Cheios de
energia
em 2018
Em dezembro, o Nosso
Clube completou seus 84
anos de fundação com uma
agenda repleta de atividades, como os associados podem comprovar nas páginas
desta edição do Nosso Boletim. Não faltaram opções
sociais e esportivas para que
o nossoclubino se lembrasse, em mais um aniversário,
como temos um clube dinâmico, dono de uma estrutura que desperta admiração
em todo o Estado. Cabe aqui
um elogio em especial aos
nossos esportistas, de todas
as idades, que vêm brilhando nas quadras, campos e
piscinas paulistas, como é
possível verificar nas páginas 6, 7 e 8. E, se chegamos
ao final de 2017 cheios de
energia, não vamos deixar o
pique cair em 2018. Iniciaremos o ano com um calendário bem recheado. Vale destacar, entre tantas atrações,
o Som 40 Graus, que promete agitar nossas piscinas
neste janeiro. O Recanto
Musical e as Nossas Terças
estão caprichados e vão movimentar muito o clube neste mês em que os esportes
descansam. Vem pro Nosso!

Muita diversão nas
Super Férias 2018
Muita diversão espera pelas crianças em janeiro no
Nosso Clube. As Super Férias 2018 vão trazer diversas
atrações, incluindo esportes,
recreação, gincanas, oficinas,
atividades na piscina, jogos
pré-desportivos e muito
mais. Tudo com o acompanhamento de monitores.
As atividades acontecerão

de 15 a 19 e de 22 a 26 de janeiro, das 14 às 18 horas. Haverá turmas para duas faixas
etárias, de 4 a 6 anos e de 7 a
12 anos.
As inscrições podem ser
feitas com desconto até 10
de janeiro, tanto para associados quanto para não sócios. Valores e outras informações na secretaria do clube.

Associados devem
atualizar cadastro
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 liberação das catracas das portari-

as. A atualização vem sendo
feita desde 1º de novembro.
A partir de janeiro, conforme cronograma abaixo, as
carteirinhas e biometria que
não forem atualizadas deixarão de ser aceitas. 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: 31 de janeiro
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

Som 40
Graus agita
piscinas
Bandas de vários ritmos
nos sábados de janeiro
Não vai faltar animação no verão do Nosso Clube. Em janeiro, acontece mais uma
edição do Som 40 Graus, que levará muita
música ao vivo para as piscinas. Aos sábados à tarde, sempre com início às 15h30,
bandas de vários ritmos vão ocupar o palco
montado no solário para tornar o ambiente ainda mais alegre.
Na estreia, no dia 6 de janeiro, a atração
convidada é o grupo Pagodeando, com seu
repertório repleto de clássicos do samba.
No dia 13, será a vez do Duo na Veia agitar
com sua seleção bem eclética. O pop rock
de Zacca Voice será o responsável pela animação do dia 20. E, para fechar o Som 40
Graus em grande estilo, o dia 27 terá todo o
balanço da banda Kalu in Trâmite. Ou seja,
diversão para todos os gostos.

Uma grande festa
de aniversário

Muita alegria com
o Papai Noel
O Papai Noel chegou ao
Nosso Clube no dia 16 de
dezembro e foi recebido
com muita festa pela criançada. Ele tirou fotos com os
pequenos nossoclubinos,
que ganharam balas e pipoca. Depois, a animação seguiu com o som ao vivo da
banda Samba da Roça.

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

Fotos: Wagner Morente

O Nosso Clube realizou
uma grande festa para comemorar seus 84 anos de fundação no dia 9 de dezembro.
A programação teve início
com uma Missa em Ação de
Graças celebrada pelo padre
João Delmiglio no salão da
Chácara Medina, com participação do Nosso Coral. Em
seguida, houve uma apresentação da Banda Marcial
Senai Luiz Varga. Depois,
aconteceram as atividades
nas piscinas, com brinquedos
para as crianças e distribuição de pipoca, algodão doce,
sorvete e refrigerante, além
do bolo de aniversário. A animação musical ficou por conta do DJ Freeway.

