


Temos muito para falar
sobre eventos sociais. Na
página 3, há todas as infor-
mações sobre o Dia das Cri-
anças e a Festa das Nações,
grandes atrações para o
mês de outubro. Também
há bastante a ser dito so-
bre esportes. Uma passea-
da pela página 8 dá uma
noção de como nossas mo-
dalidades movimentam o
clube. E no nosso site e na
nossa página do Facebook
há ainda muito mais infor-
mações. Mas é importante,
neste momento, dar um
destaque para as obras que
vêm sendo iniciadas e con-
cluídas no Nosso Clube.
Iniciativas importantes,
que vão dotando nossas
dependências de uma in-
fraestrutura cada vez mais
completa. Inauguramos
salas esportivas e um qui-
osque, estamos revitali-
zando as quadras de tênis
e modernizando o bar que
serve as piscinas e em bre-
ve vamos iniciar a reade-
quação da área infantil jun-
to ao Ginásio 2. Em tempos
de crise, em vez de recla-
mar, trabalhamos. Os nos-
soclubinos merecem!

Crise?
Aqui é

trabalho!



Dia das Crianças
muito especial!
Festa em 12 de outubro terá várias atrações

O Nosso Clube vai promo-
ver nos dias 5 e 6 de outubro
a 2ª edição de sua Festa das
Nações. Serão duas noites
para celebrar a cultura de
quatro países – Brasil, Espa-
nha, Alemanha e Itália –, com
música ao vivo e diversas
opções gastronômicas. Em
ambas, o evento terá espaço
no Salão Social, com início às
19h30. As apresentações
musicais ficarão a cargo de
Sandra Rodrigues no dia 5 e
do grupo Reminiscências na
noite seguinte.

A barraca de comida brasi-
leira será em prol do Asilo
João Kühl Filho. Já a venda

Festa das Nações
celebra 4 países

Evento terá som ao vivo e várias opções
gastronômicas em 5 e 6 de outubro

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.

dos quitutes das cozinhas
espanhola, alemã e italiana
terá renda revertida para o
CAMP Limeira (Patrulheiro).
Nas duas noites, será vendi-
do chope Cevada Pura.

A entrada na Festa das Na-
ções será gratuita para os as-
sociados do Nosso Clube. Para
não sócios, os convites cus-
tam R$ 45,00 (individual), R$
80,00 (casal) e R$ 25,00 (11 a
14 anos). Para crianças até 10
anos, a entrada é livre. É pos-
sível adquirir pacote com des-
conto para as duas noites – R$
80,00 (individual) e R$ 130,00
(casal). Mais informações
pelo telefone 3404-8466.

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.



O DJ Freeway aterrissou
no Nosso Clube no dia 21 de
setembro com uma nova
edição da The Time Machine.
Desta vez, o tema foi Noite
da Máfia, com seus figurinos
característicos. A boate La
Chouette foi o palco do even-
to, que teve como atração os
hits que mais rolaram nas
FMs e pistas de dança do
mundo todo desde o ano
2000. Eletrônica, rock, pop,
reggaeton e outras vertentes
foram apresentados em cli-
pes a noite toda, no estilo
música para cantar junto.
Também teve bolo para co-
memorar os aniversariantes
de setembro e outubro.
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Bar que serve as
piscinas está sendo

totalmente remodelado
Veja mais fotos no site

www.nossoclube.com.br

Time Machine - Noite da Máfia
Festa promovida pelo DJ Freeway na La Chouette teve hits de várias décadas

A ARIL, que presta atendi-
mento a mais de 1.000 crian-
ças e jovens, vai realizar a sua
2ª Noite Italiana no Nosso
Clube. O evento acontecerá
no dia 27 de outubro, no Sa-
lão Social, com início às 20h.
O jantar terá manicaretti re-
cheada com queijo e manje-
ricão ao molho vermelho,
canelone de presunto e quei-

2ª Noite Italiana da ARIL
acontece em 27 de outubro

jo ao molho branco, penne ao
molho com porpeta e salada
de macarrão com tomate seco
e mozarela de búfala. Para
entrada, haverá caponatta de
berinjela, carpaccio de abo-
brinha, tomate confit, sarde-
la, salames, queijos e frios,
pães e torradas. A sobremesa
será cremma di frutta. As be-
bidas inclusas no valor dos

convites são cerveja, refrige-
rante e água. Vinhos da Ade-
ga Covabra serão vendidos
separadamente. A animação
ficará por conta da banda Mu-
sical Arquivo. Haverá também
apresentação de dança taran-
tela. Os convites custam R$
75,00 e podem ser adquiridos
na ARIL e na secretaria do
Nosso Clube.



