Um mês
cheio de
atrações
Nada mais prazeroso
que, ao concluirmos uma
edição do Nosso Boletim,
constatarmos que ele está
recheado com uma programação repleta de opções.
É o caso deste exemplar
que você agora tem em
mãos. Quer conferir? Então
comece aqui ao lado, na
programação do mês, para
ficar por dentro das nossas
atrações do Recanto Musical e das Terças Dançantes.
Siga para a página 3 e se informe sobre tudo o que
acontecerá na Festa Junina
e ainda fique inteirado sobre a paella caipira que o
Departamento de Basquete vai promover. Na página
5, você confere por que a
Noite de Boteco será imperdível. E, na página 6,
saiba como será mais uma
edição do NC Games, aquele jogo no estilo quiz que é
organizado pelo pessoal do
vôlei. Depois de ter se informado sobre tudo isso,
dê uma lida nas páginas 7 e
8 para ver como nossas modalidades esportivas estão
a todo vapor. No Nosso
Clube, só fica parado quem
quer!

Comunicado
Orientações necessárias
Prezado associado,
devido a ocorrências recentes, a Diretoria avaliou
como extremamente necessário reforçar as orientações a seguir, mesmo entendendo que são de amplo conhecimento de todos. O objetivo é evitar
constrangimentos, advertências e, em último caso,
punições.
ALIMENTOS E BEBIDAS Não é permitido adentrar
as dependências do clube
com comidas e bebidas,
salvo em caso de recomendação médica. Nossos bares oferecem um cardápio
amplo e diversificado para
atender nossos associados.
GARRAFAS NA PISCINA É expressamente proibido
utilizar vasilhames de vidro, como garrafas e copos,
nas proximidades das piscinas e em outras dependências em que esses objetos coloquem em risco a
segurança de todos. Os

funcionários dos bares e os
fiscais de patrimônio estão
habilitados a dirimir eventuais dúvidas.
ENTRADA DE NÃO SÓCIOS Desde que apresentados
por um associado, não sócios podem adentrar o clube, mediante pagamento
de uma diária ou, se for o
caso, adquirindo convites
para os eventos. O associado que agir para que um
não sócio entre no clube de
forma clandestina estará
sujeito às punições previstas em nosso estatuto.
Seguir essas regras é fundamental para que o Nosso
Clube siga sendo administrado prezando a segurança, o conforto e o bem-estar dos nossos associados,
e, para tanto, pedimos a colaboração de todos. Para
mais esclarecimentos sobre
os itens acima, pede-se entrar em contato com a secretaria do clube.
Diretoria

‘Arraiá’: atrações
em 3 ambientes
Evento acontecerá em duas noites, em 8 e 9 de junho,
a partir das 19h30, com som ao vivo, DJ e brinquedos
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Paella do Basquete acontece no dia 16 de junho
Além de jantar especial, evento no Salão Social terá animação com música ao vivo
Fotos: Divulgação

Uma saborosa paella caipira será preparada no dia 16
de junho pelo Departamento de Basquete do Nosso Clube. Além de um jantar especial, o evento reserva para
quem comparecer uma noite bastante divertida. Com
início às 19 horas, no Salão
Social, o evento terá música

ao vivo e muita animação,
com a renda revertida para as
equipes de basquete nossoclubinas, que disputam competições em diversas categorias. Para participar, basta
adquirir, na secretaria do clube ou no Departamento de
Basquete, os convites que
custam R$ 25,00 para adultos

e R$ 15,00
para crianças de 9 a
12 anos.
Menores
de 8 anos
não pagam.
As bebidas
serão cobradas à parte.

Baile de Máscaras na boate
Edição especial da The Time Machine, do DJ Freeway, teve muita animação a noite toda
Fotos: Wagner Morente

O Nosso Clube recebeu
em 12 de maio uma edição
especial da The Time Machine, festa promovida pelo DJ
Freeway desde 2012. Um dos
eventos mais esperados do
ano em Limeira, a balada chegou à boate La Chouette com
o tema Baile de Máscaras.
Freeway reviveu os grandes
momentos de casas noturnas
que marcaram época em
nossa região e colocou todo
mundo para dançar com hits
das rádios FM nos anos 90 e
2000, além de muito electro
music, black music, house e
regaton e outras vertentes
da música latina. Clipes exibidos em telões durante
toda a noite e efeitos de som
e luz de última geração garantiram a animação do começo ao fim.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Boteco: muitas opções de
quitutes e tributo a Tim Maia
Com animação da banda Monallizza, evento acontecerá no Salão Social

