85 anos
de um
gigante
Dezembro é o mês do
nosso aniversário. É, portanto, um tempo de festa
para os nossoclubinos. Uma
oportunidade para celebrarmos a grandeza deste
clube, uma referência para
todo o interior paulista.
Neste ano, completamos
85 anos de história. Uma
história marcada por conquistas e pelo pioneirismo. Pela competência e
pela visão de tantos abnegados que ousaram pensar
além. Que construíram, ao
longo dessas oito décadas
e meia, um complexo social e esportivo gigantesco,
aparelhado com o que há
de melhor, pulsando vida
em uma nobre área de Limeira. Um clube plural,
progressista, com uma gama de opções para seus associados tão ampla, que
mesmo em grandes cidades não é fácil encontrar
algo parecido. E o Nosso
Clube segue crescendo,
agregando cada vez mais
alternativas para todas as
idades, todos os gostos.
Então é hora de comemorar. E de renovar o orgulho
de ser nossoclubino!

Sérgio Boni é
eleito presidente

Programação especial
Nosso Clube comemora seus 85 anos de fundação com várias atividades
Fotos: Wagner Morente
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a esposa
Milene

O Papai Noel fará sua
tradicional visita ao Nosso Clube no dia 15 de dezembro. Sua chegada está
marcada para as 10 horas.
Até as 12 horas, ele vai
passear pelas dependências nossoclubinas, trazendo o clima do Natal,
com a distribuição de balas para as crianças. O Papai Noel também ficará à
disposição para tirar fotos
com os pequeninos. Um
evento para toda a família se divertir e abrir as
comemorações da data.

Equipe do Nosso Bar em treinamento

Open Farra no dia 8

A equipe da cozinha do Cebola & Salsa Nosso Bar participou, no dia 12 de novembro, do treinamento "Boas Práticas na Manipulação de Alimentos", realizado pela Prefeitura Municipal de Limeira e pela VISA (Vigilância Sanitária). Foram 4h30 de aulas, que abordaram temas como higiene ambiental, higienização de objetos pessoais, manipulação de alimentos, qualidade da água e vários outros. A
equipe foi formada por Luciana do Carmo, Rosalina Alves,
Mônica de Sá, Luciane Marques e Gustavo Gaiotto.

Eduardo
e Rafael
estarão
no evento
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Papai Noel no
Nosso Clube

Banda Kalu In Trâmite vai garantir
a animação junto às piscinas
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O Conselho Deliberativo do Nosso Clube elegeu, em assembleia realizada em novembro, o
empresário Sérgio Ricardo Boni como presidente
da Diretoria Executiva para o mandato de 2019. Ele
é casado com Milene Cristiane Paschoaleto Boni e
pai de Lui Paschoaleto Boni. Sérgio já ocupou o cargo de diretor de Patrimônio e na atual gestão é o
1º vice-presidente.

O Nosso Clube comemora
em dezembro seus 85 anos
de fundação. Para marcar a
data, haverá uma programação especial no dia 8, com
início às 10 horas, quando o
padre João Delmiglio celebrará uma Missa em Ação de
Graças no salão da Chácara
Medina. Em seguida, será
servido café da manhã no
solário. Então, haverá o “Parabéns Pra Você” com a distribuição de bolo para os associados. Às 12 horas, tem
início o show com a banda Kalu In Trâmite, junto às piscinas. Para comemorar o aniversário nossoclubino, o grupo promete uma apresentação especial, com o melhor
do samba rock, MPB e pop
para todos os presentes. Para
as crianças, haverá distribuição de pipoca.
Cama elástica, tobogã e
Kid Play estarão à disposição crianças durante todo o
dia e o os monitores da Recriando vão organizar brinCom quatro
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nico do DJ Gustavinho. Os ingressos para associados do
clube, com direito a cinco
horas de Open Bar Cevada
Pura, custam R$ 50,00. Convites para não sócios saem
por R$ 60,00 e, no último
lote, R$ 70,00. Mais informações pelo telefone 981422671.

Muita dança de salão
Nossas Terças oferecem música de qualidade e outras opções para os casais
Fotos: Wagner Morente

A edição do dia 13 de novembro das Nossas Terças do
Nosso Clube, que aconteceu
no Salão Social, teve animação da banda Chapadão. O
conjunto apresentou um repertório ideal para dançar a
dois, passeando por vários
ritmos e sucessos que marcaram época. Além da música ao vivo, as Nossas Terças
contam com uma equipe de
free dancers, responsáveis
por garantir ótimas danças
também para as mulheres
que comparecem desacompanhadas. Além disso, o Cebola & 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$
12,00. Não é cobrada taxa para ocupação das mesas. A
próxima edição, marcada para 11 de dezembro, será o Baile do Vermelho e Branco, com a
banda Homens de Preto.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Bar que serve as
piscinas está sendo
totalmente remodelado

