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Editorial

Não dá para
ficar em casa

F

esta animada com
foco na criançada?
Tem. Noite especial no
Recanto Musical? Confere. Evento com muito
rock e chopes artesanais? Tem também.
Pois é, a agenda social
do Nosso Clube para o
mês de outubro está
sensacional. Para comprovar, é só dar uma
olhadinha nas próximas
páginas. Aqui ao lado, na
programação do mês, já
dá para ver um resumo
de tudo o que espera pelo nossoclubino nas próximas semanas. Depois, basta buscar mais
detalhes nas matérias
completas. Dá para saber, por exemplo, que a
Festa das Crianças vai
exigir muito fôlego para
aproveitar tudo o que
ela oferecerá, com várias atividades inéditas no clube. Mais adiante um pouco, informe-se sobre o sensacional evento marcado
para o dia 17 de outubro, com rock de primeira e chopes e cervejas especias da Dama Bier, além dos petiscos do Empório Lucato. Tem ainda um
Recanto Musical diferente, com um tributo
aos Beatles. Então vamos combinar: neste
mês, não tem como
não vir ao Nosso Clube. Só vai ficar em casa quem quiser!

Boas-vindas aos novos associados
Ana Carolina Bergamin Valério, Ana Carolina Ramos, André Luís Ribeiro da Silva, Daniel Oliveira Mattos, Diego Martins
Trinetta, Elei dos Santos Bisca, Eugênio Américo Rodrigues, Felipe de Souza Campos, Flávia Regina Gonçalves, Ingrid
Christovam Mugnaini, Juliana Marize da Silva Campos, Leandro Camargo Ramos, Lisandra Monteiro Dantas, Rafael
Dinardi Gonçalves, Renata Cintra do Prado, Renata Vendramini, Taliane Vanucci e Vinícius Roberto Leme da Silva Sampaio

be.com.br
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Cães da PM, circo, teatro, futebol
americano e muito mais na
I

magine um evento que
reúna, num só dia, teatro, música, futebol
americano, circo, apresentação de cães e brinquedos. Pois tudo isso, e
muito mais, espera pelos
associados do Nosso Clube na Festa das Crianças,
que acontecerá no dia 10
de outubro, a partir das 10
horas.
No entorno nas piscinas e no Salão Social, não
faltará diversão não só
para as crianças, mas
para toda a família.
Desde o início das atividades, o DJ Clóvis estará animando o clube, com
sua seleção dos maiores
sucessos do momento. E,
durante todo o dia, muitas e variadas atrações
vão se revezar para garantir ótimos momentos
para todos. Às 11 horas,
haverá uma apresentação imperdível com os
cães do Canil da Polícia
Militar de Piracicaba.
Para as 13h30, está marcada uma exibição da
Tru-pe de Circo do Colégio Novo Acadêmico.

Evento em

10 de outubro

terá muitas e variadas atrações o dia todo
Divulgação

Social

Festa das Crianças
Às 15 horas, a criançada poderá assistir à peça
infantil “O Anel que tu me
destes”. Em seguida, acontecerá uma demonstração
de futebol americano com
a equipe Limeira Tomahawks. Além dessas atrações especiais, as crianças
poderão se divertir com várias outras opções, entre
elas balão pula-pula, cama
elástica, guerra de cotonetes, piscina de bolinhas,
tobogã e pintura facial.
Também haverá vitrine viva com temas infantis, enquanto malabarista,
perna-de-pau, monociclo,
nega maluca e dois clowns
vão se encarregar de animar ainda mais a festa.
Para completar, todos
poderão se deliciar com refrigerante, cachorro quente, pipoca e sorvete grátis
o dia todo. Para quem preferir, barracas comercializarão churros e crepes.
No dia da festa, os associados poderão doar brinquedos novos ou em bom
estado que serão destinados a instituições que amparam crianças.

Serviço
Data - 10/10
Início - 10h
Locais - Piscinas
e Salão Social

11h - Apresentação dos cães do Canil da Polícia Militar
de Piracicaba
13h30 - Exibição da Trupe de Circo do Colégio Novo
Acadêmico
15h - Encenação da peça “O anel que tu me destes”
16h - Demonstração de futebol americano com a
equipe Limeira Tomahawks

DURANTE TODO O DIA
- DJ Clóvis
- Brinquedos
- Vitrine viva com temas infantis

- Malabarista, perna-depau, monociclo, nega maluca e clowns
- Refrigerante, cachorro
quente, pipoca e sorvete
grátis
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Uma noite para ficar na história
Social

O

Nosso Clube promoveu no dia 26 de setembro uma edição especial da
Noite de Boteco. O evento,
realizado no Salão Social,
teve a animação da banda
Monallizza, que presta tributo a um dos maiores nomes da música brasileira
de todos os tempos, Tim
Maia. Muita gente compareceu para participar dessa
noite, que certamente entrará para a história nossoclubina pela animação e
qualidade do cardápio. Confira alguns momentos nesta página.

