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Transição: 
Aos poucos e 

com segurança, 
Nosso Clube vai 

retomando as 
atividades



Recuperação do piso
Serviços revitalizaram 170 metros quadrados no parque aquático

O Nosso Clube realizou 
várias melhorias durante 
o período de recesso de-
vido à pandemia de coro-
navírus para que todas as 
dependências pudessem 
estar nas melhores con-

dições para a volta dos 
associados. Recente-
mente, foi realizada a to-
tal recuperação do piso 
do parque aquá�co. Fo-
ram trocados 170 metros 
quadrados de piso, que 

haviam sido danificados 
pela intensa u�lização . O 
trabalho também incluiu 
as bordas das piscinas 
descobertas e 90 metros 
lineares do cocho de 
águas pluviais.

Em agosto, enfim, pu-
demos receber nova-
mente os associados. 
Claro, ainda está longe 
de ser como gostaría-
mos, mas pelo menos os 
nossoclubinos podem 
desfrutar, em parte, de 
tudo aquilo que o clube 
oferece. Importante sa-
lientar que todas as me-
didas de precaução em 
relação à saúde dos nos-
sos sócios e colaborado-
res têm sido seguidas 
com rigor. E é preciso 
que os nossoclubinos 
entendam que não é a 
diretoria que toma as 
decisões sobre o que 
pode e o que não pode 
funcionar neste mo-
mento de transição. 
Nosso dever é seguir a-
quilo que as autoridades 
preconizam. Con�nua-
remos atualizando os as-
sociados sobre nossas a-
�vidades, por isso, pedi-
mos que se mantenham 
atentos aos nossos ca-
nais de comunicação.

Fotos: Divulgação

Voltando 
dentro do 
possível

O Nosso Clube lamenta 
profundamente o faleci-
mento de um de seus 
mais es�mados colabo-
radores, o sr. Arnaldo 
Aparecido da Costa. Ele 
completaria 53 anos em 
setembro e foi ví�ma de 
infarto no dia 25 de agos-
to. Era porteiro do Nosso 
Clube há 11 anos e deixa 
muitos amigos entre 
diretores, conselheiros, 

colaboradores e associa-
dos. Gen�l e atencioso 
para com todos, foi um 
funcionário exemplar. À 
esposa Ivani e aos filhos 
Arnaldo Felipe e Le�cia, a 
Diretoria Execu�va, em 
nome de toda a família 
nossoclubina, presta sin-
ceras condolências, sa-
bendo que, como confor-
to, Arnaldo deixa gran-
des e belas lembranças.

HOMENAGEM

Entorno das piscinas 
ganhou atenção 
durante o recesso



Nosso Clube reabre parcialmente 
seguindo normas de segurança

Colaboradores passaram por treinamento e clube elaborou manual para orientar os associados

Academia do Nosso 
Clube oferece excelente 
estrutura para musculação

O prefeito Mario Bo�on 
comunicou aos clubes de 
Limeira, no dia 10 de 
agosto, que poderiam 
retomar parcialmente as 
suas a�vidades. Para que 
pudessem reabrir, os 
clubes �veram que seguir 
uma série de determina-
ções listadas pela Fase 3 – 
Amarela das medidas de 
combate ao coronavírus. 
A abertura foi limitada 
inicialmente a seis horas 
diárias e posteriormente 
ampliada para oito horas.
O Nosso Clube, de acordo 
com resolução da Di-

retoria Execu�va, reabriu 
no dia 12 de agosto, após 
a adequação de suas de-
pendências.
Atualmente, o clube está 
funcionando das 13 às 21 
horas de segunda a sexta 
e das 8 às 16 horas aos 
sábados, domingos e fe-
riados. As modalidades 
que �veram sua prá�ca li-
berada são tênis, tênis de 
mesa e natação. Neste 
úl�mo caso, as piscinas 
foram disponibilizadas 
apenas para a prá�ca es-
por�va, não para a recre-
ação. Também podem 

