. Bortolan, no Jar-
dim Piratininga, reuniu 524 crianças e jo-
vens de oito locais onde a Prefeitura man-
tém aulas de natação. Os nossoclubinos es-
tiveram presentes com 71 atletas.

MÁSTER - A Limeira Máster/Alman (Nos-
so Clube e Limeira Clube) foi a campeã
geral do 21º Festival Limeira Clube de Na-
tação Máster, realizado em março, e que
foi válido como 1ª etapa do Circuito Unami
(União dos Nadadores Máster do Interior)
de 2018. A equipe conquistou 85 meda-
lhas (29 de ouro, 21 de prata e 35 de bron-
ze). Na 2ª etapa, no Troféu Clube Piras-
sununga, em abril, foram mais 61 meda-
lhas (13 de ouro, 21 de prata e 27 de bron-
ze). A Limeira Máster /Alman conta com
apoio da Prefeitura Municipal de Limeira,
Limeira Clube e Nosso Clube.



Vôlei
Equipes estreiam com o pé direito no Regional

As equipes femininas do
Nosso Clube estrearam com
vitória em duas categorias na
Liga Regional de Vôlei(LRV)
2018. O time sub-14 recebeu,
na 1ª rodada, em 14 de abril,
o Time Jundiaí e venceu por 3
sets a 2. As atletas que joga-
ram foram Manu Panaggio,
Manu Mazon (eleita destaque
da partida), Eliza Drago, Duda
Cesário, Clara Peruque, Mar-
celle Queiroz, Marina Fenga,
Larissa Piccin, Maria Clara
Cirulli, Ana Júlia, Heloísa Ma-
thiensen, Júlia Forster e Júlia
Silva. No dia 20 de abril, a
equipe infanto-juvenil (sub-
19), jogando fora de casa, ven-
ceu o Renata Valinhos por 3
sets a 2. Jogaram pelo Nosso
Clube Priscila Calixto, Mylena
Reis, Gaby Nunes, Izadora Me-
lo (escolhida o destaque do
jogo), Mariana Santos, Bianca
Rossi, Luíza Peruque, Carol
Carvalho, Júlia Ferreira, Natá-
lia Sampaio, Vitória Guornik
e Isabela Nocheli.

As equipes femininas têm
apoio de CLQ, Falex Alimen-
tos, Cícero Restaurante, Pada-
ria Cecchi, SOMA, Pedersen
Corretora de Seguros, Nova
Itália, RR Parafusos, Dona On-
ça, Livraria Divina Providên-
cia, Colégio Aprovado e Mo-
ving Corpos Inteligentes.

MASCULINO - A equipe
masculina adulta ficou com o
título do Torneio Início da LRV.
A disputa aconteceu no dia 22
de abril, no Ginásio 2 , reunin-
do, além dos anfitriões, San-
ta Bárbara, Hortolândia e Ti-
me Jundiaí. Na decisão, o
Nosso Clube fez 2 a 0 em San-
ta Bárbara. Na disputa do 3º
lugar, o Time Jundiaí bateu
Hortolândia por 2 a 1.  A equi-
pe nossoclubina foi compos-
ta por David, Danilo, Tadeu,
Jonatan, Luiz, Samoel e Júlio.
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Tênis de Mesa
Nossoclubinos trazem bons
resultados de vários torneios

Itu recebeu em março a 2ª
etapa da Liga Metropolitana
de Tênis de Mesa, que con-
tou com a participação de
210 atletas de várias cidades
do Estado. A equipe Nosso
Clube/Prefeitura de Limeira
esteve presente e conseguiu
bons resultados. Os desta-
ques entre os nossoclubinos
foram Rafael Moura, que fi-
cou com a 3ª colocação na
categoria infantil, e Camila
Cardoso, também 3ª na cate-
goria geral feminina. Camila
só foi derrotada na semifinal
pela atleta campeã brasilei-
ra, que joga pela cidade de
Salto, em uma partida bas-
tante intensa e disputada.

Também conquistaram
ótimas colocações para a
equipe Alexandre Bigeli, 3º
na categoria sênior; Luiza
Moura, 5ª na geral feminina;
Bruno de Lucca, 5º na infan-
til; Filipe Leite, 7º na infan-
til; e Luiz Dias, 5º na adulto.
A equipe contou ainda com a
participação de Daniel Fer-
nandes, Kevin Hiraki, Enrico
Ganzotto, Antônio Lima, Isa-
bella Sthal, Júlia Forster e
Guilherme Bonfim.

A 3ª etapa da Liga Metro-
politana foi disputada no

Centro Esportivo e Recreati-
vo (Ceresc), em Mogi Guaçu,
no dia 8 de abril, novamente
com bons resultados. Os
destaques foram Alexandre
Bigeli e Luiz Dias, respectiva-
mente campeões das catego-
rias sênior e adulto.

