


Em novembro de 2017,
resolvemos apostar num
novo evento para nosso
calendário social, o Luau. A
resposta dos associados foi
excelente, acima das nos-
sas expectativas. De quem
participou, ouvimos mui-
tos elogios e também re-
cebemos o incentivo para
que novas edições fossem
realizadas. Também chega-
ram diversas sugestões pa-
ra que a iniciativa ficasse
ainda melhor. Anotamos
tudo com atenção para
que, na medida do possí-
vel, colocássemos em prá-
tica as novas ideias. Assim,
planejamos nosso segundo
Luau, cujos detalhes po-
dem ser conferidos na ma-
téria da página 3. Espera-
mos que possamos repetir
o sucesso da primeira edi-
ção e, quem sabe, ir além.
Estamos na torcida para
que, mais uma vez, o even-
to agrade a todos. Neste
boletim, trazemos também
informações sobre obras
importantes concluídas ou
em andamento, todas elas
com o foco de tornar nosso
clube cada mais atrativo pa-
ra nossos associados.

Luau
agradou.
E voltou!



Com muitas atrações a
partir das 10 horas, o Dia das
Crianças vai ser ainda mais
especial no Nosso Clube. A
festa, marcada para o feria-
do de 12 de outubro, será re-
pleta de atividades para di-
vertir a criançada, e também
toda a família. Desde o iní-
cio, haverá distribuição gra-
tuita de cachorro quente, re-
frigerante, pipoca e sorvete,
além da venda de crepes e
churros.

Cama elástica, tobogã e
Kid Play estarão à disposi-
ção crianças durante todo o
dia e o os monitores da Re-
criando vão organizar brin-
cadeiras e agitar o Espaço
Kids, com pintura facial e
oficina de cabelo maluco. A
partir das 13 horas, o grupo
Paparazzo vai animar a fes-
ta com muito pagode. E
apresentações circenses
vão completar as atrações
de um dia cheio de alegria.

Estão em andamento as obras de readequação da área infantil localizada entre o Giná-
sio 2 e o campo de grama natural. A piscina que existia nesse espaço tinha um sério
problema de vazamento e foi removida. Deste modo, o local ganhará dois campos de
futebol para crianças e um playground.

Dois campos infantis e um playground

Sucesso absoluto na edição
de estreia, realizada no ano
passado, o Luau volta a agitar
o Nosso Clube no dia 10 de
novembro. Com temática tro-
pical, o evento acontecerá no
entorno das piscinas, a partir
das 16 horas. Em um ambien-
te decorado com frutas e flo-
res, a animação musical fica-
rá por conta da banda Kalu In
Trâmite, com seu repertório
recheado de samba-rock,
reggae, MPB e vários ritmos
dançantes.

Luau volta
ao clube

Sucesso em 2017, evento ganha
nova edição no dia 10 de novembro,

com animação de Kalu In Trâmite
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Bar que serve as piscinas está mais funcional

As obras de revitalização do bar
que serve as piscinas foram encerra-
das em outubro. O novo espaço, que
está ainda mais agradável e funcio-
nal para os associados, foi entregue
oficialmente no dia 12, para a festa
do Dia das Crianças. Os serviços ade-
quaram o bar às atuais normas de se-
gurança e higiene. O local ganhou
novos piso e balcão, o depósito foi
ampliado e a cozinha passou por uma
grande reforma.

Campo de grama natural passa por recuperação

O campo de grama natural
teve um problema de infiltra-
ção de água, que fez o solo ce-
der. Com isso, o local foi inter-
ditado para as obras de recupe-
ração, que incluem a ligação da
drenagem à rede de águas flu-
viais do município, para evitar
que o problema se repita. O
campo também ganhará a revi-
talização do gramado.

Quem não for associado do
Nosso Clube também pode
participar, adquirindo convi-
tes por R$ 45,00 (individual)
e R$ 80,00 (casal). Crianças até
10 anos não pagam. Para
quem tem de 11 a 14 anos, o
valor é de R$ 25,00. As reser-
vas de mesas, que são limi-
tadas, devem ser feitas na
secretaria do clube. A suges-
tão é para comparecer com
roupas brancas ou floridas,
para entrar ainda mais no cli-
ma do evento.