Com a presença de direto-
res, conselheiros, técnicos e
esportistas, foram inaugura-
dos no dia 15 de setembro os
novos espaços destinados ao
snooker, tênis de mesa e xa-
drez no Nosso Clube, além de
mais um quiosque voltado a
reuniões de pequenos gru-

Fotos: Wagner Morente

Novas salas esportivas
Snooker, tênis de mesa e xadrez ganharam espaços exclusivos, com equipamentos e banheiros

pos (leia mais sobre o quios-
que na página 6).

No total, são aproximada-
mente 500 metros quadra-
dos de área. As dependên-
cias esportivas ficam sob o
Ginásio 2 e o quiosque, ao
seu lado. Além das salas para
as três modalidades, foram

instalados banheiros e novas
mesas, entre outras melho-
rias. Já o quiosque conta com
área coberta e com equipa-
mentos como churrasqueira,
caixa térmica, pia, TV, mesas
e cadeiras.

Os presidentes do Conse-
lho Deliberativo, José Ma-

noel de Almeida, e da Comis-
são de Obras, V itório Can-
diotto, fizeram a entrega ofi-
cial dos novos espaços à Di-
retoria Executiva.

“Agradeço ao conselho e à
Comissão de Obras por po-
dermos entregar estes novos
espaços tão importantes pa-

ra os nossoclubinos”, afir-
mou o presidente do Nosso
Clube, Marcelo Negrucci, li-
berando, em seguida, a utili-
zação das áreas.

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



Nosso Coral canta na Catedral e
representa Limeira em Alphaville

Dois eventos recentes foram abrilhantados com apre-
sentações do Nosso Coral, do Nosso Clube. No dia 13 de
setembro, os nossoclubinos, que têm regência do maes-
tro Rosivaldo Mena Peres, participaram da celebração re-
ligiosa conduzida pelo bispo dom Vilson Dias de Oliveira
que coroou Nossa Senhora das Dores e que marcou a inau-
guração da revitalização da praça em torno da Catedral de
Limeira. O Nosso Coral cantou o Hino a Limeira e o Hino a
Nossa Senhora das Dores, além de “Quase Aurora”.

No dia 26 de agosto, o grupo vocal do Nosso Clube par-
ticipou da etapa de Alphaville do Circuito Sindi-Clube de
Corais, realizada no Alphaville Tênis Clube, em Barueri. O
evento também contou com os corais ADC/Mercedes-
Benz, do Clube Campineiro de Regatas e Natação e dos
anfitriões. O repertório dos nossoclubinos, muito aplau-
didos, foi formado por “Uirapuru”, “Lua Branca”, “Calix
Bento”, “Nel Blue, Dipinto di Blu”, “Que Maravilha Viver”
e “Como uma Onda”.

O DJ Freeway vai agitar a
La Chouette no dia 19 de ou-
tubro com a balada Black On.
Permitido para maiores de
14 anos, o agito chega para
fazer a galera brilhar na es-
curidão. Vai ter iluminação
de pista com muita luz negra
para que todos que estive-
rem de branco se desta-
quem. Assim, se quiser bri-
lhar intensamente, vá de
branco! E mais: terá tinta de

Black On chega
para galera brilhar

neon para se maquiar na en-
trada. No repertório, muita
electronic dance music, funk
e sertanejo. Na Black On, com
início marcado para as 19h30,
não haverá bebida alcoólica.

