


Durante alguns meses, o
Nosso Boletim não deixou
de circular, mas passou por
uma experiência: chegava
aos associados em formato
virtual, via e-mail ou sendo
acessado em nosso site.
Mas, ao contrário do que
muitos imaginam, o jornal
impresso ainda é impres-
cindível para grande parte
das pessoas. Deste modo,
ouvimos os associados que
pediram pela volta do nos-
so jornalzinho, como é cari-
nhosamente chamado, e
aqui está ele de volta. As-
sim como antes, a cada edi-
ção o Nosso Boletim trará
informações sobre tudo o
que acontece no Nosso
Clube, os eventos sociais,
as competições esportivas,
prestação de serviço, en-
fim, tudo aquilo que inte-
ressa aos nossoclubinos.
Será mais uma ferramenta
de comunicação, juntando-
se ao site, Facebook, qua-
dros de avisos, TV interna e
newsletter, entre outras.
Sugestões e críticas, como
sempre, serão muito bem-
vindas. Esperamos que
apreciem esta nova fase do
Nosso Boletim!

Nosso
jornal
voltou!



Uma grande festa
no Dia das Crianças
Evento com muitas atrações vai acontecer no dia 12 de outubro

Em 12 de outubro, a partir
das 10 horas, o Nosso Clube
vai se transformar numa
grande festa para comemo-
rar o Dia das Crianças. Com
muitas atrações para os pe-
quenos, mas também para
toda a família, o evento pro-
mete animação total até o fi-
nal da tarde. Haverá brinque-
dos, circo, cães adestrados,
gincanas e muito mais, tudo
regado a muito refrigerante,
cachorro quente, sorvete e
pipoca para manter a ener-
gia em alta.

A animação musical ficará
a cargo do DJ Freeway, que já
prepara um repertório com
os grandes hits do momento
para agradar a todos os gos-
tos. Durante todo o dia, os
monitores da Recriando vão
organizar brincadeiras e pin-
tura facial, além de uma ofi-
cina baby. Também será pos-
sível se divertir em brinque-
dos como cama elástica, pis-

cina de bolinhas, castelo in-
flável e tobogã.

Outra atração será a exibi-
ção da Trupe de Circo do Co-
légio Acadêmico, com per-
nas de pau, malabaristas, te-
cido aéreo e várias acrobaci-
as. Também haverá apresen-
tação dos cães da Polícia Mi-
litar de Piracicaba, que sem-
pre garantem espetaculares
números de adestramento.
Para completar, todos pode-
rão se deliciar com refrige-
rante, cachorro quente, pipo-
ca e sorvete grátis o dia todo.

Os convites para
não sócios devem ser
adquiridos exclusiva-
mente na secretaria
do clube, com apre-
sentação de um as-
sociado, por R$
40,00 (individual) ou
R$ 70,00 (casal). Crian-
ças de 8 a 12 anos pa-
gam R$ 17,00. Menores
de 8 anos não pagam.



O dia 7 de outubro guarda
um evento imperdível para
quem aprecia a dança de sa-
lão. Nessa data, o Nosso Clu-
be vai promover um Jantar
Dançante, com cardápio ca-
prichado e música de quali-
dade. Acontecerá no Salão
Social, com início às 21 horas.

Para animar a noite, foi
convocado o Musical Arqui-
vo, que vai levar os casais a
uma viagem no tempo atra-
vés de grandes sucessos de
várias épocas, além de apre-
sentar clássicos dos mais va-
riados ritmos. O cardápio foi
escolhido de modo a tornar
o Jantar Dançante ainda mais
especial.

A entrada terá seis tipos
de salgadinhos fritos e assa-

Cardápio especial e música
ao vivo no Jantar Dançante

Musical Arquivo vai animar evento no dia 7 de outubro
dos, além de salada com fo-
lhas nobres, tomatinho cere-
ja e parmesão servida em ta-
ças individuais. Para o jantar,
haverá rondelli quatro quei-
jos ao molho rosê, maminha
ao molho de ervas com cebo-
linha pirulito, arroz branco e
purê de batata baroa. Encer-
rando noite, serão servidos
café expresso, petit fours e
balas.

As adesões, com bebidas
à parte, custam R$ 40,00 para
associados do Nosso Clube e
R$ 50,00 para não sócios. As
reservas de mesas podem
ser feitas na secretaria do clu-
be ou pelo telefone 3404-
8466. O evento só permite a
entrada de maiores de 18
anos.

