


“Eu bebo da pinga por-
que gosto dela; Eu bebo da
branca, bebo da amarela;
Bebo nos copo, bebo na ti-
gela”. A letra bem humora-
da de “A Moda da Pinga”,
imortalizada por Inezita
Barroso, é parte da cultura
brasileira. Mas a verdade é
que, se foram as classes
mais populares que  fize-
ram o Brasil se tornar um
gigante na produção dessa
bebida, com o tempo ela
ganhou o mundo e elevou
seu status. Hoje há apreci-
adores da cachaça que a
degustam com o mesmo
rigor dos melhores som-
melieres de vinho. E esse
mercado cresce a cada dia.
Apreciada com modera-
ção, a cachaça reúne os
amigos para um bate-papo
ao som de uma moda de
viola daquelas de fazer
chorar. É essa cultura que
vamos celebrar no Clube
da Cachaça, mais um even-
to inédito do nosso calen-
dário. Vamos trazer para
nosso solário todo o encan-
to que rodeia essa institui-
ção nacional, que alguns
chamam de pinga, outros
de caninha, e por aí vai.

Cachaça
celebrada
com festa



Evento celebra a
cultura da cachaça
Haverá degustação e duplas sertanejas em 29 de setembro

O DJ Freeway vai aterris-
sar mais uma vez no Nosso
Clube com uma nova edição
da The Time Machine, a su-
perfesta mais esperada de
Limeira. Desta vez, o tema
será Noite da Máfia, com seus
figurinos característicos. A
boate La Chouette será o pal-
co do evento, que acontece-
rá em 21 de setembro, às 20
horas, com entrada permiti-
da apenas para maiores de 18
anos.

Freeway promete para

The Time Machine
traz Noite da Máfia
Festa no dia 21 de setembro terá hits
que fizeram história mundo afora

Bebida brasileira mais co-
nhecida em todo o mundo, a
cachaça vai ganhar um even-
to especialmente preparado
para celebrá-la no Nosso Clu-
be. A data reservada para
mais essa atração inédita no
calendário social nossoclu-
bino é o dia 29 de setembro.
A partir das 15 horas, em tor-
no das piscinas, acontecerá o

Clube da Cachaça, que,
além da tradicional be-
bida, reunirá os mais
diversos elementos
que fazem parte da
sua cultura.

A começar pela mú-
sica ao vivo, que ficará

a cargo de duplas serta-
nejas que vão animar o

esta edição tocar os hits que
mais rolaram nas FMs e pis-
tas de dança do mundo todo
desde o ano 2000. Eletrôni-
ca, rock, pop, reggaeton e
outras vertentes serão apre-
sentados em clipes a noite
toda, no estilo música para
cantar junto. Também vai ter
bolo para comemorar os ani-
versariantes de setembro e
outubro. Associados do Nos-
so Clube têm entrada gratui-
ta. Os convites para não sóci-
os, na hora, custarão R$ 30,00.

evento com clássicos da
moda de viola, sucessos de
várias décadas e hits atuais
do gênero. Produtores de
cachaça de qualidade esta-
rão presentes para promo-
ver degustações e venda
das “branquinhas” e “ama-
relinhas”. Para completar,
haverá uma área de alimen-
tação bem variada.

A entrada para os associ-
ados do Nosso Clube no Clu-
be da Cachaça será gratuita.
Não sócios podem adquirir
convites por R$ 45,00 (indi-
vidual) e R$ 80,00 (casal).
Mais informações na secre-
taria do clube ou pelo tele-
fone 3404-8466.



Obras importantes
já em andamento
Serviços alcançam área infantil e bar das piscinas

Duas obras importantes ti-
veram início em agosto no
Nosso Clube. Uma delas visa
a desativação da piscina in-
fantil localizada entre o cam-
po de grama natural e o Gi-
násio 2. Com um sério pro-
blema de vazamento, cuja
complexidade do conserto
inviabiliza a sua recuperação,
ela será demolida. Com isso,
a área onde a piscina se en-
contra será totalmente revi-
talizada, incluindo a amplia-
ção do campinho de futebol
infantil e do playground. Des-
te modo, aquele espaço des-
tinado às crianças ganhará
mais segurança para os pe-
quenos e mais conforto para
seus pais. Outra obra já inici-
ada é a revitalização comple-
ta do bar que serve as pisci-
nas. Ele ganhará novos piso
e balcão, o depósito será
ampliado e a cozinha passa-

Nosso Coral participa de encontro da
terceira idade em Poços de Caldas

O Nosso Coral, do Nosso Clube, representou Limeira
no tradicional Encontro de Corais da Terceira Idade de
Poços de Caldas, realizado entre os dias 13 e 16 de agosto.
O evento contou com a participação de grupos de vários
Estados. O Nosso Coral se apresentou no terceiro dia, no
Teatro da Urca, e foi intensamente aplaudido pelo públi-
co. Depois, voltou a cantar na missa de encerramento.
Sob regência do maestro Rosivaldo Mena Peres, os nos-
soclubinos apresentaram um repertório composto de
“Uirapuru”, “Lua Branca”, “Cálix Bento” e “Nel Blu, Dipinto
Di Blu (Volare)”. Na missa, cantaram “Oração pela Paz”. O
Nosso Coral tem coordenação da professora Maria Florinda
Diniz Grotta.