Em setembro, os associa-
dos do Nosso Clube ganha-
ram mais um espaço para
reuniões de pequenos gru-
pos (veja fotos da inaugura-
ção na página 5). Devido à
grande procura pelo quios-
que já existente, localizado
próximo ao Ginásio 2, uma
nova área com churrasquei-
ra foi construída, reunindo,
em mais de 100 metros qua-
drados, parte deles coberta,
equipamentos como churras-
queira, caixa térmica, pia, TV,
mesas e cadeiras, entre ou-
tros. O novo quiosque fica ao
lado do primeiro e, para utilizá-
lo, deverão ser seguidas as

Novo quiosque já
serve associados

Em área de mais de 100 metros quadrados, estão
disponíveis churrasqueira e vários equipamentos

mesmas regras já vigentes.
A utilização pelos associa-

dos é gratuita, mas a partici-
pação de não sócios como
convidados requer pagamen-
to de taxa. É preciso fazer a
reserva do quisoque com
pelo menos uma semana de
antecedência. A reserva só

pode ser efetuada pessoal-
mente, na secretaria, para
assinatura de um termo de
responsabilidade e para que
o associado seja informado
sobre normas para a utiliza-
ção adequada do espaço.
Mais informações pelo tele-
fone 3404-8466.

Seguem acelaradas as
obras de revitalização do
bar que serve as piscinas,
que tornarão o espaço ain-
da mais agradável e funci-
onal para os associados. Os
serviços também visam
adequar o bar às atuais
normas de segurança e hi-
giene. O local ganhará no-
vos piso e balcão, o depó-
sito será ampliado e a cozi-
nha passará por uma gran-
de reforma. Em breve,
também será iniciada a re-
adequação da área infantil
localizada entre o Ginásio
2 e o campo de grama na-
tural. A piscina atualmen-

Seguem obras de revitalização do bar das piscinas

te existente nesse espaço
tem um sério problema de
vazamento e será desativa-
da. Com isso, será possível
ampliar o campinho de fute-

Wagner Morente

Fotos: Divulgação

bol infantil e o playground,
tornando toda aquela área
mais segura para as crian-
ças e mais confortável para
os pais.
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Escola “Creso” no
Portas Abertas

O projeto Nosso Clube
Portas Abertas recebeu no
dia 17 de setembro alunos
da EMEIEF "Prof. Creso As-
sumpção Coimbra". As cer-
ca de 50 crianças entre 7 e 9
anos que compareceram,
acompanhadas de suas pro-
fessoras, foram recebidas
com um lanche e depois
puderam conhecer todo o
clube. Elas estiveram inclu-
sive nas novas salas de xa-
drez e tênis de mesa e pu-
deram experimentar os
equipamentos. Os alunos
também conheceram várias
modalidades esportivas
com explicações sobre suas
regras dadas pelos profes-
sores nossoclubinos. E ter-
minaram a visita se diver-
tindo no playground.

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

Fotos: Wagner Morente

A academia do Nosso Clu-
be completa 15 anos de ati-
vidades em 2018. Para mar-
car a data, será oferecida
uma programação especial
entre os dias 22 e 26 de outu-
bro, da qual poderão partici-
par todos os associados do
clube, mesmo aqueles que
não estejam inscritos em al-
guma modalidade da acade-
mia. Além das atividades es-
portivas, haverá sorteio de

Academia do clube
celebra 15 anos

Programação especial vai comemorar aniversário com
atividades, desafios e muitas outras atrações em outubro

brindes, mesa de frutas e de-
gustação de produtos. Con-
fira a seguir a programação.

22 a 25/10 – Desafio de
supino, agachamento, pran-
cha e esteira

22 e 25/10 – Duas horas de
spinning

23/10 (18h30) – Super Aula
de Circuito, com powerjump,
spinning e funcional no cam-
po de futebol

23 e 25/10 (7h) – Gincana
funcional no ginásio de es-
portes

23 e 25/10 (18h30) – Espe-
cial funk

24/10 (18h30) – Corrida com
percurso, contando com a
participação de grupos de
corrida convidados

24/10 – DJ na sala de mus-
culação

26/10 – Encerramento com
o resultado do desafio

As três quadras de tênis do Nosso Clube estão passando por completa revitalização.
Os trabalhos foram iniciados no dia 10 de setembro, com prazo de término de aproxi-
madamente um mês. As melhorias incluem aplicação de nova camada emborrachada
que recobre o piso e também a pintura.

Quadras de tênis passam por revitalização



Natação

Bicampeão de xadrez no JEESP

O Nosso Clube recebeu no dia 7 de setembro um tor-
neio individual masculino de bocha que contou com a par-
ticipação de 32 jogadores de várias cidades. Jogando em
casa, os nossoclubinos dominaram a competição e ocupa-
ram os três lugares do pódio. O campeão foi Peterson,
tendo como vice Zelão Portioli. Em 3º lugar, ficou Joaquim
Mendes. O torneio, que vem se consolidando como um
dos mais tradicionais da região, reuniu praticantes da
modalidade de três agremiações de Limeira (além dos
nossoclubinos, do Gran São João e da Internacional) e de
entidades de Campinas, Araras, Rio Claro, Jaguariúna e
Salto. Os participantes se enfrentaram em jogos elimina-
tórios, até a definição do campeão. Os três primeiros co-
locados integram a equipe de bocha do Nosso Clube.

