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Editorial

Juntos poderemos ainda muito mais
Wagner Morente

Por Fabiano Barollo Torres
Presidente do Nosso Clube

Q

uero, antes de tudo,
agradecer do fundo do
meu coração a todos aqui
presentes. Afinal, vocês
todos foram diretamente
responsáveis pelo sucesso que alcançamos em
2015, que foi, sem dúvida, um dos anos mais incríveis da minha vida.
Não fosse o empenho
de cada conselheiro, de
cada diretor, de cada funcionário nossoclubino,
não estaríamos aqui hoje
para celebrar o fim de um
mandato repleto de realizações, e o início de um
novo período em que muito mais há para ser feito.
Tenho certeza de que, em
2016, com a colaboração
de todos vocês, continuaremos a fazer do Nosso
Clube não só o maior,
mas também o melhor e
mais completo clube de
Limeira.
Peço licença, neste
momento, para fazer um
agradecimento especial à
minha família, à minha
esposa Luciana, ao meu
filho Giovane, aos meus
pais, que me apoiaram de
forma decisiva para que
eu fosse bem-sucedido na
missão de conduzir os ca-

minhos desta enorme instituição que se chama Nosso Clube. O tempo todo eles
estiveram do meu lado, me
apoiando nos momentos difíceis, comemorando as
conquistas e me incentivando para que meu ânimo,
minha disposição e minha
vontade de acertar estivessem sempre acima dos obstáculos.
Obstáculos que vocês todos, conselheiros, diretores
e funcionários, também me
ajudaram a ultrapassar. E
que, como vocês bem sabem, não foram poucos.
Juntos, fizemos uma administração para entrar na
história. Construímos novas dependências, revitalizamos outras tantas, promovemos eventos memoráveis, demos todo o suporte
para que nossas modalidades esportivas conquistassem brilhantes resultados.
Enfim, arregaçamos as

mangas e trabalhamos
duro para que o associado nossoclubino tenha
cada vez mais orgulho
deste Nosso Clube. Para
que aqui se sinta em
casa, se sinta realmente em família. Que tenha
opções para os mais variados gostos e idades.
Em resumo, para que
aqui se sinta feliz.
Feliz como me sinto
agora, por mais uma vez
ter a confiança de todos
vocês para seguir no comando desta instituição
gigante. Podem ter a certeza de que, juntos, poderemos ainda muito mais.
Juntos, vamos dar ainda
muitas alegrias para a
família nossoclubina.
Vamos realizar cada
vez mais, para que este
Nosso Clube esteja sempre entre os maiores do
nosso Brasil. Estaremos
juntos em mais um mandato, em mais um desafio, em mais uma jornada rumo ao sucesso.
Conto muito com a colaboração de todos vocês.
Vamos juntos fazer um
Nosso Clube cada vez
melhor! Muito obrigado!

Discurso proferido durante a
cerimônia de posse da Diretoria
Executiva para o mandato 2016

Achados e perdidos
Objetos que os associados eventualmente tenham perdido
nas dependências do clube podem ser resgatados no
almoxarifado, que fica ao lado da secretaria. A retirada deve
ser feita o mais breve possível, pois em janeiro os objetos
não reclamados serão destinados à doação. Mais informações podem ser obtidas diretamente no almoxarifado ou pelo
telefone 3404-8466, ramal 264.

Boas-vindas aos novos associados
Alex Roger Camargo Pirillo, Ana Luíza Gomes Helena, Ana Maria Dalfré, Cristian Fonseca Ribeiro, Danilo Natal, Eder Gomes Garcia, Edilaine Pinto Hergert,
Evilene do Nascimento Silva, Gisela de Aragão Umbuzeiro, Heloísa Cristina Maimone, Leandro Côrte Queiroz de Carvalho, Leonardo Krauss Roberto,
Marcelo Rigon, Natália Gutierrez, Rosana Aparecida Simões, Simone Vicente Silva, Tainá Carmella Porreca e Victor Krauss Roberto

Expediente
Jornal informativo do Nosso Clube
Av. Ana Carolina Levy, 325 - Limeira - SP
Fone: (19) 3404-8466
www.nossoclube.com.br

