


A música diverte, emo-
ciona, reúne amigos, lava a
alma. E ajuda a deixar a vida
mais feliz. É por isso que a
música tem espaço especial
no nosso calendário. Procu-
ramos contemplar os mais
variados gostos, mesmo sa-
bendo que não é tarefa fácil.
Mas como temos colhido
bem mais elogios que crí-
ticas, dá para apostar que
estamos no caminho certo.
Nesta edição, é possível
conferir como foram o en-
contro de corais, que reuniu
grupos de várias cidades, a
Festa das Crianças, que teve
DJ e samba, e a The Time
Machine, com uma seleção
de flashback. E ainda dá
para se informar sobre os
eventos que virão. Vai ter
Luau, com foco principal-
mente no reggae, na MPB e
no samba-rock. Vai ter Free
Halloween, com música
eletrônica na La Chouette e
som ao vivo com pop e rock
na piscina. E vai ter formatu-
ra do curso de dança de sa-
lão com os mais variados rit-
mos. Além, é claro, do Live
Music, com muito rock n’
roll. Enfim, vamos cantar e
dançar, nossoclubinos!

Vamos
cantar e
dançar!



Abertura será da banda Cabeça de Mamute

5º Live Music:
Tributo Bon Jovi

Evento que se tornou um
dos destaques da programa-
ção do Nosso Clube, o Projeto
Live Music, que já homena-
geou Queen, U2, Legião Urba-
na e Guns N’Roses, chega à
sua 5ª edição no dia 23 de no-
vembro. Desta vez, o tributo
será para Bon Jovi, uma das
bandas mais cultuadas das úl-
timas décadas. Para celebrá-
la à altura, foi convocada a
Hey God Bon Jovi Cover, quin-
teto de Santo André que faz
mais de 50 shows por ano,
reproduzindo com incrível fi-
delidade vocal e instrumental
os grandes clássicos e os su-
cessos mais recentes de Jon
Bon Jovi e companhia.

Com muitos anos de estra-
da, Arthur Rodrigues (vocal e
violão), Paulo Márcio (guitar-
ra), Jeferson Fernandes (tecla-
dos), Adriano Reis (baixo) e Je-
an Ferreira (bateria) prome-
tem um espetáculo eletrizan-
te que colocará todo o Salão
Social para dançar e cantar
junto. E a banda da Grande
São Paulo já deve encontrar
um público em êxtase após o
show de abertura, que ficará
por conta da Cabeça Mamute.

Focando seu repertório em
quatro gigantes do rock na-
cional – Barão Vermelho, Ti-
tãs, Jota Quest e Skank – o
quarteto costuma fazer dos
eventos onde se apresenta
uma grande festa. Traz um set
list cheio de sucessos que são
garantia de animação do começo
ao fim da performance.

Realizado em parceria com
a GPS Marketing e mantendo
a estrutura de som e ilumina-
ção que proporcionou uma
experiência marcante nas
quatro primeiras edições, o 5º
Live Music tem ingressos do
1º lote a R$ 10,00 para asso-
ciados do Nosso Clube e R$
25,00 para não sócios. As me-
sas saem por R$ 40,00. Ven-
das na secretaria do clube.

Para que os pais possam

aproveitar o evento tranquila-
mente, haverá recreação para
as crianças com a Recriando.
Os pais interessados em usufruir
desse serviço devem fazer a
inscrição dos filhos até as 12
horas do dia 22 de novembro,
na secretaria do clube. A taxa é
de R$ 5,00 para criança sócia do
clube e de R$ 10,00 para não
sócia. Mais informações pelo
telefone 3404-8466 ou pelo
WhatsApp 99931-5761.

Hey God Bon
Jovi Cover

Fotos: Divulgação

Cabeça de
Mamute

Luau 2019 tem
muita música

junto às piscinas

Uma tarde junto às pisci-
nas, com muita música de
qualidade para aproveitar
toda a estrutura do parque
aquático do Nosso Clube
nesta época cheia de calor.
Assim será o Luau edição
2019 que o Nosso Clube
promove no dia 9 de no-
vembro, tendo como atra-
ções duas bandas. Com
início às 15 horas, o evento
terá abertura do Projeto
Mente Livre, banda campi-
neira que tem seu som cal-
cado no melhor do pop reg-
gae, pop rock e MPB.

Wagner Morente

Em seguida, quem sobe
ao palco é a Kalu in Trâmite,
trazendo seu repertório re-
pleto de sucessos com muito
balanço para brindar a che-
gada da noite. O Luau é gra-
tuito para associados do Nos-
so Clube. Não sócios também
podem participar adquirindo
convites, que custam R$
40,00 (individual) e R$ 70,00
(casal). Crianças de 0 a 5 anos
não pagam e de 6 a 12 anos
pagam R$ 20,00. Informações
e reserva de mesas pelo te-
lefone 3404-8466 ou pelo
WhatsApp 99931-5761.

