


O tempo está voando.
Essa é a impressão que nos
fica quando constatamos
como os acontecimentos
vão se sucedendo com tan-
ta rapidez. Parece que on-
tem mesmo estávamos
planejando a 1ª edição do
Projeto Live Music, com a
intenção de proporcionar
um evento diferente aos
nossos associados. Pois já
estamos às portas da edição
de número 3! Se as duas
primeiras trouxeram covers
de Queen e U2, entre ou-
tras atrações, agora é a vez
da Legião Urbana, que che-
ga acompanhada de Psycho
Queen, uma banda femini-
na cheia de charme. E ainda
teremos, neste mês de
maio, o Rock’n Blues na La
Chouette e um Tributo ao
Ray Conniff no Salão Social,
onde também acontecem
uma Paella Caipira e uma
palestra do Alfredo Rocha.
E onde aconteceu o  show
do Raça Negra, cujo su-
cesso nos motiva a conti-
nuar trazendo outros bons
shows.  Então, sem demo-
ra, que o tempo não para,
confira toda nossa progra-
mação neste boletim.

O tempo - e
os eventos -
não param



O calendário social do Nosso Clube ganha
mais um surpreendente evento no dia 4 de
maio, quando a La Chouette recebe duas ban-
das para o Rock’n Blues. A boate será aberta
às 21 horas e a primeira apresentação será da
Sentras, que levará ao palco seu repertório
recheado de clássicos do rock nacional e in-
ternacional. Formado por Danilo Gullo Fer-
reira, Vitório Candiotto, Vinícius Candiotto,
Robson Bianchi e William Bechara, o quinteto
é sempre sinônimo de muita animação.

A atração principal, pela primeira vez no
Nosso Clube, será a Big Rick & Cruel Gang, trio
de Araras que tem na formação Ricardo
Terrabuio, Daniel Coimbra e Thiago Crepisky.
Blues e rock da melhor qualidade fazem parte
do set list da banda, que impressiona pelo alto
nível de seus músicos.

A entrada é gratuita para os associados do
Nosso Clube, que, no entanto, devem retirar
os convites, que são limitados, na secretaria
do clube. Não sócios podem participar adqui-
rindo ingressos por R$ 40,00 (individual) e R$
70,00 (casal). As mesas custam R$ 40,00. O
evento é exclusivo para maiores de 18 anos.

Muito rock, muito blues
La Chouette recebe duas
bandas no dia 4 de maio

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

Basquete realiza
2ª Paella Caipira

no dia 17 de maio

O Departamento de Bas-
quete do Nosso Clube pro-
move, no dia 17 de maio, a
2ª Paella Caipira. Com iní-
cio às 20 horas, o evento
será realizado no Salão So-
cial. A animação será do
Duo Rockeria, com seu re-
pertório de pop e rock na-
cional e internacional. Os
convites custam R$ 30,00
para adultos e R$ 15,00 pa-
ra crianças de 6 a 10 anos,
com bebidas à parte. Me-
nores de 5 anos não pa-
gam. As vendas acontecem
na secretaria do clube e
com os diretores e profes-
sores de basquete.

Alfredo Rocha:
sócio tem direito
a preço especial

E s t u -
dioso nas
áreas de
Psicolo-
gia, Filo-
sofia e
Sociolo-
gia e com
especialidade em Comu-
nicação, Alfredo Rocha mi-
nistra a palestra “Um novo
tempo de vendas e aten-
dimento” no Salão Social
do Nosso Clube, em 9 de
maio. Os ingressos custam
R$ 100,00, mas associados
do Nosso Clube pagam o
preço especial de R$ 80,00.
No evento, com início às
19h30, Rocha ensinará téc-
nicas para lidar com o cli-
ente atual, mais exigente
e bem informado. Mais in-
formações podem ser ob-
tidas pelo telefone (19)
98322-1688.
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O Projeto Live Music teve
a 2ª edição no dia 6 de abril,
com um tributo aos anos 80.
Abrindo a noite, a banda Co-
ronel Mostarda fez um show
que levantou o público, com
uma homenagem ao rock na-
cional dos anos 80, incluindo
hits de Legião, Barão, RPM,
Ultraje, Engenheiros do Ha-
waii, Titãs e Capital, entre
outros. Em seguida, a U2 New
Years, de Piracicaba, fez uma
apresentação que impressi-
onou pela semelhança na re-
produção dos grandes hits de
Bono Vox, The Edge, Adam
Clayton e Larry Mullen Jr. Pa-
ra que os pais pudessem a-
proveitar o evento com tran-
quilidade, teve recreação
para as crianças, em ambien-
te separado, com monitores
da Recriando. Com organiza-
ção impecável, a noite rece-
beu muitos elogios.