Com muitas atrações, o Dia
das Crianças foi ainda mais
especial no Nosso Clube. A
festa, realizada em 12 de ou-
tubro, foi repleta de ativida-
des para divertir a criançada,
e também toda a família.
Teve distribuição gratuita de
cachorro quente, refrigeran-
te, pipoca e sorvete, e tam-
bém cama elástica, tobogã e
Kid Play. Durante todo o dia,
os monitores da Recriando
organizaram brincadeiras,
pintura facial e oficina de ca-
belo maluco. À tarde, o gru-
po Paparazzo animou a festa
com muito pagode. E teve
circo  com a trupe do Colégio
Acadêmico.

 Fotos: Wagner Morente

Bar que serve as
piscinas está sendo

totalmente remodelado
Veja mais fotos no site

www.nossoclube.com.br

Muita diversão para as crianças
Festa em 12 de outubro teve brinquedos, brincadeiras e várias outras atrações



O Nosso Clube promoveu
nos dias 5 e 6 de outubro a 2ª
edição de sua Festa das Na-
ções. Foram duas noites para
celebrar a cultura de três pa-
íses – Brasil, Espanha e Itália
–, com música ao vivo e di-
versas opções gastronômi-
cas. Em ambas, o evento teve
espaço no Salão Social. As
apresentações musicais fica-
ram a cargo de Sandra Rodri-
gues e do grupo Reminiscên-
cias. A barraca de comida bra-
sileira foi em prol do Asilo
João Kühl Filho. Já a venda
dos quitutes das cozinhas
espanhola e italiana teve
renda revertida para o CAMP
Limeira (Patrulheiro).

Fotos: Wagner Morente

3 países na Festa das Nações
Evento teve música ao vivo e várias opções gastronômicas de Brasil, Espanha e Itália

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



A academia do Nosso Clu-
be completou 15 anos de ati-
vidades em 2018 e, para mar-
car a data, foi oferecida uma
programação especial entre
os dias 22 e 26 de outubro.
Puderam participar todos os
associados do clube, mesmo
aqueles que não estão inscri-
tos em alguma modalidade da
academia. Além das ativida-
des esportivas, teve sorteio
de brindes, mesa de frutas e
degustação de produtos.

Mas a grande atração fo-
ram os desafios em diversas
modalidades. No supino, os
competidores tiveram que
tentar o maior número de re-
petições seguidas levantan-
do o equivalente a 70% do
seu peso corporal. O vence-
dor entre os homens foi Fre-
derico Sandoval, que fez 40
repetições, seguido de Eric
Cerquiari (37) e Rafael Eu-
phosino (37). Entre as mulhe-
res, vitória de Melika Nicolau
(27), seguida de Telma Ve-
nâncio (24) e Tânia Batistella
(22). Na prova de agacha-
mento feminino, a campeã
foi Renata Jacon, com 123 re-
petições. A vice foi Melika
Nicolau (73) e em 3º ficou
Bruna Fortunato (40). No aga-
chamento masculino, vitória
de João Paulo Quitério, com
25 repetições, seguido de
Renato Silman (4). Renata

Academia comemora 15 anos
Aniversário teve atividades esportivas, degustação, mesa de frutas e brindes

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

Jacon venceu também no
agachamento isométrico,
com o tempo de 6min29s.
Depois vieram Mirna Kube
(3min18s) e Alexandra Leo-
nardo (2min31s).

Na prova de prancha,
Matheus Zampieri foi o 1º
com o tempo de 4min12s, se-
guido de Bruno Zovico
(4min4s) e Anderson Blumer
(3min55s).

Na caminhada na esteira,
Renata Sayuri venceu percor-
rendo 68,1km no acumulado
da semana. Depois aparecem
Jade Fiore (46,5km) e Aline
Giotto (31km). Na corrida na
esteira, Michele Spagnol acu-
mulou 82km na semana, fi-
cando à frente de Mauricio
Barbato (66km) e Melika Ni-
colau (35km).

Também foram sorteadas
camisetas comemorativas do
aniversário da academia en-
tre os participantes dos desa-
fios. Os ganhadores foram
Ana Carolina Conte Spindola,
Ana Júlia Di Ferdinando, Car-
los Eduardo Bezerra Pessoa,
Claudia Sillman, Cristiane
Alves Picolo, Fernanda Barbo-
sa, Luiz Antônio de Lima, Ra-
fael Roger Zuzi, Tatiane de Lara
e Telma Venâncio.

