Mais uma
obra em
execução
Demos início em janeiro
a mais uma obra que visa o
bem estar do nosso associado. Desta vez, serão beneficiados principalmente
os praticantes de três modalidades esportivas: snooker, tênis de mesa e xadrez. Todas elas ganharão
novos espaços, em salas
localizadas sob o Ginásio 2.
Trata-se de uma área cuja
utilização já estava planejada desde a inauguração
desse ginásio, mas que
ainda não havia sido possível ocupá-la. Daqui a aproximadamente quatro meses, esse espaço até hoje
vazio vai se encher de vida.
E teremos locais adequados e confortáveis para a
prática do xadrez e do tênis de mesa, que há bastante tempo vinham utilizando dependências adaptadas para eles. Já o snooker, na nova sala, vai ganhar espaço para a instalação de mais mesas, com
potencial para aumentar o
número de praticantes.
Quanto à atual sala de snooker, estão sendo estudados projetos para a sua melhor utilização.

Inscrições para a dança de salão
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Estão abertas as inscrições para o curso de dança de
salão ministrado pelo professor Alexandre Seregati no
Nosso Clube. Com encontros semanais às quintas-feiras,
no salão da Chácara Medina, o curso tem início no dia 8 de
fevereiro. As aulas serão voltadas a casais iniciantes. Associados não pagam qualquer taxa para participar. Não
sócios pagam mensalidade de R$ 90,00 por casal. As aulas
seguirão até novembro, sempre com início às 20 horas. As
inscrições devem ser feitas na secretaria do clube, onde é
possível obter mais informações pessoalmente ou pelo
telefone 3404-8466.

Som 40 Graus ganha mais um dia
Em janeiro, as tardes de sábado foram de muita animação no Nosso Clube, com o Som 40 Graus. A cada semana,
músicos de vários ritmos agitaram ainda mais as piscinas
na época mais quente do ano. A boa notícia é que, devido
ao sucesso, o Som 40 Graus, que seria encerrado no mês
passado, ganhou mais uma data. No dia 3 de fevereiro, o
grupo Em Cima D’Hora vai levar seu pagode ao solário,
abrindo os dias de folia nossoclubina. O início está marcado para as 15h30.

Quarta é dia de churrasco no clube

Quarta-feira é dia de churrasco no Nosso Clube. Nesse
dia, todas as semanas, o Cebola e Salsa Nosso Bar oferece
suculentos espetinhos feitos na hora. As opções são fraldinha, frango, panceta, cafta, linguiça e coração, além de
alguns sabores surpresa a cada quarta. Sempre a partir
das 17 horas. Para acompanhar, o bar tem uma grande
variedade de cervejas, refrigerantes e sucos.

Sambão e matinês
estendidas na
folia nossoclubina
Animação será da banda Estação Folia e do DJ Freeway
O Campeonato Mundial
de Futebol, que acontecerá
neste ano na Rússia, é a inspiração para o Carnaval 2018
do Nosso Clube. “Em Ritmo
de Copa do Mundo” é o tema
da folia nossoclubina, que
promete muita animação em
três dias de festa. A abertura
será no dia 10 de fevereiro,
quando um Sambão com a
banda Estação Folia aconte-

cerá no solário, das 14 às 20
horas.
Sambas-enredo, marchinhas e outros ritmos carnavalescos vão garantir muita
alegria junto às piscinas.
Nos intervalos, o DJ Freeway não deixará o pique
cair, com uma seleção dos
sucessos que agitam os carnavais de Salvador e Rio de
Janeiro.
Nos dias 11 e 13 de fevereiro, também no solário,
acontecerão as matinês estendidas, das 15 às 21 horas. A banda Estação Folia
seguirá comandando a festa com a participação do DJ
Freeway. Na última matinê,
as crianças fantasiadas receberão medalhas. Haverá
premiação para o bloco
mais animado. Quem quiser participar, deve inscrever seu bloco na secretaria
do clube ou pelo e-mail
eventos@nossoclube.com.br.
Associados têm entrada
gratuita no Carnaval nossoclubino em todos os dias.
Para não sócios maiores
de 13 anos, os convites custam R$ 45,00 (individual) e
R$ 70,00 (casal), tanto no
Sambão quanto nas matinês. Para as crianças de 7 a
12 anos, convites a R$ 25,00.
Menores de 7 anos não pagam. Lembrando que não
sócios precisam da apresentação de um associado.

