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Retornando: 
Spinning, bocha 
e balneário também 
têm atividades liberadas



Rumo, 
com 
cuidado, 
a um 
futuro 
mais 
feliz

Os úl�mos meses, para 
os mais diversificados 
setores, não têm sido 
fáceis. Para o segmento 
de clubes sociais, foram 
par�cularmente com-
plicados. Numa época 
em que muita gente 
perdeu renda, é compre-
ensível que se fez neces-
sária uma readequação 
do orçamento domés�-
co, priorizando os itens 
essenciais. Um clube é 
muito importante na vida 
de seus associados, mas, 
sem opção, muitos foram 
obrigados a deixar de pa-
gar as mensalidades. 
A isso, somou-se a im-
possibilidade de realizar 
eventos, outra importan-
te fonte de renda. Uma 
combinação que obrigou 
a direção dos clubes a 
uma verdadeira enge-
nharia financeira para 
manter suas dependênci-
as em ordem e honrar 
com seus compromissos 
com funcionários e for-
necedores de insumos e 
serviços. Mais: enten-
dendo a situação dos 

associados, os dirigentes, 
em sua grande parte, 
ainda ofereceram des-
contos nas mensalida-
des. Se por um lado 
houve uma pequena 
redução do custeio, com 
itens como energia elé-
trica e alguns produtos, 
por outro a brutal queda 
na receita delegou aos 
clubes aquele velho dile-
ma do cobertor curto: 
�ra-se daqui para cobrir 
ali e vice-versa. No Nosso 
Clube, nossa estrutura 
complexa e gigante cobra 
seu preço. Mantê-la é 
uma tarefa árdua, mas 
que, afinal, com muita 
cria�vidade e esforço, 
temos conseguido. Na 
verdade, nesse período 
de pandemia, se não pu-
demos receber os asso-
ciados, tratamos de cui-
dar dos menores deta-
lhes da nossa estrutura.
Tomamos medidas im-
portantes em relação à 
segurança contra pânico 
e incêndio, por exemplo, 
inicia�va que demanda 
alto custo e tem pouca 

v i s ib i l idade.  Moder-
nizamos por completo o 
tratamento de água. 
Elevamos o patamar dos 
n o s s o s  m é t o d o s  d e 
limpeza e higienização. 
Implantamos um sofis�-
cado sistema de irrigação 
no campo de grama na-
tural. Revitalizamos as 
quadras de tênis. Recu-
peramos o piso do solá-
rio. Demos um novo es-
paço à nossa sala de tro-
féus e abrimos uma sala 
para o balé. Enfim, muito 
foi feito.
E agora, quando os nos-
soclubinos vão, gradual-
mente, retornando ao 
clube, encontram depen-
dências muito bem cui-
dadas e seguras. Depa-
ram-se com nossa estru-
tura cuidadosamente 
preparada para os tem-
pos de exceção que ainda 
vivemos. E, claro, ansei-
am por desfrutar daquilo 
que o Nosso Clube ofe-
rece em sua totalidade. 
Isso, podem apostar, a 
diretoria quer mais do 
que qualquer um. Mas 

este período ainda exige 
paciência. Vamos con-
�nuar seguindo rigorosa-
mente todas as normas 
estabelecidas pelas auto-
ridades. Fica aqui, então, 
um esclarecimento àque-
les que nos cobram por 
que esta ou aquela mo-
dalidade ou a�vidade 
ainda não foram libera-
das. Esse �po de decisão 
não cabe apenas à dire-
ção do clube, mas sim ao 
que estabelecem os go-
vernos em todos os ní-
veis. E ainda recai sobre a 
administração nossoclu-
bina a imensa responsa-
bilidade de zelar pela 
saúde de nossos associa-
dos e colaboradores.
Vamos, portanto, dando 
um passo de cada vez, 
com todo cuidado, em 
direção a um futuro mui-
to mais feliz. Rumo ao dia 
em que poderemos nos 
encontrar no clube que 
amamos para nos abra-
çar e, juntos, seguirmos 
desfrutando de tudo que 
oferece este paraíso cha-
mado Nosso Clube!

