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Futebol

Torneio sub-17 feminino 

reúne equipes da região
Leia mais

Sub-15 vence Leme em 

partida amistosa
Leia mais

Clube passa a oferecer 

aulas às quartas de manhã

Yoga Bocha

Leia mais Leia mais

Timão vence torneio início 

de disputa entre torcidas 
Leia mais

Funcional fut passa a contar 

com aulas de futmesa
Leia maisLeia mais

Vôlei

BochaBocha

Nossoclubinos começam 

bem 2ª fase da Copa União

Nossoclubinos sobem 27 

vezes ao pódio no Regional
Leia mais

Equipe traz 22 medalhas do 

torneio mirim e petiz
Leia maisLeia mais Leia mais

Leia mais Leia mais

Natação

A atleta Giovana Karoliny Pires representou muito 

bem o Nosso Clube no Campeonato Brasileiro In-

fantil de Inverno, em Uberlândia. A competição reu-

niu 581 atletas de 13 e 14 anos.

Atleta representa o clube 

no Campeonato Brasileiro 

Infantil de Inverno

Leia mais

Clique aqui para ver mais fotos

Judô

Nossoclubino sobe no pódio 

do Paulista de Veteranos

Clube passa a oferecer aulas 

quartas também de manhã 
Leia mais Leia mais

Yoga

De volta após dois anos sem edições devido à pandemia, a Festa Junina do Nosso Clube 

retornou ao calendário de eventos em grande estilo. Centenas de associados puderam a 

aproveitar as diversas atrações proporcionadas nos dias 3 e 4 de junho, em três ambientes. 

Houve muita diversão para todas as idades, incluindo música ao vivo com Lorayne Ribeiro e 

Banda e Parada Sertaneja, balada com o DJ Freeway na La Chouette, barracas típicas, chope 

Brahma com preço especial e variadas atividades para as crianças. A distribuição das 

barracas, caixas e outros espaços permitiu que, apesar do grande público, a festa 

transcorresse com total tranquilidade e conforto. E todo evento aconteceu em ambientes 

caprichosamente preparados para transformar o Nosso Clube num grande “arraiá”.

SOCIAL

Festa Junina volta em grande 

estilo após dois anos: veja fotos

Clique aqui para ver mais fotos

Tênis

O Departamento de Tênis do Nosso Clube vai re-

alizar, no dia 16 de julho, a partir das 8h30, o Tor-

neio Dupla da Sorte Misto. Podem participar as-

sociados de ambos os sexos, a partir dos 14 anos. 

Não é necessária inscrição prévia. Basta com-

parecer às quadras de tênis na data e horário da 

competição. A previsão de término é às 12h30.

Torneio Dupla da Sorte 

Misto reúne jogadores 

maiores de 14 anos

O Nosso Clube promove em 30 de julho, a partir das 

13h, o 1º Torneio Aberto Infantil de Tênis, com dispu-

tas em três categorias: 5 a 7 anos, 8 a 10 anos e 11 a 

13 anos. Podem participar sócios e não sócios, que 

devem se inscrever na secretaria. A taxa para não 

sócios é de R$ 50,00. Associados não pagam. Haverá  

medalhas para todos os participantes. 

Aberto Infantil terá disputas 

para tenistas a partir de 5 

anos no dia 30 de julho

O Nosso Clube foi representado por 16 atletas na 

Copa São Paulo de Natação de Inverno para Vincu-

lados, de 8 a 10 de julho. Os nossoclubinos conquis-

taram 13 medalhas: 6 pratas e 7 bronzes.

Nossoclubinos participam 

da Copa São Paulo para 

Vinculados, em Santo André

Leia mais

Futebol

São Paulo fica com o título 

do Torneio das Torcidas

Torneio Dupla da Sorte 

homenageia Walter Forster

Leia mais Leia mais

Tênis

O Departamento de Tênis do Nosso Clube promoveu 

no dia 16 de julho o Torneio Dupla da Sorte Misto, 

que homenageou Walter Forster. Ao final, o jogador 

que somou mais pontos e ergueu o troféu de cam-

peão foi Sílvio Ramos. O vice-campeonato ficou com 

Murilo Rodrigues. A 3ª posição foi dividida por Fran-

cisco Borges e Matheus Tetzner.

