


Editorial

Saúde e
amizade

Empolgados pelo enor-
me sucesso que foi o

primeiro Nosso Food
Truck, evento que só co-
lheu elogios, abrimos o
mês de maio cheios de
gás para cumprir mais
uma agenda repleta de
eventos. Como destaque,
teremos uma nova edi-
ção do Flash Vídeo, que
invariavelmente é su-
cesso. E também uma
atração especial em ho-
menagem às mães nos-
soclubinas. Além das
sextas à noite no nosso
Recanto Musical, cada
vez mais animadas. Cabe
destacar, também, como
se vê nesta edição, a in-
tensa movimentação es-
portiva dos nossos asso-
ciados. Seja nas nossas
dependências, seja nas
mais variadas cidades,
os nossoclubinos estão
dando show quando o as-
sunto é esporte. Judô,
vôlei, natação, futsal, bo-
cha e xadrez, presentes
nesta edição, e tantas
outras modalidades do
nosso dia a dia são uma
verdadeira fonte de saú-
de e amizade!

Expediente Presidente
Fabiano Barollo Torres

Jornalista Responsável
Marcos Paulino - MTB 23818
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Homenagem
às mães com

evento especial

Social

Um evento especial vai
comemorar o Dia das

Mães no Nosso Clube em 7
de maio, véspera da data
dedicada a elas. Haverá ati-
vidades esportivas e cultu-
rais para as mães e tam-
bém brincadeiras para seus
filhos, para que elas pos-
sam desfrutar da diversão
com toda a tranquilidade.

O ponto de encontro está
marcado para as 9 horas,

Haverá atividades esportivas e culturaisHaverá atividades esportivas e culturaisHaverá atividades esportivas e culturaisHaverá atividades esportivas e culturaisHaverá atividades esportivas e culturais
para elas e brincadeiras paras os filhospara elas e brincadeiras paras os filhospara elas e brincadeiras paras os filhospara elas e brincadeiras paras os filhospara elas e brincadeiras paras os filhos
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VJ Clóvis

no Salão Social.
A partir das 9h15, have-

rá uma aula de zumba. Em
seguida, acontecerá uma
dinâmica com um grupo de
teatro, chamada de “Mães
In Versos”.

As mães que quiserem
podem levar os filhos para
participar de brincadeiras
com os monitores da Recri-
ando. Todas as atividades
são gratuitas.

Banda
Musical
Arquivo

FESTA JUNINA: A tradicionalíssima Festa Junina do Nosso
Clube já tem data para acontecer: será nos dias 3 e 4 de
junho, com início às 19 horas. Novamente, a área de alimen-
tação, com muitas opções gastronômicas, será montada junto
às piscinas. O som ao vivo ficará a cargo de Xandy & Lennon
na primeira noite e da banda Parada Sertaneja na segunda.

Programe-se
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Social

VJ Clóvis vaiVJ Clóvis vaiVJ Clóvis vaiVJ Clóvis vaiVJ Clóvis vai
apresentarapresentarapresentarapresentarapresentar
vídeos rarosvídeos rarosvídeos rarosvídeos rarosvídeos raros
e exclusivose exclusivose exclusivose exclusivose exclusivos
na Lana Lana Lana Lana La
Chouette,Chouette,Chouette,Chouette,Chouette,
no dia 28;no dia 28;no dia 28;no dia 28;no dia 28;
Bee Gees,Bee Gees,Bee Gees,Bee Gees,Bee Gees,
Abba,Abba,Abba,Abba,Abba,
VillageVillageVillageVillageVillage
People,People,People,People,People,
Madonna,Madonna,Madonna,Madonna,Madonna,
Dire Straits,Dire Straits,Dire Straits,Dire Straits,Dire Straits,
Queen eQueen eQueen eQueen eQueen e
muito maismuito maismuito maismuito maismuito mais
paraparaparaparapara
ninguémninguémninguémninguémninguém
ficar paradoficar paradoficar paradoficar paradoficar parado

Muito som, muita luz, muita
festa no Flash Vídeo

Bee Gees, Abba, Donna
Summer, Chic e Villa-

ge People, para quem ama
dançar ao som da discoteca
dos anos 70. Madonna,
Cyndi Lauper e Michael
Jackson para os que cres-
ceram ouvindo astros que
estouraram na década de
80. E mais A-Ha, Dire
Straits, Queens e tantas
outras bandas e cantores
que atravessaram gerações
fazendo sucesso.

