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Obras a todo vapor!

Acomodar-se?
Jamais!

Administração

Q

V

uem se propõe a dirigir uma agremiação do porte do Nosso
Clube precisa ter em
mente que acomodação
é palavra proibida. Não
é porque um evento alcançou reconhecido sucesso que se pode diminuir o ritmo. Pelo contrário. Quanto mais os
associados elogiam,
mais é preciso se desdobrar para garantir
que as próximas iniciativas continuem superando as expectativas. Com essa ideia a
nos guiar, seguimos
sempre à procura de
mais e melhores eventos. Várias das opções
deste ano acertaram
em cheio no gosto dos
nossoclubinos. As diversas edições da Noite
de Boteco e o Rock &
Chopp são alguns exemplos. A Festa das Crianças, com atrações inéditas, também. Confiantes de que estamos
no caminho certo, vamos ousar mais uma
vez. Agora, com a Novembier Fest, a começar pelo horário vespertino. Muitos devem estranhar, mas temos
várias razões para acreditar que é mais uma
aposta acertada. Esta e
outras novidades fazem
com que este evento
chegue alimentando
expectativas. É comparecer para comprovar!

Inauguração será no aniversário do clube

árias melhorias nas
instalações do Nosso
Clube serão entregues aos
associados no dia 12 de dezembro, como parte das comemorações pelo aniversário de 82 anos de fundação.
Nessa data, estarão concluídas as obras de construção
do novo Bar da Bocha, a ampliação da academia de ginástica e musculação e
um espaço onde funcionará uma área de lazer com
churrasqueira, ao lado do
Ginásio 2.
Para garantir a segurança dos associados durante as obras, algumas
medidas foram necessárias. As bicicletas e esteiras
da academia funcionarão,
até o término dos trabalhos,
na parte posterior do Ginásio 2. Além disso, para demolição das atuais instalações do Bar da Bocha, o
atendimento será realizado
apenas no bar da piscina.
“Estamos cientes de que
essas medidas trarão alguns transtornos aos associados, mas são necessárias para que as obras transcorram sem incidentes”,
afirmou o presidente do

Expansão da
academia

Fotos: Wagner Morente

Editorial

Novas dependências
do Bar da Bocha

Nosso Clube, Fabiano Barollo Torres. “E todos podem
ter certeza de que esses
incômodos temporários va-

lerão muito a pena quando
as novas dependências estiverem à disposição dos
nossoclubinos”.

Boas-vindas aos novos associados
Alessandra Leal, Alex Lemos Pereira, Ana Maria Cardoso Forster, André Cortez Baptistella, André Luís Aparecido Germano,
Camila Pacheco Caraccio, Carlos André Cruz Ferrarez, Cláudia Silvia da Silva, Denise Helena Maia, Felipe Uhlmann da Costa,
Flávia Maria Borges Soares, Hanna Flávia Ferreira Silva, Jaqueline Pereira, João Carlos Vieira, João de Araújo Silva da Costa,
Juary Jorge dos Santos Neto, Kelly Feola, Lucas Cortez Baptistella, Lucca Menchinelli e Silva, Marcelo José Franco, Márcio
Chinelatto, Márcio Roberto Ferreira Barbosa, Maria Cristina Jacon, Marina Conforti de Oliveira Escame, Mateus Augusto
Siqueira, Pâmela Negrini Bonafini, Patrícia Paterline, Pedro Miguel Jacon Laurito, Renato Mecatti, Ricardo de Souza Albino,
Rosângela de Souza Jorge, Rosmari Aparecida Ribeiro, Rossana Simões Garbi, Rui Faber Corrêa da Silva, Sara Petto Saconato,
Sílvio Ricardo Belani, Soraya Massaro Barbosa, Taiani Berton Mancini, Tainara Cabrini e Victor Candiotto Luders
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Social

Divulgação

Novembier Fest
chega cheia de
novidades
Evento acontecerá no dia 14 de novembro,
à tarde, com 3 tipos de chope Dama Bier

