Pool Party
e outros
eventos
O verão já acabou, mostra-nos a folhinha do calendário. Mas, como sabemos, os dias quentes em
nossa região seguem por
mais um tempo. E, assim,
decidimos celebrar o fim
desta época de muito calor com uma grande festa,
inédita: a Pool Party. Será
um agito em grande estilo,
em torno e dentro das piscinas, como o nome do evento já entrega. Do lado
de fora, duas super bandas
vão cuidar da animação
com muito pique. Dentro,
bolas gigantes infláveis, as
water balls, e um tobogã
vão garantir a diversão
principalmente da criançada. Será uma festa das mais
animadas, temos certeza. E
que deve se manter no
nosso calendário anual,
que, aliás, não para. Enquanto organizamos a Pool
Party, também já planejamos os próximos eventos.
Em maio, por exemplo, haverá festa com muita música eletrônica e um daqueles botecos que nossos associados tanto gostam. Traremos os detalhes na próxima edição do boletim.

Pool Party terá duas bandas
e muitas outras atrações
Evento inédito no Nosso Clube vai acontecer no dia 14 de abril, com início às 16 horas
Pool Party. Esse é o nome
de mais um evento inédito
que chega para agitar ainda mais o calendário social
do Nosso Clube. Marcada
para o dia 14 de abril, a festa vai fechar as atividades
do período mais quente do
ano com muita música ao
vivo e várias outras atrações, tudo em torno e dentro das piscinas. O início
será às 16 horas. Para animar a balada, foram convocadas duas bandas que são
conhecidas por colocar todo mundo para dançar.
Abrindo a Pool Party,

haverá show com a Kalu in
Trâmite, com seu samba-rock
cheio de groove. No repertório, grandes sucessos da
música brasileira em arranjos
surpreendentes. Em seguida, subirá ao palco a Los Krocomilos, com muito pop e
rock. Franja (voz e violão), Estrela (baixo), Danilo Peruzza
(teclado), V inicius Lobato
(bateria) e Chitão (guitarra)
prometem uma apresentação inesquecível.
Tudo isso regado a muito
chope Brahma acompanhado
das delícias do Cebola & Salsa Nosso Bar, além de outras

opções de bebidas. Para as
crianças, a diversão também
estará garantida com water
balls gigantes e tobogã para
curtir a festa dentro das piscinas e também fora delas.
Não sócios também podem participar da Pool Party
adquirindo convites, que custam R$ 50,00 para maiores de
13 anos. O casal pode comprar pelo preço promocional
de R$ 90,00. Crianças de 8 a
12 anos pagam R$ 20,00 e
aquelas até 7 anos têm entrada gratuita. Lembrando
que é preciso ter apresentação de um associado.

Terça é dia de dançar muito
“Bailinhos” recebem bandas que animam a noite de quem gosta da dança de salão
Fotos: Wagner Morente

Terça-feira é dia de dançar
muito no Nosso Clube. A cada duas semanas, acontecem
as edições das Nossas Terças,
sempre com conjuntos de
qualidade. No dia 6 de março, a animação foi da banda
Homens de Preto, com seu
repertório repleto de clássicos de várias décadas e diversos ritmos, além de sucessos do momento. Muita
gente compareceu para dançar a noite toda. Os “bailinhos” acontecem no Salão
Social, sempre com início às
20 horas. As Nossas Terças
contam com uma equipe de
free dancers, responsáveis
por garantir ótimas danças
também para as mulheres
que comparecem desacompanhadas. E o Cebola e Salsa
Nosso Bar oferece um cardápio bem diversificado, com
vários tipos de bebidas e porções. Para os associados do
Nosso Clube, a entrada nas
Nossas Terças é gratuita. Os
não sócios também podem
participar adquirindo o convite por R$ 10,00. Não é cobrada
taxa para ocupação das mesas.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Música ao vivo e muito mais
Recanto Musical oferece diversão para adultos e crianças nas noites de sexta-feira
Fotos: Wagner Morente