A equipe Águia da Polícia Militar de Piracicaba realizou
no dia 8 de agosto um treinamento nas dependências do
Nosso Clube. Entre os exercícios praticados, esteve a si-
mulação da queda de helicóptero em águas profundas.
Os exercícios foram acompanhados por Marcelo Negrucci
e Vitório Candiotto, respectivamente presidente da Di-
retoria Executiva e presidente a Comissão de Obras nos-
soclubinas.

PM realiza exercícios com helicóptero
nas dependências do Nosso Clube

rá por uma grande reforma.
Assim, o local se tornará ain-
da mais agradável e funcio-
nal para os associados, além
de atender às mais rigorosas
normas de segurança e higi-
ene. O término das duas

obras está previsto para um
período entre dois e três
meses. Neste prazo, a dire-
toria solicita e agradece a
compreensão da família nos-
soclubina por eventuais
transtornos.

Fotos: Divulgação

Bar que serve as
piscinas está sendo

totalmente remodelado

Modificações no
Estatuto Social
Estão em fase final os

estudos que propõem
uma modernização no Es-
tatuto Social do Nosso Clu-
be. O objetivo é modificar
alguns itens que incluirão
a criação de novas modali-
dades de associados, entre
outras alterações. Após a
conclusão, o texto será en-
viado para apreciação do
Conselho Deliberativo.

As obras que tornarão
mais amplos e confortáveis
os espaços destinados ao
snooker, tênis de mesa e xa-
drez estão em fase final. São
400 metros quadrados de
área, situada sob o Ginásio 2,
onde também foram instala-
dos banheiros e novos equi-
pamentos, entre outras me-
lhorias. Outra conquista para
os nossoclubinos é o novo

Entrega em breve
quiosque, destinado a reuni-
ões de pequenos grupos. Lo-
calizado próximo ao Ginásio
2, o espaço conta com área
coberta e com equipamen-
tos como churrasqueira, cai-
xa térmica, pia, TV, mesas e
cadeiras, entre outros. Todas
essas dependências serão
oficialmente entregues para
os associados na segunda
quinzena de setembro.
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Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Uma noite de
muito ritmo

 Samba do Mia agita edição do Recanto Musical

Com um repertório basea-
do em clássicos do samba, o
grupo Samba do Mia animou
a edição de 17 de agosto do
Recanto Musical do Nosso
Clube. O grupo, conhecido
por suas apresentações com
muito alto astral, que convi-
dam o público a cantar junto,
garantiu o agito dos nossoclu-
binos. A música ao vivo acon-
tece no Nosso Bar toda sexta
à noite e, para as crianças, há
brincadeiras com monitores.

Nossa Terça com
Homens de Preto
As Nossas Terças do Nos-

so Clube tiveram uma nova
edição no dia 21 de agosto. A
banda convidada foi a Ho-
mens de Preto, que é sem-
pre sinônimo de animação
junto aos apreciadores da
dança de salão, com seu re-
pertório cheio de clássicos de
várias épocas e de diversos
ritmos. Os "bailinhos" acon-
tecem às terças, a cada duas
semanas, e contam com uma
equipe de free dancers res-
ponsáveis por garantir óti-
mas danças também para as
mulheres que comparecem
desacompanhadas.

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

Mec Mont é campeão do Máster
Com uma vitória por 6 a 4 sobre a Unimed na decisão reali-

zada no dia 1º de agosto, o Brothers/GF/Mec Mont se sagrou
campeão do Campeonato de Futebol Máster do 1º semestre
de 2018 do Nosso Clube. O título veio em uma partida bas-
tante movimentada, que deu o troféu a um time que preci-
sou passar pela repescagem para se firmar na competição. A
artilharia do campeonato foi de Adriano Iversen, da Pizzaria
Don Francesco, com 16 gols marcados. O melhor goleiro foi
Antônio Carlos Cardoso Júnior, do Brothers/GF/Mec Mont,
que sofreu 32 tentos.

Edição do 2º semestre tem início
A edição do 2º semestre do Campeonato de Futebol Máster

2018 teve início no dia 22 de agosto. Foram mantidas as oito
equipes que disputaram a competição do 1º semestre:
Brothers/GF/Mec Mont, Marmoraria Pedra da Ilha, Pizzaria
Don Francesco, Unimed, Muito Mais Pneus/Recco, Recanto
Árabe, Dario Romeu e Ômega Software. Os times são forma-
dos por associados acima de 40 anos.