ser realizadas a�vidades 
ao ar livre, como cami-
nhadas. Esportes cole�-
vos ainda não puderam 
ser liberados, assim co-
mo bocha, ginás�cas, ar-
tes marciais e outros em 
que haveria muita difi-
culdade de coibir a proxi-
midade entre os pra�-
cantes .  O Centro de 
Con�ngência do Corona-
vírus do Governo do Es-
tado autorizou, no dia 21 
de agosto, o retorno das 
modalidades cole�vas 
pra�cadas em quadras 
espor�vas nas cidades 

que es�verem na Fase 
Amarela do Plano São 
Paulo. Porém, segundo 
orientação da Prefeitura 
de Limeira, isso só é váli-
do para a�vidades pro-
fissionais. A academia 
nossoclubina segue as 
normas da Fase Amarela, 
que determinam que a 
ocupação não pode pas-
sar de 30% da capacidade 
total. Os frequentadores 
também devem observar 
todas as normas de dis-
tanciamento e higiene.
Os funcionários do Nosso 
Clube passaram por trei-

namento para receber os 
associados dentro das 
ex i gê n c i a s  i m p o sta s 
pelas autoridades sani-
tárias. E o clube elaborou 
um manual para orientar 
os sócios quanto aos pro-
cedimentos que foram 
tomados. “Ficamos mui-
to felizes em poder rea-
brir as portas pelo menos 
parcialmente e estamos 
seguindo com todo rigor 
as exigências para pre-
servar a saúde dos nos-
sos colaboradores e as-
sociados”, enfa�zou o 
presidente Sérgio Boni.

Nosso Clube está 
funcionando por 
oito horas diárias

Tiago Degaspari



Regras para tênis e tênis de mesa
Confira como podem ser utilizados os espaços destinados a essas duas modalidades

Fotos: Wagner MorenteEvandro Tetzner e 
Cris�na Bombini, 
proprietários da 

Cozinha da Marli

As quadras de tênis do 
Nosso Clube foram rea-
bertas no dia 12 de agos-
to. Importante ressaltar, 
no entanto, que as nor-
mas estabelecidas pela 
Fase Amarela das ações 
de combate ao coronaví-
rus impõem algumas res-
trições ao seu uso. Deste 
modo, o Departamento 
de Tênis elaborou uma 
lista de regras a serem se-
guidas pelos pra�cantes 
neste momento de tran-
sição. Confira a seguir.

 - Horário de funciona-
mento das quadras: das 
13h às 21h de segunda a 
sexta e das 8h às 16h aos 
sábados, domingos e fe-
riados
- Nesta 1ª etapa, ficam 
proibidos os jogos de du-
plas com o intuito de di-
minuir a proximidade en-
tre os pra�cantes
- Para revezamento das 
quadras, ficam estabele-
cidos os critérios u�liza-
dos anteriormente pelo 
departamento

- Neste 1º momento, não 
estará liberada a u�liza-
ção dos ves�ários para 
banho após os jogos com 
o obje�vo de evitar aglo-
merações
- Fora das quadras, deve-
se manter distância de 
1,5 metro entre as pes-
soas e evitar conversas 
em grupos
- Qualquer adaptação 
que se faça necessária a 
este regulamento será 
efetuada de acordo com 
o decorrer das a�vidades

TÊNIS

A sala de tênis de mesa 
do Nosso Clube está à dis-
posição dos associados 
desde o dia 12 de agosto, 
seguindo todas as nor-
mas estabelecidas pela 
Fase Amarela das ações 
de combate ao coronaví-
rus, que impõem  restri-
ções ao seu uso. Confira a 
seguir as regras de funci-
onamento.
 
