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Editorial

Noite especial,
de verdade

U

m evento que definitivamente caiu
no gosto do nossoclubino é a Noite de Boteco. Já realizamos diversas edições, contemplando os mais variados ritmos musicais. E todas elas foram, sem dúvida nenhuma, um enorme
sucesso. É por isso que
desta vez estamos ainda mais animados com
a Noite de Boteco que
acontecerá em setembro. E não por acaso a
estamos classificando
de Especial. Afinal de
contas, chamamos para cuidar da animação
musical uma das bandas mais concorridas do
interior paulista. Para
os poucos que ainda
não conhecem, tratase da Monallizza, um
hepteto que reproduz
com impressionante fidelidade o repertório do
genial e inesquecível
Tim Maia. Por onde passa, a banda agrega uma
legião de fãs ao seu trabalho, pela animação e
pela qualidade de suas
apresentações. Aliados
a essa sensacional
atração musical, o já
tradicional cardápio de
comidinhas de boteco e
aquela cerveja geladíssima vão garantir uma
noite ainda mais especial. Quem comparecer, com toda certeza,
vai se divertir muito!

Boas-vindas aos novos associados
Anderson André Moreira, Aparecido Manoel de Souza, Arilson Antônio Palermo Brisolla, Bhruno Vinícius Ribeiro, Bruno
Zovico, Caio Godoy, Carlos Hudson de Sousa, Carolina Bovi, Daniel Peruchi, Danilo de Souza Melo, Eduardo Augusto
Martim, Eduardo Luchetta Basso, Eduardo Moraes Soratto, Elton Aparecido de Melo Santos, Ênio Flávio Deotti, Francisco
de Castro, Gabriel Mouro Castro, Gustavo Gullo Lenci, Jader Augusto de Souza Lima, Jefferson Alessandro Ferreira, Joacir
Rogge Mugnaini, Karina Ghisi, Lucas Tiago dos Santos Nascimento, Luís Alberto Matias Nespini, Luís Carlos de Marino
Schiavon, Luís Fernando Lopes Sacco, Marcus José Laurito de Campos, Nathália Fernandes Prada, Nathália Laurito de
Campos, Nelson Rodrigues Simões Junior, Patrícia Borba Nicolau, Paulo Vaz de Lima, Pedro Henrique Serpeloni De Gaspari,
Pietro Guiselini, Regiane Bardini, Renata Sayuri Hoshika, Ricardo Kuhl, Robson Roberto Sciarra, Rodrigo Ferreira, Rogério
Queiroz Bertolotto, Ruy Duarte Coelho, Silvana de Cássia Mouro de Vasconcellos, Soraia Dias de Mello, Stephanie Dettmer
Di Martin Vienna, Thomaz Foglietta Mazzeo, Túllio Oscar Potechi, Vivian de Paula Denadai e Willian Ferreira dos Santos
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Comunicação

Assista à TV
Nosso Clube
Os associados podem ver
reportagens de tudo o que
acontece no clube na TV Nosso Clube. As matérias trazem novidades, prestação de
serviços, coberturas de eventos sociais e esportivos e
muito mais. A TV Nosso Clube pode ser vista no canal do
clube no YouTube ou no site
www.nossoclube.com.br. A
apresentação é do jornalista
e
diretor social Sérgio Moreira.
Equipe na

Social

Tributo a Tim Maia vai animar mais uma edição do evento, dia 26
Fotos: Divulgação

Wagner Morente
Divulgação

Copa São
Paulo

Banda Monallizza é a atração
da Noite de Boteco Especial

Banda Viva Itália

Sérgio Moreira e o
presidente do Nosso Clube,
Fabiano Barollo Torres,
durante gravação para
boletim da TV Nosso Clube

CUIDE BEM DE SEUS
OBJETOS PESSOAIS

De

acordo com o Artigo 114 de seu Estatuto, o Nosso Clube não é responsável
pela guarda de objetos trazidos às suas
dependências. Deste
modo, os associados
devem estar atentos
para evitar a perda
de roupas, calçados,
relógios, aparelhos
eletrônicos e outros.

