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jogadores de várias cidades 
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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
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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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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
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Timão vence torneio início 

de disputa entre torcidas 
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Funcional fut passa a contar 

com aulas de futmesa
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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

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
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Nossoclubinos começam 

bem 2ª fase da Copa União

Nossoclubinos sobem 27 

vezes ao pódio no Regional
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Equipe traz 22 medalhas do 

torneio mirim e petiz
Leia maisLeia mais Leia mais

Leia mais Leia mais

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

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
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