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Superférias!

Editorial

A gente
não para!

A

tenção, nossoclubino: pegue a sua
agenda e anote, para não
esquecer de nada. Afinal
de contas, são tantas opções para você e sua família neste mês, que é
bom marcar tudo. Para as
crianças? Teremos as
Super Férias, que oferecerão duas semanas de
muita diversão. Jovens?
Mais uma edição da
Friday Young, com animação total do DJ Freeway num ambiente saudável e seguro. Gosta de
samba? Então não perca
a 2ª Feijoada do Nosso
Clube com a banda Sambahia. Seu negócio é
rock? Serão duas noites
especiais para você em
julho. Aprecia uma tradicional paella? Garanta seu convite para o
jantar que está sendo
promovido pelo Departamento de Bocha. E para
não dizer que nosso ano
está começando agora,
confira nesta edição as
fotos dos eventos que
aconteceram nas últimas semanas. O Nosso
Clube não para!

Infantil

A

Haverá brincadeiras, esportes e muito mais

s férias de julho serão
de muita diversão no
Nosso Clube. Em mais
uma edição, as Superférias vão oferecer brincadeiras, esportes, gincanas, oficinas e muito
mais, tudo com o acompanhamento de monitores
especializados. Serão
duas semanas de atividades: de 11 a 15 e de 18 a
22 de julho, sempre das 14
às 18 horas. Podem parti-

cipar crianças de 4 a 12
anos, inclusive não sócias,
que serão divididas em
duas turmas, de acordo
com a idade. Para cada
uma delas, haverá atividades condizentes com suas
respectivas faixas etárias.
É possível optar por participar de toda a programação,
de apenas uma semana ou
de somente um dia.

Para quem se inscrever até o dia 9 de julho, haverá desconto na taxa, que
inclui lanche. Associados
pagam R$ 75,00 para uma
semana, R$ 125,00 para
duas e R$ 20,00 a diária.
Para não sócios, que precisam de apresentação,
esses valores são de, respectivamente, R$ 150,00,
R$ 250,00 e R$ 40,00.
As inscrições devem
ser feitas na secretaria do
clube. Mais informações
pelo telefone 3404-8466.

Boas-vindas aos novos associados
Fábio Soares dos Santos, Gisela de Aragão Umbuzeiro, João Paulo Luizzi Demase, Júlia Hefliger Ribeiro, Lorenzo Abrahão Furlan, Luciana
Kube Natali, Márcio César Stradiotto, Roberto Miranda Cabral, Susiane Cristina Mecatti e Thainá Serrati
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Em julho, ritmo será homenageado no
Recanto Musical e na La Chouette
ara marcar o Dia Mundial do Rock, comemorado no dia 13 de julho, o
Nosso Clube programou dois super eventos em
homenagem ao
ritmo para este
mês.
No dia 15,
acontece o Recanto Rock, uma edição
especial do Recanto Musical com a banda Trio Patinhas. Entre 19h30 e
23h30, serão apresentados
grandes clássicos do rock
que marcaram época.
No dia 30 de julho, será

Social

a vez da La Chouette Rock,
com a banda Nitrox, a partir das 21 horas. O
repertório traz
vários hits nacionais e internacionais de diversas décadas.
O evento terá open
bar, com cerveja,
refrigerante e água
incluídos no valor dos
convites, que custam R$
40,00 para associados e R$
65,00 para não sócios. Haverá venda de lanches e porções. Reservas de mesas na
secretaria do clube ou pelo
telefone 3404-8466.
Divulgação

P

Tem Feijoada do
clube no dia 9!

Friday Young

O DJ Freeway pilota mais uma edição da Friday Young no
Nosso Clube no dia 15 de julho. Quem tiver mais de 12
anos vai poder curtir muito essa balada na La Chouette,
com início marcado para as 19h30. Muita música, som e
iluminação especiais esperam pela galera nesta noite
imperdível, em que bebidas alcoólicas não entram.