- Horário de funciona-
mento da sala: das 13h às 

21h de segunda a sexta e 
das 8h às 16h aos sába-
dos e domingos
- O tempo de u�lização 
das mesas é de no má-
ximo 30 minutos. Porém, 
não havendo associados 
na espera, o período po-
de ser prolongado
- O limite é de 8 pra�can-
tes no local, sendo que 
deverão permanecer na 
sala apenas aqueles que 
es�verem jogando
- Bolas e raquetes estarão 

disponíveis para u�liza-
ção na sala
- Há produtos para higie-
nização das mãos e dos 
materiais disponíveis no 
local, que devem ser 
u�lizados por todos os 
usuários antes do início 
das a�vidades e sempre 
que acharem necessário
- Nesta 1ª etapa, ficam 
proibidos os jogos de 
duplas com o intuito de 
diminuir a proximidade 
com outros pra�cantes

- Não estará liberada a 
u�lização dos ves�ários 
para banho após os jogos 
com o obje�vo de evitar 
aglomerações
- Deve-se, mesmo fora da 
sala, manter distância de 
1,5 metro entre as pes-
soas e evitar conversas 
em grupos
- Qualquer adaptação 
que se faça necessária a 
este regulamento será 
efetuada de acordo com 
o decorrer das a�vidades

TÊNIS DE MESA



Funcionamento da academia
Informe-se sobre os horários em que o local está aberto e outras medidas para esta fase

Desde o dia 12 de agosto, 
a academia do Nosso 
Clube voltou a receber os 
associados. Neste mo-
mento de t rans ição, 
estão sendo seguidas 
todas as normas estabe-
lecidas pela Fase Amarela 
das ações de combate ao 
coronavírus, que im-
põem algumas restrições 
ao seu uso. Confira a se-
guir as regras de funcio-
namento.
 
- Horário de funciona-
mento: das 13h às 21h de 

segunda a sexta e das 8h 
às 14h aos sábados. Aos 
domingos, a academia 
permanece fechada
- A academia foi remode-
lada para manter um 
distanciamento seguro 
entre os aparelhos
- É realizada higienização 
de toda academia dia-
riamente antes do início 
das a�vidades. Durante o 
período de funciona-
m e nto,  h á  p ro d u to s 
disponíveis para que os 
usuários façam a higieni-
zação dos aparelhos que 

estão u�lizando
- Ao entrar na academia, 
o associado deve higieni-
zar as mãos com álcool 
gel e repe�r o procedi-
mento sempre que ma-
nusear algum  aparelho
- É obrigatório o uso de 
máscara dentro da aca-
demia, mesmo durante a 
execução dos exercícios
- O limite máximo de 
pessoas para u�lização 
da academia no mesmo 
horário é de 30 usuários
- Sendo a�ngido o limite 
máximo, é montada uma 

lista de espera
- A u�lização da acade-
mia se dá por ordem de 
chegada, não havendo, 
portanto, agendamento 
de horário
- Os pra�cantes devem 
permanecer na academia 
apenas o tempo estrita-
mente necessário para 
realização de suas a�vi-
dades
- Não está liberada a 
u�lização dos ves�ários 
para banho com o obje-
�vo de evitar aglomera-
ções

- Deve-se, dentro e fora 
da academia, manter 
distância de 1,5 metro 
entre as pessoas e evitar 
conversas em grupos
- É obrigatório o uso de 
máscara dentro de todas 
as dependências do Nos-
so Clube

Qualquer adaptação 
que se faça 

necessária a este 
regulamento será 

efetuada de 
acordo com o 
decorrer das 
atividades

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

Wagner Morente



Piscinas: confira as regras de 
funcionamento durante a transição

Fase Amarela das ações de combate ao coronavírus impõe algumas restrições à utilização

O Nosso Clube reabriu 
parcialmente no dia 12 
de agosto, incluindo as 
piscinas. Porém, as nor-
mas estabelecidas pela 
Fase Amarela das ações 
de combate ao coronaví-
rus impõem algumas 
restrições.
Entenda, a seguir, como 
está sendo o funciona-
mento das piscinas nos-
soclubinas durante o pe-
ríodo de abertura parcial.
 
