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Editorial

Recanto
Musical

D

esde que foi totalmente reformulada
a área onde antes funcionava o chamado Bar da
Bocha, aquele espaço
tem sido um dos pontos
de encontro preferidos
dos nossoclubinos. Não é
para menos. O local ficou
realmente muito agradável e confortável, ideal para um bate-papo entre amigos. Para aproveitar ainda mais essas acomodações em torno do
agora Nosso Bar, temos
investido numa programação especial para o
Recanto Musical, nossa
tradicional música ao
vivo nas noites de sexta.
Com frequência, temos
promovido noites temáticas, com DJs e músicos
requisitados. E o Beto e a
Beta Morelli, o tão querido casal que administra o
bar com sua competente
equipe, também vêm se
esmerando em cardápios
diferenciados nas datas
especiais. Se você não
tem o hábito de frequentar o Recanto Musical,
apareça. Temos certeza
de que vai gostar muito!

Programe-se
FEIJOADA: Pode reservar a
data na agenda! A 2ª Feijoada do Nosso Clube já está
marcada, com a certeza de
repetir o sucesso do ano passado: será no dia 9 de julho,
a partir do meio-dia. O local
escolhido é o Salão Social,
com seu ambiente climatizado para garantir o conforto
de todos. Além da comida da
melhor qualidade, também
haverá som ao vivo de primeira. Todos os detalhes de mais
esse imperdível evento do calendário nossoclubino poderão ser conferidos em breve
no site e no Facebook do clube e na próxima edição do
Nosso Boletim.

Boas-vindas aos novos associados
Antônio Emanoel Marini, Cleide Regina Fernandes, Francisco Carlos Micheletti, Josiane Sacco, Mariele Dibbern, Matheus Gimenez Ricomini,
Milena Sereno Vigerelli, Pedro Aparecido Barbosa Martins, Pedro Otávio Marini e Romildo Setin
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Música ao vivo, DJ e muitas
atrações na Festa Junina
Social
Mais de 40
barracas
esperam
pelo público
nos dias 3 e
4 de junho

M

ais de 40 barracas,
que oferecerão os
mais diversos quitutes, bebidas variadas e muitas
brincadeiras, além de música ao vivo e DJ, são a
certeza de que a edição
2016 da tradicionalíssima
Festa Junina do Nosso
Clube será muito especial.
O evento, um dos mais esperados do calendário social de Limeira, acontecerá logo no começo de junho, nos dias 3 e 4, com
início às 19h30 em ambas
as noites.
As atrações preparadas
vão garantir diversão para
todas as idades. No dia 3,
a dupla Xandi & Lennon
cuidará da animação musical com seu sertanejo
universitário. No dia 4,
será a vez da música caipira de raiz com a banda
Parada Sertaneja. Para
quem preferir uma seleção
de vários ritmos, a opção
será a boate La Chouette,
onde o DJ Guilherme co-

mandará as pick-ups e um
arrojado sistema de iluminação.
No Salão Social, quem
fará a festa são as crianças, que poderão aproveitar os brinquedos infláveis
e as brincadeiras como
pescaria, argolas, tiro ao
alvo e boca do palhaço. Na
área de alimentação, no
entorno das piscinas, não
faltarão opções. Lanches
de pernil e calabresa, caldos de feijão e mandioquinha, cuscuz mole, pastel,
quentão, vinho quente,
vários tipos de doces e porções bastante diversificadas, entre muitas outras
pedidas, estarão à disposição dos associados e seus
convidados.
A entrada para os sócios é gratuita. Não sócios
podem adquirir convites
por R$ 50,00 (casal) e R$
30,00 (individual) por noite. Quem tem de 11 a 14
anos paga R$ 15,00. Crianças até 10 anos não pagam.
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Todas as delícias da Itália reunidas
em uma só noite na Passione
Social