Fotos: Wagner Morente

Muitas atrações marcaram os 84 anos do Nosso Clube

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

Fotos: Wagner Morente

O arquiteto e urbanista
Marcelo Luís Negrucci tomou posse como presidente da Diretoria Executiva do
Nosso Clube para o mandato de 2018 em cerimônia
que aconteceu no dia 15 de
dezembro, na La Chouette.
Na solenidade, ele apresentou os demais membros
que o acompanharão na diretoria neste ano.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Curso de dança
forma nova turma
Alunos receberam certificados durante baile
Fotos: Wagner Morente

Diretoria toma
posse para 2018

O curso de dança de salão
ministrado pelo professor
Alexandre Seregati no segundo semestre de 2017 foi
encerrado com a entrega dos
certificados aos alunos no já
tradicional Baile de Formatura, que aconteceu no dia 25
de novembro. O evento foi
realizado no Salão Social e
contou com animação da Orquestra Oscar Guzella, além
de um jantar pilotado pelo
Buffet Bonatchellos.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Show das atletas
em festival da GR
Evento promoveu uma Convenção das Super-heroínas
Fotos: Wagner Morente

Mais uma edição do Festival de Ginástica Rítmica encerrou as atividades de 2017
da modalidade no Nosso
Clube. Para fechar o ano com
chave de ouro, as ginastas
com idades entre 4 e 15 anos
promoveram uma Convenção das Super-heroínas no
dia 2 de dezembro, no Ginásio Dr. Waldomiro Francisco.
Para o evento, as professoras Bruna Antônio e Thais Di
Cavallotti e a estagiária Jady
Maximo organizaram oito
coreografias, com os temas
Os Incríveis, As Meninas Super Poderosas, X-Men, Mulher Gato, Três Espiãs Demais,
She-Ra, Quarteto Fantástico
e Mulher Maravilha.

Ballet: um grande
espetáculo
As alunas de ballet do Nosso Clube fizeram uma belíssima
apresentação no Teatro Vitória nos dias 5 e 6 de dezembro.
“O evento mostrou todo o processo de aprendizagem e
evolução das crianças nas aulas e teve sucesso de público.
De acordo com a diretora do espetáculo e professora da
modalidade no clube, Daniela Alonso, o ballet de final de
ano é o grande evento da escola. É o momento em que os
alunos mostram aos pais e à comunidade tudo o que aprenderam durante o ano letivo. As inscrições para 2018 já estão abertas e devem ser feitas na secretaria.
Fotos: Paula Caldas

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

Final de semana tem almoço no bar da piscina
Os sábados e domingos
nas piscinas do Nosso Clube
têm mais uma atração para
os associados. O Cebola e
Salsa, concessionário dos bares do clube, está oferecendo almoço self-service no
solário todos os finais de semana, das 12 às 15 horas. No

cardápio, arroz, feijão, vários tipos de salada, massas,
guarnições e pelo menos
duas opções de carnes. Diversas marcas de cerveja,
caipirinha, refrigerantes, sucos e sorvetes também estão entre os itens disponíveis no bar.

Mais esportes

Judô

Fotos: Divulgação

Tênis de Mesa em Votorantim

Judocas nossoclubinos recebem novas faixas
A equipe de tênis de mesa do Nosso Clube/Prefeitura
de Limeira participou em 26 de novembro da 9ª etapa do
Torneio da Liga Metropolitana, em Votorantim. A competição contou com cerca de 150 atletas de todo Estado. Na
categoria pré-mirim, Bruno de Luca foi 5º colocado e Enrico
Gazoto e Filipe Leite ficaram em 9º. Na infanto-juvenil,
Gabriel Mineto ficou com o 5º lugar e Daniel Fernandes
foi o 9º. Também participaram Kevin Hiraki, Julia Forster,
Isabella Sthal, Nicolas Leme e Rafael Moura.

O Nosso Clube realizou em 30 de novembro a Cerimônia de Graduação dos alunos das
turmas infantil e juvenil do judô. O evento aconteceu no salão da Chácara Medina, com a
passagem de faixa de todos os que tiveram bom desempenho no Exame de Graduação,
aplicado em setembro. Segundo o professor Leandro Mitsuo Takada, o exame é dividido em
provas teórica e prática e os alunos são avaliados de acordo com a graduação e a faixa etária.
Ao todo, 39 alunos foram contemplados com novas faixas, na presença de seus familiares.

Natação

Vice-campeão no Corinthians
A equipe de natação Nosso Clube/Sesi foi vice-campeã
na categoria Petiz 2 feminina no Campeonato Paulista
Petiz de Verão – 25º Troféu José do Carmo Neves (Zequinha), que aconteceu entre 24 e 26 de novembro, no
Corinthians, em São Paulo. A competição reuniu o número recorde de 439 dos melhores nadadores da categoria
do Estado, representando 36 entidades. Os nossoclubinos
participaram com seis atletas.