Presidente
Fabiano Barollo Torres
Jornalista Responsável
Marcos Paulino - MTB 23818
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Noite de Boteco tem
edição especial de Carnaval
Social

Animação será do grupo Pagode VIP, com participação de escola de samba

U

ma Noite de Boteco
Especial de Carnaval
vai abrir os dias de folia
de 2016 no Nosso Clube.
Marcado para o dia 30 de
janeiro, o evento vai
reunir a já tradicional
comida de boteco, pagode de primeira e escola de samba. Ou seja,
será imperdível para
quem já se prepara
para a época mais
esperada do ano
no Brasil. A noi-

te será realizada no conforto do Salão Social, com início marcado para as 21 horas. O som ao vivo ficará por
conta do requisitado grupo
Pagode VIP. O ponto alto pro-

mete ser a apresentação
da bateria da Escola de
Samba Estação Folia, que
fará uma participação
mais do que especial. Na
parte gastronômica, os
quitutes de boteco estarão sob a responsabilidade do Buffet Supremo. Reservas de
convites e mais informações na secretaria do clube
ou pelo telefone
3404-8466.

Brincadeiras de rua clássicas na Gincana de Férias
Muita diversão espera pelos pequenos nossoclubinos
em janeiro. Durante
duas semanas, eles
terão a oportunidade
de participar de brincadeiras clássicas de
rua, como ovo na colher,
corrida no saco, barramanteiga e muitas outras, além de atividades esportivas, dentro da Gincana de Férias Nosso Clube. Tudo com o monitoramento dos professores das escolinhas de
esportes do clube, e sem
nenhuma taxa.

As brincadeiras acontecerão de 11 a 15 e de 18 a
22 de janeiro, das 9 às 11
horas e das 14h30 às 17 horas. No período da manhã,
as atividades serão voltadas
para crianças de 4 a 7 anos.
À tarde, será a vez daquelas que têm entre
8 e 12 anos.
Não é necessária
inscrição prévia. Os
responsáveis devem
apenas levar as crianças, nos dias que desejarem, até o clube, onde assinarão um termo de responsabilidade.

Novidades no
Nosso Bar
Agora

em novas instalações, o Nosso Bar preparou
um cardápio especial, com
muitas novidades. Entre os
destaques, estão as várias
opções de cervejas, com
marcas artesanais e importadas, além das tradicionais.
Novos pratos para almoço e
jantar, lanches, porções e
salgados fritos e assados
oferecem uma variedade de
possibilidades para matar a
fome. Refrigerantes, sucos,
sorvetes e doces completam
o atrativo cardápio.
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Um novo bar, o Nosso Bar!
Administração

O

Nosso Bar, que ocupa
o local onde funcionava o antigo Bar da Bocha, foi
inaugurado no dia 12 de dezembro, como parte das comemorações dos 82 anos
de fundação do Nosso Clube, completados no dia 13.
As dependências foram
totalmente remodeladas,
ganhando mais espaço e

Agora, associados contam com muito mais conforto em dependências modernas
Fotos: Wagner Morente

acomodações e equipamentos modernos, que garantem conforto muito maior
aos associados.
Após a inauguração,
aconteceu a festa de aniversário, que contou com
apresentação do Grupo Reminiscências, além de brinquedos para as crianças,
bolo e pipoca.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Diretoria toma posse para mandato 2016
Administração

Fabiano Barollo Torres segue no comando do Nosso Clube durante mais um ano
Fotos: Wagner Morente

Nosso Coral,
tendo à frente o
maestro Rosivaldo

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

O

administrador de empresas Fabiano Barollo
Torres foi empossado pelo
Conselho Deliberativo do
Nosso Clube como presidente da Diretoria Executiva para o mandato 2016 em
cerimônia realizada na noite de 12 de dezembro. No
evento, que aconteceu no
Salão Social, também foram
apresentados os diretores
que acompanharão o presidente na condução do clube
entre janeiro e dezembro
deste ano.
Fabiano atua na diretoria nossoclubina desde
2009. Além de ocupar a presidência em 2015, já foi diretor de Vôlei e do Departamento Social. Durante seu
discurso de posse, ele se dirigiu aos diretores, conselheiros e funcionários:
“Juntos, fizemos uma administração para entrar na
história. Construímos novas dependências, revitalizamos outras tantas, promovemos eventos memoráveis, demos todo o suporte
para que nossas modalidades esportivas conquistassem brilhantes resultados.
Enfim, arregaçamos as
mangas e trabalhamos duro
para que o associado nossoclubino tenha cada vez
mais orgulho deste Nosso
Clube. Juntos, poderemos
ainda muito mais. Juntos,
vamos dar ainda muitas
alegrias para a família nossoclubina”.
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Uma nova turma de dançarinos
Social