O nossoclubino João Victor Guedes Germano, de ape-
nas 13 anos, sagrou-se bicampeão de xadrez dos Jogos
Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) 2018. A competi-
ção foi realizada em Americana, entre 11 e 18 de setem-
bro. O evento faz parte do calendário oficial do governo
do Estado de São Paulo e contou com a presença de mais
de 120 atletas de escolas estaduais. João Victor foi o úni-
co a somar 6 pontos e terminou competição de forma in-
victa. Além de ganhar a modalidade Xadrez Pensado (1
hora para cada enxadrista), o nossoclubino conquistou
também de forma invicta a modalidade Xadrez Relâmpa-
go, na qual cada jogador dispõe de apenas 5 minutos para
concluir a partida. Campeão também do JEESP 2017, João
Victor tem se firmado como forte enxadrista do Estado de
São Paulo. “Ele é assíduo nos treinamentos semanais na
Escola de Xadrez do Nosso Clube e tem se destacado em
competições regionais e estaduais”, afirmou o técnico do
xadrez nossoclubino, Alessandro Batezelli.

Nossoclubinos dominam torneio

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

Mais esportes

A equipe Nosso Clube/
Sesi, que tem apoio de Colé-
gio Acadêmico e Engep, foi a
anfitriã do Torneio Regional
de Pré-mirim a Petiz de Na-
tação, realizado no dia 22 de
setembro. Os nossoclubinos
conquistaram um total de 44
medalhas, sendo 19 de ouro,
13 de prata e 12 de bronze. A
competição recebeu 232 na-
dadores de 15 entidades. As
técnicas responsáveis foram
Flávia Benevenuto e Camila
Alves.

João Victor, ao
centro, em
Americana

Nossoclubinos em VotorantimClube recebe Regional de Pré-mirim a Petiz

Os nadadores da equipe
Nosso Clube/Sesi ganharam
41 medalhas, sendo 17 de ou-
ro, 10 de prata e 14 de bron-
ze, no Torneio Regional de
Petiz a Sênior de Natação, no
dia 1º de setembro, no Gran
São João. No total, o torneio
recebeu 460 competidores
de 23 entidades. Os nosso-
clubinos participaram com 50
atletas. O Nosso Clube/Sesi
teve comando das técnicas
Eliane Altemari e Camila Alves.

Equipe conquista 41 medalhas em competição

Fotos: Divulgação

Representada por 16 atle-
tas, a equipe Nosso Clube/
Sesi teve ótimo desempenho
na 4ª etapa da Liga Sesi de
Natação 2018, em Americana.
Participaram da competição,
realizada em 15 de setem-
bro, 90 nadadores de sete
unidades do Sesi. Os nosso-
clubinos ficaram em 1º lugar
10 vezes; em 2º, 3;  e em 3º,
5. A equipe Nosso Clube/Sesi
teve comando do técnico
William Nascimento.

Nossoclubinos muito bem na 4ª etapa da Liga Sesi

Limeira Máster traz 42 medalhas de Campinas
A equipe Limeira Máster/Alman (Nosso Clube e Limeira Clu-

be) conquistou 42 medalhas, sendo 9 de ouro, 16 de prata e 17
bronze, no 25º Torneio de Natação Máster do Tênis Clube de
Campinas, em 15 de setembro. A competição contou com a
participação de 40 agremiações, que foram defendidas por 539
atletas, sendo 32 da equipe limeirense. O destaque da Limeira
Máster/Alman foi Luiz Carlos Correa da Silva, que venceu os
400m livre quebrando o recorde da categoria 90+. Na classifi-
cação geral, a equipe terminou na 5ª colocação. Os limeireses
tiveram comando dos técnicos Murilo Lima, Beatriz Arcaro e
Kako. A Limeira Máster/Alman conta com apoio da Prefeitura
Municipal de Limeira, Limeira Clube e Nosso Clube.

Zelão, Peterson
e Joaquim