Noite de Boteco teve edição especial com animação da banda Monallizza
Fotos: Wagner Morente
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La Chouette Rock Chopp: nome do
evento já diz por que é imperdível
Social

Banda Capitão Solo e cervejas especiais estão entre as atrações da noite

U

m evento que se chama La Chouette Rock
Chopp dispensa maiores
apresentações. Mas vale a
pena detalhar tudo o que
acontecerá na boate do Nosso Clube no dia 17 de outubro, a partir das 21 horas.
Com som ao vivo da banda Capitão Solo, a noite terá
delícias do Empório Lucato.
Incluídos no valor das adesões, estarão os já conhe-

cidos petiscos da casa e o
espetacular chope artesanal Dama Bier, nas versões
Pilsen, Weiss, IPA e Lager,
que serão servidas a noite
toda. Além disso, mais opções estarão à disposição
no cardápio à parte, entre
elas uma carta de cervejas
especiais e vários tipos de
lanches.
Para embalar a noite, a
Capitão Solo prepara um

set list repleto de clássicos do rock nacional e internacional. As adesões
para associados custam
R$ 45. Convites para não
sócios saem por R$ 80.
Mais informações pelo telefone 3404-8466.

Chopps da noite
Pilsen - Chopp leve e refrescante de cor dourada, aroma
de personalidade maltada e
suaves notas de lúpulo
Weiss - Coloração amarelo
palha, possui natural turbidez;
nota-se aroma complexo, passando por notas condimentadas e frutadas. Paladar de
sensação frisante com um final de suave dulçor.
IPA - Chopp de cor âmbar, aroma de tons cítricos, frutados
e notas maltadas. Sabor e
amargor do lúpulo contracenando com delicados dulçores dos maltes
American Lager - Cerveja
clara, leve e muito refrescante, tem como principal destaque o Dry Hopping com lúpulo citra, dando um aroma cítrico e amargor marcante
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Clube recebe Circuito de Corais dia 25
Cultura

O

Nosso Clube será o
anfitrião da etapa do
Circuito Sindi-Clube de Corais que acontecerá no dia
25 de outubro, às 17h, no
Salão Social. Em seu 15º
ano de atividades, o circuito reúne corais de diversas
cidades em encontros mensais, nos quais desfilam os
mais diferentes estilos.
Para esta edição no Nosso Clube, estão confirmados, além do Nosso Coral, os
corais do Círculo Militar de
Campinas, da Sociedade

Evento, com entrada gratuita, terá a participação de grupos de várias cidades
Esportiva Palmeiras e do
Centro Cultural CLP/ADC
ThyssenKrupp. A entrada é
gratuita. O Nosso Coral, do
Nosso Clube, vem participando frequentemente do
Circuito Sindi-Clube e de
vários outros eventos. Contando com 50 integrantes e
regido pelo maestro Rosivaldo Mena Peres, o coral nossoclubino costuma ser destaque onde se apresenta,
principalmente pelo repertório repleto de canções da
música popular brasileira.

Nosso Coral
será o anfitrião
do encontro
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50 enxadristas participam de torneio
Xadrez

Competição contou com a presença de jogadores de várias cidades da região

O

Futebol

Clube oferece aulas
também para meninas
O

Nosso Clube disponibilizou mais uma opção
de modalidade esportiva
para seus associados: futebol feminino para crianças. Podem participar das
aulas meninas a partir
dos 7 anos de idade. As
aulas acontecem às quintas-feiras, das 18h30 às

19h30, no campo sintético, com o professor Carlos
André. Para se inscrever,
basta que os pais compareçam à secretaria de esportes do clube, levando
um atestado médico da filha. Não há cobrança de
taxa de inscrição nem de
mensalidade.
Divulgação

Associadas que
praticam futebol

49º Torneio Aberto de mou 5,5 pontos. Depois de
Xadrez do Nosso Clube 15 anos afastado das comfoi realizado no dia 30 de petições, ele mostrou nesagosto, sendo válido como 7ª te torneio o mesmo talento
etapa da Copa Xadrez Rápi- que o consagrou como um
do 2015. Participaram re- dos maiores destaques napresentantes das cidades cionais do xadrez.
de Americana, Rio Claro,
Hector Fernandez, pai
Pirassununga, Piracicaba, de Rodrigo, também termiHortolândia, Iracemápolis, nou a competição com 5,5
Limeira, Vinhedo, Santa pontos e se sagrou campeão
Bárbara D’Oeste e Campi- Veterano. A dobradinha fanas. A competição foi dispu- miliar não foi surpresa,
tada em 6 rodadas de 21 uma vez que Hector sempre
minutos para cada jogador. se manteve entre os fortes
Um dos destaques do tor- jogadores da região nas úlneio foi a presença do en- timas décadas.
xadrista de Porto Alegre LuO destaque nossoclucas Avargas, que, de férias, bino foi Amálio Coelho Briaproveitou para prestigiar o enza, que se sagrou viceevento.
campeão da categoria AbsoO grande campeão foi o luto, com 5,0 pontos. Essa
Festa do Dia das Crianças de 2012
americanense Rodrigo A- pontuação garantiu tammaral Fernandez, que so- bém o troféu de Campeão

Nossoclubino para o enxadrista. Outros representantes do Nosso Clube também
foram muito bem. Cristiano
Contato e Paulo Arantes foram 7º e 11º colocados, respectivamente, na categoria
Absoluto. José Romero ficou
em 6º lugar na categoria
Veterano.
Gabriel Silva e Arthur
Arantes se sagraram campeões das categorias Sub14 e Sub-12, respectivamente. A campeã no Feminino foi Beatriz Deogadinho, de Iracemápolis. Edenilton Santos Silva (Iracemápolis) foi o campeão Sub18, Guilherme Clarck Zambom (Piracicaba) foi o primeiro na sub-16 e Enrico
Nolasco (Iracemápolis) venceu na sub-10.