Tiago Degaspari

Bar que serve as
piscinas está sendo

totalmente remodelado

Mais um grande Live Music
Com Tributo aos anos 80, evento teve shows com duas bandas e organização impecável

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Sucessos inesquecíveis
como “Índios”, “Pais e Filhos”,
“Há Tempos” e “Faroeste Ca-
boclo”, entre tantos outros,
vão invadir o Salão Social do
Nosso Clube no dia 11 de
maio, quando acontece a 3ª
edição do Projeto Live Music.
Afinal, a atração principal da
noite será a Legião Urbana
Original Cover, banda que há
mais de 30 anos executa com
perfeição a obra imortal cria-
da por Renato Russo, Dado
Villa-Lobos e Marcelo Bonfá.

Para abrir o evento, foi es-
calada outra banda de primei-
ra linha, a Psycho Queen, for-
mada exclusivamente por
mulheres. A vocalista Juliana
Gomes, as guitarristas Thais
Bittencourt e Ana Carolina, a
baixista Débora Silva e a ba-
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Legião e
Psycho Queen
(ao lado) se
apresentam
no Live Music

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

Um evento imperdível pa-
ra relembrar os grandes mo-
mentos das orquestras de
baile. Assim será o Ray Con-
niff – The Tribute Show que
o Nosso Clube promove no
dia 18 de maio, no Salão So-
cial. Em uma emocionante
homenagem, Sidney Leonel,
sósia do mestre dos arranjos,
rege orquestra e coral nos
moldes do show original, in-
terpretando com perfeição a
sonoridade imortal de mister

Uma volta ao tempo das grandes orquestras
Conniff.

Com um roteiro e um re-
pertório musical de  qualida-
de, que passeia por grandes
e inesquecíveis sucessos, ali-
ados a figurinos impecáveis
e coreografias, o espetáculo
convida o público a cantar
junto e dançar muito. Clássi-
cos como “Moonlight Se-
renade” e “In The Mood”, de
Glenn Miller, “Smoke Get In
Your Eyes” e “Only You”, de
The Platters, “Laras Theme”,

de Maurice Jarre, “New York,
New York”, imortalizada por
Frank Sinatra, “Besame Mu-
cho”, de Consuelo Velás-
quez, e vários outros são e-
xecutados com arranjos es-
petaculares.

O  baile no Nosso Clube
tem início às 21 horas. Os
convites do 1º lote custam R$
20,00 para sócios e R$ 40,00
para não sócios. Reservas na
secretaria do clube ou pelo
telefone 3404-8466.

terista Helena Mondini fazem
desde versões matadoras do
pop de Eurythmics, Madonna
e Michael Jackson até covers
de Iron Maiden e Led Zeppe-
lin, passando por hits de Bon
Jovi e outras lendas do rock.

Realizada em parceria com
a GPS Marketing e mantendo
a estrutura de som e ilumina-
ção que proporcionou uma
experiência inesquecível nas
duas primeiras edições, o 3º
Live Music terá início às 21 ho-
ras.  Os ingressos do 1º lote
custam R$ 10,00 para associa-
dos do Nosso Clube e R$
25,00 para não sócios. As
mesas saem por R$ 40,00. O
evento é aberto apenas para
maiores de 18 anos. Vendas na
secretaria do clube. Mais in-
formações: 3404-8466.