Noite será
imperdível para
quem aprecia
dança de salão
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O engenheiro Vitório Candiotto (na foto, com a espo-
sa Cássia) foi eleito pelo Conselho Deliberativo para pre-
sidir a Comissão de Obras do Nosso Clube pelo período
que vai de julho de 2017 a julho de 2019. Ele sucede o
empresário José Octávio Bürger. Vitório atua há vários
anos como conselheiro e diretor nossoclubino, tendo
inclusive presidido a Diretoria Executiva.

Vitório preside a Comissão de Obras



Uma viagem no tempo
 Mais uma edição do Flash Vídeo, com VJ Clóvis, matou saudades através da música

O dia 2 de setembro no
Nosso Clube foi de matar as
saudades de grandes suces-
sos com uma viagem pelo
tempo através da música.
Nessa data, o VJ Clóvis agitou
a La Chouette com mais uma
edição do Flash Vídeo. Com
muitos efeitos de luz e som,
ele colocou todo mundo para
dançar com sua seleção de
hits dos anos 70, 80 e 90. No
telão, verdadeiras raridades
promoveram uma volta a es-
sas décadas marcantes. Con-
fira alguns momentos nesta
página.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Depois do sucesso da 1ª
edição, realizada no primeiro
semestre, o Departamento
de Vôlei do Nosso Clube vai
promover mais um NC Game,
uma gincana de perguntas e
respostas que garante diver-
são para as mais variadas ida-
des. O evento vai acontecer
no dia 6 de outubro, no salão
da Chácara Medina, com iní-
cio às 20 horas.

Os participantes vão res-
ponder a uma série de ques-
tões propostas num jogo em
formato quiz. Serão pergun-
tas divertidas de diversas áre-
as, para testar o conhecimen-
to geral dos competidores. É
possível participar individual-
mente ou em equipes de até
oito pessoas. As inscrições
custam R$ 10,00 até o dia 4 de
outubro. Após essa data, pas-
sam a R$ 15,00.

Serão quatro rodadas de
questões e em cada uma de-
las haverá pontuação e prê-
mios para os acertadores. Nas
duas primeiras rodadas,
quem acertar primeiro ganha
10 pontos; na terceira, 20 pon-
tos; e na quarta, 30 pontos. Ao
final, quem somar mais pon-
tos será o vencedor e terá di-
reito a um prêmio especial.
Além do quiz, o NC Game vai
ter venda de alimentos e be-
bidas. Todo lucro será rever-
tido para as equipes de vôlei
do clube.

Vôlei realiza a 2ª edição
da gincana NC Game
Jogo tipo quiz, em 6 de outubro,
vai propor questões divertidas



O Nosso Clube sediou
no dia 2 de setembro o
Campeonato Paulista de
Natação Máster, que reu-
niu cerca de 500 atletas
de todo o Estado de São
Paulo, representando 34
equipes. Há oito anos a
Federação Aquática Pau-
lista (FAP) não promovia
uma edição da competi-
ção, chamada Troféu An-
tônio Carlos Orselli.

Por oferecer as condi-
ções técnicas ideais tan-
to de piscina quanto de
acomodações, o clube foi
escolhido pela entidade
para receber o evento,
do qual participaram na-
dadores das categorias

Anfitriões têm excelente
resultado no Paulista Máster

Equipe Limeira Máster ficou com a 4ª colocação geral em prova disputada no Nosso Clube

pré-máster (20 a 24 anos) a
95+ (95 a 99 anos).

Aconteceram provas para
homens e mulheres nos es-
tilos livre, costas, peito, bor-
boleta e medley, nas distân-
cias de 50m, 100m e 200m,
além de revezamentos. Fo-
ram pre-miados com meda-
lhas os atletas que termina-
ram até a 6ª colocação. As
conquistas dos nadadores na
piscina nossoclubina atesta-
ram o alto índice técnico da
competição.

Foram quebrados três re-
cordes sul-americanos, oito
recordes brasileiros e 19 re-
cordes paulistas. Represen-
tada por 25 atletas, a equipe
Limeira Máster (Nosso Clu-

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

be e Limeira Clube) ficou
com a 4ª colocação geral,
terminando em 4º lugar tan-
to no masculino quanto no
feminino.

Os limeirenses conquista-
ram 20 medalhas de ouro, 14
de prata e 8 de bronze, além
de 18 medalhas do 4º ao 6º
lugares, resultado considera-
do excelente, já que estive-
ram presentes os melhores
atletas máster do Estado.