Evento no dia 11 de junho terá animação da banda Viva Itália

A

culinária, a decoração,
a música, enfim, todas
as delícias da cultura italiana reunidas em uma só
noite. Isso é o que espera
os associados do Nosso
Clube e seus convidados
na Passione – Uma Noite
na Itália, que acontecerá
no dia 11 de junho, no Salão Social. O início está
marcado para as 21 horas.
A atração musical do
evento vale um destaque
à parte. Com um repertório recheado de clássicos
da música italiana, além
de sucessos de vários ritmos e épocas, a banda Viva
Itália promete tornar a noite inesquecível. A apresentação de um tenor e do grupo de dança italiana Famiglia di Ballo vão dar à Passione um clima ainda mais
especial.
Servido em um ambi-

ente temático, o jantar
reunirá o que há de melhor
na culinária italiana em
45 itens. Desde o couvert,
com bruschettas caprese,
à sobremesa, com bolo de
limão siciliano e mousse
de chocolate, tudo foi cuidadosamente planejado.
Haverá diversos tipos de
massas, cremes quentes,
queijos, embutidos, antepastos, pães e saladas divididos em ilhas para
maior comodidade dos presentes. Para encerrar, café e petit fours.
Cerveja, inclusive sem
álcool, refrigerantes, água
e frisante serão as opções
de bebidas, já incluídas no
valor dos convites, que custam R$ 78,00 para associados e R$ 100,00 para não
sócios até o dia 4 de junho.
Reservas e informações
pelo telefone 3404-8466.
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12 duplas participam
do tradicional
Torneio 1º de Maio

Vôlei

Bocha
Infantil

Joaquim Mendes e Sueli Caires foram os campeões
Fotos: Divulgação

O

Departamento de
Bocha do Nosso Clube
realizou mais uma vez o tradicional Torneio 1º de Maio.
Reunindo 12 duplas mistas,
a competição movimentou
as canchas com disputas
acirradas durante todo o
dia. Ficou com o título a
dupla formada por Joaquim
Mendes e Sueli Caires, que
derrotou na final Gerson
Tank e Zinha Tank. Na terceira colocação, ficaram
Carlos Lagua e Amélia. Os
melhores colocados foram
premiados com troféus.

Joaquim e
Sueli recebem
seus troféus

Mirim

Carlos e Amélia
ficaram em 3º

Pré-mirim

FEMININO - As equipes femininas do Nosso Clube
estão disputando a Copa Regional de 2016 da Liga
Regional de Voleibol (LRV) em três categorias: infantil
(sub-17), mirim (sub-15) e pré-mirim (sub-14). As
nossoclubinas começaram muito bem a temporada e
têm conseguido ótimos resultados. As notícias
atualizadas do vôlei podem ser conferidas no site
www.nossoclube.com.br.

Gerson e Zinha
foram vicecampeões
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Atletas têm ótima atuação no Kim Mollo
Natação

A

s quatro atletas da equipe Nosso Clube/Sesi
que integraram a seleção
da 2ª região no tradicional
Campeonato Inter-Regional
Petiz, Infantil e Juvenil de
Natação – Troféu Kim Mollo
tiveram um excelente desempenho. Ao todo, elas
conquistaram 9 medalhas,
sendo duas de ouro, cinco
de prata e duas de bronze.
A 23ª edição da competição, que reúne os melhores nadadores das sete regiões da Federação Aquática Paulista (FAP), aconteceu entre os dias 13 e 15

Nossoclubinas representaram muito bem o clube na competição de nível estadual
de maio, na Associação Esportiva Mocoquense, em
Mococa.
No total, 448 atletas participaram das disputas. As
nadadoras do Nosso Clube/
Sesi integraram a seleção
da região de Campinas,
que ficou com o vice-campeonato no geral. Na categoria Petiz 1, Clara Altemari Montezuma conquistou ouro nos 100m medley
e no revezamento 4x50m
livre e prata nos 100m peito e Giovana Girardello
Stahlberg ficou com a prata
nos 100m borboleta, além

de um 4º lugar nos 100m
medley.
Na Petiz 2, Júlia Georgetti da Silva foi 2ª nos
100m e nos 400m livre e no
revezamento 4x50m livre e
3ª nos 100m costas. Na Juvenil 1, Maria Cecília Genésio foi bronze no revezamento
Equipe4x50m
anfitriã livre e termino Regional
nou
em 5º lugar nos 100m
borboleta e nos 200m medley e em 8º nos 100m peito.
A equipe Nosso Clube/Sesi teve comando da
técnica Eliane Altemari.
O apoio é do Colégio Objetivo.

