Sucesso
que dá
motivação
Nesta edição do Nosso
Boletim, reservamos duas
páginas para as fotos do
Carnaval. Esse destaque
foi necessário para fazer
justiça ao sucesso que foram os três dias de folia
que realizamos. Pais e filhos, avós e netos, amigos,
namorados, associados das
mais diversas idades se divertiram muito no Sambão
e nas duas matinês. Deu
gosto de ver a animação
junto às nossas piscinas.
Quem não pôde comparecer pode ter uma ideia de
como foi linda essa festa
nas páginas 4 e 5 e também
no nosso site e na nossa
página no Facebook. E assim, mais motivados do
que nunca, entramos no
mês de março cheios de
disposição. Nossa agenda
reserva o dia 31 para a Missão Páscoa, sempre garantia de muita diversão para
as crianças. E ainda teremos muitas opções com o
Recanto Musical e as Nossas Terças. E o esporte reserva novidades, como o
campeonato de futebol
super máster e as aulas de
ginástica artística. Confira!

Missão Páscoa: muita
diversão para as crianças
Evento será no dia 31 de março e também terá som ao vivo
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Manutenção na piscina aquecida

ainda mais divertida.
Depois que as crianças
conseguirem seus ovos, a
animação segue junto às piscinas, com muita música ao
vivo. A banda convidada para
agitar os nossoclubinos é a
Samba da Roça, com seu repertório repleto de clássicos
da música brasileira. Para
completar, o Cebola & Salsa
Nosso Bar vai servir almoço
com cardápio especial.
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Com muitas brincadeiras
para as crianças, a Missão Páscoa de 2018 do Nosso Clube
acontecerá no dia 31 de março, a partir das 10 horas. O
ponto de encontro será o solário, de onde os participantes partirão numa busca pelos ovos de chocolate escondidos pelo clube.
Durante a “caçada”, os
monitores vão promover atividades para tornar a missão

Associados podem comprar produtos
Samsung com descontos especiais

A piscina aquecida do Nosso Clube passou por importantes serviços de manutenção. Houve a reforma dos filtros interno e externo, troca de areia, reparo nos coletores
e na tubulação geral e manutenção nos coletores do aquecimento. Com isso, os associados podem continuar aproveitando tranquilamente a piscina aquecida para as atividades de natação e hidroginástica e também para o lazer.

O Nosso Clube fechou uma parceria com a Samsung
que vai possibilitar aos associados comprarem televisores com descontos especiais entre 1º e 11 de março. Estão incluídos na promoção quatro modelos de Smart TV
UHD e um de Soundbar. Os descontos chegam a até 30%
do valor com que são comercializados na loja Samsung.
Para participar, basta ao associado do Nosso Clube acessar
o site www.samsung.com/br/partner/clubelimeira e inserir o código SSGLIMEIRA. Aí é só escolher os aparelhos
que deseja adquirir e realizar suas compras. Para facilitar
o acesso ao site, um e-mail será enviado aos associados
com o link para o endereço da promoção.

Regras para uso
da churrasqueira
O Nosso Clube dispõe
de um local bastante agradável para os associados
realizarem pequenas confraternizações. Localizado
ao lado do Ginásio 2, dispõe de churrasqueira, TV,
pia, mesas, cadeiras e outros itens. Sua utilização é
gratuita, mas deve obedecer a algumas regras. A reserva deve ser feita com
pelo menos uma semana
de antecedência. A reserva só pode ser efetuada
pessoalmente, na secretaria, para assinatura de um
termo de responsabilidade e para que o associado
seja informado sobre a utilização adequada do espaço. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3404-8466.