As noites de sexta-feira
são de muita música no Nosso Clube. A cada semana, o
Recanto Musical traz artistas
conceituados, dos mais variados ritmos, para dar início
com bastante animação ao final de semana. O cardápio
cheio de opções do Cebola &
Salsa Nosso Bar é outra atração. E, para as crianças, há
muita brincadeira com os monitores da Recriando. O início é às 19h30.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Muita vitalidade
durante o Jori

Fotos: Divulgação

Obras beneficiarão
snooker, tênis de
mesa e xadrez

Jogos dos Idosos movimentaram o Nosso Clube
Fotos: Adilson Silveira

Limeira sediou, de 14 a 18
de março, os Jogos Regionais
dos Idosos (Jori) 2018. Participaram 3 mil atletas de 45 cidades. Devido à sua estrutura, o Nosso Clube foi escolhido para receber várias das 14
modalidades disputadas, como damas, dança de salão,
natação, tênis de mesa, vôlei
adaptado e xadrez. Os participantes deram um show de
vitalidade e movimentaram
várias dependências do clube. Limeira terminou numa
inédita 3ª colocação, atrás
apenas de Campinas e Itatiba.

Obras sob ginásio estão adiantadas
Iniciadas em janeiro, seguem adiantadas as obras que
vão tornar mais amplos e confortáveis os espaços destinados ao snooker, ao tênis de mesa e ao xadrez. Na área
de aproximadamente 400 metros quadrados, situada sob
o Ginásio 2, haverá locais adequados para a prática desses esportes, além de banheiros. O snooker terá acomodações para mais mesas e o xadrez e o tênis de mesa ganharão ambientes especialmente projetados para eles.
A previsão é de que os trabalhos estejam concluídos em
aproximadamente dois meses.

Sicredi é nova parceira do clube

Da esquerda para direita, doutores Clair Turazzi Filho e
Januário César Crescitelli, conselheiros da Sicredi União
Paraná-São Paulo; Rogério Machado, diretor executivo da
Sicredi União Paraná-São Paulo; Aline Zamoner, gerente
geral da Agência da Sicredi em Limeira; João Batista de
Souza, 2º vice-presidente do Nosso Clube; Vitório Candiotto,
presidente da Comissão de Obras do Nosso Clube; e Marcos
Portas, gerente administrativo-financeiro da Agência da
Sicredi no evento realizado pela instituição na Zarzuela

O presidente da Comissão de Obras, Vitório Candiotto,
e o 2º vice-presidente da Diretoria Executiva, João Batista de Souza, representaram o Nosso Clube em jantar oferecido por seu novo parceiro, a Sicredi. No evento, realizado no dia 2 de março, na Zarzuela, a instituição apresentou seus planos para 2018. Agora responsável pela
carteira de cobrança do associados, a Sicredi vem apoiando iniciativas esportivas do clube. A cooperativa também
torna mais ágil alguns serviços oferecidos aos associados,
como a possibilidade de solicitar a 2ª via dos boletos em
seu site. Em relação à cobrança das mensalidades, vale
lembrar que, devido às mudanças, o vencimento dos boletos programados para o dia 8 de março foi reagendado
para o dia 12. A partir de abril, o vencimento volta à data
normal. A diretoria do Nosso Clube solicita que, caso haja
alguma dúvida neste período de troca de parceiros, o associado entre em contato com a secretaria.

Natação

Mais esportes
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Boa jornada em Piracicaba

Nossoclubinos
em Piracicaba

A equipe Nosso Clube/Sesi conquistou 47 medalhas no
Torneio Regional de Petiz a Sênior de Natação, que reuniu 388 atletas de 16 entidades no Clube de Campo de
Piracicaba, no dia 3 de março. Representados por 52 nadadores, os nossoclubinos se saíram muito bem, conquistando 16 medalhas de ouro, 18 de prata e 13 de bronze. O
comando foi das técnicas Eliane Altemari e Camila Alves.
Divulgação