Tudo isso sairá das
pick-ups do VJ Clóvis, que
no dia 28 de maio comanda
o Flash Vídeo 2016 do Nos-
so Clube.

Serão muitas as atra-
ções que esperam pelos
nossoclubinos e seus con-
vidados que comparecerem
à La Chouette, a partir das
21 horas, para curtir esse
imperdível evento. “Vamos
tocar somente vídeos raros
e a maioria exclusivos, já
que de quase todos eu fiz a

remasterização e a edição”,
antecipa o VJ Clóvis. Para
que ninguém perca nada de
tanta coisa boa, um telão e
cinco televisores espalha-
dos pela boate vão rodar os
clipes continuamente.

A iluminação, essenci-
al numa pista de dança,
também será de primeirís-
sima linha. Globos espelha-
dos e moving heads vão ga-
rantir o clima ideal para
todo mundo se soltar. Tudo
no ambiente sofisticado e
climatizado da La Chou-
ette. A entrada para asso-
ciados é gratuita. Não sóci-
os, desde que apresentados
por um associado, podem
adquirir convites por R$
30,00 (individual) ou R$
50,00 (casal). Haverá venda
de bebidas e porções.

Não haverá reserva de
mesas. Mais informações
pessoalmente na secreta-
ria do clube ou pelo telefo-
ne 3404-8466.
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Um evento mais do que especial
Nosso Food Truck reuniu opções gastrômicas e muita música em volta das piscinasNosso Food Truck reuniu opções gastrômicas e muita música em volta das piscinasNosso Food Truck reuniu opções gastrômicas e muita música em volta das piscinasNosso Food Truck reuniu opções gastrômicas e muita música em volta das piscinasNosso Food Truck reuniu opções gastrômicas e muita música em volta das piscinasSocial

Um evento sensacional
agitou o Nosso Clube

em abril. No dia 16, 11 op-
ções gastronômicas e mais
três atrações musicais de
primeira linha atraíram mui-
ta gente para o Nosso Food
Truck. Os nossoclubinos e
seus convidados curtiram
um dia mais do que especial
no entorno das piscinas, de-
gustando quitutes deliciosos
e ouvindo o som da dupla
Johnny Voxx e Bill Batera, da
Jazztilaria e da banda Mona-
lizza. Ao final, sobraram elo-
gios. Confira alguns momen-
tos nesta página.

Fotos: Wagner Morente

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

FEMININO - As atletas da escolinha de vôlei feminino
do Nosso Clube participaram no dia 12 de março do 2º
Campeonato Interno. Elas foram divididas em equipes
que levaram os nomes de times que disputam a
Superliga. Brasília jogou de azul, Sesi de vermelho, Praia
Clube de preto e Osasco de branco. Os jogos foram
realizados em melhor de 3 sets até 25 pontos. Na dis-
puta pelo 3º lugar, o Praia Clube venceu Osasco. Na
final, vitória de Brasília sobre o Sesi. A competiação
contou com a participação de 30 alunas da escolinha.

Equipe campeã, que representou Brasília

MASCULINO - Um Torneio Máster movimentou o vôlei masculino do Nosso Clube
no dia 16 de abril. Participaram três equipes: 30+, 40+ e 50+. Na primeira partida,
a 40+ derrotou a 30+, de virada, por 2 sets a 1. Em seguida, foi a vez da 50+
vencer a 30+, por 2 a 0. Na decisão, em melhor de 5 sets, a 40+ abriu 2 a 0, mas
a 50+ fez valer a sua experiência para virar e fazer 3 a 2. Ao final, todos os atletas
receberam medalhas e participaram de uma confraternização.