Fotos: Divulgação
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Quadras de tênis
são revitalizadas
As três quadras de tênis

do Nosso Clube foram rei-
nauguradas no dia 27 de
outubro, após passarem por
completa revitalização, que
incluiu a aplicação de nova
camada emborrachada que
recobre o piso e também
nova pintura. Estiveram
presentes para a entrega
aos associados representa-
res da diretoria, do Conse-
lho Delibera-tivo e da Co-
missão de Obras, além de
tenistas que puderam tes-
tar as quadras.

Presidente da Comissão
de Obras, Vitório Candiotto
agradeceu o apoio recebido
da diretoria e do conselho
para a realização das obras.
Em seguida, o presidente do

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

O Departamento de Vôlei
do Nosso Clube vai promo-
ver no dia 9 de novembro
mais uma edição do NC Ga-
mes, uma gincana de pergun-
tas e respostas que garante
diversão para as mais varia-
das idades.

O evento vai acontecer no
salão da Chácara Medina,
com início às 19h30. Os parti-
cipantes vão responder a
uma série de questões pro-
postas num jogo em formato

4º NC Games será
em 9 de novembro
Jogo tipo quiz vai propor aos participantes questões

divertidas para testar conhecimento em diversas áreas

quiz. Serão perguntas diver-
tidas de diversas áreas, para
testar o conhecimento geral
dos competidores.

É possível participar indi-
vidualmente ou em equipes
de até oito pessoas. As ins-
crições do 1º lote custam R$
10,00. Os convites antecipa-
dos podem ser adquiridos na
secretaria do clube. Serão
quatro rodadas de questões
e em cada uma delas haverá
pontuação e prêmios para os

acertadores. Nas duas pri-
meiras rodadas, quem acer-
tar primeiro ganha 10 pon-
tos; na terceira, 20 pontos; e
na quarta, 30 pontos.

Ao final, quem somar mais
pontos será o vencedor e terá
direito a um prêmio especi-
al. Além do quiz, o NC Games
vai ter venda de alimentos e
bebidas.

Todo lucro será revertido
para as equipes de vôlei do
clube.

Aulas da escolinha de vôlei no período matutino
As aulas da escolinha de

vôlei do Nosso Clube estão
de volta. As aulas recomeça-
ram no dia 9 de outubro, ago-

ra sob o comando da profes-
sora Bárbara, e acontecem
todas as terças e quintas-fei-
ras, das 8h30 às 10 horas. Para

inscrições, procure a secreta-
ria do clube.

Mais informações pelo te-
lefone 3404-8466.

O Nosso Clube foi o cam-
peão do 1° Fest Volley, que
realizou em suas dependên-
cias, com início em abril, reu-
nindo seis equipes femininas
de atletas da categoria más-
ter. As partidas finais aconte-
ceram no dia 20 de outubro.

Na decisão, as nossoclu-
binas venceram Artur No-
gueira por 3 a 0 para conquis-
tar o título. Na disputa da 3ª
colocação, Rio Claro A bateu
a Associação Atlética Araren-
se. Além das semifinalistas,
também participaram Rio
Claro B e Araras.

Na 1ª fase, todas se en-

Campeãs do 1º Fest Volley

frentaram e as quatro me-
lhores passaram para o mata-
mata. As nossoclubinas con-

tam com apoio de Restau-
rante Deperon, Magri Folhe-
ados e DJ Xandi.

Equipe
máster

do Nosso
Clube

Divulgação

Conselho Deliberativo, Jo-
sé Manoel de Almeida, fez
a entrega oficial à diretoria.
Depois, o presidente do
Nosso Clube, Marcelo Ne-
grucci, liberou a utilização
das quadras. “Fizemos esta
revitalização com o que há
de melhor no setor”, afir-
mou. Ricardo Lima, um dos
diretores do Departamento
de Tênis, ressaltou que a Li-
sonda, empresa especi-
alizada em espaços espor-
tivos que realizou os servi-
ços, anunciou que passará
a utilizar as quadras nosso-
clubinas como uma referên-
cia nesse segmento.
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Natação

Judocas na Copa Integração

As aulas de tênis de mesa do Nosso Clube passaram por
alterações de horário. Os novos horários são os seguin-
tes: segundas e quartas, das 10h às 11h30 e das 16h30 às
18h30; terças e quintas, das 16h30 às 20h; sextas, das 16h30
às 18h; e sábados, das 10h às 12h.

