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Editorial

Um ano
inesquecível
Por Fabiano Barollo Torres
Presidente do Nosso Clube

E

ste 2015 que está
chegando ao fim será, certamente, um ano
inesquecível para mim
e para toda minha família. Tive a honra e o privilégio de passar a fazer
parte da galeria de presidentes do Nosso Clube, um dos maiores e
mais tradicionais clubes do interior. Muito
tenho a comemorar
neste primeiro ano de
gestão: conclusão de
obras, aumento do número de associados, realização de eventos de
sucesso, ótimos resultados em várias modalidades esportivas, enfim, foi um período de
grandes conquistas.
Que, claro, só foram possíveis com a ajuda de
muita gente, dos nossos
funcionários, dos conselheiros, dos diretores, de
todos os associados que
amam este clube. A todas essas pessoas, só
tenho a agradecer. Também devo toda gratidão
à minha esposa, Luciana, e ao meu filho, Giovani, pela paciência em
estar sempre comigo
nesse desafio que me
foi proposto. Em 2016,
estaremos de volta,
cheios de ideias e de
disposição. E contando,
mais uma vez, com a
colaboração de toda a família nossoclubina.

Boas-vindas aos novos associados
Adonai César Mendonça, Alessandra de Luna Bueno Camargo, Alex Andrews Pellison Massola, Alexandre Ap. de Castro,
Amanaiara Landgraf de Carvalho Costa, Amanda Silva Guedes, Anderson Paulo Albrecht, Anilton Pedro Garcia, Bruno de
Paula Guido, Bruno Denadae Biroche, Bruno Van De Velde Guimarães, Carla Rossi, Cláudia Alves Moraes, Diego de Moraes
Esteolin, Eduardo Garcia Coutinho, Eduardo Rodrigues da Silva, Emanuel Lang Santos, Emerson Luders, Eric Aparecido
Nonato, Evandro Machado Gomes, Felipe Domingos Fonseca Peixoto, Felipe Penedo de Barros, Fernanda Oliveira Borges,
Fernando Gricoletto, Fernando José Alves de Seixas Franco, Gilker Kerbauy Silva, Gisele Tatiane Salvador dos Santos, Ícaro
Fabri Venâncio, Jason Ricardo Vicentini, Jonatas Martins Zulske, Juliana Wink Neves, Juliane Spagnolo Lorizola, Kaio Corbini
Nascimento, Leandro de Souza Goffinet, Luiz Carlos Ribeiro, Márcia Lopes dos Santos, Mayara Cintia Lourenção, Melissa
Miranda Priminini, Naira Helena Bavelloni, Orlando de Alvarenga Freire Neto, Rafaela Paes Rangel, Renan Vinícius Santini,
Renata Vanessa Feola, Rodolfo José Soares Lenci, Rodrigo Niklas Vargas, Silmara Tomazini Trento, Sílvia Helena Covre
Monteoliva, Tatiana Dutra Pereira, Tatiana Gonçalves Polycarpo, Tatiane Daniele Gonçalves, Vinícius Cazetta Chinellatto,
Vítor Fernandes Bahia, Vivian De Almeida Campos, Viviane Holanda Teixeira e William Luciano Fernandes
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Muitas atrações marcam o
mês de aniversário do clube
Social

Papai Noel, brinquedos, cantatas e muito mais estão na programação de dezembro

O

Nosso Clube preparou uma extensa
programação para
comemorar seus 82 anos
de fundação. Não faltarão
opções para os associados
de todas as idades durante
todo o mês de dezembro,
quando o maior clube de Limeira completa mais um
ano de existência, no dia 13.
Confira, a seguir, a agenda
completa de atividades.

Dia 5
Missa

O

calendário de aniversário será aberto com
a celebração de uma missa
em ação de graças pelos 82
anos do clube, no dia 5. A
cerimônia será no salão da
Chácara Medina, com início às 10 horas.

Dia 12
Festa de
aniversário

U

ma grande festa aguarda os associados no dia
12. A partir do meio-dia, o
Grupo Reminiscências se
apresentará nas novas dependências do antigo Bar da
Bocha, com seu repertório
de choros e sambas. Os
nossoclubinos serão recebidos com bolo de aniversário
e pipoca. Brinquedos vão

garantir a diversão das crianças. À noite, às 20 horas,
no Salão Social, acontece a
cerimônia de posse da diretoria para o mandato 2016.

