


Nossa programação de
setembro está cheia de a-
trações, como é possível
constatar conferindo as pá-
ginas deste informativo. Va-
le a pena, porém, chamar a
atenção para mais um even-
to inédito que entra no nos-
so calendário, o Foodbol &
Music. A ideia é movimen-
tar o clube com um dia intei-
ro recheado de esportes,
música e lazer para todas as
idades. E ainda contaremos
com a presença do Adonias,
craque do futebol freestyle,
que estará acompanhado
da turma do Ginga Street,
bem conhecida principal-
mente pelos mais jovens pe-
lo show que dá com a bola.
Deste modo, seguimos bus-
cando oferecer cada vez
mais opções para nossos as-
sociados. Exemplos disso
estão também no Projeto
Live Music, com quatro edi-
ções realizadas neste ano,
na Feijoada com Samba D’A-
ninha, na Tarde Sertaneja e
em outros eventos que a-
gradaram em cheio, sem es-
quecer daqueles que já são
tradicionais. Muito mais
vem por aí. Podem preparar
suas agendas!

Cada
vez mais
opções



Big Rick e
Sentras (ao lado)
vão agitar a boate

Personal trainer de cele-
bridades como Sabrina Sato
e Adriane Galisteu, Márcio
Lui estará no Nosso Clube no
dia 14 de setembro, com o
evento Let's Sweat, promo-
vido por Guinho Silveira, que
administra a academia do
clube. Com quase 400 mil
seguidores em suas redes
sociais, ele vai participar de
uma manhã fitness, minis-
trando um aulão funcional e
abrindo espaço para um ba-
te-papo sobre saúde e bem-
estar.  A programação, com
início às 9 horas, acontecerá
no Salão Social. Podem par-
ticipar tanto sócios quanto
não sócios do clube, que de-
vem se inscrever na secreta-
ria. Pede-se a colaboração
com um quilo de alimento

Personal de famosas
em aulão no clube

 Foto: Tiago Degaspari

Evento em 28 de setembro terá um dia inteiro de lazer,
com futebol freestyle, GR, GA, aulão, food trucks e música

Ginga Street e
muito mais no

Foodbol & Music

O VJ Clóvis comanda no
dia 21 de setembro, na La
Chouette, a Disco Times, su-
per flashback com hits de vá-
rias décadas. Ele vai apre-
sentar clipes de grandes
clássicos da música, com
uma caprichada produção
de som e iluminação. Com
início às 21 horas, será uma

Disco Times no dia 21
noite para dançar muito, nu-
ma viagem cheia de energia
pelos sucessos que embala-
ram gerações. A entrada é
gratuita para associados do
Nosso Clube. Os convites pa-
ra não sócios custam R$ 20,00.
As mesas podem ser reser-
vadas por R$ 40,00, tanto para
sócios quanto para não sócios.

Um dia inteiro dedicado aos
esportes e ao lazer. Essa é a
proposta do Foodbol & Music,
que o Nosso Clube vai realizar
no dia 28 de setembro. A pro-
gramação bem variada vai
contemplar as mais diversas
idades, proporcionando mui-
tas opções de diversão, que
terão lugar no Ginásio Azul e
junto às piscinas. Tudo gratui-
to para os associados do clube
e também para o público de
escolas, empresas e outras ins-
tituições parceiras do evento.

O início está marcado para
as 8 horas, no ginásio, com um
aulão ministrado pelos profes-
sores da academia nossoclu-
bina. Em seguida, haverá a-
presentações de ginástica rít-
mica e artística. Um dos pon-
tos altos da programação será
o show de futebol freestyle
com Adonias, um dos expoen-
tes mundiais dessa modalida-
de. Ao lado de Lucaneta, Die-
go e outros craques, ele vai
compor a equipe Ginga Street,
que enfrentará uma seleção
do Nosso Clube.

