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Sempre
inovando

I

novar é preciso!
Quando se administra uma instituição do
porte do Nosso Clube, é
necessário manter a
criatividade sempre afiada para proporcionar diversão e lazer para todos
os gostos. E seguimos
nessa linha, sempre
buscando novas e interessantes alternativas.
Nesse sentido, nossa
próxima aposta é o Food
Truck, que vem ganhando ruas e praças
das principais cidades
do país. Se tanta gente
gosta, por que não oferecermos isso aqui, dentro da nossa casa? Assim, fomos atrás dessa
novidade e preparamos
um evento que tem
tudo para agradar aos
associados. Pensamos
em cada detalhe para
que, no dia 16 de abril,
os nossoclubinos se surpreendam com as opções gastrônomicas,
com a música, com o
ambiente, enfim, que
encontrem mais um motivo para que se sintam
felizes na nossa casa.

Social

Duas edições
especiais no
Recanto Musical
DJ Freeway vai agitar com flashback no
dia 20; Musical Arquivo toca no dia 29

O

Recanto Musical terá
duas edições muito especiais em abril. No dia 20,
uma quarta-feira, véspera
de feriado, o DJ Freeway comandará a noite com uma
seleção de flashbacks.
No dia 29, será a vez da
banda Musical Arquivo agitar o Nosso Bar com um repertório focado nos anos 80
e 90 e algumas surpresas.

Além disso, haverá as edições tradicionais em todas
as sextas, nos dias 1º, 8, 15
e 22. O início é sempre às
19h30.
Além da música, outra
atração do Recanto Musical
é o cardápio caprichado do
Nosso Bar, com sua seleção
de cervejas especiais, além
de lanches e porções de dar
água na boca.
Divulgação

Editorial

Divulgação

Banda
Musical
Arquivo

VJ Clóvis

Boas-vindas aos novos associados
Adriana Aparecida Vilares, Aline da Ponta Vicente, Andrew Nelson Davey, Breno Coletta Sartori, Bruna Redondano Gouveia, Caio Júnior
Salustiano Fermino, Cristiano Fiori dos Santos, Daniela De Carli Fenga de Moraes Conti, Eduardo Donizeti Modenez, Eduardo Silvestre de
Carvalho, Elaine Cristina Araújo, Elisângela Bescaino, Eric Ferreira dos Santos, Evandro José Pereira, Fábio Nobuo Honda, Gabriel Bonine
Mazzoni, Jacqueline Patrícia Percebon, João Paulo B Cabral de Vasconcellos, Leonardo Rezende de Jesus, Leonardo Risques, Luís Henrique
Guido, Marcelo Luís Rosa, Márcio Aparecido de Oliveira, Matheus Coelho Mereb de Almeida, Meire Umbelina da Silva, Milena Bardini, Monique
de Souza, Nathalia Bosi Bombini, Patrícia Donati de Almeida Pessoa, Pedro Luís Ferreira Laranjeira, Pedro Nascimento Andrade Brandão,
Priscila Terciotti Tosta, Rafael Fortunato Bosco, Raquel Mengate Garcia, Ricardo da Silva, Rodrigo Caracelli, Sérgio Lordello Duarte, Talita
Fernanda Pinto Medeiros e Tânia Maria Bernardo
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Food Trucks vão invadir o
clube no dia 16 de abril

Social

M

ais um evento
inédito
vai
movimentar o Nosso Clube em 2016.
Agora é a vez do
Nosso Food Truck,
que vai reunir, no
dia 16 de abril, 11
opções gastronômicas para os mais variados gostos e mais
três atrações musicais de primeira linha. Entre 11 e 23
horas, serão muitos
atrativos para que
os nossoclubinos e
seus convidados
curtam um dia
mais do que especial no entorno das
piscinas.
Quem comparecer poderá experimentar as delícias
de nove trucks e
duas bike foods. As
opções serão os
sanduíches da Kombina Burger e do
Ninguém Dorme, a

comida japonesa do
Nippon Na Rua, os
quitutes mexicanos
do Natortilha, as
pizzas do Bono Sapore e da bike Pizza
Kone, os milk shakes do Bendito Shake, os churros da Vó
Zepha, as massas do
Makkarrão, as cervejas do No Bus Beer
e os doces da bike Be
Sweet.
Para animar o
evento, as atrações
também são bem variadas. A dupla Johnny Voxx e Bill Batera vai mandar rocks
clássicos e countries, incluindo Johnny Cash, Willie Nelson, Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, Lynyrd
Skynyrd, Alan Jackson e Elvis Presley.
A Jazztilaria apresentará seu pocket
show com muito jazz,