Hepteto Monallizza
promete incendiar
a Noite de Boteco

U

ma edição especial da
Noite de Boteco será a
grande atração que o Nosso
Clube vai oferecer em setembro. O evento, marcado
para o dia 26, às 21 horas,
no Salão Social, terá a animação da banda Monallizza,
que presta tributo a um dos
maiores nomes da música
brasileira de todos os tempos, Tim Maia.
O cardápio terá todas as
delícias que esperam pelos
associados e seus convidados nesse já tradicional
evento nossoclubino, além,
é claro, de cerveja estupida-

mente gelada e outras bebidas. Para uma edição especial, é fundamental ter uma
atração também especial.
Assim, a Monallizza foi
convocada para incendiar a
noite com seu repertório baseado no rei do soul brasileiro. Formada em 2000, a
banda tem agenda lotada,
com apresentações por todo
o Estado, levando sempre
sua coleção de soul, funk e
rhythm blues.
Há cinco anos, desde que
adotou o nome Monallizza, o
hepteto se especializou em
reproduzir o repertório de

Tim Maia, que abrange todas as fases do maestro, desde os clássicos dançantes
até os funks, passando pelos hits românticos e até
mesmo pela fase racional,
que deu origem a dois discos históricos.
Carisma, alegria, bom
humor, interação com o público e a fidelidade ao som
de Tim Maia são marcas da
Monalizza. As reservas de
convites e mesas para a
Noite de Boteco Especial podem ser feitas na secretaria do clube ou pelo telefone
3404-8466.

Confira o cardápio no site
www.nossoclube.com.br
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A nova atração do calendário social
Social

C

om um cardápio típico
cheio de opções, o melhor da música italiana e
muito requinte, o Nosso
Clube realizou no dia 8 de
agosto, na La Chouette, a
Passione, uma Noite na Itália. Nova atração do calendário social do clube, o evento teve animação da banda
Viva Itália, que empolgou os
associados e seus convidados. Confira alguns momentos nesta página.

Passione, uma Noite na Itália, foi marcada pelo requinte e pelas atrações típicas
Fotos: Wagner Morente

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Para se esbaldar de tanto dançar
Social

Let’s Dance - Nosso Clube Retrô foi mais um grande sucesso dos eventos noturnos
Fotos: Beto Paraqueda

Q

uem gosta de dançar se
esbaldou com o melhor
dos grandes sucessos das
últimas décadas no Let’s
Dance – Nosso Clube Retrô, que aconteceu no dia 15
de agosto, no Salão Social.
O flashback teve animação
do VJ Clóvis e do DJ Cesinha, que prepararam um
set list com hits inesquecíveis das décadas de 1970 a
2000. Confira alguns momentos nesta página.

Natação

Cultura

Clube recebe
regional em 12
de setembro

Nosso Coral dá show em Poços de Caldas

Cerca de 350 atletas estarão na competição

O

Nosso Clube recebe
no dia 12 de setembro
o Torneio Regional de Infantil a Sênior de natação, promovido pela Federação Aquática Paulista (FAP). A competição reunirá cerca de
350 atletas de diversas
agremiações paulistas. As
provas terão início às 7h30,

na piscina aquecida, e se
prolongarão durante todo o
dia. O torneio abre o calendário de competições regionais do 2º semestre.
A equipe de natação Nosso Clube/Sesi, que tem patrocínio do Colégio Objetivo,
participará com aproximadamente 35 atletas.