O Nosso Clube participou da 7ª Copa Integração de Judô,
realizada no dia 21 de outubro, no Ginásio do Itamarati,
em Artur Nogueira. O evento contou com a presença de
cerca de 400 atletas das cidades de Americana, Artur No-
gueira, Campinas, Conchal, Leme, Limeira e Paulínia. “Essa
copa tem caráter pedagógico, e o objetivo é minimizar o
aspecto competitivo e levar para os participantes com
pouca ou nenhuma experiência maior conhecimento so-
bre as regras do judô”, explica Leandro Takada, professor
nossoclubino. “Com isso, os árbitros usam situações de
luta para explicar e ensinar aos participantes as regras”. O
Nosso Clube foi representado pelos judocas Rafael Covre
Terence, Davi de Lara Peruchi, Mário Galzerano, Beatriz
Israel Donegá, Caio de Lara Peruchi, Rafael Frasseto Ru-
fino, Pietro Silva de Brito, Lucca de Almeida Massaro e
Emanuely Helena Patrício. Para Leandro, o resultado foi
excelente, visto que alguns participaram desse tipo de
evento pela primeira vez. “Todos fizeram boas lutas, foi
nítido o esforço e o empenho de cada um e com certeza
todos aprenderam um pouco mais sobre judô”, avaliou o
professor. Agora, Departamento de Lutas Marciais do clu-
be dá início aos preparativos para a Cerimônia de Gradua-
ção, que será realizada no dia 29 de novembro. Na oca-
sião, todos os judocas que foram aprovados no Exame de
Graduação realizado em setembro e outubro receberão
suas novas faixas.

Aulas de basquete de manhã

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

Mais esportes

Rio Claro recebeu, no dia
6 de outubro, o Torneio Re-
gional de Petiz a Sênior de
Natação, que contou com a
participação de 377 atletas
representando 19 entidades.
Com 47 nadadores, a equipe
Nosso Clube/Sesi, que tem
apoio de Colégio Acadêmico
e Engep, conquistou um to-
tal de 44 medalhas, sendo 16
de ouro, 14 de prata e 14 de
bronze. As técnicas respon-
sáveis foram Eliane Altemari
e Camila Alves.

João Victor, ao
centro, em
Americana

Nossoclubinos em Votorantim44 medalhas no Torneio Regional de Rio Claro

A equipe Nosso Clube/
Sesi participou da 5ª etapa da
Liga Sesi de Natação 2018, re-
alizada no Sesi de Santa Bár-
bara D’Oeste, no dia 20 de
outubro. Os nossoclubinos
estiveram presentes com 16
atletas e ficaram em 1º lugar
8 vezes; em 2º, 6; em 3º, 5;
em 4º, 3; em 5º, 1; em 6º, 2;
em 7º, 3; e em 8º, 1. A equipe
Nosso Clube/Sesi teve co-
mando do técnico William
Nascimento.

Nossoclubinos na 5ª etapa da Liga Sesi, em SBO

Fotos: Viviane Guerra

A equipe Limeira Máster/
Alman (Nosso Clube e Limeira
Clube) conquistou 89 meda-
lhas (14 de ouro, 36 de prata e
39 de bronze) no 7º Troféu E.C.
Barbarense de Natação Más-
ter, disputado em 20 de outu-
bro. A competição contou com
a participação de 633 atletas de
39 entidades. Os limeirenses
compareceram com 38 nada-
dores. A Limeira Máster/Al-
man conta com apoio da Pre-
feitura de Limeira.

Limeira Máster conquista 89 medalhas em SBO

Giovanna brilha na Super Final do Thiago Pereira
A atleta Giovanna Karoliny Pires representou a equipe

Nosso Clube/Sesi no Troféu Thiago Pereira de Natação, reali-
zado no dia 30 de setembro, no Sport Club Corinthians
Paulista, em São Paulo. A nossoclubina teve um desempe-
nho extraordinário, conquistando a medalha de ouro e ba-
tendo o recorde da competição na categoria mirim 2 nos 50m
borboleta e nos 50m costas, além de um bronze nos 50m
peito. Giovanna também foi campeã da Super Final do Tro-
féu Thiago Pereira em sua categoria, o que lhe rendeu um
troféu pela sua excelente atuação. A atleta teve acompanha-
mento da técnica Flávia Benevenuto. O torneio teve a parti-
cipação de 328 nadadores de 38 entidades.

Fotos: Divulgação

Em outubro, foram retomadas as aulas da escolinha de
basquete no período da manhã. As aulas acontecem às
quartas e sextas, das 8h30 às 10h30, sob comando do pro-
fessor Rogério, que tem em seu currículo passagens por
vários clubes da região.

Tênis de mesa: novos horários

Divulgação