Dia 18
Cantata
de Natal

U

ma Cantata de Natal
com corais de crianças
será a atração do dia 18. No
novo espaço do antigo Bar da
Bocha, vão se apresentar os
grupos Vidart e Doce Canção,
num total de 35 cantores
mirins. A programação nessa noite terá início às 19
horas, contando ainda com
show da banda Rosa Mística.
Para os jovens, também no
dia 18, uma opção imperdível
será a balada Friday Young
na La Chouette, sob comando do DJ Freeway, a partir
das 20 horas.

Dia 19
Chegada do
Papai Noel

E

vento inédito no Nosso
Clube, a chegada do Papai Noel acontecerá às 10
horas do dia 19. Nessa festa especialmente voltada
às crianças, não faltarão
balas e pipoca, brinquedos
e brincadeiras para celebrar a chegada do Natal.
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Um evento muito divertido!
Social

Com novidades, Novembier Fest foi aprovada por unanimidade por quem participou
Fotos: Wagner Morente

A

Novembier Fest do Nosso Clube, realizada em
14 de novembro, no Salão
Social, foi aprovada por unanimidade por quem participou. Com várias novidades,
incluindo o horário - vespertino - e três tipos do chope artesanal Dama Bier, o
evento teve muita diversão.
As atrações musicais foram
a banda Trio Patinhas e a
Street Band Henrique Marques. Para completar, deliciosos pratos típicos alemães, com assinatura da
tradicionalíssima Berna.
Confira alguns momentos
nesta página.

Programe-se

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

RECANTO MUSICAL: O tradicional Recanto Musical, que traz
música ao vivo nas noites de sexta, terá datas e horários especiais em dezembro. O início será às 19 horas, e não às 20
horas, como de costume. Além disso, duas edições, as dos
dias 23 e 30, acontecerão na quarta-feira, devido às festas de
final de ano. O local também muda, passando do bar das piscinas para as novas dependências do antigo Bar da Bocha.
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Coral se apresenta no Teatro Nair Bello
Cultura

Evento reuniu grupos regidos pelo maestro Rosivaldo Mena Peres em 13 de novembro
Wagner Morente

VEM AÍ!
Os pais já podem
agendar um bom programa para seus filhos durante as férias
de janeiro. Os professores das modalidades esportivas do
Nosso Clube estarão
à disposição para
brincadeiras e outras
atividades. Não haverá custo nem necessidade de inscrição.
Mais informações na
próxima edição.

Nosso Coral,
tendo à frente o
maestro Rosivaldo

O

Nosso Coral, do Nosso
Clube, participou no
dia 13 de novembro de um
evento no Teatro Nair Bello
que reuniu os grupos regidos pelo maestro Rosivaldo
Mena Peres. Além dos nossoclubinos, estiveram presentes os corais Harmonia,
Luterano e Tatuibi. Como
convidado, apresentou-se o
Coral Luiz de Queiroz, da
Esalq/USP, de Piracicaba.
O Nosso Coral cantou
“Deus e eu no sertão”, de
Victor Chaves; “Ai que saudade d’cê”, de Vital Farias;
e “Índia”, de José A. Flor e
Manuel O. Guerreiro. Contando com 50 integrantes, o
coral nossoclubino tem coordenação da professora
Maria Florinda Diniz Grotta.

Judô

Tênis

Nossoclubinos na Copa Integração
Fotos: Divulgação

O Nosso Clube participou

Diogo e Nelson

Filipe e Felipe

Fernanda e Rafaela

Patrícia e Renata

O Departamento de Tênis do Nosso Clube realizou no dia
6 de novembro as finais dos torneios dos rankings de quatro categorias. Todos os jogos foram foram decididos em
melhor de três sets. Na categoria infantil masculino, o campeão foi Filipe Bullamah, que venceu Felipe Aleixo na final.
Na categoria juvenil masculino, o título ficou com Diogo Rollo,
que superou Nelson Luiz Boldrin Jr. A categoria juvenil feminino teve como vencedora Rafaela França, que bateu
Fernanda Fernandes. Na categoria feminino adulto, a campeã foi Patrícia Souto Tancredo, tendo como vice Renata
Tintori. Campeões e vices foram premiados com troféus.