Nota...
COPOS NA PISCINA, SÓ DE PLÁSTICO
Para

garantir a segurança dos associados, principalmente das crianças,
não é permitida a utilização de copos de vidro junto às piscinas, em qualquer área. Garrafas de vidro são permitidas somente na área do solário
demarcada por correntes, desde que envoltas por recipiente de isopor.
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Mais de 300 nadadores no torneio regional
Natação

Competição reuniu atletas das categorias infantil a sênior no clube, em 12 de setembro

Nosso Clube recebeu
no dia 12 de setembro
o Torneio Regional de Infantil a Sênior de natação, promovido pela Federação Aquática Paulista (FAP). A competição reuniu 309 atletas
de 25 agremiações paulistas. A equipe de natação
Nosso Clube/Sesi, que tem
patrocínio do Colégio Objetivo, participou com 28 atletas. O comando foi da técnica Eliane Altemari e da
auxiliar Flávia Benevenuto.
Os nossoclubinos conquistaram um total de 33
medalhas, sendo 22 de ouro, 5 de prata e 6 de bronze.
Na categoria Infantil 1, os
medalhistas foram Rebecca de Morais (1ª nos
200m costas), Lucas Andrade (1º nos 100m e nos 200m
costas e nos 200m medley)
e Isadora Gava Menconi (3ª
nos 100m peito). Na Infantil 2, subiram ao pódio Maria Cecília Genésio (1ª nos
200m costas e nos 50m li-

Fotos Divulgação

O

Nadadores disputam prova na piscina aquecida do Nosso Clube durante o Torneio Regional

vre, 2ª nos 200m medley e
3ª nos 100m livre e nos
100m costas) e Júlia Vitória Garcia (3ª nos 100m borboleta). Também conquistaram medalhas os revezamentos 4x100m livre e
4x100m medley feminino

(1º lugar com as atletas
Rebecca, Júlia, Isadora e
Laura), 4x100m livre masculino (1º lugar com Guilherme, Caio, Lucas e Warley) e 4x100m medley masculino (1º lugar com Guilherme, Lucas, Warley e

João Henrique). Na Juvenil
1, Dominique Afonso foi 2ª
nos 200m medley e nos
200m peito e Gianluca
Giandoso foi 1º nos 100m e
nos 200m peito. Na Juvenil
2, os medalhistas foram
Renato Trevisol (1º nos

100m peito e 3º nos 400m
livre) e Pedro Issao Marchezeppe (2º nos 100m costas).
Também ganharam medalhas os revezamentos 4x
100m livre masculino (1º lugar com Murilo, Dominique,
Erick e Caio) e 4x100m medley masculino (2º lugar com
Murilo, Dominique, Erick e
Caio).
Na categoria Júnior 1,
Carla Bilatto foi 1ª nos
50m borboleta e nos 100m
medley e 3ª nos 100m livre e Latícia Fronio foi 1ª
nos 50m, 100m e 200m livre, nos 100m costas, nos
100m borboleta e nos
200m medley.
Também compuseram a
equipe os atletas Anabelle
Jorge Barbosa, Celini Bianca Gonçalves, Ana Fábia
Vasques, Caio Bertanha Sizino, Caio Damasceno Fumiya, Liliana Gava Menconi, Nicole Emanuelle Nilsen, Julya Alves dos Santos
e Leonardo Kühl.

Máster fica com a 3ª colocação em Santa Bárbara D’Oeste
Equipe máster
no Barbarense

A

equipe Limeira Máster
(Nosso Clube e Limeira
Clube) ficou com a 3ª colocação geral no 4º Troféu
E.C. Barbarense de Natação Máster, realizado em
Santa Bárbara D’Oeste. A
competição reuniu um total de 524 atletas de 20 a
90 anos, de 43 clubes do
interior paulista. A equipe
limeirense foi representada por 40 nadadores. A
competição fez parte do
Circuito Unami (União da
Natação Máster do Interior). A Limeira Máster foi 3ª
colocada no masculino e 4ª
no feminino. Os destaques

da equipe limeirense foram Silvia Georgino Duarte, da categoria D(35+);
Daniela Leite de Oliveira,
F(45+); e Ewerton Dela Libera, G(50+). Todos conseguiram índice para a categoria principal. A equipe
Limeira Máster 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, Boutique de Viagens e Turismo
e Unimed.