Adonias ainda vai participar
do sorteio de brindes para o
público e promover brincadei-
ras e desafios com as crianças.
A partir das 12h, a programa-
ção segue em torno das pisci-
nas, com food trucks e muita
música. A abertura será com

Lucas Elias e seu repertório de
clássicos do pop e do rock em
versão acústica. A banda Ga-
rimpo se apresenta em segui-
da com muito rock, em espe-

cial dos anos 70 e 80. E o VJ
Clóvis vai fechar a animação
com uma seleção de hits de
vários ritmos. Mais informa-
ções: 3404-8466.

não perecível e um litro de
leite longa vida, que serão
doados a instituições de ca-
ridade. O evento tem apoio
da Estação Saúde.

O personal
trainer
Márcio Lui

 Foto: Divulgação



Toda sexta à noite tem mui-
ta música boa no Nosso Clube.
Com início às 19h30, o Recan-
to Musical acontece no Cebo-
la & Salsa Nosso Bar, que ofe-
rece vários tipos de petiscos
e porções, lanches, salgados e
diversas marcas de cerveja.
Para as crianças, a diversão fi-
ca por conta das muitas brin-
cadeiras promovidas pelos re-
creadores da Recriando. No
dia 23 de agosto, a animação
foi garantida pelo grupo Sam-
ba do Mia.

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

Muita música boa
no Recanto Musical

Toda sexta à noite tem som ao vivo no Nosso Bar
Fotos: Wagner Morente

O cirurgião dentista Rena-
to Castro de Almeida foi elei-
to, em assembleia realizada
no dia 19 de agosto, presi-
dente do Conselho Delibera-
tivo do Nosso Clube. Ele su-
cede o advogado José Mano-
el de Almeida. Aos 55 anos,
Renato é nossoclubino des-
de que nasceu. É filho de Re-
nato de Almeida, cuja história
se confunde com a do clube.

Seguindo os passos do pai,
o novo presidente do conse-
lho desde cedo colabora com
a administração do Nosso
Clube, tendo ocupado várias
funções também na direto-
ria. Seu primeiro cargo foi co-
mo diretor social, em 1987,
apenas cinco após se tornar
sócio titular. Por 15 anos,
participou da diretoria. Tor-
nou-se suplente do conselho
em 1993 e quatro anos de-
pois assumiu a titularidade
como membro. Também é

Renato Castro de Almeida assume a
presidência do Conselho Deliberativo

membro relator da Comis-
são de Alteração dos Estatu-
tos Sociais desde 1992.

Renato é casado com a
jornalista Patrícia Henrique
de Almeida e pai de Rebeca
e Renato Henrique de Almei-
da. “A nossa missão é conti-
nuar o trabalho feito pelo con-
selho até aqui, dando apoio
para a diretoria, para que esta
possa levar o Nosso Clube sem-
pre à frente”, afirmou o presi-
dente do conselho.

Renato e
Patrícia



Lindo tributo ao Guns N’ Roses
Abertura da 4ª edição do Projeto Live Music foi em alto nível, com a banda Meus Bons Amigos

Fotos: Wagner Morente

Há várias maneiras de
tornar mais seguro o paga-
mento de sua mensalidade
do Nosso Clube, evitando o
golpe do boleto falso. Uma
das possibilidades é optar
pelo débito em conta, dis-

ponível para correntistas do
Itaú e do Santander. Outra op-
ção é utilizar o Débito Direto
Autorizado (DDA) de seu ban-
co, método que dispensa o re-
cebimento de boletos físicos,
apresentando-os de forma

Associado, evite o golpe do boleto falso com estas instruções
eletrônica. Se preferir conti-
nuar pagando pelo boleto físi-
co, fique atento se, ao efetuar
a leitura do código de barras,
o Nosso Clube aparece como
beneficiário.