IMPORTANTE - As fichas de consumo no
bar durante os três dias do Carnaval (Sambão
e matinês estendidas) serão específicas para
o evento. Após o fechamento dos guichês
no último dia do Carnaval, elas não poderão
mais ser trocadas por dinheiro.

Super Férias:
muita diversão!
Crianças puderam aproveitar várias atrações
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As crianças tiveram muita
diversão em janeiro no Nosso Clube. As Super Férias
2018 ofereceram para os pequenos diversas atrações,
incluindo esportes, recreação, gincanas, oficinas, atividades na piscina, jogos prédesportivos e muito mais,
tudo com o acompanhamento de monitores.

Novos espaços
para 3 esportes
A Comissão de Obras deu
início em janeiro à execução
do projeto que vai tornar
mais amplos e confortáveis
os espaços destinados a três
modalidades esportivas:
snooker, tênis de mesa e xadrez. Em aproximadamente
400 metros quadrados de
área, situada sob o Ginásio 2,
haverá locais adequados pa-

ra a prática desses esportes,
além de banheiros.
Deste modo, o snooker
poderá acomodar mais mesas, enquanto o xadrez e o
tênis de mesa ganharão espaços especialmente projetados para eles. A previsão é
de que os trabalhos estejam
concluídos em aproximadamente quatro meses.

Novas salas ficarão
sob o Ginásio 2

Nosso Coral em várias apresentações
Wagner Morente

O Nosso Coral participou de várias apresentações como
parte das comemorações de final de ano, em dezembro,
sempre com muito sucesso. Os nossoclubinos levaram seu
repertório bastante apreciado a um encontro de corais no
Gran São João, a uma cantata de Natal na Catedral e à missa
em comemoração ao aniversário do Nosso Clube.

Desde novembro, o Nosso Clube está realizando a
atualização cadastral de todos os associados, tanto os titulares quanto os dependentes, de todas as categorias.
Além de atualizar os dados do
cadastro, serão feitas novas
carteirinhas sociais e medição biométrica para libera-

ção das catracas das portarias. As carteirinhas e biometria que não forem atualizadas deixarão de ser aceitas,
conforme cronograma abaixo. Portanto, recomenda-se
aos associados procurarem a
secretaria o quanto antes para efetuar a atualização cadastral.

Datas limites para atualização cadastral
Categorias Sócio Militante, Melhor Idade, Remido,
Individual, Contribuinte Feminino e Estudante, Aspirante Titular e Contribuinte
Vencimento: Encerrado em 31 de janeiro

Edição especial
do “bailinho”
Baile do Vermelho e Branco fechou o ano de 2017
Fotos: Wagner Morente

Associados devem
atualizar cadastro

As Nossas Terças do Nosso
Clube tiveram uma edição
especial em dezembro, encerrando as atividades de
2017. O Baile do Vermelho e
Branco aconteceu no dia 19,
no Salão Social. A animação
foi da banda Chapadão, que
colocou todo mundo para
dançar com seu repertório
cheio de forró, samba, boleros, mambos, chá-chá-chá e
outros ritmos.

Categoria Privilegiado – Titulares
Até código 2089 – vencimento 28/02/2018
De 2090 até final – vencimento 31/03/2018
Categoria Privilegiado - Dependentes
Até código 101273 – vencimento 28/02/2018
De 101274 até final – vencimento 31/03/2018
Categoria Familiar
Até código 3652 – vencimento 31/03/2018
De Código 3655 até 8008 – vencimento 30/04/2018
De Código 8009 até 12107 – vencimento 31/05/2018
De Código 12108 até final – vencimento 30/06/2018

Valor das mensalidades sofre reajuste
Em janeiro, as mensalidades do Nosso Clube passaram pelo reajuste anual, que
foi definido levando-se em
conta as necessidade do clube em manter e ampliar seu
patrimônio, oferecer serviços de qualidade e promover

eventos sociais e esportivos
para os associados de todas
as idades. A mensalidadebase teve reajuste de R$
30,00, ou 11,85% acima do
valor anterior. Os novos valores passam a ser cobrados a
partir do boleto de fevereiro.