Atletas de todos os timesVeja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Bronze na Copa SP
Agnys Bastelli foi ao pódio na categoria adulto médioAgnys Bastelli foi ao pódio na categoria adulto médioAgnys Bastelli foi ao pódio na categoria adulto médioAgnys Bastelli foi ao pódio na categoria adulto médioAgnys Bastelli foi ao pódio na categoria adulto médio

O ginásio municipal Adib
Moysés Dib, em São

Bernardo do Campo, rece-
beu no dia 2 de abril a Copa
São Paulo de Judô Aspiran-
te, competição promovida
pela Federação Paulista de
Judô que contou com 1.100
inscritos. Representado por
dois atletas, o judô nosso-
clubino voltou com uma
medalha de bronze, con-
quistada por Agnys Nikás-
sia Bastelli, na categoria
adulto médio.

Agnys venceu as pri-
meiras lutas, mas acabou
sendo derrotada na semifi-
nal, perdendo a chance da
disputa pelo ouro. Na repes-
cagem, conseguiu a vaga
para brigar pelo bronze. Em

Judô
Fotos: Divulgação

uma luta difícil, impôs a sua
estratégia e, aproveitando
um erro da adversária, con-
seguiu uma imobilização
que garantiu o pódio. “Foi
um grande resultado”, co-
memorou o técnico Lean-

dro Mitsuo Takada. “A Ag-
nys vem se dedicando mui-
to nos treinamentos e foi
visível a sua evolução táti-
ca e técnica durante os
combates”.

O outro atleta do Nosso
Clube na Copa foi Carlos
Henrique Cruz, da catego-
ria sub-15 médio. Ele per-
deu logo na estreia e ficou
fora da luta por uma meda-
lha. “O Carlos mudou de
categoria neste ano, está
em fase de adaptação e por
isso sentiu muita dificulda-
de pra impor seu ritmo de
luta”, explicou Leandro.
“Agora é focar firme nos
treinamentos e fazer al-
guns ajustes para as próxi-
mas competições”.

Agnys e Leandro
em São Bernardo

RESULTADOS - A equipe
de judô do Nosso Clube
conseguiu bons resultados
em competições realiza-
das em abril. No dia 9, no
Clube de Campo de Pira-
cicaba, aconteceu a Fase
Regional do Campeonato
Paulista das Classes Sub-
18, Sub-21 e Sênior, da
Divisão Especial. O técni-
co nossoclubino Leandro Mitsuo Takada participou da
classe Sênior Meio Médio até 81 quilos. Enfrentando
quatro fortes adversários, e mesmo vindo de uma série
de lesões no segundo semestre de 2015, ele conquis-
tou a medalha de prata, garantindo uma vaga na Fase
Inter-regional do Campeonato Paulista. Logo depois da
Regional do Paulista, foi promovida a 6ª Copa Regional
de Judô CCP/Liceu, da qual participaram os nossoclubinos
Giancarlo Bello Filho (sub-11 médio), Otávio Evangelista
Pires (sub-11 meio leve), Lucas Lopes Teixeira (sub-11
meio leve), Carlos Henrique Cruz (sub-15 meio médio) e
o técnico Leandro Takada (sênior meio médio). Apesar
de estrearem em novas classes, os atletas das catego-
rias menores fizeram boas lutas e todos voltaram com
medalhas de bronze. Já Leandro se sagrou campeão da
sua categoria. No dia 10, a nossoclubina Agnys Nikassia
Bastelli esteve em Itapira para o 4º Torneio Amigos do
Judô daquela cidade. Ela comprovou que está em boa
fase, impôs seu ritmo de luta e só foi superada na final,
garantindo a medalha de prata.
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O Nosso Clube sediou no
dia 2 de abril o Torneio

Regional de Petiz a Sênior
de Natação, que contou a
participação de 404 atletas
representando 20 agremia-
ções. A equipe Nosso Clu-
be/Sesi, que teve 37 nada-
dores na competição, con-
quistou 35 medalhas, sen-
do 12 de ouro, 12 de prata e

Mais de 400 atletas disputam Regional
Competição realizada no Nosso Clube contou com a participação de 20 equipesCompetição realizada no Nosso Clube contou com a participação de 20 equipesCompetição realizada no Nosso Clube contou com a participação de 20 equipesCompetição realizada no Nosso Clube contou com a participação de 20 equipesCompetição realizada no Nosso Clube contou com a participação de 20 equipesNatação

11 de bronze. A classifica-
ção individual de todos os
atletas pode ser conferida
na página da natação no
site www.nossoclube.
com.br.