da 4ª Copa Integração de
Judô, disputada no dia 8 de
novembro, no ginásio da
escola Monteiro Lobato, em
Artur Nogueira. Foi o último evento do calendário de
competições dos atletas em
2015. A copa, realizada pelo
Projeto Judô Esporte Social
e Prefeitura daquela cidade, reuniu 480 atletas de
Limeira, Paulínia, Cosmópolis, Leme, Cordeirópolis,
Aguaí, Americana e Artur
Nogueira.
De acordo com o técnico
da equipe nossoclubina, Leandro Mitsuo Takada, o
evento tem formato de competição, mas o principal objetivo é levar aos participantes maior conhecimento
sobre as regras e a filosofia
do judô. O Nosso Clube foi

Os judocas em
Artur Nogueira

representado pelos atletas
Henrique Nagalli Woigt e
Pedro Henrique Rizzo Geraldino na categoria pré-mirim; Giancarlo Bello Filho,
João Henrique Mecatti Bertoni, Heitor Nagalli Woigt,
Matheus Gazetta Bonin e
Lucas Lopes Teixeira na
categoria mirim; e Carlos
Henrique Cruz na categoria

pré-juvenil.
Agora, os nossoclubinos
se preparam para a Cerimônia de Graduação, que
acontecerá no dia 12 de dezembro, na sala de lutas do
clube. No evento, os alunos
aprovados no Exame de Graduação realizado em outubro receberão suas novas
faixas.
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Nossoclubinos vão bem em competições
Basquete

O

Nosso Clube sediou
duas importantes competições das categorias de
base de basquete masculino recentemente, que movimentaram o Ginásio Poliesportivo Dr. Waldomiro
Francisco. Uma delas foi o
Torneio Interligas Sub-13,
com os melhores times de
quatro regiões. Os nossoclubinos terminaram invictos, com vitórias sobre Casa
Branca (63 a 54), Luso Bauru (40 a 36) e Mocoquense
(62 a 53).

Clube sediou importantes disputas recentemente, que movimentaram o poliesportivo
A outra foi a Final do
Interior Sub-14, também
reunindo quatro equipes de
diferentes regiões. Em três
partidas, o Nosso Clube conheceu apenas uma derrota, para Franca, por 72 a 56.
Nas demais, vitórias sobre
Luso Bauru (65 a 34) e
Mocoquense (57 a 17).
O basquete do Nosso
Clube conta com o apoio dos
patrocinadores Café Kühl,
Medical, Colégio Portal de
Limeira e Secretaria Municipal de Esportes.

Clube realiza peneiras em dois dias
O Departamento de Basquete do Nosso Clube vai
realizar uma peneira nos
dias 1º e 2 de dezembro. Os
testes visam selecionar
atletas para as categorias

de sub-11 a sub-17. Os interessados devem comparecer em um dos dois dias,
com roupa esportiva, não
sendo necessária inscrição
prévia. Para atletas sub-11

e sub-12, o início será às 14
horas; para sub-13, sub-14
e sub-15, às 15 horas; e
para sub-16 e sub-17, às 16
horas. Mais informações
pelo telefone 3404-8475.

GR

70 ginastas participam de
festival no dia 4 de dezembro
O

Nosso Clube realiza
no dia 4 de dezembro o
Festival de Encerramento das atividades deste
ano da ginástica rítmica.
Cerca de 70 ginastas, de

4 a 16 anos, apresentarão
aos seus familiares e convidados o resultado das aulas e treinos a que se dedicaram em 2015.
O evento acontecerá no

Ginásio Dr. Waldomiro
Francisco, com início às
19h30. O tema será Nosso
Mundo Encantado, com
cada turma representando
uma princesa da Disney.
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Clube bem representado no Paulista
Natação

Equipe Nosso Clube/Sesi disputou o campeonato estadual em várias categorias
Fotos: Divulgação

Renato, Gianluca e
Pedro em Jabotical

O Nosso Clube
apoia esta causa!

