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O Campeonato de Futebol Máster (40+) Mirvam do Nosso Clube chegou a fim no dia 7 de maio, quando Dario 

Romeu/Palmeira Motors e Omega Software/ARO se enfrentaram na luta pelo título. Num jogo emocionante, 

Amaro abriu o marcador para o Dario Romeu/Palmeira Motors, mas Gledson virou o jogo anotando dois gols. 

Betinho ainda ampliou para 3 a 1, garantindo o título para o Omega Software/ARO.

Festa completa para Mirvam na final do Máster

Leia mais
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As crianças terão duas semanas repletas de diversão em julho no Nosso Clube. As Super 

Férias estão de volta, trazendo muitas atrações, incluindo esportes, jogos pré-desportivos, 

recreação, atividades coletivas, gincanas e outras brincadeiras durante o recesso escolar de 

meio do ano. Tudo com o acompanhamento de recreadores da Recriando. As atividades 

acontecerão de 11 a 15 e de 18 a 22 de julho, das 13h30 às 17h30. Entrada a partir das 13h, 

com ponto de encontro na Chácara Medina. Haverá turmas para duas faixas etárias, de 4 a 6 

anos e de 7 a 12 anos, com um cronograma específico para cada uma delas. As inscrições, 

com lanche incluso, podem ser feitas com desconto até 8 de julho, tanto para associados 

quanto para não sócios. Valores e outras informações na secretaria do clube ou pelo 

34048466 (WhatsApp e telefone).
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Super Férias estão de volta com muitas 

atividades para as crianças no nosso clube

Futebol

Torneio sub-17 feminino 

reúne equipes da região
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Sub-15 vence Leme em 

partida amistosa
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Clube passa a oferecer 

aulas às quartas de manhã

Yoga Bocha
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Timão vence torneio início 

de disputa entre torcidas 
Leia mais

Funcional fut passa a contar 

com aulas de futmesa
Leia maisLeia mais

Vôlei

O Departamento de Tênis do Nosso Clube participou no dia 25 de junho do evento-teste realizado pela 

Prefeitura no Centro Esportivo do Jardim Ipanema. Os nossoclubinos foram convidados para testar a quadra 

de tênis, já que o clube mantém uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes para ensinar a moda-

lidade a crianças. O local está recebendo obras de acabamento e será inaugurado em breve.

Clube participa de evento-teste de Centro Esportivo

Na 2ª fase, serão quatro rodadas e somente o campeão de cada grupo se classifica para as finais, que 

ocorrerão em outubro, em São Carlos. O Nosso Clube participa com três times e seus respectivos pa-

trocinadores e todas ainda têm chances de classificação. A competição é promovida pela Federação Paulista 

de Bocha e Bolão e reúne as principais agremiações estaduais da modalidade. 

Nossoclubinos seguem na disputa da Copa União

Bocha

Leia mais

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
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Natação

Bauru recebeu entre os dias 17 e 19 de junho o Cam-

peonato Paulista Juvenil de Natação de Inverno, que 

reuniu 293 atletas. Oito nadadores nossoclubinos 

participaram, com bons resultados.

Equipe participa, com bons 

resultados, do Paulista 

Juvenil, realizado em Bauru

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”.
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Festa Junina volta em grande 

estilo após dois anos: veja fotos
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Tênis

Leia mais

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 acontece em 16/07, 

para maiores de 14 anos

O Nosso Clube promoverá no dia 30 de julho, a partir 

das 13h, o Torneio Aberto de Tênis Infantil. A com-

petição será aberta para sócios e não sócios, a partir 

dos 5 anos. Acompanhe pelas nossas redes sociais e 

no site do Nosso Clube mais informações em breve, 

incluindo as orientações para as inscrições e outros 

detalhes desse evento.

Aberto Infantil terá disputas 

para tenistas a partir de 5 

anos no dia 30 de julho

A nossoclubina Giovana Karoliny Pires subiu quatro 

vezes no pódio do Campeonato Paulista Infantil de 

Natação de Inverno, realizado entre os dias 24 e 26 

de junho, em Santo André.

Nossoclubina sobe 4 vezes 

no pódio no estadual infantil, 

disputado em Santo André

Leia mais

A equipe Limeira Máster/Nosso Clube/Alman 

participou no dia 25 de junho da 14ª Copa Ribeirão 

Preto de Natação Máster. Os 39 limeirenses 

conquistaram um total de 30 medalhas

Máster conquista 30 

medalhas em etapa da 

Unami em Ribeirão Preto

Leia mais

Campeonato Máster recebe 

inscrições até 1º de agosto
Leia mais

Torneio 50tão do 2º semestre 

terá início no dia 6 de julho
Leia maisLeia mais Leia mais

Futebol

Snooker

36 jogadores participam de 

Torneio Aberto no clube

Nossoclubinos vão bem na 6º 

etapa da Liga Metropolitana

Leia mais Leia mais

Tênis de Mesa

A equipe de tênis de mesa do Nosso Clube participou 

no dia 19 de junho da 6ª etapa da Liga Metropolitana, 

disputada em Votorantim. Mais uma vez, os atletas 

nossoclubinos conseguiram bons resultados, com 

destaque para Luiz Dias, vice-campeão sênior, e 

Márcio Kikumoto, 2º colocado na categoria V50. Ou-

tros atletas também subiram ao pódio.

Com a participação de 36 jogadores de várias 

cidades do interior paulista, da capital e de Minas 

Gerais, foi realizado no Nosso Clube, nos dias 25 e 

26 de junho, o Torneio Aberto da Associação de 

Sinuca do Interior de São Paulo (ASSISP). Os jogos 

foram disputados na regra Six Reds, sem bola retor-

nável, em melhor de 5 partidas.
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