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

Uma manhã de
muita saúde
Medical Aquathlon teve corrida, caminhada e natação

Aulão de fim de
ano da academia
A Academia de Musculação e Ginástica do Nosso Clube
realizou um Aulão de Fim de Ano no dia 5 de dezembro. A
programação incluiu cinco estações de exercícios no Ginásio 2: spinning, corrida, ginástica funcional, jump e abdômen, tudo com acompanhamento dos professores.
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A Medical Aquathlon foi
realizada no dia 3 de dezembro, no Nosso Clube. Nesta
4ª etapa do evento em 2017,
houve provas de corrida, caminhada e biatlo para várias
categorias e idades. Dezenas
de pessoas participaram de
uma manhã com muita saúde nas pistas e na piscina.
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Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

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

Mais esportes

Vôlei
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Sub-17 vence Copa Piratininga

Time masculino é campeão da Liga Regional
A equipe adulta masculina do Nosso Clube conquistou o título da Série Ouro da Liga Regional de Voleibol (LRV) 2017 em dezembro. Os nossoclubinos venceram Atibaia nos dois jogos
das finais por 3 sets a 0. Atuaram os atletas David Cavalheiro (escolhido atleta destaque),
Danilo Giusti, Leandro Roveri, Samoel Bürger, Paulo Tomé, Bruno Neris, Joacir Mugnaini,
Fábio da Silva, André de Oliveira, Du Tábua, Fábio Theodosio, Mirão e Wesley Rufino. O
comando técnico do vôlei nossoclubino é do treinador David Cavalheiro. As equipes têm
apoio de CLQ, Eletro Limeira, CNA, Falex Alimentos e Guaíba.

Natação
A equipe sub-17 feminina do Nosso Clube conquistou
o título da Copa Piratininga, promovida em conjunto pela
Federação Paulista de Volleyball (FPV) e Liga Regional de
Voleibol (LRV) em dezembro. As nossoclubinas venceram
os dois adversários, o Gran São João e São João da Boa
Vista, mesmo jogando fora de casa em ambas as ocasiões.
Jogaram pelo Nosso Clube Luíza Peruque, Bianca Rossi,
Milena, Ana Vitória, Marina, Lívia, Natália, Vitória, Luíza
Carvalho, Débora, Gaby, Maria Júlia e Rafinha.

Grandes nomes da bocha
Em fevereiro, Limeira vai sediar um dos maiores torneios de duplas organizados pela Federação Paulista de
Bocha e Bolão (FPBB). Acontecerá nos dias 3 e 4, nas
canchas do Nosso Clube, Internacional e Gran São João. Já
confirmaram presença alguns dos melhores jogadores do
país. As inscrições, pré-limitadas a 64 participantes, foram encerradas n o dia 29 de janeiro. No dia 3, a 1ª fase
será realizada nos três clubes. As finais, no dia 4, acontecerão nas canchas nossoclubinas, que, segundo os praticantes, estão entre as melhores do Estado de São Paulo.
Confira todas as notícias sobre os esportes nossoclubinos
no site www.nossoclube.com.br

Equipe fecha temporada com mais 44 medalhas
A Limeira Máster/Alman (Nosso Clube e Limeira Clube) participou em dezembro do 24º
Torneio de Natação Máster do Tênis Clube de Campinas, que reuniu 43 equipes, num total de
656 atletas. A competição foi válida como última etapa do Circuito Unami (União dos Nadadores Máster do Interior) de 2017. Representados por 36 nadadores, os limeirenses conquistaram 44 medalhas, sendo 7 de ouro, 16 de prata e 21 de bronze. Vale ressaltar o desempenho
da categorial Principal no masculino, que foi vice-campeã geral. A equipe teve comando dos
técnicos William Nascimento, Camila Akemi e Beatriz Arcaro. A Limeira Máster/Alman conta
com apoio da Prefeitura Municipal de Limeira, Limeira Clube e Nosso Clube.