Evento terá animação da banda Sambahia

F

irmando-se como um
dos eventos mais animados do calendário social de Limeira, a Feijoada
do Nosso Clube ganha no
dia 9 de julho a sua 2ª edição. Quem vai animar o
Salão Social, a partir das
12 horas, será a banda
Sambahia, com o melhor
da música brasileira. Apresentações de bateria de
escola de samba e de passistas serão outras atrações que tornarão imperdível esse almoço, que promete se alongar pela tarde toda.
O cardápio é de dar
água na boca. Como entrada, mandioca frita, polenta frita e torresmo. Acom-

panhando a feijoada completa, haverá arroz branco,
couve na manteiga, vinagrete e farofa.
As bebidas, incluídas
no valor dos convites, serão cerveja Brahma, Antarctica e Skol, caipirinha,
Coca Cola normal e zero,
guaraná Antarctica e água
mineral.
As adesões custam, no
1º lote, R$ 60,00 por pessoa para associados do
Nosso Clube e R$ 80,00
para não sócios. Crianças
até 7 anos não pagam e de
8 a 10 anos pagam meia.
Reservas de convites e
mesas na secretaria do clube ou pelo telefone 34048466.

Fotos: Divulgação

Muita música
celebra o rock

Nosso Boletim - Julho de 2016

Uma noite inesquecível!
Social

Q

uem compareceu à
Passione – Uma Noite na Itália, que aconteceu no dia 11 de junho,
no Salão Social, certamente guardará na memória esse evento. Afinal, o melhor da cultura
italiana esteve ali reunido, na culinária, na música, na dança. Foi realmente uma noite memorável, com animação da
banda Viva Itália e apresentações do tenor Mardoqueu Borghesi e do
grupo de dança Famiglia
di Ballo. Confira alguns
momentos nesta página.

Passione reuniu o melhor da culinária, da música e da dança da Itália
Fotos: Wagner Morente

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Um arraiá cheio de animação!
Social

Festa Junina reuniu muitas atrações em duas noites com milhares de nossoclubinos

Fotos: Wagner Morente

M

ais de 40 barracas
com quitutes, bebidas
variadas e muitas brincadeiras, música ao vivo com
a dupla Xandi & Lennon e a
banda Parada Sertaneja no
entorno das piscinas e o DJ
Guilherme na La Chouette
foram algumas das muitas
atrações da edição 2016 da
tradicionalíssima Festa
Junina do Nosso Clube,
que aconteceu nos dias 3 e
4 de junho. Foram duas noites que reuniram milhares
de nossoclubinos num clima de muita animação.
Confira alguns momentos.

Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br
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Joaquim e Nereide
vencem o Interno

Social

O

Bocha

O

Campeonato Interno
Individual de Bocha do
Nosso Clube terminou no
dia 2 de junho, quando foram disputadas as finais
das categorias masculino e
feminino. Entre os homens,
o campeão foi Joaquim
Mendes, que venceu na final João Denadai, o Panela. Em 3º lugar, ficou Peterson e em 4º, Vito Ruberto. O título entre as mulhe-

Paella será realizada no dia 16 de julho
res ficou com Nereide Lagua, que teve Ruth como
vice. A 3ª colocada foi Nice
Virgolin e a 4ª, Sueli Caires. No masculino, as disputas contaram com a participação de 20 jogadores. No feminino, o campeonato reuniu 10 inscritas.
PAELLA - A entrega dos
troféus aos campeões
acontecerá durante o janDivulgação

VJ Clóvis comandou,
no dia 28 de maio, o
Flash Vídeo 2016 do Nosso Clube. Com uma seleção de grandes sucessos de várias décadas, iluminação especial e decoração temática, o evento
colocou todo mundo para
dançar na La Chouette.
Confira alguns momentos nesta página.

Fotos: Wagner Morente

Dance, dance, dance!

As novas instalações do Recanto Musical foram inauguradas
no dia 21 de junho. O espaço conta com churrasqueira, TV e
toda a comodidade necessária para reuniões festivas entre
associados. Para utilizar o local, que fica em frente ao Nosso
Bar, basta agendar na secretaria. Não há cobrança de taxa.

Programe-se

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

Banda
Musical
Arquivo

BEE GEES: O Salão Social do Nosso Clube recebe no dia 6
de agosto um show da Bee Gees Alive, considerada um dos
melhores covers dos originais no país. O trio é o primeiro
tributo brasileiro a divulgar e interpretar a obra dosVJirmãos
Clóvis
Gibb. Na próxima edição, o Nosso Boletim trará todas as
informações sobre esse evento imperdível.

tar de confraternização do
Departamento de Bocha,
marcado para o dia 16 de
julho, quando será servida
a tradicional paella valenciana no salão da Chácara Medina.
Os convites estão à venda por R$ 35,00 por pessoa
(bebida não incluída), com
os diretores Vito, Zelão e
Carlos Lagua, no Nosso Bar
e na secretaria do clube.