U

ma festa baseada na
tradição alemã, mas
com muitas novidades.
Esse é o resumo da Novembier Fest, evento
que o Nosso Clube vai
promover no dia 14 de
novembro, no Salão Social. O horário já dá uma
mostra das várias inovações que vão esperar pelos nossoclubinos e seus
convidados: o início será
às 13 horas. A partir daí,
não faltarão atrações. A
começar pelo chope es-

colhido, o Dama Bier, que
será servido à vontade,
durante toda a tarde, em
três opções – Pilsen, Weiss
e IPA.
Os pratos típicos alemães, também incluídos
no valor dos convites, levam a assinatura da tradicionalíssima Berna. Para animar a festa, a banda
escolhida foi a Trio Patinhas, que prepara um repertório variado para ir ao
encontro de todos os gostos. Além disso, haverá

uma participação especial
da Street Band Henrique
Marques. Para completar,
grupos folclóricos farão
apresentações de danças
típicas. As adesões para associados custam R$ 75,00.
Convites para não sócios
saem por R$ 100,00. As
reservas de mesa podem
ser feitas pessoalmente na
secretaria do clube ou pelo
telefone 3404-8466.
O cardápio completo
pode ser conferido no site
www.nossoclube.com.br.

SERVIÇO
Novembier Fest
Local: Salão Social
Horário: 13 horas
Animação: Trio Patinhas
Atrações: Street Band e
grupos folclóricos

Cardápio completo em www.nossoclube.com.br

Baile com jantar para
Música ao vivo às
formandos da dança sextas junto às piscinas

Um baile com jantar marcará a formatura das turmas de 2015 do curso de
dança de salão ministrado
pelo professor Alexandre
Seregati no Nosso Clube.
O evento está marcado
para o dia 28 de novembro,
no Salão Social, a partir das
21 horas. A animação será
da Banda Musical Show
Classic. Os convites, incluindo o jantar, custam R$
40,00 para associados e R$
50,00 para não sócios. As

bebidas serão cobradas à
parte. Após servida a entrada, a ilha de buffet terá várias opções, incluindo salada, escabeche de berinjela,
dueto de arroz,suprema de
frango e escondidinho de
carne seca. Para sobremesa, haverá sorvete de leite
ninho. Um café colonial encerrará a noite.
Reservas de mesa e
mais informações na secretaria do clube ou pelo telefone 3404-8466.

Devido às obras de cons-

trução das novas dependências do Bar da Bocha, a
tradicional música ao vivo
das noites de sexta-feira
vem acontecendo junto às
piscinas. O início continua
o mesmo: às 20 horas. A
medida foi necessária para
garantir a segurança dos
associados, já que os serviços alcançaram a fase de
demolição das antigas instalações do bar.

Chope: Dama Bier,
tipos Pilsen, Weiss e IPA
Convites: R$ 75,00
(sócios) e R$ 100,00
(não sócios)

Neste período, em que,
além das obras, registramse temperaturas mais elevadas, o bar da piscina vem
atendendo de forma ininterrupta, durante o horário
de funcionamento do clube.
Além disso, aproveitando
que nesta época aumenta
a frequência dos associados nas piscinas, a direção
está providenciando várias
novidades, que já podem
ser conferidas nos cardápio.

APP: Já está à disposição
o aplicativo para celulares
que traz informações sobre
as atividades nossoclubinas. Com ele, é possível
acessar notícias sobre os
eventos sociais e esportivos, “passear” pelas dependências do clube e curtir
fotos, entre outras opções.
Os links para utilização
com os sistemas Android e
Apple podem ser conferidos no site
www.nossoclube.com.br.
Para isso, basta digitar
“app” no campo “buscar”,
na parte superior da home.
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Chope artesanal e muito rock
Social

Evento na La Chouette teve total aprovação

C

om quatro tipos do chope artesanal Dama, o
evento Rock & Chopp, realizado no dia 17 de outubro,
na La Chouette, foi um
grande sucesso. A banda
Capitão Solo apresentou
grandes clássicos do rock
nacional e internacional e
teve total aprovação dos
apaixonados pelo ritmo.
Confira alguns momentos
nesta página.