Divulgação

Banda Monallizza vai manter
animação em altíssimo nível

Saborear uma grande
variedade de deliciosos
quitutes ao som dos muitos sucessos de Tim Maia
interpretados à perfeição. Assim será a Noite de
Boteco que o Nosso Clube promoverá no dia 30
de junho, no Salão social, com início às 21 horas.
Em esquema open bar e
open food, o evento contará com animação de
ninguém menos que a
banda Monallizza e seu
Tributo a Tim Maia.
Big Tiago no vocal, Bene Fugagnoli no baixo,
Rafinha na guitarra, Adriano Carneiro na bateria,
Mestre Carioca na percussão, Paulinho Carandina
no sax alto e Norival Trezenti no sax tenor vão
promover um verdadeiro
baile à moda de Tim
Maia, mantendo a animação em altíssimo nível
durante toda a noite. E,
para recarregar as energias, o Buffet Supremo
vai oferecer um cardápio
cheio de opções.
A ilha de boteco terá
minipães, amendoins,

azeitonas verdes, batata
frita, batatinha no molho, bolinho mineiro,
calabresa acebolada, coxinha de frango, croquetinho, cuscuz de frango,
escondidinho de carne
seca, espetinho de frango, mandioca frita, tábua
de frios (mortadela em
cubos, muçarela em cubos, ovos de codorna e
presunto em cubos), pernil ao vinagrete, pérolas
de queijo, polenta frita,
porpeta, quibe, escabeche de berinjela e torresmo. Para sobremesa, haverá churros.
As bebidas serão cerveja Brahma e Antarctica,
Coca-Cola e guaraná Antarctica (normal e zero) e
água. No 1º lote, as adesões para associados do
Nosso Clube custam R$
70,00. Os convites para
não sócios saem por R$
90,00. Esses preços são
válidos até 7 de junho. O
pagamento pode ser feito com dinheiro e com os
cartões de débito e crédito V isa, Mastercard,
Elo, Amex e Hipercard.

Música boa e
cardápio variado
Fotos: Erica Samara

Música boa e as muitas
opções do cardápio do Cebola & Salsa Nosso Bar esperam pelos nossoclubinos
todas as sextas à noite, no
Recanto Musical. Sempre
com ótimas atrações ao vivo
para animar o início do fim
de semana, o tradicional
ponto de encontro nossoclubino também tem muita
diversão para as crianças
com a equipe de monitores,
que promove várias brincadeiras. No dia 18 de maio, o
grupo Samba do Mia agitou
o espaço com muita alegria.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Quiz NC Games
tem a 3ª edição
Jogo que o Departamento de Vôlei
promove em 15 de junho vai propor aos
participantes questões divertidas
O Departamento de Vôlei do Nosso Clube vai promover no dia 15 de junho
mais uma edição do NC
Games, uma gincana de
perguntas e respostas que
garante diversão para as
mais variadas idades. O
evento vai acontecer no salão da Chácara Medina,
com início às 20 horas.
Os participantes vão responder a uma série de
questões propostas num
jogo em formato quiz. Serão perguntas divertidas de
diversas áreas, para testar
o conhecimento geral dos
competidores. É possível
participar individualmente
ou em equipes de até oito
pessoas. As inscrições do
1º lote custam R$ 10,00. Os
convites antecipados podem ser adquiridos na secretaria do clube.
Serão quatro rodadas de
questões e em cada uma
delas haverá pontuação e
prêmios para os acertadores. Nas duas primeiras rodadas, quem acertar primeiro ganha 10 pontos; na
terceira, 20 pontos; e na
quarta, 30 pontos. Ao final,
quem somar mais pontos
será o vencedor e terá direito a um prêmio especial. Além do quiz, o NC
Games vai ter venda de alimentos e bebidas. Todo lucro será revertido para as
equipes de vôlei do clube.

Natação
Confira os resultados da equipe Nosso Clube/Sesi
A equipe Nosso Clube/Sesi de natação, que tem apoio do Colégio Acadêmico e Engep,
vem colhendo ótimos resultados em 2018. Confira a seguir.