- Horário de funciona-
mento das piscinas: das 
13h às 21h de segunda a 
sexta e das 8h às 16h aos 
sábados, domingos e 
feriados
- As piscinas estão libe-
radas apenas para a�-
vidades �sicas, não inclu-
indo uso recrea�vo e 

treinamento
- Cada raia deve ter no 
máximo dois pra�cantes, 
que, durante o descanso, 
devem permanecer em 
lados opostos da piscina
- Um professor ou um 
guarda-vidas é o respon-
sável por orientar sobre 
qual  ra ia deverá ser 
u�lizada e o tempo de 
permanência na piscina, 
além de elaborar uma 
l i sta  de espera para 
u�lização. Não há orien-
tação sobre como treinar
- Cada pra�cante tem 20 
minutos para sua a�vida-
de dentro da água. Po-
rém, não havendo outro 
associado na espera, fica 
liberada a prá�ca até que 
haja alguém aguardando 
sua vez
- O professor ou guarda-

vidas é o responsável por 
avisar e comandar os 
horários. É imprescindí-
vel acatar os comandos 
dos funcionários do clu-
be, para que todos pos-
sam ter a oportunidade 
de pra�car a a�vidade 
com segurança
- Neste primeiro momen-
to, não estará liberada a 
u�lização dos ves�ários 
p a ra  b a n h o a p ó s  o s 
treinos, com o intuito de 
evitar aglomerações
- Fora da piscina, deve-se 
manter distância de 1,5 
metro entre as pessoas e 
ev i tar  conversas  em 
grupos
- Qualquer adaptação 
que se faça necessária ao 
regulamento será efe-
tuada de acordo com o 
decorrer das a�vidades

Fotos: Tiago Degaspari

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



Nossoclubinos indicados para prêmio 
Melhores do Ano da Federação Paulista

Atletas do basquete Thiago Forster, pela sub-17, e José Júnior, pela sub-16, estão na disputa

Campeão Máster

Campeão da Série A1

Fotos: Divulgação

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

Dois atletas do Nosso 
Clube foram indicados ao 
prêmio Melhores do Ano 
de 2019 da Federação 
Paulista de Basketball 
(FPB): o ala-armador Thi-
ago Forster, da categoria 
sub-17, e o ala-pivô José 
Júnior Santana, da sub-
16. Thiago, que no mo-
mento estuda uma pro-
posta para atuar em 
Madri, na Espanha, co-
meçou no basquete na 
escolinha nossoclubina, 
em 2014, quando �nha 
12 anos. Desde então, o 
jogador de 1,88m acu-
mulou várias conquistas 
cole�vas e individuais.
O ala-armador ganhou 
�tulos em todas as cate-
gorias da base, seja nos 
campeonatos da FPB, 

seja nas disputas da 
Associação Regional de 
B a s q u e t e b o l  ( A R B ) . 
Indiv idualmente,  fez 
parte da Seleção de Ouro 
da ARB na sub-15 e na 
sub-14 e foi vencedor do 
Torneio de 3 Pontos da 
mesma en�dade em 
2016. José Júnior, de 
1,93m, está no Nosso 
Clube desde 2018. Nesse 
período, ajudou os nos-
soclubinos a subirem ao 
pódio de todas as catego-
rias nas quais atuou. Foi 
eleito o melhor pivô do 
Estado na sub-15, em 
2018, e destaque dos 
playoffs da sub-17, em 
2019.
Em 2019, Thiago esteve 
entre os destaques nas 
esta�s�cas de arremes-

sos e roubos de bola, o 
que, acredita ele, creden-
ciou-o a ser indicado para 
a disputa dos Melhores 
do Ano. Ele crê que de-
terminação, foco, garra e 
espírito de equipe são as 
suas principais qualida-
des. Para o ala-armador, 
o Nosso Clube tem uma 
das melhores estruturas 
para basquete no Estado 
de São Paulo, o que fa-
vorece o desenvolvimen-
to de seus atletas. “Es-
pero me tornar um atleta 
profissional, jogar na 
NBA ou na Liga Europeia 
e, sem dúvida, defender 
a seleção do meu país”, 
revela.
José Júnior também des-
taca a estrutura nosso-
clubina como um impor-

tante impulso para a 
carreira dos jovens jo-
gadores. “Graças ao clu-
be e ao meu esforço nos 
treinos, os resultados 
apareceram e acabei 
impressionando”, afir-
ma. “Agora vou em busca 
da minha evolução não 
só como atleta, mas co-
mo pessoa”. A premiação 
dos Melhores do Ano 
ainda não teve a data 
definida pela FPB.
P AT R O C Í N I O S  -  A s 
a�vidades do basquete 
no Nosso Clube, que tem 
apoio de Medical, Si-
credi, Elétrica Maio e 
Café Kühl e Prefeitura de 
Limeira, serão retomadas 
assim que a pandemia de 
coronavírus for contor-
nada.