Fotos: Wagner Morente
Fotos: Wagner Morente

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Diversão pra valer na Festa das Crianças
Social

Durante o dia inteiro, várias atrações garantiram a alegria das famílias nossoclubinas
Fotos: Wagner Morente

T

eatro, música, futebol
americano, circo, apresentação de cães da PM,
brinquedos, além da distribuição de refrigerante, cachorro quente, pipoca e sorvete, foram algumas das
atrações da Festa das Crianças do Nosso Clube, que
aconteceu no dia 10 de outubro. Com tantas opções,
não faltou diversão para toda a família o dia inteiro.
Confira alguns momentos
nesta página.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Emocionante encontro de corais
Cultura

O

Nosso Clube foi o anfitrião de um emocionante evento no dia 25 de
outubro, quando recebeu,
no Salão Social, mais uma
etapa do Circuito Sindi-Clube de Corais. Em seu 15º
ano de atividades, o circuito reúne corais de diversas
cidades em encontros mensais, nos quais desfilam os
mais diferentes estilos.
Desta edição no Nosso
Clube, participaram, além
do Nosso Coral, os corais do
Círculo Militar de Campi-

Cinco grupos participaram de evento promovido pelo Sindi-Clube no Salão Social
nas, da Sociedade Esportiva Palmeiras, da Unimed
Limeira e do Centro Cultural CLP/ADC Thyssen
Krupp. Com apresentações
inspiradas, os grupos deram
um show de técnica e animação. O Nosso Coral, do
Nosso Clube, ganhou muitos aplausos com um repertório formado por “Deus e eu
no sertão”, de Victor Chaves; “Conversa de botequim”, de Noel Rosa e Vadico; “Ai que saudade d’cê”, de
Vital Farias; “Felicidade”, de

Fotos: Wagner Morente

Lupicí-nio Rodrigues; “Você
vai gostar”, de Elpídio dos
Santos; “Índia”, de José A.
Flor e Manuel O. Guerreiro;
e o Hino do Nosso Clube, de
Célio Buck e Jayme Cavinatto. Contando com 50 integrantes e regido pelo maestro Rosivaldo Mena Peres,
o coral nossoclubino mais
uma vez agradou em cheio
com seus clássicos da música popular brasileira.
A coordenação é da professora Maria Florinda Diniz Grotta.

Nosso Coral
será o anfitrião
do encontro

Nosso Coral

Coral do Centro Cultural
CLP/ADC Thyssen Krupp

Coral Univozes, da Unimed Limeira

Coral do Círculo Militar de Campinas

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

Coral do Palmeiras
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Sub-15 vai disputar as finais da LRV
Vôlei

Nossoclubinas passaram por Santa Bárbara nas semifinais; adversário será o Sesi-SP

A

equipe mirim (sub-15)
de vôlei feminino do
Nosso Clube está nas finais
da Série Ouro da Liga Regional de Voleibol 2015. O direito de disputar o título veio
após a vitória sobre Santa
Bárbara na terceira e última partida das semifinais,
disputada no dia 23 de outubro, no Ginásio 2. As nossoclubinas foram incontestáveis e marcaram 3 sets a
0, parciais de 25x22, 25x21
e 25x22. Nos outros confrontos, cada time tinha uma vitória em casa, ambas por 3
sets a 2.
Defenderam o Nosso
Clube na partida decisiva

das semifinais as atletas
Stella Basso, Amanda Mendes, Luísa Peruque, Bianca
Rossi, Hayla Palmeira, Júlia
Dibern, Nathalia Sampaio
(escolhida a melhor atleta
do jogo), Maju Caetano, Gaby
Jorge e Bea Moraes. O adversário do Nosso Clube nas
finais será o Sesi-SP, de Ribeirão Preto, que eliminou
o Cristóvão Colombo, de
Piracicaba, nas semifinais.
O primeiro confronto
acontecerá no Nosso Clube
e o segundo, em Ribeirão,
assim como o terceiro, se
necessário. As datas ainda
não foram definidas. As duas
finalistas garantiram vagas
Divulgação

Equipe que venceu
Santa Bárbara
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para as finais do Estado, das
quais também participam os
campeões e vices do campeonato promovido pela FPV

O Nosso Clube
apoia esta causa!

(Federação Paulista de Voleibol).
O vôlei nossoclubino
tem apoio de Pezinho Imó-

veis, CLQ, Electrochemical,
Colégio Portal e Moving
Studio Personal. O técnico é
David Cavalheiro.