Com

uma apresentação
cheia de energia e animação, o Nosso Coral, do Nosso Clube, foi saudado como
um dos destaques do 9º
Encontro de Corais da Terceira Idade de Poços de
Caldas, realizado entre os
dias 10 e 13 de agosto. O
evento contou com a participação de 13 grupos dos
O Nosso Coral
em Poços
de Caldas

Estados de São Paulo, Minas
Gerais e Paraná.
O encontro teve apresentações em vários pontos
de Poços de Caldas. O Nosso
Coral cantou no principal
deles, o Teatro da Urca, na
segunda noite. Sob regência
do maestro Rosivaldo Mena
Peres, os nossoclubinos
apresentaram as canções

“Conversa de Botequim”,
de Noel Rosa e Vadico; “Asa Morena”, de Zé Caradípia; “Ai que Saudade d’Ocê”, de Vital Farias; e “Índia”, na versão em português de José Fortuna. O
Nosso Coral conta com 50
integrantes e tem a coordenação da professora Maria Florinda Diniz Grotta.
Divulgação

Programe-se
SÁBADO ANIMADO: Uma nova edição do Sábado Animado
será promovida no dia 12 de setembro, oferecendo muita diversão para os pequenos associados. Entre 13 e 18 horas,
no Salão Social, haverá brinquedos e brincadeiras organizadas por monitores. Outros atrativos serão oficina de bichinhos de bexiga e distribuição de algodão doce e pipoca. Para
Equipe
participar, basta comparecer, não sendo necessária inscricampeã
ção prévia.
do máster

SÃO PAULO - O Nosso Coral também marcou presença em mais uma etapa do Circuito SindiClube de Corais, realizada no dia 22 de agosto, no Clube Armênio, em São Paulo. Também se
apresentaram o Coral ADC Mercedes-Benz, o Coral Cantares APVE Embraer e o Coral Vahakn
Minassian de SAMA, do clube anfitrião. O circuito é promovido pelo Sindicato dos Clubes de
Estado de São Paulo (Sindi-Clube), com apresentações durante o ano todo em vários clubes
paulistas. Neste evento no Clube Armênio, o Nosso Coral, sob regência do maestro Rosivaldo
Mena Peres, apresentou um repertório com clássicos da música brasileira.

Fotos: Divulgação
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Nossoclubino é vice-campeão brasileiro
Basquete

João Vítor compôs a Seleção Paulista que defendeu o Estado em Curitiba, em agosto

Bocha

Fotos: Divulgação

12 duplas masculinas
disputam campeonato
Teve

início no dia 11 de
agosto mais um Campeonato Interno de Duplas
Masculinas do Nosso Clube. A competição conta
com a participação de 12
duplas. Na 1ª fase, todas se

enfrentarão. Os oito primeiros colocados se classificarão para a 2ª fase, na
qual acontecerão os mata-matas. A previsão de
término do torneio é para
novembro.

METROPOLITANO - Esta é a equipe do Nosso Clube que
disputa o Campeonato Metropolitano de Bocha 2015, que reúne 13 agremiações de várias cidades. Os jogos acontecem
nas tardes de sábado. Os resultados dos nossoclubinos podem ser acompanhados na página da bocha no site do clube:
www.nossoclube.com.br.

João Vítor esteve no time
que perdeu um único jogo

O

atleta nossoclubino
João Vitor Delgado se
sagrou vice-campeão do
Campeonato Brasileiro de
Basquete Sub-15 da 1ª divisão. Ele integrou a Seleção Paulista que disputou a
competição realizada em
Curitiba, no período de 9 a
15 de agosto.
Na primeira fase, as seleções foram divididas em
dois grupos e jogaram entre si, em turno único. Nessa etapa, os paulistas venceram todos os jogos, contra Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo e
Paraná.
As duas primeiras colocadas de cada chave se classificaram para a fase semifinal, quando São Paulo passou pelo Rio de Janeiro por
64 a 58.
A única derrota do time
paulista aconteceu justamente na final, quando foi
superado pela seleção paranaense por 64 a 60.
O basquete do Nosso
Clube tem apoio de Café
Kühl, Medical, Colégio Portal de Limeira e Secretaria
Municipal de Esportes.
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12 equipes disputam título da Série A1
Futebol
Vôlei

Oito melhores da primeira fase seguirão na competição; final será em 5 de dezembro
Fotos: Divulgação