O São Paulo venceu o Corinthians por 5 a 2 na 

decisão e ficou com o título do Torneio das Torcidas, 

nova competição promovida pelo Departamento de 

Futebol do Nosso Clube. O evento, que homenageou 

o Campeonato Paulista, contou com a participação 

de quatro equipes, formadas por associados a partir 

dos 35 anos. 

O Nosso Clube programou um super evento para movimentar ainda mais a sua agitada 

agenda social. No dia 13 de agosto, acontece o Som&Food&Chopp, que chega prometendo 

diversão para todas as idades, com música ao vivo, praça de alimentação, chope com preço 

especial e recreação para as crianças. A partir das 12h, o Parque Aquático já estará 

preparado para receber os associados. Além do cardápio variado da Cozinha da Marli, o 

Som&Food&Chopp contará com food trucks e barracas que oferecerão as mais diversas 

opções gastronômicas. A Brahma Express também estará presente com seu quiosque, no 

qual o Chopp Brahma de 400ml será vendido por R$ 10,00. Às 14h, esquentando o público, 

terá início o som mecânico. Durante todo o dia, os recreadores da Recriando promoverão 

brincadeiras com as crianças. No final da tarde, a animação chegará de vez. Às 17h, subirá ao 

palco a banda Retro Hits, com um repertório alto astral, recheado de clássicos do rock e do 

pop nacional e internacional. Em seguida, será a vez do sexteto Vila Rock exibir sua virtuose 

com muito blues e rock. E, para comemorar o Dia dos Pais, os associados poderão levar seus 

pais ou filhos não sócios como convidados, sem necessidade de adquirir convites.

Social

Duas bandas, gastronomia e atividades 

para crianças no Som&Food&Chopp

A sauna traz uma série de benefícios para corpo e mente, além, é claro, de proporcionar momentos de ótimo 

papo com os amigos. O Nosso Clube dispõe de saunas a vapor e seca para homens e mulheres. Quem pilota o 

cardápio que atende os habitués é um personagem conhecidíssimo dos nossoclubinos, Décio Pinheiro, o De-

cinho. Desde 2001, é ele quem prepara os lanches, saladas e porções servidos no bar da sauna, juntamente 

com a cerveja invariavelmente geladíssima. 

Sauna faz bem para corpo e mente e ainda 

rende ótimos papos com os amigos

Leia mais

Saúde

Bocha

Equipes vencem pela 2ª 

rodada do Metropolitano

Futevôlei

Nova modalidade tem aulas 

para homens e mulheres

Leia mais Leia mais

Confira os horários dos 

rachões entre associados

Escolinha é voltada para 

crianças a partir de 4 anos
Leia mais Leia mais
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https://www.nossoclube.com.br/nossoclubinos-comecam-bem-a-2-fase-da-copa-uniao-de-bocha
https://www.nossoclube.com.br/atleta-representa-o-nosso-clube-no-campeonato-brasileiro-infantil-de-inverno-de-natacao
https://www.nossoclube.com.br/super-ferias-estao-de-volta-com-muitas-atividades-para-as-criancas-no-nosso-clube
https://www.nossoclube.com.br/sensei-nossoclubino-sobe-no-podio-do-campeonato-paulista-de-judo-veteranos
https://www.nossoclube.com.br/yoga-passa-a-oferecer-aulas-as-quartas-tambem-no-periodo-matutino
https://www.nossoclube.com.br/nossoclubinos-participam-da-copa-sao-paulo-de-natacao-de-inverno-para-vinculados
https://www.nossoclube.com.br/sao-paulo-vence-corinthians-e-conquista-titulo-do-torneio-das-torcidas
https://www.nossoclube.com.br/torneio-dupla-da-sorte-misto-movimenta-tenistas-nossoclubinos-e-homenageia-walter-forster
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