A equipe Nosso Clube/
Sesi teve o comando das
técnicas Eliane Altemari e
Flávia Benevenuto. O apoio
é do Colégio Objetivo.

Fotos: Divulgação

Equipe anfitriã
no Regional

Nossoclubinos na
1ª etapa do Festival

Os nadadores que treinam
no Complexo Aquático Al-
berto Savói, dentro do proje-
to mantido em parceria com
o Nosso Clube, participa-
ram no dia 9 de abril da 1ª
etapa do Festival de Nata-
ção, realizado pela Prefeitu-
ra de Limeira. O evento, que
aconteceu no Centro Comu-
nitário do Jd. Piratininga,
reuniu 374 crianças e jo-
vens das categorias pré-mi-
rim a juvenil 2 (de 6 a 16
anos) inscritos no Programa

Escola do Esporte. Estiveram
representados todos os cen-
tros comunitários da cidade
e seus parceiros. A equipe
Alberto Savói/Nosso Clube
participou com 70 nadado-
res. O comando foi dos pro-
fessores William Nascimen-
to e Camila Alves (Nosso
Clube) e Flávia Girardello e
Caroline Scherrer (Alberto
Savói). Ao longo do ano, serão
realizadas mais três etapas
do festival, que visa incen-
tivar a prática do esporte.

Nadadores no
Jd. Piratininga

Notícias do
Máster

UNAMI - A equipe Limeira
Máster (Nosso Clube e Li-
meira Clube) ficou com a
4ª colocação geral no Tro-
féu Clube Pirassununga,
válido como 2ª etapa do
Circuito Unami (União da
Natação Máster do Interi-
or) de 2016. A competição
foi realizada no dia 9 de
abril. Na categoria Princi-
pal, a Limeira Máster foi 2ª
colocada no feminino e 3ª
no masculino. Na Principi-
ante, foi 6ª no feminino e
12ª no masculino. No to-
tal, 42 equipes participa-
ram da competição, reunin-
do 475 nadadores. A Li-
meira Máster teve 33 atle-
tas inscritos. A equipe teve
comando dos técnicos Flá-
via Benevenuto (Nosso
Clube) e Michel Rigon (Li-
meira Clube). A natação
máster do Nosso Clube
tem apoio de WEG, Equa-
liza Construções e Comér-
cio e Boutique de Viagens
e Turismo.

MARATONA - A equipe de natação máster do Nosso
Clube conquistou ótimos resultados na 1ª etapa da
Maratona Aquática Trirex, realizada em Brotas, no dia
16 de abril. Destaque para Paolo Tulio D'Nizo, cam-
peão geral na distância de 1,5km. A classificação in-
dividual de todos os atletas pode ser conferida na
página da natação no site www.nossoclube.com.br.

Máster em
Pirassununga

Nossoclubinos
em Brotas
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Clube é campeão da 3ª etapa da Copa
Nossoclubino Alessandro Batezelli foi o único a somar 5 pontos na competiçãoNossoclubino Alessandro Batezelli foi o único a somar 5 pontos na competiçãoNossoclubino Alessandro Batezelli foi o único a somar 5 pontos na competiçãoNossoclubino Alessandro Batezelli foi o único a somar 5 pontos na competiçãoNossoclubino Alessandro Batezelli foi o único a somar 5 pontos na competiçãoXadrez

O Nosso Clube ficou com
o título da 3ª etapa da

Copa Xadrez Rápido 2016,
que sediou no dia 24 de
abril. O 52º Torneio Aberto
de Xadrez do Nosso Clube
reuniu 50 enxadristas das
categorias Absoluto, Vete-
rano, Feminino, Sub-18,
Sub-16, Sub-14, Sub-12 e
Sub-10. A competição foi
disputada em 5 rodadas de
21 minutos para cada joga-
dor, pelo sistema suíço de
emparceiramento. O gran-

de campeão foi o nossoclu-
bino Alessandro Batezelli,
único a somar 5 pontos.