Jogadoras,
técnico e
diretores
de vôlei

Pais enfrentam filhas
em confraternização
Um

evento diferente movimentou as atletas das
equipes de vôlei feminino
do Nosso Clube no dia 14
de agosto. Os pais das jogadoras foram desafiados a
enfrentá-las em partidas
disputadas no Ginásio 2.
Foram realizados jogos
entre os pais e a equipe
pré-mirim e em seguida
com um combinado das
categorias mirim e infantil. Depois das disputas,
todos participaram de uma
confraternização no salão
da Chácara Medina. “Foram jogos muito disputados, mas o importante

mesmo foi a integração de
todos os pais, que na maioria dos jogos vão torcer
pelas filhas e pelos times
do Nosso Clube”, comentou o técnico do vôlei nossoclubino, David Cavalheiro. “Gostaria de agradecer aos diretores de Vôlei Ecio Maduro e Renato
Mascherpe e também ao
presidente Fabiano Barollo Torres por esse evento,
que foi um sucesso”.
O vôlei do Nosso Clube tem apoio de Pezinho
Imóveis, CLQ, Electrochemical, Colégio Portal e
Moving Studio Personal.

D

esde o dia 1º de agosto,
12 equipes estão na luta para ver quem ficará com
o título da edição 2015 do
Campeonato de Futebol da
Série A1 do Nosso Clube.
O atual campeão é o Espaço Olímpico. Giranda, Pekos, Zogbi, Mash, Camisa
10, Dadona, Hesbollah,

Pré-mirim

gundo pegará o sétimo, o
terceiro medirá forças com
o sexto e o quarto vai encarar o quinto.
Os vencedores dessa
etapa se classificarão para
as semifinais, que acontecerão no dia 28 de novembro. A final está agendada
para 5 de dezembro.

No Máster, são 9 os times que
buscam o troféu de campeão
O Campeonato de Futebol

Máster do 2º Semestre de
2015 do Nosso Clube teve
início no dia 19 agosto.
A competição conta com
a participação de nove equipes – Dario Romeu Seguros/Zetti Galvânica, Ôme-

ga Software, Pró Metal, Mamute, Casa da Manicure e
do Cabeleireiro, Recanto
Árabe, Peixe Prego, Pedra
Nobre/Auto Peças Motorista e Empório Toner e Tintas –, que se enfrentam em
jogos realizados nas noites

de quarta e sexta-feiras.
As oito mais bem colocadas nessa etapa se classificarão para as quartas de
final. Podem participar do
Campeonato Máster de futebol os associados nascidos
até 1975.

Confira a tabela completa, resultados e classificação atualizada
na página do futebol do site www.nossoclube.com.br

Nossoclubino é campeão nos Estados Unidos

As equipes pré-mirim (sub13), mirim (sub-15) e infantil
(sub-17) do Nosso Clube vêm
colhendo ótimos resultados
na Liga Regional de Voleibol
(LRV), ocupando as primeiras colocações em suas categorias. As notícias sobre
o vôlei podem ser acompanhadas na página da modalidade no site do clube:
www.nossoclube.com.br.

Good’s, Dario Romeu A,
Dario Romeu B e Brutus são
os outros times na disputa.
Na primeira fase, todos
se enfrentarão. Os oito melhores passarão para as
quartas de final, marcadas
para 14 e 15 de novembro,
quando o primeiro colocado
enfrentará o oitavo, o se-

Diogo com a
taça nos EUA

R evelado pelo Nosso
Clube, Diogo Simões Stefane, de 11 anos, foi destaque da equipe do Corinthians campeã de torneio internacional de futebol realizado no complexo
ESPN Wide World Sports,
em Orlando, nos Estados
Unidos, em julho. O nossoclubino, que começou a
praticar futebol aos 4
anos, com o professor Bira, no clube, marcou 7 gols
e deu 15 assistências na
competição. No Nosso
Clube, Diogo atualmente
treina futsal com o professor Daniel.

