Vamos
nos mexer
em 2019!
Janeiro é o mês em que
tradicionalmente renovamos nossos compromissos
para o ano que começa. Entre eles, para quem não
costuma praticar uma atividade física com regularidade, sempre está sair do sedentarismo. É uma excelente decisão! Mas que só vai
trazer benefícios de verdade se sair do papel para se
tornar realidade. Para os
associados do Nosso Clube,
fica ainda mais difícil arrumar uma desculpa para não
se exercitar. Opções não faltam, para todas as idades e
todos os gostos. Equipamentos também não. No
nosso site e na nossa página do Facebook, é possível
conferir os dias e horários
de todas as modalidades
que o Nosso Clube oferece. E que podem ser praticadas em dois ginásios
poliesportivos, num parque
aquático completo, numa
academia moderna e confortável, em dois campos de
futebol, em canchas de
bochas, em salas de jogos,
de lutas e ginástica... E então, vamos aproveitar tudo
isso em 2019?

Tributo ao Pink Floyd
Fotos: Wagner Morente

O Nosso Clube recebeu
no dia 1º de dezembro um
show da banda Pulse, que
prestou um tributo ao Pink
Floyd. Formado por Lourenço Milani (vocal e guitarra), Murilo Aranha (guitarra solo e vocal), Paulo Zanella (baixo e vocal), Gustavo Piccoli (teclados) e Jeceney Barbado (bateria), o
quinteto interpretou de
maneira impecável grandes clássicos do grupo inglês para um Salão Social
lotado. Ao final, a Pulse foi
muito aplaudida e recebeu
inúmeros elogios por sua
incrível performance.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Superférias
agitam a
criançada
Serão duas semanas de muita
diversão em janeiro no clube
As crianças terão duas
semanas de bastante diversão em janeiro no Nosso Clube. As Super Férias
2019 vão trazer muitas
atrações, incluindo esportes, jogos pré-desportivos,
recreação, atividades coletivas, gincanas, brincadeiras na piscina e muito
mais. Tudo com o acompanhamento de monitores
da Recriando.
As atividades acontecerão de 14 a 18 e de 21 a
25 de janeiro, das 13h30

às 17h30. Entrada a partir
das 13 horas, exclusivamente pelo Salão Social.
Haverá turmas para duas
faixas etárias, de 4 a 6
anos e de 7 a 12 anos, com
um cronograma específico para cada uma delas.
As inscrições, com lanche
incluso, podem ser feitas
com desconto até 10 de
janeiro, tanto para associados quanto para não
sócios. Valores e outras
informações na secretaria
do clube.

Clube comemora os 85 anos
Programação especial foi realizada para celebrar o aniversário nossoclubino
Fotos: Wagner Morente/Erica Samara

O Nosso Clube comemorou no dia 8 de dezembro
seus 85 anos de fundação
com uma programação especial. Pela manhã, o padre João
Delmiglio celebrou uma Missa em Ação de Graças no salão da Chácara Medina, com
acompanhamento do Nosso
Coral. Em seguida, foi servido café da manhã no solário
e então teve o “Parabéns Pra
Você” com a distribuição de
bolo para os associados. Depois, teve show com a banda
Kalu In Trâmite, junto às piscinas. Para as crianças, teve
muita pipoca.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Bar que serve as
piscinas está sendo
totalmente remodelado

Empossados novos diretores
Empresário Sérgio Ricardo Boni comandará a Diretoria Executiva do Nosso Clube em 2019
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O Conselho Deliberativo
do Nosso Clube elegeu, em
assembleia, o empresário
Sérgio Ricardo Boni como
novo presidente da Diretoria
Executiva. No dia 7 de novembro, em cerimônia que
aconteceu no Salão Social,
ele tomou posse para assumir a condução da administração nossoclubina no ano
de 2019. Sérgio é casado com
Milene Cristiane Paschoaleto Boni e pai de Lui Paschoaleto Boni. Ele já ocupou o
cargo de diretor de Patrimônio e na última gestão foi o
1º vice-presidente. Na cerimônia de posse, o presidente apresentou os demais
membros que o acompanharão na diretoria durante o
mandato de 2019.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

“Bailinho”: uma
edição especial
Casais se vestiram de vermelho e branco
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As Nossas Terças do Nosso
Clube tiveram uma edição
especial em dezembro, encerrando as atividades de
2018. O Baile do Vermelho e
Branco aconteceu no dia 11 ,
no Salão Social. A animação
foi da banda Homens de Preto, que esbanjou alegria com
seu repertório cheio de forró, samba, boleros, mambos,
chá-chá-chá e outros ritmos.
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 e Salsa
Nosso Bar oferece um cardápio bem diversificado, com
vários tipos de bebidas e porções.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Papai Noel traz
clima de Natal
O Papai Noel fez sua tradicional visita ao Nosso Clube no dia 15 de dezembro.
Ele passeou pelas dependências nossoclubinas, trazendo o clima do Natal, com
a distribuição de balas para
as crianças. O Papai Noel
também tirou fotos com os
pequeninos. Foi um evento
para toda a família que abriu
as comemorações da data.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Ótima campanha da Limeira Máster: 82 medalhas
Campeã no feminino e vice
no masculino, na categoria
Principal. Assim foi o desempenho da equipe Limeira
Máster/Alman (Nosso Clube e
Limeira Clube) na 9ª Copa
Gran São João de Natação
Máster, realizada no dia 24 de
novembro. A competição
contou com a participação de
552 atletas de 34 equipes. Os
limeirenses estiveram presentes com 56 nadadores, que
conquistaram 82 medalhas,
sendo 25 de ouro, 23 de prata
e 34 de bronze. Os limeirenses tiveram comando dos técnicos William Nascimento,
Murilo Lima, Beatriz Arcaro e
Kako. A Limeira Máster/Alman conta com apoio da Prefeitura Municipal de Limeira,
Limeira Clube e Nosso Clube.