Além de
opções
variadas de
gastronomia,
evento
terá três
atrações
musicais

latin, MPB e bossa
nova. Para encerrar, a banda Monalizza, com seu já
consagrado Tributo
a Tim Maia.
Para associados
do Nosso Clube, não
haverá cobrança de
ingresso. Não sócios
poderão participar
com a aquisição de
convites, que custam R$ 30,00 o individual e R$ 50,00
para o casal.
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Mais uma grande noite para dançar
Social

A

nos Dourados, uma Noite para Dançar ganhou
a sua primeira edição de
2016 no dia 27 de fevereiro, no Salão Social. Evento
do Nosso Clube bastante
esperado por quem aprecia
a dança de salão, teve animação da banda Falso Brilhante e um jantar muito
elogiado. Confira alguns
momentos nesta página.

Com animação da banda Falso Brilhante, nova edição da Anos Dourados foi muito elogiada
Fotos: Wagner Morente

Sexteira dia 8
Mais uma edição da Sexteira Friday Young vai agitar a La Chouette no dia
8 de abril. A partir das
19h30, a entrada estará
liberada para os associados maiores de 12 anos
curtirem o melhor do som
eletrônico com o DJ Freeway. Diversão saudável
em ambiente seguro, enquanto os pais podem curtir o melhor da música ao
vivo no Recanto Musical.
DJ Freeway
comanda
a noite

Divulgação

Sujeito a
guincho
O estacionamento do

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

Nosso Clube é exclusivo
para utilização dos associados enquanto permanecem no clube. Não é permitido utilizá-lo com outras finalidades. Veículos
deixados no clube estão
sujeitos a guincho.
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Fotos: Rodrigo Souza

E uma noite de muito rock’n’roll...
Social

Bandas Sentras e Garimpo agitaram o Salão Social com vários clássicos do gênero

A

sbandas Sentras e
Garimpo encheram o
Salão Social de rock’
n’roll no dia 12 de março. Além dos grupos, que
tocaram muitos clássicos nacionais e internacionais, o Rock’n’Beer
teve várias outras atrações que agradaram em
cheio a quem compareceu. Confira alguns momentos nesta página.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Muita diversão na Missão Páscoa

Fotos: Wagner Morente

Social

A

s crianças participaram de um “sério” desafio no dia 26 de março,
no Nosso Clube: encontrar dezenas de ovos de
chocolate, espalhados pelos locais mais inusitados.
Nesta Missão Páscoa, o
grande objetivo foi proporcionar muita diversão para a garotada. Uma equipe de monitores ainda promoveu recreação com várias atividades. Confira
alguns momentos nesta
página.

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

Crianças procuraram ovos de chocolate no clube e participaram de recreação
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Futsal

Bocha

Futebol

10 equipes
no Máster

1º Torneio
de Verão
Equipes do Nosso Clube e Inter

Não poderia ter sido melhor a estreia do Nosso Clube no
Campeonato Metropolitano de Bocha 2016, no dia 19 de
março. Jogando em seus domínios, os nossoclubinos venceram a forte Internacional de Limeira de virada, por 3 a
2. Promovida pela Liga Campineira de Bocha, a competição conta com a participação de 10 equipes, representando 6 cidades, que se enfrentarão em turno e returno.
O próximo compromisso dos nossoclubinos será novamente em casa, desta vez contra o Sayão, de Araras, no dia 3
de abril, às 9 horas. No dia 5 de março, aconteceu o Torneio Início da competição e o Nosso Clube foi a sede de
algumas partidas. Após bater o Gran por 2 a 0, os nossoclubinos foram eliminados, por 2 a 1, pela Vila Marieta, de
Campinas, que terminaria com o vice-campeonato. Na final, os campineiros perderam para Piracicaba.

