


Em novembro, vamos
estrear mais uma novida-
de no nosso calendário so-
cial. No dia 18, promovere-
mos o Luau, com a ideia de
transformarmos nossas
piscinas numa verdadeira
praia. Será um evento para
quem quiser esticar a cur-
tição da tarde e também
para aqueles que preferi-
rem chegar mais ao anoi-
tecer. Com música ao vivo
de primeira e decoração
caprichada, nosso Luau tem
tudo para agradar e se tor-
nar uma tradição. Assim
como a Festa das Nações,
que teve sua primeira edi-
ção no finalzinho de se-
tembro. Foi um evento
muito bacana, que reuniu
gente de todas as idades e
ainda ajudou entidades
beneficentes. Vamos sem-
pre tentando, cada vez
mais, diversificar e melho-
rar nossa programação,
tanto a social quanto  a es-
portiva, como os associa-
dos podem conferir nesta
edição do Nosso Boletim.
Vale também dar uma lida,
na página 9, sobre a impor-
tante atualização cadastral
que vamos realizar.

Mais uma
novidade
vem aí!



Luau: clima de praia com duas
bandas e decoração temática
Novidade do calendário social nossoclubino será no dia 18 de novembro

Som ao vivo com duas
bandas cheias de energia e
decoração temática com
muitas frutas e flores, tudo
junto a partir do final da
tarde, prolongando um dia
de calor nas piscinas. Assim
será o Luau, uma grande
novidade no calendário so-

cial do Nosso Clube, que es-
treia no dia 18 de novembro.
A partir das 18h, o parque
aquático nossoclubino vai
ganhar ares de praia. Para
entrar no clima, será bacana
comparecer com traje bran-
co ou florido.

Para animar esse agito, fo-
ram escolhidas duas atrações
musicais das mais requisita-

das.  Kalu In Trâmite e Baga-
ço Trio vão passear pelo reg-
gae, MPB, pop e outros rit-
mos para garantir que todos
se divirtam do pôr do sol até
a noite adentro.

Quem não for associado do
Nosso Clube também pode
participar, adquirindo convi-
tes por R$ 50,00 (individual)

e R$ 90,00 (casal). Crian-
ças de 8 a 12 anos pagam
R$ 20,00 e menores de 7
anos têm entrada gratui-
ta. As reservas de mesas,
que são limitadas, de-
vem ser feitas na secre-
taria do clube.



Os alunos que se dedi-
caram durante as aulas do
curso de dança de salão
ministrado pelo professor
Alexandre Seregati no se-
gundo semestre de 2017
receberão seus certifica-
dos no já tradicional Baile
de Formatura, que aconte-
cerá no dia 25 de novem-
bro. O evento será realiza-
do no Salão Social, com iní-
cio às 21 horas.

Para que os casais pos-
sam colocar em prática
tudo o que aprenderam
durante o curso, foi convi-
dada para animar o baile a
Orquestra Oscar Guzella,
que vai passear pelos mais
diversos ritmos com sua
reconhecida qualidade.
Além da música de primei-
ra, haverá jantar pilotado
pelo Buffet Bonatchellos,

Oscar Guzella anima
formatura do curso de dança
Baile será realizado no dia 25 de novembro, no Salão Social

que promete um cardápio
variado e caprichado.

Como entrada, haverá me-
sa de frios com presunto,
queijo, salame, mortadela e
azeitona verde e preta, além
de salada arco-íris e salpicão.
Também será servida batida
de pêssego com champanhe.
Os pratos principais serão
maminha ao molho madeira
e filé de frango empanado
com creme de milho acom-
panhados de arroz branco e
rondelle quatro queijos.
Como sobremesa, haverá
sorvete e o encerramento
terá café.

O traje social será obrigató-
rio. As adesões para associa-
dos e alunos do curso de dan-
ça custam R$ 35,00. Para não
sócios, o valor é R$ 50,00. As
reservas de mesas devem ser
feitas na secretaria do clube.