Bocha
Pedro e Viviane vencem o
Torneio Interno 1º de Maio

Fotos: Divulgação

Competição: Regional de Pré-mirim a Petiz
Cidade: Piracicaba
Data: 28 de abril
Total de atletas: 334
Entidades participantes: 17
Nossoclubinos: 25
Total de medalhas: 27 (12 de ouro, 5 de prata
e 10 de bronze)

Competição: 25º Troféu Kim Mollo
Cidade: Mococa
Data: 4 a 6 de maio
Total de atletas: 567
Entidades participantes: 8 regiões
Nossoclubinos: 9
Total de medalhas: 10 (3 de ouro, 6 de prata e
uma de bronze)

Competição: Torneio Regional de Pré-mirim a Sênior
Cidade: Matão
Data: 28 de abril
Total de atletas: 207
Entidades participantes: 16
Nossoclubinos: 4
Total de medalhas: 15 (10 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze)

Competição: 2ª seletiva do 1°
Troféu Thiago Pereira
Cidade: Americana
Data: 12 de maio
Total de atletas: 94
Entidades participantes: 14
Nossoclubinos: 1 (Giovanna
Karoliny Pires)
Total de medalhas: 4 (3 de
outro e 1 de prata)

Duplas que
ficaram
nas primeiras
colocações
do Torneio 1º
de Maio

O Departamento de Bocha
do Nosso Clube realizou em
1º de maio o tradicional Torneio Interno 1º de Maio, que
contou com a participação de
32 jogadores, formando 16
duplas mistas. As disputas
transcorreram durante todo
o dia. Na final, Pedro Rolisola
e Viviane venceram Vito Ruberto e Ruth e levantaram o
troféu de campeões. Em 3º
lugar, ficou a dupla formada
por Pardal e Janeth.
CAMPEONATO INTERNO

LIGA SESI - A equipe Nosso Clube/Sesi,
que tem apoio de Colégio Acadêmico e
Engep, participou no dia 19 de maio da 2ª
etapa da Liga Sesi de Natação 2018, que
foi realizada em Santa Bárbara D’Oeste.
Participaram 110 atletas de sete unidades
do Sesi. Os nossoclubinos estiveram presentes com 19 nadadores, que tiveram um
excelente desempenho. Nas etapas regionais da Liga Sesi, não há premiação com
medalhas nem pódio. Isso só acontecerá
nas fases estaduais. Nesta 2ª etapa, a
equipe Nosso Clube/Sesi conquistou a 1ª
colocação 17 vezes; a 2ª, 7 ; e a 3ª, 4.

Festival CBDA - Cinco atletas representaram a equipe Nosso Clube/Sesi no Festival
CBDA-Correios Sudeste Petiz de Natação
do 1º Semestre, disputado entre os dias 17
e 20 de maio, em Guaratinguetá. Participaram da competição, uma das mais importantes do calendário brasileiro, 472 nadadores de 39 entidades. O grande destaque
entre os nossoclubinos foi Luís Davi Guerra, que conquistou uma medalha de ouro
nos 100m costas e uma de prata nos 100m
peito. Também competiram Manuela Baptistella, Luca Quirino, Sofia dos Santos e
Bianca dos Santos.

O Campeonato Interno Individual Masculino de Bocha
teve início no dia 16 de maio.
Contando com a participação
de 16 jogadores, a competição tem jogos às quartas e
sextas-feiras à noite. Foram
formados dois grupos de oito
jogadores cada. Os quatro
primeiros colocados de cada
grupo avançam para a 2ª
fase. As disputas do Individual Feminino começaram no
dia 22 de maio.
COMPETIÇÕES
A equipe do Nosso Clube
conseguiu se classificar para
a 3ª fase da Copa União de
Bocha, que equivale ao Campeonato Estadual de Clubes.