Luau esbanja animação
2ª edição do evento, realizada junto às piscinas, recebeu muitos elogios
Fotos: Érica Samara

O Luau, em sua segunda
edição, voltou a agitar o Nosso Clube no dia 10 de novembro. Com temática tropical, o
evento aconteceu no entorno das piscinas. Em um ambiente decorado com frutas
e flores, a animação musical
ficou por conta da banda Kalu
In Trâmite. Animado do começo ao fim, o Luau recebeu
muitos elogios.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Nossoclubinos nos Abertos
Atletas estiveram na natação, basquete, tênis de mesa e xadrez nos Jogos de São Carlos
Fotos: Divulgação

Atletas do Nosso Clube
representaram Limeira em
quatro modalidades nos Jogos Abertos do Interior, que
aconteceram em São Carlos,
em novembro.
A equipe de basquete
conquistou a medalha de
bronze ao vencer Ribeirão
Preto na disputa pelo 3º lugar por 63 a 52.
O time foi composto por
Gabriel Hussni, Guilherme
Furlan, Guilherme Molina,
Jackson, Lucas Benvenutto,
Breno Menchinelli, Antony
Nicolau, Telmo (que também
foi o técnico), André, Gustavo e Luciano, além do assistente Lelo. O basquete nossoclubino tem apoio de Café
Kühl, Medical, Sicred e Prefeitura de Limeira.
Na natação, o Nosso Clube, que conta com apoio de
Sesi, Colégio Acadêmico e
Engep, foi representado por
Clara Altemari Montezuma e
Júlia Georgetti Silva. Clara
disputou os 50m peito e Júlia, os 100m costas.
A equipe feminina de tênis de mesa nossoclubina
também defendeu a cidade
nos Jogos Abertos.
A competição contou com
grandes nomes do cenário
esportivo nacional e serviu
como importante aprendizado para a equipe, formada
pelas atletas Camila Cardoso,
Júlia Forster, Kelly Calheirana
e Larissa Casline.
No xadrez, o Nosso Clube
enviou aos Abertos suas
equipes masculina e feminina. Os enxadristas que participaram foram Marcos Januário, Marcos Vinícius Torsani
Pires, Amálio Brienza, Gabriel Augusto das Neves, Valdomiro Alves V iana, Kildare
Aparecido Piassi, Alessandro
Batezelli, João Vitor Guedes
Germano, Maria Carolina Jasser Arraes, Allana Francine
Alves Viana, Júlia Cardoso,
Fabiana Vazoler, Giovanna
Pizani, Caroline da Silva e
Ana Flávia Coelho Sofiati.

Equipe de basquete
ficou com a
medalha de bronze

Clara e Júlia
representaram
a natação

Equipe de tênis de mesa com a atleta da seleção nacional
Carolina Kumahara, que defende São Caetano do Sul

Alteração nos horários da academia
Os horários da academia do Nosso Clube passaram por
alterações. Aos sábados, o horário de funcionamento passou a ser das 8 às 13 horas. E, aos domingos, a academia
não está mais funcionando. Outra mudança aconteceu na
idade mínima para frequentar o local, que passou de 14
para 13 anos de idade.

Dario: campeão
do 2º semestre
Fotos: Wagner Morente

Com uma emocionante
vitória por 1 a 0 sobre o
Ômega Software, o Dario
Romeu conquistou o título
da edição do 2º semestre do
Campeonato de Futebol
Máster 2018 do Nosso Clube. A decisão foi disputada
no dia 7 de novembro e, ao
final, foram entregues o troféu aos campeões e as pre-

miações individuais – Adriano Ivers e Bueno, ambos
da Pizzaria Don Francesco,
foram, respectivamente,
artilheiro e goleiro menos
vazado, com 14 gols feitos
e 15 sofridos.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
Fotos: Wagner Morente

Basquete sub-15
na Final do Estado
Já a equipe sub-19 disputa título da ARB, contra o XV
A equipe de basquete sub15 do Nosso Clube garantiu
uma vaga para disputar a Final do Estado, que reunirá os
dois melhores times do interior e o campeão e o vice da
Grande São Paulo. O direito
de participar do quadrangular veio com o vice-campeonato conquistado na Final
do Interior, realizada no Ginásio Dr. Waldomiro Francisco, entre os dias 9 e 11 de
novembro. A derrota na final, para o Sesi/Franca, por
69 a 68, foi a única dos nossoclubinos em toda a competição.
Na Final do Interior, os comandados do técnico Telmo

Oliveira, que chegaram invictos ao torneio, venceram
o Instituto Chuí, de Franca,
por 77 a 41, e Bauru, por 67 a
61. Jogaram pelo Nosso Clube
Pedro Zaneti, Gabriel Borges,
Rafael Henrique, Rodrigo Henrique, Lucas Kenji, Lucas Tank,
José Vitor, Lucas Hussni, José
Júnior, Enzo, Gabriel Vinícius
e Gabriel Dalmaci. O auxiliar
técnico é Rogério Aparecido.
A data e o local da Final do
Estado ainda não foram definidos.
SUB-19 - A equipe sub-19
vai disputar a final do campeonato da Associação Regional de Basquete (ARB) de