Culinária e solidariedade
Festa das Nações homenageou seis países com renda revertida a duas entidades

O Nosso Clube promoveu
no dia 30 de setembro a 1ª
Festa das Nações. Com barra-
cas típicas em prol de entida-
des beneficentes, que home-
nagearam seis países, o even-
to aconteceu no solário. Teve
música ao vivo com o Trio Pati-
nhas e muito som eletrônico
com o DJ Freeway. Brinquedos
garantiram a diversão também
para as crianças. As barracas
ofereceram comidas típicas de
Brasil, Portugal, Alemanha,
Países Árabes, Espanha e Itá-
lia. A receita foi revertida para
o Cantinho do Vovô e para o
CAMPL Patrulheiro.
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Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Fotos: Wagner Morente



Em 12 de outubro, o Nosso
Clube promoveu uma grande
festa para comemorar o Dia
das Crianças. Tinha brinque-
dos, circo, cães adestrados,
gincanas e muito mais, tudo
regado a muito refrigerante,
cachorro quente, sorvete e
pipoca durante todo o dia. A
animação musical ficou a car-
go do DJ Freeway. Monitores
da Recriando organizaram
brincadeiras e pintura facial.
Também foi possível se diver-
tir em brinquedos como cama

Não faltou diversão para a cr
Festa do Dia das Crianças, em 12 de outubro, teve muitas atrações desde



riançada e para toda a família
e a manhã até a noite, tornando a comemoração da data muito especial

elástica, piscina de bolinhas,
castelo inflável e tobogã.
Outra atração foi a exibição
da Trupe de Circo do Colégio
Acadêmico, com pernas de
pau, malabaristas, tecido aé-
reo e várias acrobacias. Tam-
bém houve apresentação dos
cães da Polícia Militar de
Piracicaba, que garantiram
espetaculares números de
adestramento.

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

Fotos: Wagner Morente



Uma noite de muita dança
Jantar Dançante promoveu uma viagem no tempo através de grandes sucessos de várias épocas

No dia 7 de outubro, o
Nosso Clube promoveu um
Jantar Dançante, com anima-
ção do Musical Arquivo. Mui-
tos casais que apreciam a
dança de salão comparece-
ram ao Salão Social para uma
viagem no tempo através de
grandes sucessos de várias
épocas. Um cardápio capri-
chado foi outra atração do
evento, que se estendeu até
a madrugada.

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

Fotos: Wagner Morente



Festa comemora
84 anos do clube

Evento no dia 9 de dezembro terá muitas atrações

Uma grande festa vai co-
memorar os 84 anos de fun-
dação do Nosso Clube no dia
9 de dezembro. A programa-
ção terá início às 9 horas,
quando o padre João Delmi-
glio celebrará uma Missa em
Ação de Graças no salão da

Chácara Medina. A partir das
10h30, começam as ativida-
des nas piscinas, com brin-
quedos para as crianças e
distribuição de pipoca, algo-
dão doce, sorvete e refrige-
rante, além do bolo de ani-
versário.

Não sócios do Nosso Clu-
be que quiserem participar
da festa podem adquirir con-
vites por R$ 40,00, com apre-
sentação de um associado.
Crianças de 8 a 12 anos pagam
R$ 20,00 e menores de 7 anos
têm entrada gratuita.

O Conselho Deliberativo
do Nosso Clube constituiu os
membros da Comissão de
Obras para o período que se-
guirá até julho de 2019. A co-
missão é presidida pelo en-
genheiro Vitório Candiotto,
tendo como vice-presidente
Renato de Almeida. O secre-
tário é Luiz Alberto Giraldel-
lo, o tesoureiro é Carlos Hen-

Nova Comissão de Obras é constituída

rique Dias Carvalho e o vice-
tesoureiro é Luiz Carlos Me-
deiros. José Manoel de Al-
meida (presidente do Conse-
lho Deliberativo) e Marcelo
Luís Negrucci (presidente da
Diretoria) também integram
a comissão, que tem ainda
como membros José Octávio
Bürger, Sérgio Candiotto e
Jairo Leite de Barros Kühl.

Prezado associado,

temos áreas próprias
para reuniões e encontros
festivos.

