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De volta ao calendário social do Nosso Clube 

depois de dois anos em que não foi possível 

realizá-la devido à pandemia, a Missão Pás-

coa reuniu centenas de associados no dia 9 

de abril. Em versão revisada e ampliada, o 

evento, um dos preferidos das crianças, 

retornou com atrações também para os 

adultos. A criançada participou da tradi-

cional caça aos ovos de chocolate e das 

muitas brincadeiras promovidas pela equipe 

da Recriando. Os adultos também tiveram 

vez com som ao vivo com Kalu e sua banda 

Na Pegada Tropical no Parque Aquático, 

além de Chopp Brahma com preço especial. 

Com muita alegria e diversão para todas as 

idades, a aguardada volta da Missão Páscoa 

foi um grande sucesso.
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Aguardada volta da Missão Páscoa diverte todas as idades

Clique aqui para ver mais fotos

Academia

Clube oferece novo horário 

para aulas de Body Pump

Basquete

Nossoclubinos conquistam 

pan-americano máster
Leia mais Leia mais

Beach Tennis

Conheça os vencedores do 1º Torneio Interno

Leia mais

O 1º Torneio Interno de Beach Tennis do Nosso Clube movimentou a quadra de areia durante três dias, de 22 

a 24 de abril, com disputas nas categorias feminina, masculina e mista, nos níveis iniciante e livre. Além da 

competição esportiva, o evento teve várias outas atrações, incluindo opções gastronômicas e sorteio de 

brindes.

Futebol

Inscrições para nova edição 

do 50tão estão abertas
Leia mais

Marmoraria Pedra da Ilha fica com título do 50tão

A Marmoraria Pedra da Ilha ficou com o título do Torneio 50Tão de Futebol do Nosso Clube ao vencer a 

Unimed nos pênaltis na final, disputada no dia 1º de abril. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 3 a 

3. Disputaram a competição associados nascidos até 1973. Nas semifinais, a Unimed havia passado pelo 

Dario Romeu por 2 a 1 e a Marmoraria tinha despachado a ÁguiaTUR por 3 a 2.

Campeonato homenageia  

Paulistão com torneio
Leia mais

Giulianno Archilli é campeão 

no Brasileiro Máster 

Peterson vence o 

Campeonato Interno 
Leia mais Leia mais

Natação Bocha

Equipe conquista título em 

4 categorias na Liga Paulista

Novo espaço e várias opções 

de dias e horários
Leia mais Leia mais

Tênis de Mesa Yoga
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