Letícia em Santos

Lucas e Maria
Cecília em
Guaratinguetá

A

equipe Nosso Clube/
Sesi participou das provas do Campeonato Paulista de Natação em várias categorias durante o mês de
novembro. O Juvenil de Verão – 17º Troféu Ronaldo de
Souza Passos, realizado entre os dias 13 e 15, em Jaboticabal, reuniu 323 nadadores de 50 entidades de todo
o Estado de São Paulo. Três
nossoclubinos competiram.
Renato Trevisol (juvenil 2)
conseguiu o 5º lugar nos
200m peito e o 8º nos 100m
peito e nos 200m medley.
Os outros nadadores da
equipe foram Gianluca
Giandoso (juvenil 1), que
nadou as provas dos 100m
e dos 200m peito, e Pedro
Issao Marchezepe (Juvenil
2), que disputou os 50m e
os 100m livre e os 100m
costas.
Letícia Zacarchenco
Fronio também conseguiu
ótimos resultados no Paulista Júnior e Sênior de
Verão – 17º Troféu Alberto
Martin Perez, que aconteceu entre os dias 6 e 8, em

Santos. Participaram das
disputas 280 nadadores de
43 entidades. Na prova dos
100m livre, a nossoclubina
conquistou a medalha de
bronze. Nos 200m livre e
nos 50m borboleta, ela ficou
com a 4ª colocação. Letícia
também marcou um 6º tempo na prova dos 50m livre.
No Paulista Infantil de
Verão – 12º Troféu Major
Sylvio de Magalhães Padilha, promovido entre os dias
20 e 22, em Guaratinguetá,
estiveram 328 nadadores de
47 entidades. Na categoria
infantil 1, a equipe Nosso
Clube/Sesi foi representada por Lucas Andrade, que
ficou com a 7ª colocação nos
200m costas e nos 200m
medley e com a 9ª nos 100m
costas. Na infantil 2, Maria
Cecília Genésio foi a 5ª colocada nos 50m livre, 6ª nos
200m medley e 9ª nos 100m
e nos 200m costas.
Os atletas nossoclubinos têm como técnica
Eliane Altemari. A equipe
Nosso Clube/Sesi tem patrocínio do Colégio Objetivo.

Máster
A equipe Limeira Máster (Nosso Clube

MARATONA - O Nosso Clube ficou com a segunda colocação na Maratona Aquática realizada pela Academia
Focus. A competição teve início ao meio-dia de 14 de novembro e terminou 24 horas depois. Os nossoclubinos,
auxiliados pelos professores William, Flavia e André, percorreram um total de 83.700 metros.

e Limeira Clube) terminou no 3º lugar
geral o Troféu Clube Pirassununga de
Natação, realizado no dia 14 de novembro, em Pirassununga. Participaram da
competição, que fez parte do Circuito
Unami (União da Natação Máster do Interior), 390 atletas de 36 clubes do interior paulista. A equipe limeirense contou com 35 nadadores. A Limeira Máster
foi 2ª colocada no masculino e 5ª 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, Unimed e Boutique de Viagens e Turismo.
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Sub-15 é vice da Série Ouro da LRV
Colocação foi bastante comemorada, já que atletas são na maioria da categoria sub-13

Wagner Morente

Equipe mirim em
Ribeirão Preto

Divulgação

Vôlei

A

equipe mirim (sub-15)
de vôlei feminino do
Nosso Clube ficou com o
vice-campeonato da Série
Ouro da Liga Regional de
Voleibol 2015. O resultado
foi bastante comemorado
pelas atletas, já que em sua
grande maioria são da categoria pré-mirim (sub-13).
Nas finais, as nossoclubinas perderam para o Sesi-SP, de Ribeirão Preto. “Fizemos um excelente campeonato, mesmo disputando numa categoria acima
de 90% das nossas jogadoras”, avaliou o técnico David
Cavalheiro.
Defenderam o Nosso

Clube nas partidas decisivas as atletas Bianca Rossi,
Hayla Palmeira, Luíza Peruque, Amanda Mendes,
Nathalia Zanetti, Maju Caetano, Julia Dibern, Bea
Moraes e Gaby Lencione.
As duas equipes finalistas garantiram vagas para
as finais do Estado, das
quais também participam
os campeões e vices do
campeonato promovido pela
FPV (Federação Paulista de
Voleibol).
O vôlei nossoclubino
tem apoio de Pezinho Imóveis, CLQ, Electrochemical,
Colégio Portal e Moving Studio Personal.

Horários especiais do clube
7/12 - Fechado (confraternização dos funcionários)
24/12 - Fecha às 18 horas
25/12 - Fechado
A academia acompa31/12 - Fecha às 18 horas
nhará esse calendário
1º/01 - Fechado

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.