Os nossoclubinos terminaram a 2ª fase em 1º lugar no
Grupo 27, composto também
por Santo Antônio, de Campinas, e Sayão, de Araras. A
última rodada dessa etapa
foi realizada no dia 5 de
maio, em Campinas. O Nosso Clube somou 11 pontos,
contra 10 do Santo Antônio e
6 do Sayão.
Agora, os nossoclubinos
estão entre as 24 melhores
equipes da Copa União, das 72
que iniciaram a competição.
Na 3ª fase, são oito grupos de
três equipes, sendo que apenas o campeão de cada um
deles se classificará para a final estadual, que acontecerá
em junho, em São Carlos. O
Nosso Clube está no Grupo
40, no qual novamente enfrentará o Santo Antônio,
além de outra equipe de
Campinas, o Jardim Eulina. A
1ª rodada foi realizada no dia
12 de maio, nas canchas do
Santo Antônio.
O Nosso Clube também
está disputando o Campeonato Metropolitano de Bocha –
Regional Campinas. Dez equipes da região participam da
competição e todas se enfrentarão em turno e returno.
As mais bem classificadas
nessa fase passam aos confrontos eliminatórios.

Tênis de Mesa

Fotos: Divulgação

Nossoclubinos em Votorantim

Futebol
Unimed vence Super Máster

Duplas
finalistas

Unimed, campeã
do Super Máster

Equipe disputa a 4ª etapa da Liga Metropolitana
A cidade de Votorantim recebeu a 4ª etapa do Campeonato da Liga Metropolitana de Tênis
de Mesa 2018 no dia 6 de maio. A equipe Nosso Clube/Prefeitura de Limeira esteve presente e
conseguiu bons resultados na competição, que contou com cerca de 200 participantes. O destaque entre os nossoclubinos foi Bruno de Lucca, 3º colocado na categoria infantil. Também na
infantil, Rafael Moura e Felipe Leite foram 5º e 6º colocados, respectivamente. Daniel Fernandes
ficou com a 6ª colocação na categoria juvenil, Luís Dias foi 7º na adulto e Alexandre Bigeli
também ficou em 7º na sênior. Camila Cardoso ficou em 6º e Luísa Moura foi 7ª na adulto
feminino. Os outros nossoclubinos na competição foram Júlia Forster, Isabella Stahl, Guilherme Bonfim, Cláudio Lopes, Felipe Marques, Enrico Ganzoto, Nicolas Leme e Cauê Hansen.

Ginástica Rítmica
Professora do clube se torna árbitra estadual

Bruna (agachada, 2ª da direita
para esquerda) em Curitiba

Professora de ginástica rítmica do Nosso Clube, Bruna
Antônio conseguiu a certificação como árbitra estadual
da modalidade. Ela foi aprovada no Curso de Arbitragem
de Ginástica Rítmica realizado em abril, em Curitiba. O
evento focou nas alterações
das regras de pontuação da
GR e exigiu avaliação teórica
e prática das participantes.
As aulas de GR no clube são
abertas a associadas de 4 a 15
anos. Consulte dias e horários na secretaria.

A Unimed venceu o Recanto Árabe por 3 a 2 na final e
ficou com o título do Campeonato de Futebol Super
Máster 2018 do Nosso Clube. A decisão aconteceu no dia
25 de abril. A competição, que teve início no final de fevereiro, foi voltada para associados acima de 50 anos e reuniu cinco equipes. Na 1ª fase, todas se enfrentaram e as
três melhores se classificaram para as semifinais. O 4º e o
5º colocados disputaram uma repescagem para decidir
quem continuaria na luta pelo título. Nas semifinais, o
Recanto Árabe venceu a Marmoraria Pedra da Ilha/Cebola & Salsa por 5 a 1 enquanto a Unimed bateu a Pizzaria
Don Francesco por 4 a 0. A quinta equipe na disputa foi a
Dario Romeu. O artilheiro da competição foi Lemão, da
Marmoraria Pedra da Ilha/Cebola & Salsa. O goleiro menos vazado foi Alan, da Unimed.

Campeonato Máster tem início
Com a participação de oito equipes, o Campeonato de
Futebol Máster do 1º semestre de 2018 teve início no dia
9 de maio. Os times são formados por associados acima
de 40 anos. As rodadas acontecem às quartas e sextas.

7 times no Torneio de Outono
Sete equipes das séries A1 e A2 participam do Torneio
de Outono, que teve início no dia 12 de maio. Os jogos
ocorrem nas tardes de sábado e nas quintas à noite.
Confira todas as notícias sobre os esportes nossoclubinos
no site www.nossoclube.com.br