A natação máster do Nos-
so Clube tem apoio de WEG,
Equaliza Construções e Co-
mércio e Boutique de Via-
gens e Intercâmbio.

Na piscina, Antônio
Carlos Orselli, o
homenageado da

competição

Equipe Limeira Máster
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Com 35 medalhas conquistadas, sendo nada menos que 15 de ouro, além de 12 de prata e 8
de bronze, a equipe Nosso Clube/Sesi, representada por 32 atletas, teve uma grande participa-
ção no Torneio Regional de Petiz a Sênior de Natação, realizado no dia 16 de setembro, no
Clube de Campo de Piracicaba. A competição reuniu 381 nadadores de 24 entidades. A equipe
Nosso Clube/Sesi (foto) tem apoio do Colégio Acadêmico e Engep.

Natação

35 medalhas conquistadas em Piracicaba

Vôlei

35 medalhas
em Piracicaba

O Campeonato de Futebol Máster do 2º semestre de
2017 do Nosso Clube teve início no dia 20 de setembro.
Desta competição, podem participar associados nascidos
até 1976. Os goleiros podem ter nascido até 1981. As oito
equipes que participam foram compostas por meio de sor-
teio dirigido. Os times que disputam o campeonato são
Pedra Nobre/Mecmont, Prometal, Blokito/Van De Velde,
Pizzaria Don Francesco, Muito Mais Pneus/Recco Auto
Center, Recanto Árabe, Ômega ERP e Dario Romeu/Zetti
Galvânica. A maioria dos jogos é realizada nas noites de
quarta e sexta-feiras.

O Nosso Clube realizou em 17 de setembro o 3º Torneio de Voleibol Máster, que contou
com a participação de quatro equipes. O anfitrião foi representado pelos times máster e
infantil (sub-17). Também jogaram Jundiaí e Campinas. As três equipes máster atuaram com
atletas com mais de 30 anos. Já as nossoclubinas sub-17 encararam a competição como pre-
paração para os últimos jogos do 2º turno da Liga Regional de Vôlei (LRV). No primeiro jogo,
o máster do Nosso Clube (foto) derrotou Campinas por 2 sets a 0. O mesmo placar foi registra-
do no confronto em que as nossoclubinas sub-17 venceram Jundiaí. Na final entre as duas
equipes do Nosso Clube, vitória do máster por 2 sets a 1, de virada, com 16 a 14 no tie-break.
A equipe tem apoio de DJ Xandi, Deperon Restaurante, Máquinas Caetano, Buffet Bambina e
LC Representações.

Nossoclubinas fazem final de Torneio Máster

Futebol máster

Fotos: Divulgação

Quatro categorias do basquete do Nosso Clube (sub-12,
sub-13, sub-14 e sub-15) já se preparam para o Torneio
Interligas de 2017, que terá jogos em outubro. A competi-
ção reúne as melhores equipes de cada região do Interior
do Estado. Os mais bem colocados da Interligas se classifi-
cam para a Final do Interior. Nas categorias sub-14 e sub-
15, o Nosso Clube será a sede das disputas da Interligas,
respectivamente de 27 a 29 de outubro e de 20 a 22 do
mesmo mês. O basquete do Nosso Clube tem apoio de
Café Kühl e Medical.

Interligas de basquete

O Nosso Clube oferece, duas vezes por semana, aulas
de kung fu (foto abaixo) para associados maiores de 6
anos. O professor Júlio Mafra, graduado em Educação Físi-
ca e campeão como atleta e técnico em várias competi-
ções de nível brasileiro e internacional, ensina as técnicas
da modalidade na Sala de Lutas do clube, às terças e quin-
tas, das 17h15 às 18h15. A mensalidade é de R$ 31,50. Ins-
crições e mais informações na secretaria do clube.

Aulas de kung fu

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

Mais esportes

O Nosso Clube recebeu, no dia 5 de setembro, partidas
de tênis de mesa válidas pelos Jogos Escolares. Os nos-
soclubinos que praticam a modalidade no clube defende-
ram as suas escolas na competição. Para os associados que
se interessam em praticar esse esporte, o professor Ale-
xandre Bigeli ministra aulas às quartas e sextas, das 13h15
às 17h, e às terças e quintas, das 13h15 às 19h15. A idade
mínima é de 7 anoss. Não há cobrança de mensalidade.

Tênis de mesa