Após a última rodada da
fase de classificação, disputada no dia 18 de março, foram definidos os semifinalistas do 1º Torneio
de Verão de Futsal do
Nosso Clube. As duas
partidas serão realizadas
no dia 1º de abril, no Ginásio 2. Às 18h30, o
Brutus, que terminou a
etapa inicial na 1ª colocação, enfrenta o Mash, 4º
lugar. Às 19h30, acontece o confronto entre o 2º
e o 3º colocados, respectivamente Giranda e Camisa 10. Os vencedores
se enfrentarão na final,
marcada para 8 de abril,
às 19 horas. Além dos semifinalistas, a competição
teve a participação de Recanto Árabe e Good’s.

Snooker

Novidade é
também há

que, além de quartas e sextas
sextas,,
jogos disputados no domingo

D

ez equipes se inscreveram para disputar o
Campeonato de Futebol
Máster do 1º semestre de
2016 do Nosso Clube. Os
times são formados por associados nascidos até 1976,
que completaram 40 anos
até o dia 30 de março, quando começou a competição.
Os goleiros podem ter nascido até 1981 (35 anos completos até 30 de março).
A novidade desta edição
é que haverá, a cada rodada, um jogo aos domingos,
com início às 9h15. As demais partidas continuam a
ser realizadas às quartas e

sextas. Serão duas a cada
noite, uma iniciando às
18h45 e a outra, às 20 horas. Participam da competição as equipes Dario Romeu/Zetti Galvânica, Turco Louco, Pedra Nobre, Peixe Prego, Pró Metal, Recanto Árabe, Ômega Software,
Casa da Manicure e do Cabeleireiro, Empório Toner e
Tinta e Mamute.
Todas se enfrentarão
em turno único. As oito
mais bem colocadas se classificam para as quartas de
final, que acontecerão em
junho. A final está marcada
para 1º de julho.
Divulgação

Fotos: Divulgação

Torneio começa dia 2
Acima, participantes do Ranking 2015
e, à esquerda, os melhores do APS

Nos dias 21 e 22 de fevereiro, aconteceram as finais do Ranking 2015 de Snooker do
Nosso Clube. Na Série Ouro, Ricardo Gullo ficou em primeiro lugar, seguido de Milaré,
Tani, Derci, Emerson, Sabattini, Geraldo e Will. Na Série Prata, Grilo ficou na ponta. Em
seguida, vieram Oswaldo, Betinho, Clemente, Felipe, Mineiro, Rui e Eduardo.
APS - No dia 27 de fevereiro, aconteceu o 1º APS de Snooker do Nosso Clube, que
reuniu 24 jogadores da região e da cidade de São Paulo. O campeão foi Edinho, do
Clube Atlético Ypiranga, que teve como vice o nossoclubino Rodrigo Milaré. A maior tacada foi de Derci, também do Nosso Clube, que alcançou 64 pontos.

Reunindo os 8 melhores
times da Série A1 e os 4 primeiros da Série A2 do ano
passado, o Torneio de Verão
de Futebol de 2016 do Nosso Clube terá início no dia
2 de abril. As 12 equipes
participantes foram divididas em dois grupos, dentro
dos quais se enfrentarão
em turno único.
Na Chave A, estão Brutos, Sharks, Dadona, Espaço Olímpico, Pecos e Mon-

tezuma. A Chave B é composta por Mash, GlobetrotVJ Clóvis
ters, Giranda, Dario Romeu, Camisa 10 e UPA. As
partidas acontecerão sempre aos sábados e domingos,
às 15, 16 e 17 horas.
Os quatro primeiros colocados de cada grupo se
classificarão para as quartas de final, marcadas para
o dia 14 de maio.
A final acontecerá no
dia 4 de junho.
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Regional no clube reúne quase 300 atletas
Natação

Competição aconteceu no dia 13 de março; nossoclubinos conquistaram 28 medalhas

O

Nosso Clube recebeu
no dia 13 de março o
Torneio Regional de Prémirim a Petiz de Natação,
que teve a participação de
291 atletas de várias cidades. A equipe Nosso Clube/
Sesi, que foi representada
por 31 nadadores, conquistou 28 medalhas.
Na categoria Pré-mirim, Ana Clara Ribeiro ficou
com a medalha de prata nos
25m livre e nos 25m peito,
Anabelly Oliveira ficou com
bronze nos 25m livre e Sofia Farias foi bronze nos
25m costas. O revezamento
feminino foi ouro nos
4x25m livre com as atletas
Ana Clara Ribeiro, Anabelly
Oliveira, Hellen Azevedo e
Sofia Farias.
Na Mirim 1, Ana Júlia
Trindade foi bronze nos
25m livre, Gabrielle Azevedo foi prata nos 25m costas,
Lucas Lopes Teixeira foi
prata nos 25m livre e Ma-