Campeão da Copa Xa-
drez Rápido 2015, Alessan-
dro é professor da escola de
xadrez do Nosso Clube des-
de 1998. Desde então, vem
se destacando no cenário
enxadrístico, colecionando
títulos estaduais, nacionais
e internacionais.

Pelo desempenho no 52º
Torneio Aberto de Xadrez do
Nosso Clube, Alessandro

recebeu, além do troféu de
campeão, os troféus de des-
taque e campeão nossoclu-
bino. Júlio Cesar Colivet,
de Pirassununga, foi o vice-
campeão da categoria Abso-
luto, seguido por David Ma-
rangon (Iracemápolis), Wil-
lian da Silva Costa (Descal-
vado), Estevam de Almeida
(Nosso Clube), Ruterdam
da Silva (Descalvado), Mar-
cos Antônio Lopes (Rio Cla-
ro) e Paulo Arantes (Nosso
Clube). O nossoclubino Pa-

blo Areia Delgado terminou
a competição como vice-
campeão da categoria sub-
16. Outros destaques do Nos-
so Clube foram os enxadris-
tas Arthur Arantes e João
Victor Guedes Germano,
que se sagraram campeões
das categorias sub-14 e sub-
12, respectivamente. José
Romero foi o 7º colocado na
categoria Veterano.

A próxima etapa será no
dia 29 de maio, em Irace-
mápolis.

Fotos: Divulgação

Alessandro
com seus
troféus

PAULISTA - O nossoclubino Arthur dos Santos Arantes
se sagrou vice-campeão da categoria sub-14 do Cam-
peonato Paulista Absoluto de Xadrez 2016. A competi-
ção, promovida pela Federação Paulista de Xadrez
(FPX), aconteceu no Imperador Palace Hotel, em Fran-
ca, nos dias 9 e 10 de abril, reunindo enxadristas das
categorias sub-10, sub-14 e sub-18. Único represen-
tante da região, Arthur conquistou o vice-campeona-
to com 4 vitórias e apenas uma derrota. “Ele tem se
destacado nos últimos anos, colecionando vitórias e
se consagrando como grande enxadrista de Limeira”,
afirma Alessandro Batezelli, técnico do Nosso Clube.

Arthur (à esquerda):
revelação nossoclubina

Bocha

METROPOLITANO - O Nosso Clube vem realizando ótima campanha no Campeona-
to Metropolitano de Bocha 2016. Com vitórias importantes sobre fortes adversários,
os nossoclubinos ocupavam, até a quarta rodada, realizada no dia 16 de abril, a 4ª
colocação, com 10 pontos ganhos. O Sayão, de Araras, permanecia na liderança da
competição, com 14 pontos. Em seguida, vinham Santo Antônio, de Campinas (13
pontos) e Valinhos (12). A Vila Marieta, de Campinas, estava em 5º, com 9 pontos,
seguida de Internacional de Limeira (9), Abopi, de Piracicaba (8), Jd. Eulina (7),
Gran São João (6) e Paulínia (4). Pelo regulamento do campeonato, promovido pela
Liga Campineira de Bocha, na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno e
returno. As melhores passarão ao mata-mata. A quinta rodada seria realizada no dia
30 de abril, quando o Nosso Clube receberia a Vila Marieta.
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Clube oferece escolinha a partir de 8 anos
Aulas para os garotos são o caminho para a entrada nas equipes de competiçãoAulas para os garotos são o caminho para a entrada nas equipes de competiçãoAulas para os garotos são o caminho para a entrada nas equipes de competiçãoAulas para os garotos são o caminho para a entrada nas equipes de competiçãoAulas para os garotos são o caminho para a entrada nas equipes de competiçãoBasquete