Fotos: Divulgação

A equipe em
Mococa

Equipe conquista 25 medalhas no
Campeonato Guilherme Guido
A

equipe Nosso Clube/
Sesi conquistou um total de
25 medalhas, sendo sete de
ouro, nove de prata e nove
de bronze, no 2º Campeonato Guilherme Guido de Natação, que aconteceu no
Gran São João, no dia 7 de
maio. A competição contou
com a participação de 579
atletas das categorias Prémirim (6 a 8 anos) a Juvenil 2 (16 anos). Os nossoclubinos foram representados por 38 nadadores.
A equipe Nosso Clube/
Sesi teve comando técnico
de William Nascimento e
Flávia Benevenuto. O apoio

Nosso Clube/Sesi foi representado por 38 nadadores no torneio,
que aconteceu no dia 7 de maio, em clube de Limeira

é do Colégio Objetivo.
Os resultados individuno
ais de todos osNadadores
atletas pode
Jd. Piratininga

ser conferido na página da
natação no site www.nosso
clube.com.br.

MÁSTER - A equipe Limeira Máster (Nosso Clube e Limeira Clube) participou da 1ª Copa Elo Academia, realizada em Campinas, no dia 15 de maio, e válida como 3ª
etapa do Circuito Unami (União da Natação Máster do
Interior) de 2016. As disputas reuniram 557 atletas de
46 equipes. Os limeirenses compareceram com 32 nadadores. Na categoria Principal, a Limeira Máster foi 5ª colocada no feminino e 6ª no masculino. Na Principiante, foi
7ª no feminino e 6ª no masculino. Na contagem geral,
terminou na 4ª colocação. A equipe teve comando do
técnico William Nascimento. A natação máster do Nosso
Clube tem apoio de WEG, Equaliza Construções e Comércio e Boutique de Viagens e Turismo.
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Clube promove torneio interno
Tênis de Mesa

Disputas em quatro categorias acontecerão no dia 11 de junho

Divulgação

O

Departamento de
Tênis de Mesa do
Nosso Clube vai realizar
no dia 11 de junho um
torneio voltado aos associados. Haverá disputas nas categorias Iniciante, Intermediário,
Avançado e Feminino. As
inscrições podem ser
efetuadas na secretaria
do clube, até o dia 10 de
junho, ou diretamente
no departamento, até as
13h30 do dia 11. Não há
cobrança de taxa de inscrição. Os jogos serão
realizados na sala de tênis de mesa, com início
às 14 horas.

Nosso Boletim - Junho de 2016

Clube sedia seletiva do Paulista em junho
Kung Fu

O

s melhores atletas de
kung fu do Estado de
São Paulo estarão reunidos
no Nosso Clube nos dias 4
e 5 de junho, quando acontece a etapa de Limeira das
classificatórias para o 27º
Campeonato Paulista de

Melhores atletas do Estado vão participar das disputas classificatórias nos dias 4 e 5
Kung Fu Wushu 2016. Promovido pela Federação Paulista de Kung Fu Wushu, o
evento terá disputas nas
modalidades Tradicional,
Tai Chi, Sanda e Shuaijiao.
A competição é de grande
importância para os prati-

cantes, pois é a última
oportunidade de conseguirem a classificação para o
estadual.
A seletiva será realizada no Ginásio Poliesportivo
Dr. Waldomiro Francisco,
com entrada gratuita. No

dia 4, às 8 horas, tem início o cerimonial de abertura. Em seguida, começam
as competições. No dia 5, o
programa será aberto às 9
horas. Os competidores serão premiados com medalhas personalizadas do 1º ao

3º lugares. As três primeiras associações com maior
pontuação de medalhas ganharão troféus. Cada medalha de ouro vale 3 pontos, a
de prata, 2, e a de bronze,1.
Mais informações no site www.fpkf.org.

Wagner Morente

Nosso Clube
receberá mais
uma vez essa
importante
competição