PAULISTA PETIZ - Representada por sete nadadores, a equipe
Nosso Clube/SESI teve bom desempenho no Campeonato
Paulista Petiz de Verão – 26º Troféu José do Carmo Neves, que
aconteceu entre 30 de novembro e 2 de dezembro na Arena
ABDA, em Bauru. A competição reuniu 456 dos melhores atletas da categoria do Estado, que defenderam 44 entidades.

Equipe dá
show na
Super Copa
Nossoclubinos ficaram com a
3ª colocação entre 59 entidades
Fotos: Divulgação

PAULISTA INFANTIL - Cinco
atletas da equipe Nosso Clube/SESI estiveram no Campeonato Paulista Infantil de
Verão, que aconteceu entre
7 e 9 de dezembro, no Itaguará Country Clube, em Guaratinguetá. Estiveram presentes os 447 atletas de melhor
desempenho da categoria
neste ano no Estado, representando 49 entidades.
TRIATHLON - A equipe Nosso Clube/SESI participou da
etapa final da Liga SESI de
Triathlon, no dia 25 de novembro, em Cubatão, que
reuniu os melhores atletas
do Estado. Os seis nossoclubinos, sob comando do técnico William Nascimento,
conseguiram ótimos resultados. Foram duas medalhas de ouro e duas de prata. A equipe foi composta por
Raul Massaro, Luís Filipe Guerra, Giovana Dias, Vitor Hugo
Boraschi, João Paulo Martins
e Gustavo dos Santos.

A equipe Nosso Clube/SESI, que conta com apoio de
Colégio Acadêmico e Engep,
realizou uma campanha excelente na Super Copa São
Paulo de Verão Para Nadadores Vinculados, que reuniu
1.078 atletas na Associação
Esportiva Mocoquense, em
Mococa, entre os dias 14 e 16

de dezembro. Os nossoclubinos conquistaram 29 medalhas (14 de ouro, 6 de prata e
9 de bronze) e terminaram na
3ª colocação geral entre as 59
entidades participantes.
A equipe Nosso Clube/
SESI teve comando das técnicas Eliane Altemari e Erika
Botelho.
Divulgação

Nossoclubinos na Ultramaratona
O Running Club, grupo de corrida do Nosso Clube, participou da Ultramaratona de Revezamento Bertioga-Maresias,
em São Sebastião. A prova teve distância de 75km. Os
nossoclubinos participaram da modalidade octeto, com os
oito atletas percorrendo distâncias entre 6km e 15km. Fizeram parte da equipe os corredores Tatiana Degan Grotta,
Evilene Nascimento, Mariana Calsa, Jesiane Silva Teixeira,
Renata Camussi Batistella, Antônio Euphrosino, Nicolas
Fernandes e Eraldo Batistella, além de Warley Grotta Júnior
e Fabrízio Teixeira no apoio. O grupo terminou na 38ª colocação entre as 90 equipes participantes.

Mais esportes
Judocas recebem novas faixas

Astros e estrelas da música
Fotos: Wagner Morente

O tradicional Festival de
Ginástica do Nosso Clube,
que encerra as atividades
anuais da modalidade,
teve como tema de 2018
“Astros e Estrelas da Música”. O evento aconteceu no
dia 8 de dezembro, no Ginásio Dr. Waldomiro Francisco. Participaram 120
atletas de ginástica artística e ginástica rítmica da
escolinha e 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 de Limeira. Ao todo, foram 14 apresentações, que homenagearam expoentes da música
nacional e internacional.
Ente eles, Sandy e Júnior,
Elvis Presley, Justin Bieber,
Bruno Mars, Amy Winehouse, Lady Gaga, Anitta,
Madonna e Ivete Sangalo.
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Nossoclubinos
em Piracicaba

Um total de 21 alunos das turmas infantil e juvenil da
escolinha de judô do Nosso Clube participou, no dia 29
de novembro, da Cerimônia de Graduação, realizada no
salão da Chácara Medina. O exame é dividido em prova
teórica e prática e os alunos são avaliados de acordo com
a graduação e a faixa etária. Segundo o professor Leandro Takada, os alunos são avaliados constantemente pela
participação, dedicação, desempenho e frequência nas
aulas. Pyetro Silva de Brito, Pedro Henrique Covre Terence, Gustavo Naidhig e Beatriz Israel Donegá receberam o prêmio de Destaque do Ano. A premiação dos destaques do ano é uma forma de incentivar os alunos a se
dedicarem e darem continuidade aos treinos. “A Cerimônia de Graduação é um momento especial, pois é nele que
temos a oportunidade de apresentar aos pais o trabalho
que foi realizado durante o ano todo e, com certeza, é o
momento mais aguardado pelos alunos”, diz Leandro.

O Ginásio 2 do Nosso Clube recebeu um Festival de
Futsal no dia 30 de novembro. O evento teve a participação de aproximadamente 40 crianças, com idades entre 5
e 12 anos, que participam da escolinha nossoclubina. Os
participantes foram divididos em quatro times, que jogaram entre si, sem a preocupação com classificação. Ao
final, os professores Daniel e Carlos André premiaram
todos os pequenos atletas com medalhas. As aulas de
futsal no Nosso Clube acontecem às quartas e sextas, das
8 horas às 9h30 (8 a 10 anos), das 9h30 às 11 horas (5 a 7
anos), das 14 horas às 15h30 (8 a 12 anos) e das 15h30 às
17 horas (13 e 14 anos).
Confira todas as notícias sobre os esportes nossoclubinos
no site www.nossoclube.com.br

Divulgação

Festival da escolinha de futsal

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