Em caso de dúvida, encami-

O Guns N’ Roses ganhou no
dia 24 de agosto seu tributo
no Projeto Live Music do Nos-
so Clube, que já havia home-
nageado Queen, U2 e Legião
Urbana. A 4ª edição desse e-
vento que se tornou um dos
destaques da programação do
clube teve como banda convi-
dada a paulistana The Best
Guns N’ Roses Cover, que le-
vou para o palco do Salão So-
cial todos os hits de Axl Rose,
Slash e companhia. A abertura
em alto nível ficou com a Me-
us Bons Amigos, de Araras,
que focou nos melhores mo-
mentos do Barão Vermelho,
Cazuza e Frejat,  mas também
abriu espaço para outros íco-
nes do rock brasileiro, inclu-
indo Ira!, Legião, Paralamas e
Ultraje, entre vários outros.

nhe o e-mail para financeiro@
nossoclube.com.br, para que
possamos verificar a veracida-
de do boleto. Também é pos-
sível acessar o site do Sicredi
(www.sicredi. com.br), banco
que gera nossos boletos, para

solicitar uma 2ª via, inse-
rindo seus dados e garan-
tindo, assim, a lisura da tran-
sação. Se ainda tiver dúvidas,
por favor contate-nos pelo
telefone 3404-8466 ou pelo
WhatsApp 99875-1342.

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



A Tarde Sertaneja – Viola &
Comida Mineira estreou no
calendário social do Nosso
Clube no dia 17 de agosto,
oferecendo um saboroso car-
dápio e muita música ao vivo.
O evento aconteceu no Salão
Social, trazendo aos nossoclu-
binos e seus convidados quitu-
tes da culinária de Minas Ge-
rais e duas atrações musicais:
a banda Parada Sertaneja e a
dupla João Carlos & Cristian.
Foi uma tarde recheada de a-
legria e animação.

Fotos: Erica Samara

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

Animada Tarde Sertaneja
Duas atrações musicais e saboroso cardápio rechearam o evento de alegria



Terças de muita dança de salão
No dia 27 de agosto, a banda Homens de Preto fez a alegria dos casais no “bailinho”

Uma das bandas mais re-
quisitadas do interior, a Ho-
mens de Preto fez a alegria de
quem aprecia uma boa dança
de salão na edição das Nossas
Terças do dia 27 de agosto. Os
“bailinhos” acontecem sem-
pre no Salão Social, com início
às 20 horas, em terças-feiras
alternadas. Para os associados
do Nosso Clube, a entrada nas
Nossas Terças é gratuita. Os
não sócios também podem
participar adquirindo o convi-
te por R$ 15,00. Não é cobra-
da taxa para ocupação das mesas.

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



Basquete

Treinadora das equipes de
basquete sub-12, sub-13 e
sub-14 e da escolinha de 15
anos do Nosso Clube, Yura
Sato dos Santos foi a única
representante do Brasil no
Curso sobre Esporte de Per-
formance que o governo do
Japão promove de 28 de
agosto a 7 de setembro. As
duas semanas do evento a-
contecem no Instituto Nacio-
nal de Esporte de Kanoya e na
Universidade de Ciências do
Esporte de Tóquio.

Graduada em Ciências do
Esporte na Unicamp, mestre
em Ciências da Nutrição, Es-
porte e Metabolismo e douto-
randa em Educação Física pela
mesma universidade, Yura tra-
balha no Nosso Clube desde
maio. O Ministério da Educa-
ção, Cultura, Esporte, Ciência
e Tecnologia do Japão selecio-
nou 15 jovens treinadores ou
pesquisadores de vários países
para participar do curso, que
faz parte do programa Sport
for Tomorrow.

Essa iniciativa tem o intuito
de contribuir com o desenvol-
vimento do esporte ao redor
do mundo e disseminar infor-
mações sobre o Olimpismo,

Nossoclubina em
evento no Japão

Fotos: Divulgação

Pedra da Ilha vence no Máster
A Marmoraria Pedra da

Ilha ficou com título do
Campeonato de Futebol
Máster do Nosso Clube do
1º semestre de 2019. A final
da competição foi realizada
no dia 7 de agosto, quando
os campeões venceram o
Cachorro Doido por 5 a 2.