Tênis

Natação

Os alunos da escolinha de tênis do Nosso Clube estiveram
no Cristóvão Colombo, de Piracicaba, no dia 18 de agosto,
para uma série de amistosos. Das 16 partidas realizadas, os
nossoclubinos venceram 14, mostrando grande evolução. O
Nosso Clube oferece aulas em turmas para crianças de 6 a 10
anos. Mais informações na secretaria.

Campeões
comemoram
com a taçaA equipe Limeira Máster/

Alman (Nosso Clube e Limeira
Clube) participou do Pan-
Americano de Natação Máster
realizado em agosto, em Or-
lando, nos EUA. A competição
reuniu 2.226 atletas de 36 paí-
ses. Representaram a Limei-
ra Máster José Cláudio Picciri-
lo, Warley Grotta Júnior, Tatia-
na Degan Grotta e Walter Bigeli
Filho. O destaque foi Warley,
(45+), que conquistou o bron-
ze nos 50m costas, além de ter
ficado em 5º nos 50m borbo-
leta. Ele também disputou os
100m costas. Piccirilo (70+) na-
dou os 200m e os 400m livre;
Walter (60+) esteve nos 50m e
100m costas e nos 50m borbo-
leta; e Tatiana (40+) disputou
os 100m e os 200m peito.

Wagner Morente

A Limeira Máster/Alman conta com
apoio da Prefeitura Municipal de
Limeira, Limeira Clube e Nosso Clube
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Limeira Máster participa de Pan-Americano

Nadadores conquistam 48 medalhas em RP
Com 48 medalhas conquis-

tadas, a equipe Limeira Más-
ter/Alman (Nosso Clube e Li-
meira Clube) teve uma ótima
participação na 12ª Copa Ribei-
rão Preto, disputada no clube
Recreativa, no dia 18 de agos-
to. A competição contou com
459 atletas de 37 equipes. Os
limeirenses estiveram pre-
sentes com 26 nadadores, que
ficaram com 8 medalhas de
ouro, 16 de prata e 24 de bron-
ze. A equipe teve comando
dos técnicos William Nasci-
mento, Beatriz Arcaro e Kako.

A equipe na Recra,
em Ribeirão Preto

Escolinha em Piracicaba
As três quadras de tênis do

Nosso Clube vão passar por
uma completa revitalização.
Os serviços terão início no dia
3 de setembro e vão prosse-
guir durante todo o mês.

Com isso, as atividades no
local serão temporariamen-
te suspensas. As melhorias
incluem a retirada da atual
camada emborrachada que
recobre o piso para a implan-
tação de uma nova. Também

será feita nova pintura. Cien-
te de que os trabalhos cau-
sarão transtornos, a Direto-
ria de Tênis lembra que a
medida é necessária para tor-
nar a prática da modalidade
ainda mais estimulante. Con-
tando com a compreensão
dos nossoclubinos que pra-
ticam tênis, a diretoria res-
salta que as férias dos pro-
fessores de tênis serão re-
manejadas.

Normalmente agendado
para o período entre dezem-
bro e janeiro, o descanso
anual dos profissionais será
antecipado para setembro.
Desta forma, evita-se o pre-
juízo aos alunos.

Para dirimir dúvidas, o De-
partamento de Tênis está à
disposição dos associados,
que também podem procu-
rar a secretaria pelo telefo-
ne 3404-8466.

Quadras de tênis passam por revitalização
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O Departamento de Bocha
do Nosso Clube realizou no
dia 17 de agosto a final do
campeonato interno indivi-
dual realizado em homena-
gem ao ex-conselheiro João
Henrique Machado Mattos,
falecido recentemente. As
disputas tiveram as catego-
rias masculina e feminina,
com a participação de 18 e 10
jogadores, respectivamente.
Entre os homens, o vencedor
foi Peterson, que superou
Pedrão na final. Em 3º lugar,
ficou Luiz Russi. A campeã
entre as mulheres foi Sueli
Caires. Ruth foi vice-campeã
e Nereide terminou na 3ª
colocação. Após a entrega da
premiação, foi realizada uma
confraternização entre os
participantes e familiares.

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

Ex-conselheiro homenageado
Torneio de Bocha masculino e feminino lembrou de João Henrique Machado Mattos
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A 8ª Feijoada do Futebol
Máster do Nosso Clube foi
realizada no dia 28 de julho,
no salão da Chácara Medina,
reunindo cerca de 100 pesso-
as, entre jogadores e seus fa-
miliares. Além de deliciosa
feijoada, o evento teve som
ao vivo com o grupo Samba
do Mia. Foram arrecadados
60 litros de leite, doados ao
Recanto dos Idosos Nossa Se-
nhora do Rosário.

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

Feijoada com samba do Máster
Cerca de 100 pessoas, entre jogadores e familiares, participaram da confraternização