Fotos: Divulgação

Equipe Nosso
Clube/Sesi

nuela Baptistella foi prata
nos 25m costas e bronze
nos 50m peito.
Na Mirim 2, medalhas
para Lavínia Rodrigues, prata nos 100m medley e nos
50m peito; Sofia Dias, bronze nos 25m peito; Luca Quirino, ouro nos 25m livre; Vitor Hugo Boraschi, ouro nos
25m borboleta; Bianca Estrela dos Santos, ouro nos
50m peito; e Sofia Alves dos
Santos, prata nos 50m borboleta. O revezamento feminino ficou com a meda-

PETIZ A SÊNIOR - Representada por 34 atletas, a
equipe Nosso Clube/Sesi conquistou 36 medalhas no
Torneio Regional de Petiz a Sênior de Natação, que
aconteceu no dia 5 de março, no Gran São João. A
competição reuniu 415 nadadores de 25 entidades.
Os nossoclubinos se destacaram com 13 medalhas de
ouro, 15 de prata e oito de bronze.

Confira as classificações individuais dos nadadores
no site www.nossoclube.com.br, seção Notícias

lha de prata nos 4x50m livre com as atletas Sofia dos
Santos, Manuela Baptistella, Bianca Estrela dos Santos e Lavínia Rodrigues.
Na Petiz 1, Clara Altemari Montezuma ficou com
o ouro nos 100m medley e
com bronze nos 50m livre,
Giovana Girardello Stahlberg foi prata nos 100m
medley e ouro nos 100m borboleta e Luísa Altemari Montezuma foi prata nos 50m
livre e nos 100m costas.
Na Petiz 2, Júlia Geor-

getti garantiu o ouro nos
400m livre e a prata nos
100m livre e nos 100m borboleta e Luana Rezende
Stradiotto foi prata nos
200m livre e nos 100m peito e bronze nos 400m livre.
O revezamento feminino foi
ouro nos 4x50m livre com
as atletas Giovana Stahlberg, Luana Stradiotto, Luísa Montezuma e Júlia Georgetti.
Também participaram
os atletas Matheus Ivers,
Rafael Candiotto, Felippe
Dias, João Paulo Martins,
Samuel Silva, Isabella
Stahl, Bruna Guimarães,
Lucas Ganzer, Miguel Nascimento, Isabella Aldrigui,
Isabela Miranda e Guilherme Piva.
A equipe Nosso Clube/
Sesi teve o comando dos técnicos Eliane Altemari, William Nascimento e Flávia
Benevenuto. O apoio à equipe é do Colégio Objetivo.

Bingo dia 15
O

Departamento de Natação do Nosso Clube
promoverá um bingo no
dia 15 de abril, a partir das
20 horas, no Salão Social. Com valor de R$ 35,00
cada, as cartelas podem
ser adquiridas na secretaria do clube e com os
diretores e professores
da modalidade.
O preço inclui, além do
bingão, que terá prêmio
de R$ 600,00 na cartela
cheia e de R$ 200,00 na
cinquina, cerveja, refrigerante, água, churrasco,
maionese e pão. Uma rodada extra, programada
para as 20 horas, irá sortear uma bicicleta. Crianças a partir de 9 anos pagam a cartela.

MÁSTER - A equipe Limeira Máster (Nosso Clube e Limeira Clube) ficou com o título
do 19º Festival Limeira Clube – Troféu José Cláudio Piccirilo, válido como 1ª etapa do
Circuito Unami (União da Natação Máster do Interior) de 2016 e realizado no dia 12
março. Participaram da competição 640 atletas de 52 clubes do interior paulista. A
equipe limeirense contou com 77 nadadores. A Limeira Máster foi 1ª colocada tanto
no masculino quanto no feminino. Entre os atletas da equipe, destaque para Sérgio
de Salvo, nos 100m peito da categoria 60+, e Warley Grotta Júnior, nos 50m costas
da categoria 45+. Ambos, além de ficarem com a medalha de ouro, ainda bateram os
recordes das provas. 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.