Carnaval 2018 tem animaçã

Em três dias de folia, as famílias puderam aproveitar uma

o pra ninguém botar defeito

a festa cheia de alegria, que reuniu centenas de associados
Fotos: Wagner Morente

Com um Sambão e duas
matinês estendidas, o Carnaval 2018 do Nosso Clube teve
muita animação, sob o tema
“Em Ritmo de Copa do Mundo”. Nos três dias, a banda
Estação Folia apresentou um
repertório com sambas-enredo, marchinhas e outros ritmos carnavalescos, garantindo muita alegria junto às piscinas. Nos intervalos, o DJ
Freeway não deixou o pique
cair, com uma seleção de
grandes sucessos. Na matinê
do dia 13 de fevereiro, as crianças fantasiadas receberam
medalhas. Na escolha do
bloco mais animado, o vencedor foi o Mukiranas do
Brás, que completou 28 anos
de folia.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Recanto: música
boa e muito mais
Toda sexta à noite tem som ao vivo no Nosso Bar
Fotos: Wagner Morente

As noites de sexta-feira são
de muita música no Nosso
Clube. A cada semana, o Recanto Musical traz artistas de
qualidade, dos mais variados
ritmos, para dar início com
muita animação ao final de
semana. O cardápio cheio de
opções do Cebola & Salsa
Nosso Bar é outra atração. E,
para as crianças, há muita brincadeira com os monitores da
Recriando. No dia 23 de fevereiro, o som ao vivo ficou por
conta do repertório eclético
da banda Rádio Vitrine.
Veja mais fotos no site
www.nossoclube.com.br

Dog Folia
arrecada ração
Cerca de 50 pessoas participaram do Aulão Pré-Carnaval
de Dança – Dog Folia que a Academia de Musculação e Ginástica do Nosso Clube realizou no dia 3 de fevereiro. O
evento arrecadou ração que foi doada à Alpa (Associação
Limeirense de Proteção a Animais). Com muita animação,
as professoras Ariane, Julia, Daiane e Vanessa comandaram uma aula cheia de ritmos e coreografias, incluindo samba, frevo, axé e outros gêneros carnavalescos. A Dog Folia
aconteceu no Salão Social. Participaram, além de associados do Nosso Clube, também não sócios. Para todos os participantes, a entrada foi um quilo de ração para animais.
Fotos: Divulgação

Mais esportes

Tênis de Mesa

Fotos: Divulgação

Aulas de ginástica artística

Ótimo desempenho dos nossoclubinos em Itu
O Nosso Clube, em parceria com a professora Sandra
Chinellato Jorge, está desenvolvendo um projeto para
oferecer aulas de ginástica artística. Poderão participar
crianças de 4 a 12 anos. Sandra trabalha com o esporte há
30 anos, tendo participado de competições como Jogos
Regionais e Abertos, Ginastrada e Copa de Ginástica Artística, obtendo vários títulos e exaltando o nome de Limeira. A professora ressalta que a ginástica artística é um esporte de beleza e perfeição, que desenvolve qualidades
físicas como agilidade, força, equilíbrio e coordenação
motora, e também aspectos mentais, como determinação, controle emocional e confiança, além da socialização
e da atitude. A modalidade é composta de movimentos
de acrobacias, salto e giros, utilizando aparelhos no solo,
salto, trave de equilíbrio e paralelas. Informações sobre
dias e horários das aulas na secretaria do clube ou pelo
telefone 3404-8466.

A equipe do Nosso Clube/Prefeitura de Limeira teve ótimo desempenho na 1ª etapa da
Liga Metropolitana de Tênis de Mesa, que foi realizada no dia 18 de fevereiro, em Itu. A
competição contou a participação de cerca de 150 atletas de todo Estado de São Paulo. Entre
os nossoclubinos, a melhor colocação ficou com Rafael Moura, vice-campeão da categoria
infantil. Bruno de Luca (infantil) e Luís Henrique Dias (adulto) terminaram na 3ª colocação.
Filipe Leite (infantil), Enrico Gazotto (mirim) e Daniel Fernandes (juvenil) ficaram com o 5º
lugar. Também representaram a equipe Camila Cardoso, Isabela Sthal, Júlia Forster, Kevin
Hiraki e Nikolas Leme. A equipe voltará a competir no dia 18 de março, na disputa da 2ª etapa
da Liga, novamente em Itu. As aulas de tênis de mesa no Nosso Clube acontecem de terça a
sexta-feira, com o professor Alexandre Bigeli.