Ray Conniff - The Tribute
Show estará no Nosso

Clube no dia 18 de maio



Ícone do pagode romântico,
a banda Raça Negra se apre-
sentou no Nosso Clube no dia
12 de abril. O grupo agitou o
público com seu repertório
repleto de grandes sucessos,
como "É Tarde Demais", "Cheia
de Manias" e "Cigana".

Super show
do Raça Negra

Ícone do pagode romântico, banda apresentou seus
grandes sucessos no Salão Social, em 12 de abril

Thiago Degaspari

A divertidíssima
Missão Páscoa

Com muitas brincadeiras
para as crianças, a Missão
Páscoa de 2019 do Nosso
Clube aconteceu no dia 20
de abril. Os pequenos parti-
ciparam de uma busca pelos
ovos de chocolate escondi-
dos pelo clube. Durante a
“caçada”, os monitores da
Recriando promoveram ati-
vidades para tornar a missão
ainda mais divertida.

Fotos: Wagner Morente

Veja mais fotos no site
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O Nosso Coral, do Nosso
Clube, teve uma brilhante
participação na 22ª edição do
Encontro da Feliz Idade do
Mercosul e América Latina,
que reuniu mais de mil cora-
listas de todos os Estados
brasileiros, além de Argenti-
na, Paraguai, Uruguai e Chi-
le, em Balneário Camboriú
(SC), entre 7 e 12 de abril.

Com regência do maestro
Rosivaldo Mena Peres e coor-
denação da professora Maria
Florinda Diniz Grotta, os nos-
soclubinos ficaram com a 2ª
colocação geral no concurso de
corais. Em sua apresentação,
o Nosso Coral interpretou com
maestria um repertório forma-
do por “Los Caminos de Este
Mundo”, “Índia” e “Mais Perto
Quero Estar”.

Além do prêmio coletivo,
o grupo também foi desta-
que no show de talentos, no
qual jurados profissionais
avaliam a performance dos

Coral dá
show em
Camboriú

Nossoclubinos ficaram com 2º lugar
e receberam prêmios individuais

participantes em várias mo-
dalidades. Dois de seus inte-
grantes, José Ângelo Drago e
Paulo Bueno de Camargo, divi-
diram o 1º lugar em canto, in-
terpretando, respectivamente,
“My Way” e “O Sole Mio”.

Na categoria dança - sam-
ba, Luís Carlos Fenga e Te-
resinha Fenga também fica-
ram com a medalha de ouro.
Em seus 20 anos de ativida-
des, o Nosso Coral já repre-
sentou o Nosso Clube e Li-
meira em eventos realizados
em diversas cidades.

O grupo participa do Cir-
cuito Sindi-Clube de Corais,
por meio do qual já levou sua
música para cidades como
São Paulo, Campinas, Jundi-
aí, Piracicaba, Marília e Al-
phaville-Barueri, entre ou-
tras. Também esteve, por 12
vezes, no Encontro de Corais
de Poços de Caldas. Esta foi a
quarta participação no even-
to de Camboriú.

Divulgação

Nosso Coral
com os
organizadores
do evento em
Camboriú

Fotos: Viviane Guerra A equipe de natação do
Nosso Clube foi represen-
tada por 50 atletas no Tor-
neio Regional de Petiz a Sê-
nior que aconteceu no Clu-
be Mogiano, em Mogi Mi-
rim, no dia 30 de março. No
total, 427 nadadores de 19
entidades estiveram na
competição, disputada em
piscina de 50 metros. Os
nossoclubinos tiveram
uma ótima jornada, con-
quistando 65 medalhas,
sendo 27 de ouro, 24 de
prata e 14 de bronze.

65 medalhas conquistadas em Mogi Mirim

Americana sediou no dia
13 de abril o Torneio Regio-
nal de Pré-mirim a Petiz de
Natação, que reuniu 231 a-
tletas de 14 entidades. Re-
presentada por 20 nadado-
res, a equipe do Nosso Clu-
be conquistou 39 meda-
lhas, sendo 21 de ouro, 6 de
prata e 12 de bronze.