Bingo acontece em 13 de abril
O Departamento de Natação do Nosso Clube promoverá um bingo no dia 13 de abril, a partir das 20 horas, no
Salão Social. Com valor de R$ 40,00 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$ 800,00 na cartela cheia
e de R$ 200,00 na cinquina, cerveja, cerveja sem álcool,
suco de laranja, 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.
Confira todas as notícias sobre os esportes nossoclubinos
no site www.nossoclube.com.br

Equipe no
Nosso Clube

Nosso Clube sedia torneio e ganha 41 medalhas
O Nosso Clube sediou no dia 11 de março o Torneio Regional de Pré-mirim a Petiz de
Natação. A competição contou com a participação de 167 atletas de 13 entidades. Defendida
por 24 nadadores, a equipe Nosso Clube/Sesi, que tem apoio do Colégio Acadêmico e Engep,
conseguiu 41 medalhas, sendo 17 de ouro, 13 de prata e 11 de bronze. Os nossoclubinos
tiveram o comando das técnicas Eliane Altemari e Flávia Benevenuto.

Vôlei
Nosso Clube e Limeira Vôlei em amistosos

Mais esportes
Fotos: Divulgação

Bocha avança na Copa União

Duplas
finalistas

Equipes do Nosso
Clube e Limeira Vôlei

O Nosso Clube e o Limeira Vôlei Máster se enfrentaram em dois amistostos, no Ginásio 2,
nos dias 8 e 15 de março. As partidas, para atletas com mais de 35 anos, tiveram uma vitória
para cada lado. Os nossoclubinos fizeram 3 a 0 no primeiro jogo e perderam o segundo por 3
a 1. Os confrontos fizeram parte da preparação do Limeira Vôlei Máster para disputar o Campeonato Brasileiro Máster categoria 50 anos, que acontecerá em Santos, em abril.

Judô
Professor participa de eventos técnicos

Leandro com o
medalhista olímpico
Tiago Camilo em Bauru

Treinador das categorias
de base do judô do Nosso
Clube, o professor Leandro
Takada participou de dois
eventos técnicos em março.
No dia 3, ele esteve no Credenciamento Técnico realizado pela Federação Paulista
de Judô no Sesi do Horto Florestal, em Bauru. O evento,
que reuniu 300 judocas e técnicos, acontece todos os anos
antes do início da temporada de competições e habilita
os profissionais a atuarem
como técnicos nos eventos
da FPJudô. No dia 4, Leandro
participou do Módulo de Arbitragem na Sociedade Esportiva Sanjoanense, em São
João da Boa Vista. Cerca de
200 judocas da 8ª Delegacia
Regional da FPJudô estiveram no evento, que teve como palestrante a árbitra internacional Marilaine Ferranti.

Equipe nossoclubina

A equipe do Nosso Clube se classificou para a próxima
fase da Copa União de Bocha, que equivale ao Campeonato Estadual de Clubes. Na etapa inicial, os nossoclubinos
jogaram contra Internacional e Abopi/Piracicaba. Na
somatória das três rodadas, ficaram na 2ª colocação, atrás
da Inter e à frente da Abopi. Na 2ª fase, o Nosso Clube
está no grupo 27, juntamente com as esquipes do Santo
Antônio, de Campinas, e do Sayão, de Araras. A 1ª rodada
será no dia 7 de abril, às 9 horas, nas canchas nossoclubinas. A equipe também está na disputa do Campeonato
Metropolitano de Bocha – Regional Campinas.

Futebol máster abre inscrições
As inscrições para o Campeonato de Futebol Máster do
1º semestre de 2018 do Nosso Clube estão abertas. Podem se inscrever associados nascidos até 1978. Os goleiros podem ter nascido até 1983. As inscrições são individuais e devem ser feitas na secretaria do clube até o dia
30 de abril, com taxa de R$ 10,00. Os times serão definidos por sorteio dirigido.

Super Máster tem decisão
O Campeonato de Futebol Super Máster, para associados acima de 50 anos, entrou na reta final. Foi iniciada a
fase de mata-matas, para definir quem chega à decisão.
A final está marcada para 4 de abril.
Confira todas as notícias sobre os esportes nossoclubinos
no site www.nossoclube.com.br