Nadadores no Paulista Infantil
Quatro atletas representaram a equipe Nosso Clube/
Sesi no Campeonato Paulista Infantil de Verão de Natação – 15º Troféu Major Sylvio de Magalhães Padilha, que
aconteceu entre 1º e 3 de dezembro, no Clube Internacional de Regatas, em Santos. A competição contou com
373 nadadores da categoria do Estado, num total de 46
entidades que estiveram nas disputas.
Confira todas as notícias sobre os esportes nossoclubinos
no site www.nossoclube.com.br

Ótimos resultados na Super Copa São Paulo
Representada por 29 atletas, a equipe Nosso Clube/Sesi conseguiu ótimos resultados na
Super Copa São Paulo de Verão para Nadadores Vinculados, que foi realizada entre 8 e 10 de
dezembro, na Arena ABDA, em Bauru. A competição reuniu 1.200 nadadores de 66 entidades
de todo o Estado de São Paulo. Os nossoclubinos conquistaram 28 medalhas, sendo 7 de ouro,
10 de prata e 11 de bronze, além de várias outras excelentes colocações, terminando em 9º
lugar no quadro geral. O comando técnico foi de Eliane Altemari e Flávia Benevenuto. A equipe
Nosso Clube/Sesi tem apoio de Colégio Acadêmico e Engep.

Basquete
Sub-22 é prata nos Jogos Abertos do Interior
Fotos: Divulgação

A equipe sub-22 do
Nosso Clube conquistou
uma medalha de prata
para Limeira no basquete
da 81ª edição dos Jogos
Abertos do Interior, que
foi realizada de 17 a 26 de
novembro em cinco cidades do Grande ABC: São
Bernardo, Santo André,
São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires. Em cinco jogos, os comandados do
técnico Telmo Santos Oliveira conseguiram quatro
vitórias pela 2ª Divisão,
para atletas até 21 anos. A
única derrota foi para Santo André, que sediou a
modalidade, na decisão
do título. O basquete do
Nosso Clube tem apoio de
Café Kühl, Medical e Prefeitura de Limeira.

Futebol

Mash,
campeão da
Série A1

Campeonatos conhecem seus campeões
Os campeonatos de futebol de 2017 do Nosso Clube conheceram seus campeões nos dias
9 e 10 de dezembro. Na final da Série A2, o Aloha não tomou conhecimento da Padaria Nova
Paulista e goleou por 10 a 1. Na decisão da Série A1, o Mash venceu o Camisa 10 por 4 a 2. A
final do Máster do 2º semestre teve a vitória do Muito Mais Pneus/Recco Auto Center sobre
o Recanto Árabe por 3 a 0.

Mais esportes
Time fica com título da ARB
O time sub-22 do Nosso Clube se sagrou campeão, de
forma invicta, do campeonato de 2017 da ARB (Associação Regional de Basquetebol). Na decisão, contra Americana, foram duas vitórias. Além do título, a equipe conquistou prêmios individuais. Telmo foi eleito o melhor
técnico da competição e Thiago de Paula foi o jogador
destaque do campeonato. Guilherme Molina, Gabriel
Hussinin e Alexandre Ludwig Agustinho integraram a Seleção de Ouro.

1º no Regional; 2º no Estadual
A equipe sub-14 do Nosso Clube também ficou com o
título da ARB. O adversário na decisão foi Rio Claro. O
time ainda se sagrou vice-campeão na Final do Estado,
realizada no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Com
duas vitórias, sobre Mauá, por 62 a 55, e sobre o Clube de
Campo de Rio Claro, por 66 a 42, os nossoclubinos chegaram à final da competição, contra os anfitriões. Na decisão, vitória dos paulistanos por 59 a 52.

Escolinha de futebol faz bonito

As equipes da escolinha de futebol do Nosso Clube
tiveram um excelente desempenho na 1ª Copa Regional
de Futebol Society, realizada em Araras, que reuniu times de várias cidades da região. Na categoria sub-7, os
nossoclubinos ficaram com o título após vencerem o Chute
Inicial/Corinthians, de Araras, na final, por 5 a 3. Na sub8, sagraram-se vice-campeões. Na decisão, vitória dos
ararenses por 7 a 3. A equipe sub-9 foi 5ª colocada. O
técnico Bira disse que objetivo é participar da Liga Municipal em 2018, nas categorias sub-9 e sub-11.
Confira todas as notícias sobre os esportes nossoclubinos
no site www.nossoclube.com.br