Nossoclubinos no Regional em Americana

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

Natação

Divulgação

Representado por 17
atletas, o Nosso Clube con-
quistou 19 medalhas, sen-
do 10 de ouro, 5 de prata e
4 de bronze, no 5º Campe-
onato Guilherme Guido de
Natação, que aconteceu no
Gran São João, no dia  23
de março. A competição
reuniu 463 nadadores de 28
entidades.

Equipe participa do 5º Guilherme Guido

A equipe Limeira Más-
ter/Alman (Nosso Clube e
Limeira Clube) realizou
ótima campanha no Troféu
Clube Pirassununga de Na-
tação Máster, em 6 de abril.
Os limeirenses conquista-
ram 45 medalhas (16 de
ouro, 18 de prata e 11 de
bronze). A Limeira Máster/
Alman conta com apoio da
Prefeitura Municipal de Li-
meira, Limeira Clube e
Nosso Clube.



Agora em local mais con-
fortável, as aulas de pilates
com a professora Thamiris
no Nosso Clube ganharam
novos horários. A nova sala
da modalidade fica no anti-
go espaço da sinuca, ao lado
das canchas de bocha. Os ho-
rários são: segunda-feira, às
18h e 19h; quarta-feira, às
7h30, 8h30, 9h30, 16h, 18h e
19h; e sexta-feira, às 7h30,
8h30 e 16h. As aulas têm 50
minutos de duração. Inscri-
ções na secretaria do clube.
A mensalidade é de R$ 61,40.

Vôlei

O oposto Leandrão, que
disputou a Superliga Mascu-
lina de Vôlei 2018/2019 pela
Copel/Telecom Maringá, par-
ticipou no dia 16 de abril do
treino da equipe máster do
Nosso Clube.

Em período de folga em Li-
meira, sua cidade natal, o
atleta, de 2,08m, aproveitou
para manter a forma após a
desclassificação de seu time
para o Cruzeiro nas quartas de
final da competição. Com
passagens pela seleção bra-
sileira, Leandrão tem 35 anos
e alcança a bola no ataque a
3,6 metros. Por sua vez, os
nossoclubinos estão dispu-

tando o 1º Campeonato de
Vôlei Máster Masculino do
Nosso Clube. São 5 equipes
em busca do título: além dos
anfitriões, participam Piraci-
caba, Conchal, APM - Casa do
Médico de Limeira e Associ-
ação Limeirense de Voleibol
(ALVO).

A competição é voltada
para atletas com mais de 40
anos. A 1ª rodada aconteceu
no dia 6 de abril, com vitória
da ALVO sobre a APM por 3 a
0 e de Piracicaba sobre o
Nosso Clube por 3 a 1. O vô-
lei máster masculino nosso-
clubino tem apoio de Ampla
Odontologia Integrada.

Time máster recebe
atleta da Superliga

Fotos: Divulgação

Leandrão
(abaixado

à esq.)
com a
equipe
máster

Pilates
Novos espaço e horários

Os alunos da escolinha de
futebol do Nosso Clube fo-
ram recebidos no Floridiana
Tênis Clube, de Rio Claro, no
dia 13 de abril, para amisto-
sos em quatro categorias.
Cerca de 30 crianças partici-
param das disputas. Na cate-
goria 5/6 anos, a vitória foi
dos anfitriões. Na 7/8 anos e
na 9/10 anos, aconteceu o
mesmo resultado: empate
em 2 a 2. Na 11/12 anos, vitó-
ria do Nosso Clube por 7 a 1.
Os nossoclubinos tiveram o
comando do técnico Bira.

Futebol
Escolinha disputa amistosos em RC

O ginásio Dr. Waldomiro Francisco do Nosso Clube recebeu no dia 16 de abril a partida de
futsal entre GF Brutos e Sertãozinho. O placar foi de 3 a 3. Nas preliminares, os alunos das
escolinhas de futebol e futsal nossoclubinas disputaram jogos entre eles e puderam desfru-
tar da estrutura que foi montada no ginásio.

Futsal
Alunos fazem preliminar no ginásio