Uma está localizada em
frente ao Nosso Bar e, para
utilizá-la, não é cobrada
qualquer taxa. Para solici-
tar sua utilização gratuita-
mente, basta dirigir-se à
secretaria e efetuar a reser-
va. Outro espaço é o salão
da Chácara Medina, um lu-
gar maior, com mais in-
fraestrutura. Porém, há um
custo de aluguel. Para sua
utilização, o associado de-
ve comparecer à secretaria

Os quatro corais regidos pelo maestro Rosivaldo Mena
Peres se reuniram no dia 5 de outubro, no Teatro Nair
Bello, para uma noite cheia de música e de emoção. En-
tre eles, destacou-se o Nosso Coral, do Nosso Clube, com
seu repertório que alterna nostalgia e animação. Tam-
bém participaram os corais Vozes do Tatuibi, Harmonia e
Luterano. O Nosso Coral escolheu para sua apresentação
“Cálix Bento”, de Milton Nascimento; “Alvorada”, de Car-
tola; “Marambaia”, de Henricão e Rubens Campos; e “Tor-
na a Surriento”, de Ernesto e Giambattista de Curtis. O
show de afinação dado por seus 54 integrantes rendeu
entusiasmados aplausos da plateia.

Nosso Coral no Teatro Nair Bello

A partir de novembro, o
Nosso Clube procederá a atu-
alização cadastral de todos os
associados, tanto os titulares
quanto os dependentes, de
todas as categorias. Além de
atualizar os dados do cadastro,

Categorias Sócio Militante, Melhor Idade, Remido, Individual, Contribuinte
Feminino e Estudante, Aspirante Titular e Contribuinte

Vencimento: 31 de janeiro

Categoria Privilegiado – Titulares

Até código 2089 – vencimento 28/02/2018
De 2090 até final – vencimento 31/03/2018

Categoria Privilegiado - Dependentes

Até código 101273 – vencimento 28/02/2018
De 101274 até final – vencimento 31/03/2018

Categoria Familiar

Até código 3652 – vencimento 31/03/2018
De Código 3655 até 8008 – vencimento 30/04/2018
De Código 8009 até 12107 – vencimento 31/05/2018
De Código 12108 até final – vencimento 30/06/2018

Associados devem realizar
a atualização cadastral

serão feitas novas carteiri-
nhas sociais e medição biomé-
trica para liberação das catracas
das portarias. A atualização
pode ser feita desde 1º de no-
vembro. A partir de janeiro,
conforme cronograma abaixo,

as carteirinhas e biometria que
não forem atualizadas deixa-
rão de ser aceitas. Portanto, re-
comenda-se aos associados
procurarem a secretaria o
quanto antes para efetuar a
atualização cadastral.

para os trâmites de praxe.
Fora dessas duas áreas,

já preparadas e pré-deter-
minadas, qualquer outro
tipo de reunião festiva
dentro do clube, em outros
espaços não apropriados
para tal, deve ser, obriga-
tória e antecipadamente,
autorizado pela diretoria,
que irá analisar a disponi-
bilidade da área pleiteada.

Contamos com a colabo-
ração e a compreensão de
todos, a fim de evitarmos
transtornos para os demais
associados.

Diretoria

Espaços para encontros festivos

Comunicado

Datas limites para atualização cadastral

Divulgação



Aquathlon reúne atletas
de várias idades

Estão abertas as inscrições
para a competição, que

acontecerá em 3 de dezembro

Estão abertas até o dia 28
de novembro as inscrições
para a Medical Aquathlon,
que será realizada no dia 3 de
dezembro, no Nosso Clube.
Nesta 4ª etapa do evento em
2017, haverá provas de corri-
da, caminhada e biatlo para
várias categorias e idades.

As inscrições devem ser
efetuadas na secretaria do clu-
be, no site www.a3sport.com.br
ou pelo e-mail inscricoes@
a3sport.com.br. Associados do

Nosso Clube pagam preços
especiais.