Vôlei
As equipes de vôlei feminino do Nosso Clube conquistaram seis vitórias em
oito partidas disputadas
em junho pela Liga Regional de Voleibol (LRV). Na
categoria infantil (sub17), as nossoclubinas lideram a classificação,
com apenas uma derrota.
Na pré-mirim (sub-14), o
Nosso Clube está na terceira posição e na mirim
(sub-15), na quarta. O
vôlei do Nosso Clube tem
apoio de CLQ, Eletrochemical, Guaíba Churrascaria, Colégio Anglo Portal,
Marina Brigadeiros e Falex
Alimentos. O comando
técnico é de David Cavalheiro. As notícias atualizadas podem conferidas
na página do vôlei do site
www.nossoclube.com.br.
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Limeira Máster vence 4ª Copa do clube
Natação

Competição que homenageou Luiz Lima contou com a participação de 576 nadadores

C

Equipe na
Copa São
Paulo

Renato Trevisol

Maria Cecília

ESTADUAIS - A equipe Nosso Clube/Sesi conquistou 13
medalhas na 10ª Copa São Paulo de Inverno para Nadadores Vinculados, no Limeira Clube. No Campeonato Paulista
Júnior e Sênior de Inverno, em São Caetano do Sul, Renato Trevisol obteve bons resultados. Já Maria Cecília Genésio
participou do Campeonato Paulista Juvenil de Inverno, em
São Paulo. Leia as matérias completas na página da natação no site www.nossoclube.com.br.

Lavínia

Luana

ontando com 89 atletas,
a equipe Limeira Máster (Nosso Clube e Limeira Clube) ficou com o título
geral da 4ª Copa de Natação
Máster do Nosso Clube –
Troféu Luiz Antônio Fernandes de Lima, que aconteceu no dia 11 de junho.
Participaram das disputas
576 nadadores de 20 a 90
anos, representando 47
agremiações de várias cidades do interior do Estado de
São Paulo. O evento fez parte do Circuito Unami (União dos Nadadores Máster do
Interior).
Estiveram presentes
competidores desde a categoria A, para nascidos de
1992 a 1996, até a N, para
os atletas que nasceram
entre 1927e 1931. Houve
provas nas distâncias de 25
metros (para principiantes), 50 metros nas modalidades livre, peito, costas e
borboleta, 100 metros costas e peito, 200 metros livre e revezamentos.
Tanto no masculino
quanto no feminino, a Limeira Máster ficou com a 2ª
colocação na categoria Principal e com a 3ª na Principiante. O destaque da equipe

Fotos: Divulgação

Parte da
equipe na
competição

foi Sérgio de Salvo, que bateu o recorde nos 200m livre na categoria I (60+), com
o tempo de 2min29s12. O recorde anterior durava mais
de quatro anos.
A 4ª Copa de Natação
Máster do Nosso Clube homenageou Luiz Antônio
Fernandes de Lima, que há
20 anos é diretor de Natação do clube e tem uma vida
inteira dedicada ao esporte. Natural de Jaboticabal,
foi um especialista em provas de fundo do atletismo,
tendo obtido resultados expressivos em importantes
competições. Morando em
Limeira desde 1981, passou

a colaborar com a Comissão
de Pais dos nadadores do
clube. Em seguida, tornouse diretor e desde então
vem trabalhando incansavelmente pela natação
nossoclubina. Mais recentemente, além de atuar fora
da água, tornou-se nadador
da equipe máster.
A Limeira Máster teve
comando dos técnicos William Nascimento e Flávia
Benevenuto (Nosso Clube)
e Michel Rigon (Limeira
Clube). A natação máster
do Nosso Clube tem apoio
de WEG, Equaliza Construções e Comércio e Boutique
de Viagens e Turismo.