Judô

50 atletas na peneira do vôlei
Mais de 50 atletas de várias cidades, e até de outros
Estados, participaram da peneira para seleção de novas
jogadoras para as equipes de base do vôlei feminino que
o Nosso Clube realizou no dia 3 de fevereiro. Foram observadas jovens de 12 a 18 anos. Segundo David Cavalheiro, técnico das equipes de vôlei nossoclubinas, a seleção
teve alto nível técnico. Dez das atletas foram escolhidas
para integrar as equipes do clube nas categorias pré-mirim, infantil e infanto-juvenil, que disputarão o campeonato da Liga Regional de Voleibol e outras competições.
Confira todas as notícias sobre os esportes nossoclubinos
no site www.nossoclube.com.br

Sala de lutas do clube ganha novo tatame
A sala de lutas do Nosso Clube recebeu novo tatame em fevereiro. Mais moderno, o piso
agora oferece mais conforto e segurança aos praticantes de lutas marciais. Os dias e horários
em que são oferecidos treinos e aulas podem ser conferidos no site do clube.

Futebol
Gramado passa por completa revitalização

Mais esportes
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Finais do Quarteto de Ferro

Duplas
finalistas

O gramado do campo natural de futebol do Nosso Clube passou por uma completa
revitalização nos últimos meses. Foram realizados o nivelamento do solo, preenchimento
de terra, replantio de grama e adubação. Tudo para proporcionar as melhores condições para
as competições que acontecerão em 2018.

Xadrez
Nossoclubinos no torneio internacional de Floripa
Cinco enxadristas representaram o Nosso Clube no
4º Floripa Chess Open, o maior torneio realizado no Brasil, que reuniu 416 jogadores
de vários países. A competição aconteceu entre os dias
19 e 25 de janeiro, no Lira Tênis Clube, em Florianópolis.
Dez Grandes Mestres, 12
Mestres Internacionais, 31
Mestres FIDE e 15 Mestres
Nacionais participaram das
disputas. Os nossoclubinos
na competição foram Alessandro Batezelli, Amálio Brienza, Luís Casarin, todos da
categoria Sub-2000, Cristiano
Contato, da Sub-1800, e João
Vitor Germano Guedes, da
sub-14. O destaque da equipe foi João Vitor, que terminou como 6º colocado na sua
categoria. Batezelli foi o melhor entre os nossoclubinos
da categoria Sub-2000, com a
10ª colocação.

Limeira sediou nos dias 3 e 4 de fevereiro o Torneio
Quarteto de Ferro do Interior, um dos maiores eventos
de duplas organizados pela Federação Paulista de Bocha
e Bolão (FPBB). A competição contou com a participação
de 68 duplas de todo Estado de São Paulo. No primeiro
dia, os jogos aconteceram nas canchas do Nosso Clube,
Gran São João e Cecap. Nessa fase, 34 duplas se classificaram para as finais, realizadas nas canchas nossoclubinas.
O torneio reuniu as melhores duplas do Estado. Na decisão do título, a dupla Anão e Thiago, de Caieiras, venceu
Gersinho e Claudinho, de São Caetano do Sul.

Bocha nos principais torneios
A equipe de bocha do Nosso Clube está disputando,
em 2018, os dois principais torneios do Estado de São Paulo: a Copa União e o Campeonato Metropolitano. Pela Copa União, que equivale ao Campeonato Estadual de Clubes, na 1ª fase, os nossoclubinos enfrentam a Internacional e a Abopi/Piracicaba. Já o Metropolitano reúne 10
equipes da região, que jogarão entre si em turno e returno.

Futebol Super Máster
O Departamento de Futebol do Nosso Clube deu início
no dia 21 de fevereiro ao Campeonato Super Máster 2018.
Podem participar da competição, que conta com cinco
equipes – Dario Romeu, Recanto Árabe, Unimed, Pizzaria
Don Francesco e Marmoraria Pedra da Ilha –, associados
acima de 50 anos. Os jogos acontecem sempre nas noites
de quarta-feira. Na 1ª fase, todas as equipes se enfrentam. As três melhores se classificam para as semifinais. O
4º e o 5º colocados disputam uma repescagem para decidir quem continua na luta pelo título. A final está marcada
para 4 de abril.
Confira todas as notícias sobre os esportes nossoclubinos
no site www.nossoclube.com.br