2018. A decisão, contra o XV
de Piracicaba, será realizada
no ginásio Dr. Waldomiro, em
2 de dezembro, às 10 horas.
A semifinal aconteceu nesse
mesmo local, no dia 3 de novembro, quando os anfitriões
venceram São José do Rio
Pardo por 104 a 44.
Por ter melhor campanha,
os nossoclubinos tiveram o
direito de jogar em casa. O
mesmo acontecerá na final,
para a qual o XV se classificou ao derrotar o Clube de
Campo, também de Piracicaba. O basquete do Nosso
Clube tem apoio de Café
Kühl, Medical, Sicred e Prefeitura de Limeira.
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Ginástica lembra
astros da música

Vôlei sub-19 na decisão da LRV
A equipe feminina sub-19 do Nosso Clube está na final do
campeonato da Liga Regional de Voleibol (LRV). As nossoclubinas passaram por Ribeirão Preto na semifinal e agora enfrentam Valinhos na decisão, em melhor de três jogos.

O tradicional Festival
de Ginástica do Nosso Clube, que encerra as atividades anuais da modalidade, terá como tema de
2018 “Astros e Estrelas da
Música”. O evento acontecerá em 8 de dezembro,
no Ginásio Dr. Waldomiro
Francisco, a partir das
19h30, com entrada gratuita. Vão participar 120 atletas de ginástica artística e
ginástica rítmica do treinamento do clube e das turmas dos polos esportivos
dos bairros Santo André,
Nossa Senhora das Dores
e Glória, mantidas em parceria com a Prefeitura.

Natação
Nossoclubinos
em Votorantim clube conquista 26 medalhas
Em
Americana,
Fotos: Viviane Guerra

O Torneio Regional de PréMirim a Petiz de Natação aconteceu no dia 10 de novembro, no Centro Cívico de
Americana. Presente com 18
atletas, a equipe Nosso Clube/Sesi conquistou um total
de 26 medalhas, sendo 11 de
ouro, 7 de prata e 8 de bronze. A competição contou
com a participação de 16 entidades, que levaram 241 nadadores. A equipe Nosso Clube/Sesi teve comando da
técnica Erika Botelho.

No Regional em
casa, 65 medalhas
Fotos: Wagner Morente

O parque aquático nossoclubino sediou no dia 27 de
outubro o Torneio Regional
de Petiz a Sênior de Natação, que reuniu 366 atletas
de 21 entidades. A equipe
Nosso Clube/Sesi competiu
com 48 nadadores, que,
numa excelente campanha,
conquistaram 65 medalhas,
sendo 24 de ouro, 21 de pra-

ta e 20 de bronze. Os nossoclubinos tiveram comando das técnicas Eliane Altemari, Camila Alves e Erika
Botelho e contam com
apoio de Colégio Acadêmico e Engep.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
Viviane Guerra

Nosso Clube/Sesi em Regional no Corinthians

Tênis de Mesa
Festival reúne 40 atletas da escolinha e polos
O Ginásio 2 recebeu no dia
24 de novembro o Festival de
Tênis de Mesa do Nosso Clube, com a participação de 40
alunos da escolinha nossoclubina e dos polos esportivos mantidos pelo clube nos
bairros Geada e Cecap, em
parceria com a Prefeitura de
Limeira. Os atletas foram divididos em três grupos, de
acordo com o nível de aprendizado. Na Categoria Avançado, o campeão foi Guilherme
Bonfim e o vice, Rafael Moura. Camila Cardoso terminou
em 3º e Filipe Leite foi o 4º.
Na Categoria A, o título ficou
com Samuel Ferreira Casagrande e o 2º colocado foi
Caio Roberto. Em seguida, vi-
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eram Grace Roque e João Pedro Casagrande. Na Categoria B, o vencedor foi Luís Felipe Trefiti de Caires. Depois

aparecem Lucas Sousa, Miguel Marquezani e Aldair José
Júnior. Todos os participantes
receberam medalhas.

Fotos: Wagner Morente
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Sete atletas da equipe
Nosso Clube/Sesi participaram do Torneio Regional Petiz de Natação, realizado no
dia 10 de novembro, no Corinthians , em São Paulo. Um
total de 260 nadadores, representando 14 entidades,
esteve na competição, disputada em piscina de 50
metros. Os nossoclubinos tiveram excelente desempenho, conquistando 13 medalhas, sendo 4 de ouro, 6 de
prata e 3 de bronze. A equipe Nosso Clube/Sesi teve
comando da técnica Eliane
Altemari.