O início será às 8 horas
com a corrida de 6 km e a
caminhada de 3 km. Em
seguida, acontecem as
provas do Aquathlon para
todas as categorias. Todos
os inscritos receberão ca-
miseta, chip e brindes dos
patrocinadores. Os kits
serão entregues no dia 2
de dezembro, das 15h às
17h, no Nosso Clube.



Convenção de super-heroínas
Encerramento das atividades da GR no ano terá 8 coreografias no dia 2 de dezembro

Mais uma edição do Festi-
val de Ginástica Rítmica en-
cerrará as atividades de 2017
da modalidade no Nosso
Clube. Para fechar o ano com
chave de ouro, as ginastas
com idades entre 4 e 15 anos

promoverão uma Convenção
das Super-heroínas no dia 2
de dezembro, a partir das 20
horas, no Ginásio Dr. Waldo-
miro Francisco, com entrada
franca inclusive para não só-
cios.

Para o evento, as profes-
soras Bruna Antônio e Thais
Di Cavallotti e a estagiária Ja-

dy Maximo organizaram oito
coreografias, com os temas
Os Incríveis, As Meninas Su-
per Poderosas, X-Men, Mu-
lher Gato, Três Espiãs Demais,
She-Ra, Quarteto fantástico
e Mulher Maravilha.



O Running Club, grupo de corrida do Nosso Clube, participou no dia 15 de outubro da 26ª
Corrida do Fumaça, organizada pela ALA (Associação Limeirense de Atletismo), com 5km de
percurso e que teve a saída no ginásio Vô Lucato. A equipe foi representada por 7 atletas, sendo
a 4ª mais numerosa entre os 250 inscritos na competição.

Corrida

Nossoclubinos na 26ª Corrida do Fumaça

Academia

O armador Vinícius Biagi-
oni Vicenti, do Nosso Clube,
foi convocado para defender
o Brasil no Campeonato Sul-
americano de Basquete sub-
14, que aconteceu na cidade
de Maturin, na Venezuela. A
competição ocorreu de 27 a
31 de outubro.

Um Aulão de Primavera, que aconteceu no dia 26 de setembro, saudou a chegada da nova
estação no Nosso Clube. Os associados puderam participar de atividades puxadas mas ao
mesmo tempo divertidas, incluindo spinning no deck em frente à academia e corrida e circui-
to funcional no campo de grama natural, tudo com acompanhamento dos professores. O
clube providenciou uma mesa de frutas para os participantes e o Kiosk dos Pires - Cantinho
da Roça mandou suco de laranja e detox. No encerramento, teve sorteio de brindes da Vitally
Loja de Semijóias e Bijoux, Nova Itália Porcelanato, Chapéus San Doná e Departamento de
Vôlei.

Aulão de Primavera recebe a nova estação

Nossoclubino na seleção

Fotos: Divulgação

As equipes de basquete máster do Nosso Clube e do
clube Cultura Artística, de Campinas, se enfrentaram em
amistoso no dia 30 de setembro. Vitória dos nossoclubinos
por 90 a 66. Sob comando do técnico Itamar, o time formou
com Júnior, Bella, Tankão, Paulão, Buckão, Dé, Carlão, Ja-
pão e Deivão.

Basquete máster

O Nosso Clube recebeu no dia 30 de setembro o Torneio
Regional de Pré-mirim a Petiz de Natação, que contou com
246 atletas de 16 entidades. Os 43 integrantes da equipe
Nosso Clube/Sesi não decepcionaram a torcida e realiza-
ram uma excelente competição, conquistando 45 meda-
lhas, sendo 18 de ouro, 14 de prata e 13 de bronze.

Natação 1

Confira todas as notícias sobre os esportes nossoclubinos
no site www.nossoclube.com.br

Mais esportes

A equipe Nosso Clube/Sesi conquistou 52 medalhas no
Torneio Regional de Petiz a Sênior de Natação, que reuniu
356 atletas de 22 entidades no Gran São João, no dia 7 de
outubro. Representados por 32 nadadores, os nossoclu-
binos se saíram muito bem, recebendo 28 medalhas de
ouro, 16 de prata e 8 de bronze.

Natação 2