U

m baile com jantar
marcou a formatura
das turmas de 2015 do curso de dança de salão ministrado pelo professor Alexandre Seregati no Nosso Clu-

Baile com animação da Banda Musical Show Classic marcou a formatura dos casais
be. O evento aconteceu no
dia 28 de novembro, no Salão Social. A animação foi
da Banda Musical Show
Classic. Confira alguns
momentos nesta página.

Fotos: Wagner Morente

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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A emocionante Cantata de Natal
Social

Noite teve apresentação dos grupos Vidart e Doce Canção e show da banda Rosa Mística
Fotos: Wagner Morente

Renato, Gianluca e
Pedro em Jabotical

O Nosso Clube
apoia esta causa!

C

omo parte das comemorações do aniversário
de 82 anos do Nosso Clube,
foi realizada uma emocionante Cantata de Natal
com corais de crianças no
dia 18 de dezembro. No Nosso Bar, apresentaram-se os
grupos Vidart e Doce Canção, num total de 35 cantores mirins. A programação
dessa noite contou ainda
com show da banda Rosa
Mística. Confira alguns
momentos nesta página.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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A visita do Papai Noel ao clube
Social

No dia 19 de dez
embro, Bom Velhinho fez a festa com a criançada para celebrar o Natal
dezembro,
Fotos: Wagner Morente

Equipe mirim em
Ribeirão Preto

N

o dia 19 de dezembro,
aconteceu um evento
inédito no Nosso Clube: a
chegada do Papai Noel.
Essa festa especialmente
voltada às crianças teve
balas e pipoca, brinquedos
e brincadeiras para celebrar a chegada do Natal. E,
claro, muitas fotos com o
Bom Velhinho. Confira alguns momentos nesta página.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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O Mundo Encantado das Princesas
GR

Festival de Encerramento reuniu cerca de 70 ginastas no Ginásio Dr. Waldomiro
Fotos: Wagner Morente

O

Nosso Clube realizou
no dia 4 de dezembro o
Festival de Encerramento
das atividades de 2015 da
ginástica rítmica. Cerca de
70 ginastas, de 4 a 16 anos,
apresentaram aos seus familiares e convidados o resultado das aulas e treinos
a que se dedicaram no ano.
O evento aconteceu no Ginásio Dr. Waldomiro Francisco. O tema foi Nosso
Mundo Encantado, com
cada turma representando
uma princesa da Disney.
Confira alguns momentos
nesta página.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Clube é campeão absoluto em Rio Claro
Xadrez

O

Nosso Clube ficou com
as duas primeiras colocações da categoria Absoluto do 7º Torneio Aberto de
Xadrez de Rio Claro, válido
como 10ª etapa da Copa Xadrez Rápido 2015, que aconteceu no dia 29 de novembro. A competição contou
com a participação de 45
enxadristas.
Araras, Americana,
Campinas, Limeira, Mogi
Guaçu, Mogi Mirim, Iracemápolis, Paulínia, Rio Claro, Santa Bárbara D’Oeste,
Santa Gertrudes e Vinhedo

7º Torneio Aberto daquela cidade reuniu enxadristas de várias cidades da região
foram algumas das cidades
representadas no evento.
O grande campeão foi o
nossoclubino Alessandro
Batezelli, único a somar 5,5
pontos, terminando o torneio de forma invicta. Pela
ótima participação na disputa, além do troféu de campeão, ele recebeu também
o Troféu Destaque da competição. Vitor Nolasco, com
5,0 pontos, foi o vice-campeão. Amálio Coelho Brienza, também do Nosso Clube,
ficou com a 7ª posição.
Outro destaque nosso-

Fotos: Divulgação

clubino foi Arthur Arantes,
que se sagrou campeão na
categoria sub-12, seguido
pelo vice-campeão João Vitor Guedes.
No Veterano, José Romero terminou na 6ª posição. Também defenderam o
Nosso Clube Cristiano Carlos Contato, Paulo Arantes e
Felipe Gabriel Marino, na
categoria Absoluto, e Gabriel
Silva, na categoria sub-14.
Com esses resultados, a
equipe classificou seis enxadristas para a Grande Final de 2015.