Por Sérgio Ricardo Boni
Presidente do Nosso Clube



Integra conclui trabalho que dará 
suporte para próximas ações

Foi a 1ª vez que um clube social contratou a empresa-júnior da Unicamp

Durante aproximada-
m e n t e  1 0  m e s e s ,  a 
Integra Consultoria em 
Engenharia e Gestão, 
empresa-júnior da Uni-
camp, atuou na busca de 
sugestões de melhorias 
para o Nosso Clube, nas 
mais diversas áreas. A 
empresa foi contratada 
pela Diretoria Execu�va 
para apoiar o direciona-
mento de sua gestão em 
bases cien�ficas, com o 
intuito de oferecer um 
clube cada vez mais com-
pleto e atra�vo, alcan-
çando um crescente ín-
dice de sa�sfação dos 

associados e buscando 
aumentar ainda mais a 
família nossoclubina, 
com o ingresso de novos 
sócios.
Foi a primeira vez que um 
clube social buscou a 
assessoria da Integra. 
Esse trabalho chegou ao 
fim em agosto, traçando 
um panorama completo 
de como associados, ex-
associados e não sócios 
enxergam o Nosso Clube 
e suas expecta�vas em 
relação a ele. “A par�ci-
pação da diretoria e da 
equipe do Nosso Clube 
através do fornecimento 

de informações a respei-
to da ro�na do local e do 
processo de tomada de 
decisões internas foi 
essencial para a asser�vi-
dade dos planos de a-
ção”, afirma Lucas de Car-
valho, gerente de equipe 
da Integra. “Hoje, a dire-
toria tem acesso a dados 
e ideias que a direcionam 
para a garan�a de maior 
sa�sfação dos nossoclu-
binos”.
A Integra é gerida por 
alunos de graduação da 
Unicamp de Limeira, que 
contam com orientação 
de professores doutores 

e com a infraestrutura da 
Universidade para que 
seus projetos garantam 
total qualidade. Atuando 
desde 2009, a empresa 
tem mais de 70 projetos 
em seu por�ólio, inclu-
indo vários cases de su-
cesso. Mesmo com as 
restrições impostas pela 
pandemia, a equipe con-
s e g u i u  c o n c l u i r  s e u 
trabalho junto ao Nosso 
Clube conforme o plane-
jado. A equipe da Integra 
chegou à conclusão de 
que o Nosso Clube é uma 
peça fundamental como 
válvula de escape num 

cenário em que o excesso 
de trabalho e a velocida-
de tecnológica muitas 
vezes causam ro�nas 
estressantes. 
“O clube dispõe de um 
ambiente completo, ca-
paz de contribuir com es-
porte, lazer e cultura mu-
nicipal”, destaca Car-
valho. O presidente nos-
soclubino, Sérgio Boni, 
classificou como muito 
posi�va a atuação da 
Integra. “Temos agora 
uma visão mais técnica e 
detalhada de como pla-
nejar a administração do 
clube”, avaliou. 

Nosso Clube está 
funcionando por 
oito horas diárias

Divulgação

Beatriz Oliveira e 
Gabriella Carmassio, 
analistas do projeto 
da Integra para o 
Nosso Clube



Padrão de higienização sobe de nível
Clube fecha parceria com empresa especializada em limpeza e desinfecção empresarial

Fotos: Divulgação

O Nosso Clube subiu de 
patamar em relação aos 
processos de limpeza e 
higienização de suas de-
pendências. Passo de-
cisivo nesse sen�do foi 
dado ao fechar uma par-
ceria com a Eco Clear, 
fabricante de produtos 
voltados ao mercado em-
presarial e hospitalar cu-
ja eficiência é comprova-
da por laudos do Labo-
ratório de Virologia do 

Ins�tuto de Biologia da 
Unicamp. O início desse 
trabalho foi marcado, no 
começo de setembro, por 
uma completa desinfec-
ção do clube, capaz de 
eliminar pra�camente 
100% de vírus e bactérias 
nocivos à saúde, incluin-
do o coronavírus. A nebu-
lização u�liza uma fór-
mula baseada em na-
notecnologia, que man-
tém um residual a�vo por 

vários dias, prevenindo 
novas contaminações. 
O mesmo processo é 
u�lizado pela Eco Clear 
para higienização de e-
quipamentos de saúde, 
incluindo hospitais. Além 
de nebulizações periódi-
cas, toda a ro�na de lim-
peza do Nosso Clube, 
incluindo serviços e pro-
dutos, será reestrutura-
da. A Eco Clear fornecerá 
produtos com finalidades 

específicas para a higi-
enização das dependên-
cias e equipamentos do 
clube de acordo com a 
forma com que são u�li-
zados. Para aplicação 
correta desses itens, a 
equipe de limpeza do 
clube passou por um 
treinamento ministrado 
pela empresa, em que foi 
capacitada para manter 
os ambientes protegidos 
de vírus e bactérias. “Im-

portante ressaltar que, 
além de melhorarmos, e 
muito, nosso padrão de 
higiene e limpeza, essa 
medida vai trazer mais 
economia, já que a apli-
cação dos produtos se-
guirá padrões rigorosos, 
o que é possível porque 
eles são muito mais efi-
cientes que aqueles u�-
lizados atualmente”, ob-
servou o presidente do 
Nosso Clube, Sérgio Boni.