Fúlvio, Nezinho, Eric
Tatu e Derik, entre vá-

rios outros, são alguns dos
jogadores que começaram
nas categorias de base de
basquete do Nosso Clube e
que conseguiram destaque
nacional, atuando em tra-
dicionais times profissio-
nais do Brasil. O clube, ali-
ás, é conhecido em todo o
país como um verdadeiro
celeiro da modalidade. Atu-
almente, os nossoclubinos
disputam as principais ca-
tegorias até 17 anos.

As equipes sub-17 e
sub-16 jogam o Campeona-
to da Federação Paulista de
Basquete (FPB). Os times
sub-15, sub-14, sub-13 e
sub-12 participam das com-
petições da Associação Re-
gional de Basquete (ARB).
Em ambos, invariavelmen-

te, lutam pelos títulos. A
cada ano, as equipes são
reforçadas de duas formas:
por meio de seletivas, que
atraem aspirantes a atletas
de várias cidades e até de
outros Estados, e pelos as-
sociados que se destacam
na escolinha.

O Departamento de Bas-
quete do Nosso Clube ofe-
rece aulas para garotos a

partir dos 8 anos de idade.
Pela manhã, os treinos
acontecem às segundas e
quartas, das 9h45 às
11h40.

No período matutino, a
idade máxima é de 13 anos.
À tarde, nos mesmos dias,
as aulas são ministradas
das 14 às 16 horas, aceitan-
do jovens de até 15 anos.
Em todos os horários, a ori-

entação fica a cargo de trei-
nadores especializados em
basquete.

Além de desenvolver o
espírito de equipe e apren-
der a competir com garra e
lealdade, os alunos da esco-
linha do Nosso Clube usu-
fruem dos muitos benefíci-
os que a prática esportiva
oferece e, de quebra, ga-
nham em socialização, fa-

zendo, assim, muitos ami-
gos. Mais informações so-
bre a escolinha de basque-
te, que não cobra qualquer
taxa, podem ser obtidas pes-
soalmente na secretaria do
clube ou pelo telefone 3404-
8475.

O basquete do Nosso
Clube tem apoio de Café
Kühl, Medical e Secretaria
Municipal de Esportes.

Fúlvio, Nezinho e Eric Tatu:
alguns dos vários talentos

que o Nosso Clube revelou
para o basquete brasileiro;

clube é conhecido em todo o
país pela capacidade de
formar grandes atletas

para a modalidade

Numa final emocionante,
bastante disputada e que
deixou evidente o respeito
entre as equipes, o GF Bru-
tos venceu o Camisa 10 por
6 a 4 e conquistou o título
do 1º Torneio de Verão de
Futsal do Nosso Clube. A
partida aconteceu no dia 8
de abril, no Ginásio 2.

O resultado premia a óti-
ma campanha dos campe-
ões, que ficaram com o pri-
meiro lugar na primeira
fase, quando todas as equi-
pes se enfrentaram em tur-
no único.

Além de ficar com o tí-
tulo, o GF Brutos teve o ar-
tilheiro da competição, Lu-
cas Fernando, que marcou
18 gols, e o goleiro menos
vazado, Diego Trineta, que
sofreu 20 tentos.

Nas semifinais, realiza-
das no dia 1º de abril, o GF
Brutos havia vencido o
Mash, 4º colocado na etapa
inicial, por 7 a 3. Já o Ca-
misa 10, 2º colocado, empa-
tara com o Giranda (3º) por
5 a 5. Na decisão por pênal-
tis, conseguiu a vaga na fi-
nal ao vencer por 3 a 2.

Além dos semifinalis-
tas, a competição teve a
participação de Recanto
Árabe e Good’s.

GF Brutos fica com título do 1º Torneio de Verão
Futsal

Equipe do GF Brutos comemora
conquista do troféu de campeão após

vitória  difícil sobre o Camisa 10