Alessandro
(à esq.)
durante o
torneio

Bocha

Campeonato Interno Masculino define os campeões

Finalistas da
competição

O trio formado por Pedro
Rolisolla, João Denadai e
Brás se sagrou campeão do
Campeonato Interno Masculino de Bocha do Nosso
Clube, encerrado no dia 3
de dezembro.
A competição, iniciada
em agosto, contou com a
participação de 12 equipes.
Na 1ª fase, todas se enfrentaram. Os oito primeiros colocados se classificaram
para a 2ª fase, na qual aconteceram os mata-matas.
Na decisão do título, os campeões venceram o trio Zelão
Portioli, Joaquim Mendes e
Giordano.

METROPOLITANO - Pelo
Campeonato Metropolitano,
realizado pela Liga Campineira de Bocha, a equipe
nossoclubina, caçula da
competição, terminou a
fase de classificação em 13º
lugar, conquistando o direito de disputar a repescagem. Nessa fase, venceu a
equipe de Bragança Paulista por 3 a 2. O Nosso Clube
acabou eliminado pela Vila
Marieta, de Campinas.
O campeonato terminou
no dia 5 de dezembro, consagrando a equipe de Valinhos
como campeã. Rio Claro ficou
com o vice-campeonato.
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Equipe na Copa SP

Máster

Natação

A
O Tênis Clube Campinas sediou no dia 5 de dezembro seu
22º Torneio de Natação Máster, que reuniu 574 atletas de
46 equipes. A competição fez parte do Circuito Unami (União
da Natação Máster do Interior). Representada por 43 nadadores, a equipe Limeira Máster (Nosso Clube e Limeira
Clube) realizou uma excelente prova, concluindo sua participação na 3ª colocação geral. A equipe masculina, a exemplo de todas as outras etapas do Circuito Unami de 2015,
conseguiu um lugar no pódio, terminando em 3º lugar. As
mulheres também foram muito bem e finalizaram a disputa
na 4ª colocação. 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.

equipe Nosso Clube/
Sesi teve uma ótima
participação na 9ª Copa São
Paulo de Natação de Verão,
realizada entre os dias 4 e
6 de dezembro, em Guaratinguetá. Seus 30 atletas
na disputa conquistaram
12 medalhas, sendo 3 de
ouro, 6 de prata e 3 de bronze, terminando na 14ª colocação geral. No total, a competição reuniu 795 nadadores de 57 entidades.
O comando foi da técnica Eliane Altemari e da auxiliar Flávia Benevenuto. A
equipe Nosso Clube/Sesi
tem patrocínio do Colégio
Objetivo.

Competição foi realizada em Guaratinguetá
Fotos: Divulgação

Equipe na
competição

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

Judô

Alunos das categorias infantil e juvenil recebem novas faixas
Professor
Leandro e
seus atletas

A Cerimônia de Graduação

dos alunos das turmas das
categorias infantil e juvenil
do judô do Nosso Clube foi
realizada no dia 12 de dezembro. Ao todo, 23 judocas
foram contemplados com
novas faixas. Foi uma recompensa após um ano de

aprendizagem, que culminou com avaliações teórica
e prática realizadas em outubro. Durante a cerimônia, eles ficaram sabendo o
resultado desses exames.
Os alunos Pedro Rossi
Gonçalves, Giancarlo Bello
Filho e Gabriel Zaros Mu-

terle receberam o prêmio
de destaque de 2015 pelo
empenho e dedicação durante os treinamentos.
“Essa premiação é um estímulo para todos continuarem se dedicando aos treinos”, explicou o professor
Leandro Mitsuo Takada.

conferidos no site
Os nomes dos judocas e suas novas faixas podem ser
www.nossoclube.com.br, seção Notícias
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Mash fica com o título da Série A1
Futebol