Nas fotos desta 
página, o trabalho 
de desinfecção de 

várias dependências 
do clube



O Departamento de Tênis 
do Nosso Clube está 
promovendo uma total 
remodelação no sistema 
de aulas e compe�ções, 
que voltarão cheias de 
novidades quando as 
a�vidades da modalida-
de forem liberadas por 
completo. O obje�vo é 
o�mizar o aproveitamen-
to das quadras e tornar 
esse esporte ainda mais 
atra�vo para os associa-

dos, tanto para aqueles 
que já o pra�cam quanto 
para quem deseja apren-
der. 
“Teremos aulas para to-
dos os públicos, incluin-
do crianças, jovens e 
adultos masculino e fe-
minino, u�lizando um 
formato que dividirá os 
pra�cantes,  a lém da 
idade, de acordo com seu 
nível de jogo”, adianta 
Fábio Macedo, que será 

um dos professores da 
modalidade, juntamente 
com Pedro Dalfré e Carli-
nhos Soares. “Também 
teremos um calendário 
de eventos com campeo-
natos, torneios, inter-
câmbios, fes�vais e ou-
tras a�vidades”.
Para garan�r melhor a-
proveitamento das qua-
dras, está sendo imple-
mentado um planeja-
mento semestral das au-

las, que serão ministra-
das em módulos. Tam-
bém haverá a possibilida-
de de realização de aulas 
em grupos de dois a 
quatro integrantes. Esses 
grupos serão divididos de 
acordo com o nível dos 
pra�cantes: iniciante, 
intermediário e avança-
do. Novos materiais di-
dá�cos estão sendo ad-
quiridos para que os trei-
namentos sejam mais 

eficientes. 
Vale lembrar que o Nosso 
Clube dispõe de excelen-
te estrutura para a prá-
�ca do tênis, contando 
com três quadras de piso 
Lisonda, que está entre 
os mais modernos dis-
poníveis. As quadras 
passaram por uma revi-
talização da pintura rea-
lizada sem custo para o 
clube, por estar na ga-
ran�a do serviço.

Academia está seguindo todos 
os protocolos es�pulados pelas 
autoridades sanitárias

Alexandre Assis

Tênis promove remodelação 
no sistema de aulas e competições

Atividades da modalidade voltarão cheias de novidades quando forem liberadas por completo

Wagner Morente

Par�das amistosas, inclusive 
de duplas, estão liberadas

Quadras passaram por 
revitalização da pintura



Clube realiza adequações para seguir 
as normas do Corpo de Bombeiros

Várias medidas vêm sendo tomadas para atender rigorosamente a legislação

O Nosso Clube vem rea-
lizando, nos úl�mos me-
ses, uma série de ade-
quações para atender às 
especificações con�das 
no Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros (AV-
CB). Expedido pelo Corpo 
de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo, esse documento 
cer�fica que o local pos-
sui as condições necessá-
rias de segurança contra 
incêndio e pânico. 
Trata-se de um conjunto 
de medidas estruturais, 
técnicas e organizaciona-

is que, de modo integra-
do, devem garan�r que 
todas as dependências si-
gam as normas previstas 
pela legislação. O clube já 
atendeu a itens como for-
mação de Brigada de In-
cêndio, adequações elé-
tricas, troca de ex�ntores 
e placas de sinalização, 
instalação de luzes de 
emergência, alterações 
de portas e rotas de saída 
de emergência, entre 
outras medidas. No mo-
mento, estão sendo rea-
lizadas e execução ou 
adequação de corrimãos 

e guarda-corpos. Alturas 
e vãos desses equipa-
mentos passarão a obe-
decer as medidas deter-
minadas pelo Corpo de 
Bombeiros. “Estamos 
tomando todas as provi-
dências necessárias para 
atender as norma�vas e 
prerroga�vas legais, a fim 
de que tenhamos nossas 
dependências sempre 
em consonância com to-
das as regras de seguran-
ça determinadas pelo 
Corpo de Bombeiros”, 
afirmou o presidente do 
Nosso Clube, Sérgio Boni.  