Carlos André, o Uga, da
Unimed, foi o artilheiro da
disputa, e Neto, da Pedra da
Ilha, foi o goleiro menos va-
zado.

Depois da entrega de tro-
féus, houve uma confrater-
nização que contou com jo-
gadores e a torcida.

Nas semifinais, a Pedra da
Ilha havia passado pela Piz-
zaria Don Francesco, com vi-
tórias por 3 a 1 e 3 a 2, e o
Cachorro Doido tinha des-
pachado o Velhos Amigos,
fazendo 4 a 1 na partida de
ida e 3 a 0 na de volta.

Neste campeonato, foi
permitida a participação de
atletas com mais de 39
anos. Os goleiros podiam ter
a partir de 35 anos.

Além dos semifinalistas,
outras cinco equipes partici-
param: Unimed, Ômega
Software, Dario Romeu Se-
guros, Águia-tur/New Joy e
Peixe Prego.

como parte do legado da O-
limpíada de 2020, que acon-
tecerá em Tóquio. “Ao voltar
para o Brasil, terei a missão de
disseminar o conhecimento
que adquirir por lá, tanto co-
mo treinadora quanto como
pesquisadora”, conta Yura.

Em cooperação com insti-
tuições universitárias e organi-
zações esportivas no Japão e
no exterior, o seminário  ofe-
rece aulas e palestras sobre
pesquisa e educação em Jogos
Olímpicos, conceitos espor-
tivos, história do esporte, me-
dicina esportiva e fisiologia do
esporte. O basquete do Nosso
Clube tem apoio de Medical,
Sicredi, Café Kühl e Prefeitura
de Limeira.

Evento com bike,
funcional e corrida

O nossoclubino João Vítor
Guedes Germano, de apenas
14 anos, foi o grande campe-
ão do Festival de Xadrez do
SESC Piracicaba 2019, que
aconteceu no dia 28 de julho.
A competição reuniu 60 joga-
dores de diversas cidades,
entre elas Americana, Bauru,
Capivari, Hortolândia, Rio Cla-
ro, Piracicaba, Iracemápolis,
Limeira, Vinhedo, Santa Bár-
bara D’Oeste e São Paulo.

O enxadrista do Nosso Clu-
be foi o único a somar 5,5
pontos em 6 possíveis. José
Renato Ruiz Maranhão, de Pi-
racicaba, foi o vice-campeão

da categoria absoluto, seguido
por Daniel Zotelli Monteiro,
também da cidade anfitriã.
Outro nossoclubino a brilhar
foi Kauê Vinícius da Silva, cam-
peão da categoria sub-16, que
teve como vice seu compa-
nheiro de equipe Derik Cris-
tian dos Santos. Na sub-10, a
nossoclubina Júlia Molina Bo-
raschi foi a 3ª colocada. Os ou-
tros jogadores do Nosso Clube
na competição foram Estevam
de Almeida (5º na absoluto),
Alan de Souza Videira (11º na
absoluto), Amálio Coelho Brie-
nza (15º na absoluto) e José Ro-
mero (7º no veterano).

Xadrez
João Vítor, 14, é campeão em Piracicaba

Nossoclubinos em Piracicaba

Futebol

Campeões da Pedra
da Ilha comemoram

com o troféu

Cachorro Doido
terminou com o vice

4 times disputam
o Super Máster

O Campeonato de Fute-
bol Super Máster 2019 do
Nosso Clube teve início em
14 de agosto. Quatro equi-
pes participam: Peixe Prego,
Marmoraria Pedra da Ilha,
Dario Romeu Seguros e Uni-
med. As rodadas aconte-
cem nas noites de quarta,
com início às 19 horas. To-
dos os times se enfrentarão
na 1ª fase. As semifinais,
quando o 1º colocado na
etapa inicial enfrentará o 4º
e o 2º pegará o 3º, estão
marcadas para 4 de setem-
bro. A final será no dia 12
de setembro. Podem parti-
cipar nascidos até 1970.