Thiago Forster

José Júnior



Nosso Clube tem várias opções de dias e horários para prática da modalidade

Exercício completo, Pilates trabalha 
alongamento, força, mente e equilíbrio

Fotos: Divulgação

Prá�ca que traz bene�ci-
os para as mais diversas 
idades, o Pilates é uma 
das modalidades ofereci-
das pelo Nosso Clube. As 
aulas são ministradas pe-
la professora Thamiris 
Polvore, às segundas e 
quartas às 18 e 19 horas, 
às quartas e sextas às 
7h30, 8h30, 9h30 e 17 
horas e na sexta também 
às 18h30. “Ar�gos ci-
en�ficos comprovam que 
o Pilates melhora a força 
muscular, a capacidade 
cardiorrespiratória, a 
postura, o equilíbrio e a 
autoes�ma, aumenta a 
consciência corporal e a 
flexibilidade e promove 
alívio de dores”, afirma 
Thamiris.

A professora ressalta que 
a modalidade é indicada 
a todas as faixas etárias, 
de crianças a idosos, des-
de que respeitando os 
limites de cada um. No 
Nosso Clube, o Pilates 
tem uma sala exclusiva 
para suas a�vidades, lo-
calizada em frente às can-
chas de bocha. “Traba-
lhamos o MAT Pilates, 
que propõe exercícios 
realizados no solo, com 
bola e acessórios”, deta-
lha Thamiris. Os grupos 
são de até 13 pessoas. 
A professora recomenda 
a prá�ca do Pilates duas 
vezes na semana, mas diz 
que nada impede o aluno 
de realizar uma ou três 
vezes. “O importante é 

não desis�r nas primeiras 
semanas, pois no início é 
di�cil fazer a associação 
dos comandos, respira-
ção e a execução do mo-
vimento”, frisa. “Mas ga-
ranto que, depois do 
primeiro mês, o aluno 
perceberá uma grande 
diferença no seu corpo”.
Por se tratar de uma 
a�vidade �sica, o Pilates 
promove a queima ca-
lórica, além de ajudar a 
modelar o corpo. “Ao ser 
associado com outras 
a�vidades, irá reduzir o 
percentual de gordura e 
melhorar a composição 
corporal”, garante Tha-
miris. “É um exercício 
completo, pois nele tra-
balhamos alongamento, 

força, mente e equi-
líbrio”. Pra�cantes de 
outras modal idades, 
afirma ela, conseguem 
no Pilates uma grande 
melhora nos seus resul-
tados. Para os adeptos da 
musculação, por exem-
plo, o Pilates pode ajudar 
no alongamento. “Obser-
vo que quem faz muscu-
lação por muito tempo 
fica com a musculatura 
encurtada”, conta. “Ao 
real izar a prá�ca do 
Pilates, percebemos um 
resultado bem bacana 
logo no primeiro mês, 
com ganho no alonga-
mento”. Pra�cantes de 
esportes como vôlei, 
basquete e natação, 
entre outros, segundo 

Thamiris, encontram no 
Pilates relaxamento e 
bem-estar. Para pra�car 
Pilates no Nosso Clube é 
preciso fazer a inscrição 
na secretaria, apresen-
tando atestado médico 
de ap�dão para realizar 
as a�vidades. A mensali-
dade é de R$ 61,40 para 
duas vezes na semana e 
de R$ 90,00 para três 
vezes. Enquanto as aulas 
presenciais não são reali-
zadas devido à pandemia 
de coronavírus, a profes-
sora Thamiris está pro-
pondo os exercícios em 
lives, transmi�das todas 
as segundas-feiras, às 
18h30, na página do 
Nosso Clube no Face-
book.

Pilates conta sala exclusiva 
para suas a�vidades 
no Nosso Clube
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