Na final, campeões venceram o GF Brutus na prorrogação, em partida emocionante
Fotos: Divulgação

Mash comemora
com troféu da A1

Pró Metal
é campeão
do Máster
O Pró Metal precisou dos
pênaltis para vencer o Mamute na decisão do Campeonato de Futebol Máster
do Nosso Clube do 2º semestre de 2015, realizada
em 9 de dezembro. Após
empate em 2 a 2 no tempo
normal, os campeões conseguiram fazer 4 a 3 na disputa de penalidades para ficar com o troféu, ambicionado pelas nove equipes
que iniciaram a competição,
em agosto.
Nas semifinais, o Mamute havia passado pelo
Dario Romeu Seguros/Zetti
Galvânica, enquanto o Pró
Metal deixara para trás o
Empório Toner e Tinta. Na
disputa pelo terceiro lugar,
o Empório fez 2 a 1 no
Dario/Zetti.
Puderam participar do
campeonato associados
nascidos até 1975. Eles foram divididos nos nove times que se enfrentaram na
1ª fase. Além dos semifinalistas, também disputaram
a competição Ômega Software, Casa da Manicure e
do Cabeleireiro, Recanto
Árabe, Peixe Prego e Pedra Nobre/Auto Peças Motorista.
Durval Fadel ajudou o
Pró Metal a ser campeão
marcando 27 gols, número
que lhe rendeu a artilharia
do campeonato. O goleiro
menos vazado foi Ricardo
Spagnol, que sofreu 31 gols.

Sharks foi o
melhor da A2

N

uma partida emocionante, decidida apenas
na prorrogação, o Mash ficou com o título do Campeonato de Futebol da Série A1
2015 do Nosso Clube ao
vencer o GF Brutus. A final
aconteceu no dia 5 de dezembro.
No tempo normal, empate em 3 a 3. Com o período
extra, os campeões conseguiram fechar o placar em
5 a 4 para levantar a taça.
O artilheiro da competição
foi Matheus Martins, do
Pekos, que anotou 25 gols.
O goleiro menos vazado foi
Diego Martins Trinetta, do
GF Brutus, com 30 gols sofridos.

A final repetiu a decisão
do Torneio José Octávio
Bürger de Futebol deste
ano, em junho, quando o
Mash também levou a melhor. Nas semifinais da A1,
o Mash havia vencido o Espaço Olímpico por 2 a 1, enquanto o GF Brutus batera
o Giranda por 5 a 4.
A competição contou
com a participação de 12
equipes. Zogbi, Dario Romeu B, Hesbollah e Good’s
não passaram da primeira
fase, quando todos se enfrentaram. Além dos semifinalistas, chegaram às
quartas de final Dadona,
Pekos, Camisa 10 e Dario
Romeu A.

Confira a galeria de fotos da decisão da
Série A1 no site www.nossoclube.com.br

Em decisão na
prorrogação, Sharks
vence a Série A2
Pró Metal,
vencedor
do Máster

O Campeonato de Futebol
da Série A2 2015 do Nosso
Clube chegou ao fim no dia
12 de dezembro, quando
Globetrotters e Sharks se
enfrentaram pelo título.
Em jogo bastante disputado, o placar apontou 3 a 3
ao final do tempo normal. Na
prorrogação, mostrando melhor preparo físico, o Sharks
conseguiu fazer 3 gols para
levantar o troféu de campeão. Além disso, o time
também pôde comemorar
por ter o artilheiro da competição, Bruno Zovico, que
anotou 28 gols, e o melhor
goleiro, Francisco de Castro,
que sofreu 27 tentos.

Nas semifinais, o Sharks havia goleado o Montezuma por 9 a 0, enquanto o
Globetrotters fizera 6 a 0 no
UPA. Os dois finalistas garantiram vagas para a Série A1 de 2016. Na preliminar da final, aconteceu a
disputa pelo terceiro lugar,
quando o Montezuma derrotou o UPA por 4 a 1.
Além dessas equipes,
também participaram da
competição, iniciada em
agosto, Rumo a Tóquio e
Peixe Prego. Na primeira
fase, todas se enfrentaram
em turno e returno e as
quatro melhores passaram
às semifinais.