Fotos: Divulgação

Piscinas estão liberadas para 
prá�ca espor�va, mas 
não para recreação

Nas fotos desta 
página, algumas das

 alterações realizadas 
nos corrimãos



Balneário e canchas de bocha 
do Nosso Clube voltam a funcionar 

Clube segue com normas rigorosas para preservar a saúde de colaboradores e associados

Campeão Máster

Campeão da Série A1

Fotos: Wagner Morente

Quadras do Nosso Clube 
contam com um dos pisos 
mais modernos do mercado

Mais duas dependências 
do Nosso Clube �veram 
sua u�lização liberada 
para os associados a 
par�r do dia 12 de se-
tembro: o balneário e as 
canchas de bocha. O clu-
be vem ampliando gra-
da�vamente seu funcio-
namento, seguindo com 
rigor todas as determina-
ções listadas pelas auto-
ridades para a Fase 3 – 
Amarela das medidas de 
combate ao coronavírus. 
O clube fica aberto das 13 
às 21 horas de segunda a 
sexta-feira e das 8 às 16 
horas aos sábados, do-
mingos e feriados.
As piscinas, que só �-

nham u�lização liberada 
para a�vidades �sicas, 
agora também foram 
abertas para recreação. 
Vale lembrar que o bal-
neário é fechado em seu 
horário normal, às 20 ho-
ras, de segunda a sexta, e 
acompanha o horário do 
clube aos finais de sema-
na. Mesas, cadeiras e es-
preguiçadeiras devem 
ser man�das com um 
distanciamento mínimo 
de 1,5 metro umas das 
outras. Os associados 
também devem manter 
uma distância segura 
entre eles. Os toboáguas, 
por ora, permanecerão 
fechados, mas o bar que 

serve as piscinas foi rea-
�vado.
As canchas de bocha se-
guem integralmente o 
horário de funcionamen-
to do clube. Os jogadores 
devem h ig ien izar  as 
mãos com álcool gel an-
tes de entrar na cancha e 
fazer o mesmo com as 
bolas após cada par�da. 
Neste primeiro momen-
to, são permi�dos ape-
nas jogos individuais ou 
com as duplas de lados 
alternados da cancha. Ao 
aguardar sua vez de jo-
gar, os associados devem 
assegurar a distância re-
comendada uns dos ou-
tros.

Thiago Forster

José Júnior

Mesas e espreguiçadeiras 
do balneário devem 
guardar distância segura

Piscina funciona até as 20 horas 
para esporte e recreação

Canchas de bocha têm regras 
para u�lização com segurança



Modalidade funciona de segunda a quinta, às 17h30, seguindo todos os cuidados com a segurança

Aulas de spinning voltam ao Nosso 
Clube, com bikes no ginásio

Fotos: Wagner MorenteAs aulas de spinning vol-
taram ao Nosso Clube no 
dia 21 de setembro. É 
mais uma modalidade 
que teve o retorno possi-
bilitado pela Fase 3 – 
Amarela das medidas de 
combate ao coronavírus. 
Assim como as demais 
a�vidades liberadas, o 
spinning segue, neste 
momento de transição, 
rigorosas medidas para 
garan�r a saúde de alu-
nos, professores e fun-
cionários do clube.
As aulas acontecem de 
segunda a quinta, às 

17h30. As bicicletas fo-
ram realocadas no Gi-
násio Azul, com espaça-
mento de 5 metros para 
manter um distancia-
mento seguro entre os 
pra�cantes. É feita a higi-
enização das bikes dia-
riamente antes do início 
das a�vidades e é dis-
ponibilizado álcool para 
os usuários que queiram 
repe�r o procedimento. 
Os alunos também de-
vem higienizar as mãos 
com álcool gel ao entrar 
na aula.
É obrigatório o uso de 

máscara nas aulas mes-
mo durante a execução 
dos exercícios. A u�liza-
ção das bicicletas é por 
ordem de chegada, com 
re�rada de senha na 
secretaria da academia, 
não havendo, portanto, 
agendamento de horá-
rio. Fora das aulas, deve-
se manter distância de 
1,5 metro entre as pes-
soas e evitar conversas 
em grupos.
As regras para u�lização 
das áreas já liberadas es-
tão disponíveis no site do 
Nosso Clube.

Bicicletas foram 
dispostas mantendo 

uma distância segura 
para os pra�cantes
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