DESTAQUES - Luana Stradiotto, da equipe Nosso Clube/Sesi de Natação, vem liderando
o ranking de 2016 do Circuito de Maratonas Aquáticas nas duas modalidades de que
participa: curta e média, na categoria Petiz 2. A 6ª etapa foi disputada no dia 12 de
junho, em São Sebastião, de onde ela voltou com mais duas medalhas de ouro. Já Lavínia
Rodrigues participou da Final do Circuito Mirim de Natação, realizada em São Paulo, no
dia 19 de junho. Ela conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata. Leia as matérias
completas na página da natação no site www.nossoclube.com.br.
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Sub-17 vence Seleção Brasileira feminina
Basquete

Partida fez parte da preparação das comandadas do técnico Barbosa para a Olimpíada

A

Wagner Morente

equipe sub-17 masculina do Nosso Clube
venceu a Seleção Brasileira feminina de basquete
por 84 a 77 no dia 14 de junho, em amistoso disputado no Ginásio Poliesportivo
Dr. Waldomiro Francisco. A
partida fez parte da preparação do time comandado
pelo técnico Antônio Carlos
Barbosa para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Das 18 jogadoras convocadas pelo treinador para
esta fase da preparação,
apenas as pivôs Érika de
Souza e Clarissa Santos,

Fotos: Divulgação

Nossoclubinos
com a seleção

ambas do Chicago Sky, que
atuam na WNBA, não estiveram presentes. O Brasil
integrará o Grupo A na

Olimpíada, juntamente
com Austrália, Japão e os
vencedores do Pré-Olímpico
Mundial nas posições 1, 3

e 5.
A seleção conquistou
em maio o título do SulAmericano de 2016 e está

concentrada em Campinas,
onde vem intensificando os
treinos visando a Olimpíada, que disputará de 6 a 21
de agosto. Jogos contra times masculinos fazem parte desta etapa da preparação. Pensando em ajudar o
selecionado nacional, os jovens nossoclubinos, orientados pelo técnico Telmo,
levaram o amistoso a sério
e exigiram bastante das
atletas olímpicas.
O basquete do Nosso
Clube tem apoio de Café
Kühl, Medical e Secretaria
Municipal de Esportes.

Tênis de Mesa

Futebol

Torneio Interno reúne 27 jogadores
M esatenistas

Camisa 10 é campeão
Após três meses de dispu-

tas, o Camisa 10 levantou
o troféu de campeão do Torneio de Verão de Futebol
2016, que reuniu os 8 melhores times da Série A1 e
os 4 primeiros da Série A2
do ano passado. A final foi
disputada no dia 25 de junho, quando o Camisa 10
venceu o Giranda por 7 a 6,
além de comemorar o artilheiro da competição, Toquinho, que marcou 21
gols, e o goleiro menos vazado, Nelson Rodrigues.
Na fase de classifica-

ção, as 12 equipes participantes foram divididas em
dois grupos. Os quatro melhores de cada chave se
classificaram para as quartas de final, quando o Giranda venceu o Brutos, o
Espaço Olímpico desclassificou o Dario Romeu, o
Mash passou pelo Sharks e
o Camisa 10 bateu o
Dadona. Nas semifinais, o
Giranda garantiu sua vaga
na final ao vencer o Mash
por 5 a 4, mesmo placar que
o Camisa 10 conseguiu diante do Espaço Olímpico.

de várias
idades e em diferentes estágios de desenvolvimento
no esporte tiveram a oportunidade de mostrar suas
habilidades no dia 11 de junho, quando aconteceu o
Torneio Interno de Tênis de
Mesa do Nosso Clube.
A competição contou
com a participação de 27 jogadores, que foram divididos
nas categorias Iniciante,
Intermediário, Avançado e
Feminino.
Durante toda a tarde, as
partidas movimentaram a
sala de tênis de mesa nossoclubina. Ao final das disputas, Lucas Deperon pôde
comemorar o título da categoria que reuniu os mesatenistas mais gabari-tados,
a Avançada. O vice-campeão foi Lucas Bressan. Em
3º lugar, ficou Luiz Felipe
Risso.
Na Intermediária, o
vencedor foi Gabriel Minet-

Participantes da
competição

to. A 2ª colocação ficou com
Tiago Forster e a 3ª, com
Rafael de Souza Moura. Na
Iniciante, quem subiu ao
lugar mais alto do pódio foi
Luiz Felipe Caires. O 2º lugar foi para Guilherme Seiki Uehara de Souza e o 3º,
para Kevin Kenzo Hikari.
Na Feminina, o troféu de
campeão foi levantado por
Ana Aleixo. Ana Cláudia

Aguiar foi a vice e Júlia
Forster a 3ª colocada.
O Nosso Clube oferece
aulas de tênis de mesa às
terças e quintas, das 13h15
às 19h15, e às quartas e
sextas, das 13h15 às
17h15. As aulas com o professor Alexandre Bigeli têm
uma hora de duração e podem ser feitas duas vezes
na semana.