Kalu in
Trâmite

Projeto Mente Livre



O Salão Social do Nosso
Clube assistiu no dia 13 de ou-
tubro a um show de afinação
e animação, com o Circuito
Sindi Clube de Corais, promo-
vido pelo Sindicato dos Clubes
do Estado de São Paulo.

Aconteceram apresenta-
ções de cinco corais, num total
de 150 cantores representan-
do três cidades. A abertura foi
do Coral Luterano de Limeira,
convidado especial do evento.

Em seguida, subiram ao pal-
co os corais ADC Mercedes-
Benz, de Diadema, do Clube
Campineiro de Regatas e Nata-
ção e do Círculo Militar de Cam-
pinas. O Nosso Coral, do Nosso
Clube, encerrou o espetáculo
com um repertório composto
por “Fascinação”, “Maram-
baia”, “Andança”, “Quizás” e
“Ave Maria no Morro”. Com-
posto por 54 integrantes sob
coordenação da professora
Maria Florinda Diniz Grotta, o
grupo nossoclubino tem regên-
cia de Rosivaldo Mena Peres.

Corais dão um
show de afinação

Cinco grupos se apresentaram no Salão Social
Fotos: Wagner Morente

O Nosso Clube inaugurou
no dia 5 de outubro dois mi-
nicampos de futebol de
grama sintética, além de en-
tregar o playground, que foi
totalmente revitalizado e
ganhou novos brinquedos. O
espaço fica entre o Ginásio
Azul e o campo de grama

Novos minicampos e playground
revitalizado são entregues aos sócios

Evento vai
homenagear
Roberto e Erasmo
Carlos, Wanderléa e
outros astros da
Jovem Guarda

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

Nosso Coral

Coral do Círculo Militar de Campinas

Coral Luterano de Limeira

Coral ADC Mercedes-Benz Coral do Clube de Regatas

natural e agora oferece uma
nova área de lazer para os
pequenos nossoclubinos,
dotada de todo conforto pa-
ra os pais e segurança para
as crianças. Participaram da
inauguração membros da
diretoria, do Conselho Delibe-
rativo e da Comissão de Obras.

Fotos: Wagner Morente



Que festa da criançada!
Muitas atrações marcaram a comemoração do Dia das Crianças no Nosso Clube

Wagner Morente

O Nosso Clube comemorou
o Dia das Crianças com uma
grande festa, repleta de atra-
ções, no dia 12 de outubro. O
evento teve música com a
Banda Marcial da Escola Senai
Luiz Varga, o DJ Freeway e o
grupo Bom D'Sambar. A festa
também contou com a partici-
pação dos super-heróis Ho-
mem de Ferro, Mulher Mara-
vilha, Batman, Homem Ara-
nha, Hulk e Capitão América.
Outra atração que divertiu
muito as crianças foi a peça
“Alice no País das Maravilhas”.
E teve cachorro quente, refri-
gerante e sorvete grátis du-
rante todo o dia.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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BAILE - Um baile com jantar no dia 30 de novembro, no Salão Social, vai marcar o encer-
ramento do curso de dança de salão de 2019, ministrado pelo professor Alexandre Seregatti.
Com início às 20 horas, o evento terá animação da banda Starlight. Mais informações no
nosso site e nas nossas redes sociais. Reservas pelo telefone 3404-8466.

Wagner Morente

O DJ Freeway comandou
mais uma edição da The Ti-
me Machine no Nosso Clube
no dia 19 de outubro. A ba-
lada aconteceu na La Chou-
ette, com grandes hits de to-
dos os tempos, que botaram
todo mundo para dançar a
noite toda.
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Monstros, fantasmas,
bruxas e outros personagens
assustadores estarão à solta
no Nosso Clube no dia 1º de
novembro, quando aconte-
ce o Free Halloween. Pilo-
tada pelo DJ Freeway, a ba-
lada vai ferver a La Chou-
ette, a partir das 19h30, com
os grandes hits do momen-
to, dos mais variados estilos.
Voltada para maiores de 12
anos, que devem portar RG
original, a festa vai aconte-
cer em ambiente saudável,
sem a venda de bebidas al-
coólicas.

Para agitar ainda mais a
galera, haverá performances
horripilantes do Grupo Nú-
cleo de Teatro. O Free Hal-
loween tem entrada gratuita
para associados do Nosso

Clube e também para não só-
cios alunos das escolas par-
ceiras.