Basquete
Equipe sub-17 é campeã da Série Ouro da ARB
Fotos: Divulgação

Com duas vitórias
sobre o Rio Claro Basquete na decisão, disputada numa série
melhor de três jogos,
em dezembro, a equipe sub-17 do Nosso
Clube conquistou o título da Série Ouro do
campeonato de 2017
da ARB (Associação Regional de Basquetebol). E ainda teve Telmo Santos Oliveira
eleito o melhor técnico da competição e
emplacou os atletas
Alexandre Agustinho
e Gabriel dos Santos
na Seleção de Ouro.

Judô
Atletas participam do Torneio Aberto de Limeira
Cinco atletas do Nosso
Clube participaram em dezembro do Torneio Aberto de
Judô, realizado no Ginásio Vô
Lucato. A competição reuniu
cerca de 250 judocas de várias academias e centros comunitários de Limeira. Os
nossoclubinos que estiveram
nas disputas foram Davi de
Lara Peruchi, Lucas Menezes
Peruchi, Caio de Lara Peruchi, Beatriz Israel Donegá e
Emanuely Helena Patrício. O
evento teve como objetivo
arrecadar mantimentos para
a entidade Cantinho do Vovô.
“No judô, temos o princípio
do ‘Jita Kyoei’, que é o ‘bem
estar físico e benefício mútuo’, ou seja, além de nos
sentirmos bem praticando o
judô, estamos beneficiando
outras pessoas arrecadando
mantimentos”, explicou o
professor nossoclubino, Leandro Mitsuo Takada.

Mais esportes
Tênis define campeões
O Departamento de Tênis do Nosso Clube definiu em
dezembro os campeões de todas as categorias do Ranking
de 2017. Na Feminino Adulto, o título ficou com Flávia
Biasioli, que venceu na final Beatriz Donatti. Na Juvenil
Masculino, João Pedro Rigo foi o campeão, tendo como
vice Felipe Aleixo. Na Infantil Masculino, o vencedor foi
Lucas Galassi; Felipe Barolo foi o segundo colocado. A
Adulto Chave B teve como campeão Rinaldo Jacon e como
vice Modesto Zovico. Na Adulto Chave A2, o campeão foi
Gustavo Ducatti e o vice, Paulo Lucato. Na Adulto Chave
A1, vitória na final de Rodrigo Milaré sobre Renato Barros.

Torneio arrecada doações
O Departamento de Tênis de Mesa realizou no dia 15
de dezembro o Torneio Natal Solidário. Além dos atletas
nossoclubinos, participaram os mesatenistas dos polos
de treinamento da parceria entre Nosso Clube e Prefeitura Limeira, situados nos bairros Cecap e Geada, e da
Apae Limeira. Com o evento, foram arrecadados 27 litros
de leite e dezenas de pacotes de bolacha para doação.

Snooker vence o Municipal

A equipe de snooker do Nosso Clube conquistou o título do Torneio Municipal Interclubes, que foi promovido no final de 2017. Também participaram da competição
o Gran São João, o Paulistano e a AABB. As equipes foram
formadas por nove jogadores, que mediram forças em
duelos individuais disputados em melhor de cinco partidas. Os nossoclubinos venceram todos os adversários e,
na final, realizada na AABB, bateram o Gran por 6 a 1. A
equipe foi formada por Émerson Woigt, Ricardo Gullo,
Derci Camargo, Milton, Willy, Erlei Medeiros, Tani, Mineiro e Osvaldo Viana.
Confira todas as notícias sobre os esportes nossoclubinos
no site www.nossoclube.com.br

