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boas posições na Liga 
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Torneio 1º de Maio reúne 

jogadores de várias cidades 
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Natação

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

Máster conquista 55 

medalhas em Pirassununga

Nosso Clube sedia Regional 

de Petiz a Sênior
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Depois de dois anos, a tradicional Festa Junina do Nosso Clube está de volta. A interrupção 

provocada pela pandemia chegou ao fim e os associados poderão voltar a aproveitar as 

diversas atrações programadas para o evento nesta sexta (3) e no sábado (4), a partir das 

18h30 nos dois dias. Serão três ambientes em que haverá muita diversão para todas as 

idades, incluindo música ao vivo com bandas conceituadas, balada com DJ, barracas típicas, 

chope Brahma com preço especial e variadas atividades para as crianças.

O Parque Aquático receberá as apresentações musicais e as barracas de comidas típicas. 

Na sexta, o show ficará por conta de Lorayne Ribeiro e Banda, com sertanejo universitário, 

country e outros ritmos. No sábado 4, será a vez dos modões da Parada Sertaneja. Haverá 

venda de churrasco, pastel, caldos, cachorro quente, lanche de pernil, vários tipos de 

bebidas, doces e muitas outras opções. O chope Brahma será vendido em ilhas especiais a 

R$ 10,00 o copo de 400 ml. E as equipes das ginásticas artística e rítmica farão 

apresentações com temática junina.

No Salão Social, além das brincadeiras típicas, como pescaria, argolas, jogo do palhaço e tiro 

ao alvo, haverá brinquedões com monitores. Na La Chouette, o DJ Freeway comandará 

baladas para os jovens em ambiente saudável, sem venda de bebidas alcoólicas. Todo 

evento acontecerá em espaços cuidadosamente pensados para transformar o Nosso Clube 

num “arraiá” onde não faltarão opções de diversão e alimentação.
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Com 3 ambientes cheios de atrações, Festa Junina 

do Nosso Clube acontece sexta (3) e sábado (4)
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Torneio sub-17 feminino 

reúne equipes da região
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Sub-15 vence Leme em 

partida amistosa
Leia mais

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

Nosso Clube e Santo André realizaram no dia 18 de maio um torneio amistoso de vôlei feminino máster, no 

Ginásio Azul. Participaram as equipes nossoclubinas B e C e as visitantes A e B. Todos os times se 

enfrentaram em um set de 25 pontos. O Máster B do Nosso Clube ganhou todas as partidas e ficou com o 

título. A equipe foi formada por Luciana, Vanessa, Carol, Patrícia, Erika, Renata, Denise e Juliana.

Feminino máster realiza torneio amistoso com Santo André

Um total de 470 nadadores de várias cidades esteve no Nosso Clube no dia 21 de maio para a 3ª etapa de 

2022 do Circuito Unami (União de Nadadores Master do Interior). E os anfitriões conseguiram um excelente 

desempenho na 9ª Copa Nosso Clube de Natação Máster - Troféu Maria Terezinha Coghi, que teve provas 

para atletas maiores de 25 anos.

9ª Copa de Natação Máster recebe 470 nadadores

Natação
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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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Administração

O Nosso Clube implantou a segunda etapa do 

sistema de leitura facial em suas portarias. 

Equipamento pode ser acessado do interior de 

veículos na portaria da Chácara Medina.

Sistema de identificação 

facial disponível para 

entrada com veículos

Leia mais

https://www.nossoclube.com.br/festa-junina-do-nosso-clube-retorna-recebendo-associados-em-3-ambientes-cheios-de-atracoes
https://www.nossoclube.com.br/nossoclubinos-conquistam-boas-posicoes-na-liga-metropolitana-de-tenis-de-mesa
https://www.nossoclube.com.br/torneio-1-de-maio-de-sinuca-reune-jogadores-de-varias-cidades-da-regiao-no-nosso-clube
https://www.nossoclube.com.br/festa-completa-para-mirvam-na-final-do-campeonato-de-futebol-master
https://www.nossoclube.com.br/55-medalhas-coroam-desempenho-da-natacao-master-na-academia-da-forca-aerea
https://www.nossoclube.com.br/nosso-clube-sedia-regional-de-petiz-a-senior-de-natacao-e-conquista-41-medalhas
https://www.facebook.com/nossoclube
https://www.instagram.com/nosso.clube/
https://www.presscomcomunicacao.com.br/
https://www.nossoclube.com.br/
https://www.nossoclube.com.br/torneio-das-torcidas-de-futebol-tem-inicio-times-representarao-grandes-clubes-do-estado
https://www.nossoclube.com.br/inscricoes-para-o-campeonato-50tao-de-futebol-estao-abertas
https://www.nossoclube.com.br/1-torneio-sub17-de-volei-feminino-reune-5-equipes-da-regiao-no-nosso-clube
https://www.nossoclube.com.br/volei-feminino-sub15-do-nosso-clube-vence-leme-em-partida-amistosa
https://www.nossoclube.com.br/corinthians-vence-torneio-inicio-de-competicao-que-homenageia-o-campeonato-paulista
https://www.nossoclube.com.br/inscricoes-para-o-campeonato-50tao-de-futebol-estao-abertas
https://www.nossoclube.com.br/treinos-de-funcional-fut-passam-a-contar-com-aulas-de-futmesa
https://www.nossoclube.com.br/em-sua-9-copa-de-natacao-master-nosso-clube-recebe-470-nadadores-de-varias-cidades
https://www.nossoclube.com.br/torneio-das-torcidas-de-futebol-tem-inicio-times-representarao-grandes-clubes-do-estado
https://www.nossoclube.com.br/inscricoes-para-o-campeonato-50tao-de-futebol-estao-abertas
https://www.nossoclube.com.br/nossoclubinos-sobem-27-vezes-ao-podio-no-torneio-regional-infantil-a-senior-de-natacao
https://www.nossoclube.com.br/equipe-de-natacao-do-nosso-clube-traz-22-medalhas-do-regional-mirim-e-petiz
https://www.nossoclube.com.br/yoga-passa-a-oferecer-aulas-as-quartas-tambem-no-periodo-matutino
https://www.nossoclube.com.br/nossoclubinos-comecam-bem-a-2-fase-da-copa-uniao-de-bocha
https://www.nossoclube.com.br/sistema-de-identificacao-facial-ja-esta-disponivel-para-entrada-no-clube-com-veiculos

	Página 1