E enquanto os filhos se di-
vertem com segurança na
balada, os pais poderão apro-
veitar o Recanto Musical Es-
pecial, que acontecerá no
solário. A partir das 19h30, a
banda Rockeria vai apresentar
seu repertório recheado de
clássicos do pop e do rock na-
cional e internacional. Cada
sócio do clube pode, eventu-
almente, apresentar um não
sócio para participar sem pa-
gamento de convite. Para isso,
basta retirar a pulseira/con-
vite na secretaria do clube.

Free Halloween
Balada com
DJ Freeway
será no
dia 1º de
novembro

The Time Machine
Fotos: Wagner Morente

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



Um dia de esportes e lazer
Foodbol & Music teve Adonias e a galera do Ginga Street, GR, GA, food trucks e muita música

O Nosso Clube teve em 28
de setembro um dia inteiro
dedicado aos esportes e ao la-
zer. O Foodbol & Music con-
tou com a participação de
Adonias, um dos expoentes
mundiais do futebol freestyle.
Ele, Lucaneta, Diego Freestyle,
Japa e Abner, a galera da equi-
pe Ginga Street, enfrentaram
times sub-15 e sub-17 do Nos-
so Clube e promoveram brin-
cadeiras e desafios com as cri-
anças. O evento também teve
aulão da academia, apresen-
tações de ginástica rítmica e
artística, sorteio de brindes,
food trucks e muita música
com Lucas Elias e com a banda
Garimpo. Foi um dia de muita
alegria e diversão para todas
as idades.

Fotos: Wagner Morente

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

pega Piracicaba

Evento com bike,
funcional e corrida

Bocha

Luiz Henrique Dias (no centro)
foi o campeão da categoria sênior

Um torneio de truco movi-
mentou muitos associados do
Nosso Clube no dia 14 de se-
tembro. Participaram 32 du-
plas e bastante gente compa-
receu para assistir aos duelos.
Os campeões foram Feu e Bac-
can, que venceram na final a
dupla formada por Lúcio e Jaíl-
son. Na 3ª colocação, ficaram
Mingo e Djalma.

Feu e Baccan
ficam com título

O Clube de Campo de Pi-
racicaba recebeu no dia 28
de setembro o Torneio Re-
gional de Petiz a Sênior de
Natação, que atraiu 432 a-
tletas representando 20 en-
tidades. Com uma equipe
formada por 45 nadadores,
o Nosso Clube teve ótimo
desempenho, conquistando
57 medalhas, sendo 26 de
ouro, 19 de prata e 12 de bronze.

Ótimo desempenho no Regional de Piracicaba

Os 14 nossoclubinos fe-
derados que participaram
no dia 5 de outubro do Tor-
neio Regional de Pré-mirim
a Sênior de Natação, em
Mococa colheram um exce-
lente resultado. Na piscina
de 50 metros da Associação
Esportiva Mocoquense, eles
conquistaram um total de
50 medalhas, sendo 32 de
ouro, 14 de prata e 4 de
bronze. A competição, orga-
nizada pela Federação A-
quática Paulista (FAP), reuniu
386 atletas de 20 entidades.

Nossoclubinos brilham em torneio em Mococa

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

Natação

Representada por 29 nadadores, a equipe Limeira Máster/Alman conquistou 34 medalhas, sendo
9 de ouro, 10 de prata e 15 de bronze, no 26º Torneio de Natação Máster do Tênis Clube de
Campinas, em 21 de setembro. Válida como 6ª etapa do Circuito UNAMI (União da Natação Máster
do Interior) de 2019, a competição reuniu 603 atletas de 37 agremiações. Na contagem geral, a
equipe terminou em 4º. O comando foi dos técnicos Glauco Casimiro, Camila Nascimento e Júlia
Passero. A Limeira Máster/Alman conta com apoio do Nosso Clube e da Prefeitura de Limeira.

Máster conquista 34 medalhas em Campinas

O Nosso Clube enfrentará
o Piracicaba Rec. Sul nas se-
mifinais da Série Prata do
Campeonato Metropolitano
de Bocha - Região Campi-
nas. Na fase de classificação,
concluída no dia 12 de outu-
bro, os nossoclubinos termi-
naram na 5ª colocação. No
último compromisso dessa
etapa, em que todas as 10
equipes participantes se
enfrentaram em turno o re-
turno, o Nosso Clube foi der-
rotado pelo Sayão, em Ara-
ras, por 4 a 1.

Os jogos contra o Pira-
cicaba Rec. Sul, que ficou em
8º lugar na 1ª fase, aconte-
cerão nos dias 26 de ou-
tubro e 9 de novembro. A
primeira partida será em
Piracicaba e a segunda, nas
canchas nossoclubinas. Se
houver necessidade de de-
sempate, um novo con-
fronto acontecerá em 23 de
novembro. O vencedor pas-
sa à final para enfrentar
quem se classificar da outra
semifinal, entre Cordeiró-
polis e Sayão.

Truco

Duplas finalistas

Equipe nossoclubina