Nosso Boletim - Novembro de 2015

Clube recebe torneio de Pré-Mirim a Petiz
Equipe no
Nosso Clube

MARATONA - Atleta da equipe Nosso Clube/Sesi de
Natação, Luana Rezende Stradiotto chegará como líder
do ranking paulista à 10ª e última etapa do Circuito de
Maratonas Aquáticas 2015, marcada para o dia 15 de
novembro, em Ilhabela. Ela conquistou mais duas medalhas de ouro nas etapas mais recentes da competição. No dia 18 de outubro, em São Sebastião, além de
vencer a prova dos 850m em sua categoria, a Petiz 1,
ela foi a 3ª colocada na classificação geral. Na 8ª etapa, disputada no dia 13 de setembro, em Rifaina, Luana
também havia vencido em sua categoria, na prova de 1
km, e terminou em 4º lugar no geral. Neste ano, Luana,
que tem patrocínio de Hempra Construções, já conquistou 7 medalhas de ouro e uma de prata. A equipe
Nosso Clube/Sesi tem apoio de Colégio Objetivo.

Torneio no
Gran São João

Nossoclubinos
em Jundiaí

Máster fica em 3º na Unami

Tênis
Aulas e competições para
as mais variadas idades
O Departamento de Tênis do Nosso Clu-

be oferece, durante todo ano, uma série
de atividades para quem gosta da modalidade ou quer aprender a praticá-la. Há
aulas para crianças a partir dos 4 anos e
competições distribuídas por vários meses, para homens e mulheres, jovens e
adultos. Na página do tênis no site
www.nossoclube.com.br, é possível encontrar informações detalhadas. Os interessados em participar das atividades
devem consultar o Departamento de Tênis pessoalmente no clube. Maiores informações podem ser obtidas também pelo
telefone 3404-8475.

A equipe Limeira Máster (Nosso Clube e Limeira Clube)

terminou em 3º lugar geral a 6ª Copa Gran São João de
Natação Máster, realizada no dia 26 de setembro. Participaram das provas 598 atletas, que representaram 39
clubes do interior paulista. A equipe limeirense contou
com 68 nadadores. A Limeira Máster foi 2ª colocada no
masculino e 3ª no feminino. A equipe teve comando dos
técnicos William Thiago Nascimento (Nosso Clube) e
Michel Rigon (Limeira Clube). A natação máster do Nosso Clube tem apoio de WEG, Equaliza Construções e
Comércio e Boutique de Viagens e Turismo.

Fotos Divulgação

Cerca de 300 atletas de 14 agremiações participaram da competição, em outubro

Wagner Morente

Natação

O

Nosso Clube recebeu
no dia 24 de outubro o
Torneio Regional de PréMirim a Petiz de natação,
para atletas entre 7 e 11
anos. Aproximadamente
300 nadadores compareceram, representando 14
agremiações da região,
além do clube Paineiras, de
São Paulo, que participou
como convidado.
A equipe Nosso Clube/
Sesi contou com 66 integrantes, que conquistaram
29 medalhas, sendo 9 de
ouro, 11 de prata e 9 de
bronze. O comando foi da
técnica Eliane Altemari e
dos auxiliares Flávia Benevenuto e André Genésio.
JUNDIAÍ - No Torneio
Regional de Petiz a Sênior,
disputado no dia 17 de outubro, em Jundiaí, e que
contou com a participação
de 293 atletas de 17 entidades, os 36 nossoclubinos
conquistaram um total de
36 medalhas, sendo 10 de
ouro, 16 de prata e 10 de
bronze.
LIMEIRA - Representada por 50 atletas, a equipe
de natação Nosso Clube/
Sesi conquistou um total de
31 medalhas no Torneio
Regional de Petiz a Sênior,
que aconteceu no dia 3 de
outubro, no Gran São João.
No total, 26 entidades estiveram presentes na competição, que reuniu 383 nadadores. Das medalhas obtidas pelos nossoclubinos,
foram 12 de ouro, 8 de prata e 11 de bronze.
O patrocínio da equipe é do
Colégio Objetivo. As medalhas
conquistadas pelos nossoclubinos podem ser conferidas
nas matérias completas na
página da natação do site
www.nossoclube.com.br.