Na adulto feminino, Julia
Forster foi 5ª colocada e Luiza
Moura, 7ª. Na mirim misto,
Isabela Sthal ficou com o 6º
lugar e Enrico Gazotto, com o
8º. Na infantil, 8ª colocação
para Bruno de Lucca e 9ª para
Rafael Moura. Também par-
ticiparam Thomaz Hansen,
Cauê Hansen, Felipe Leite,
Camila Cardoso, Daniel Fer-
nandes, Guilherme Bonfim,
Nikolas Leme, Kevin Hiraki e
Antônio Lima.

Os nossoclubinos também
foram representados no
Ranking Paulista 2018 Olím-
pico e Paraolímpico de Tênis
de Mesa, que aconteceu nos
dias 14 e 15 de abril, no CT
Paraolímpico, em São Paulo.
Camila Cardoso foi 3ª coloca-
da na categoria adulto femi-
nino. Alexandre Bigeli ficou
em 9º na pré-sênior e Luiz
Dias foi 14º na adulto. Tam-
bém participou José Roberto
Silva.

Equipe
em Mogi

Guaçu

Equipe sub-14
venceu o

Time Jundiaí

Sub-19
derrotou
Valinhos

Masculino foi
campeão do

Torneio Início



Academia

A Academia de Musculação e Ginástica do Nosso Clube oferece aos associados tudo o que
há de melhor em atividades físicas. São aulas de musculação, spinnig, bodypump,
bodybalance, power jump, circuito funcional, abdômen, ritmos e local. A academia conta
com uma equipe de profissionais altamente qualificada, sendo que todas as aulas são minis-
tradas por professores formados em Educação Física, que acompanham e auxiliam os treinos
dos alunos, ensinando e reforçando a prática correta dos exercícios. A sala de musculação é
climatizada e conta com aparelhagem de última geração. É importante ressaltar que todos os
alunos inscritos na academia têm como benefício aulas gratuitas de corrida, circuito funcio-
nal e aula de abdominal. São oferecidos vários planos que se ajustam às necessidades e aos
objetivos de cada associado. Mais informações na secretaria da academia.

Associados contam com o que há de melhor

Wagner Morente

Em parceria com a Prefei-
tura, o Nosso Clube ofere-
ce aulas gratuitas de quatro
modalidades esportivas
para crianças a partir de 7
anos. As aulas acontecem
em vários pontos da cida-
de. Para participar, os inte-
ressados devem compare-
cer a esses locais acompa-
nhados de um responsável
legal para preencher a ficha
de inscrição.

As aulas de tênis de mesa,
masculino e feminino, acon-
tecem em três espaços. Às

Clube oferece aulas gratuitas em parceria com a Prefeitura

O Nosso Clube, em parceria com a professora Sandra
Chinellato Jorge, está oferecendo aulas de ginástica artís-
tica para crianças de 4 a 12 anos. Segundo a professora, a
modalidade é um esporte de beleza e perfeição, que de-
senvolve qualidades físicas como agilidade, força, equilí-
brio e coordenação motora, e também aspectos mentais,
como determinação, controle emocional e confiança, além
da socialização e da atitude. Sandra, que trabalha com o
esporte há 30 anos, tendo participado de competições
como Jogos Regionais e Abertos, Ginastrada e Copa de
Ginástica Artística, obtendo vários títulos e exaltando o
nome de Limeira, explica que a modalidade é composta
de movimentos de acrobacias, salto e giros, utilizando
aparelhos no solo, salto, trave de equilíbrio e paralelas.
Informações sobre dias e horários das aulas na secretaria
do clube ou pelo telefone 3404-8466.

segundas e quartas, ocorrem
na Cecap, das 8h às 9h30, e no
Nosso Clube, das 10h às
11h30. Às terças e quintas, são
na Geada, das 13h30 às 15h e
das 15h às 16h30.

A ginástica rítmica, para
meninas, tem aulas às terças
e quintas. No Centro Comu-
nitário do Jd. Glória, são mi-
nistradas das 8h30 às 10h e
das 10h às 12h, e no Ginásio
de Esportes do Jd. Santo
André, das 13h às 14h30 e das
14h30 às 16h.

As aulas de basquete, para

meninos, acontecem às
quartas e sextas no Jd. Gló-
ria, das 13h às 15h e das 15h
às 17h. Na Vila Piza, são re-
alizadas às segundas e
quartas, das 8h às 10h e das
14h às 16h.

Também há aulas de xa-
drez, masculino e femini-
no. Elas ocorrem às quartas
e sextas. Na Cecap, são da-
das das 9h30 às 10h30 e das
10h30 às 12h, e no Centro
Comunitário do Parque
Nossa Senhora das Dores 1,
das 13h às 14h30.

Andar superior da
academia: aparelhos
modernos em
ambiente climatizado

F
ot

os
: D

iv
ul

ga
çã

o

Aulas de ginástica artística no clube


