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Com duas noites cheias de atrações, o Nosso Clube vai promover, nos dias 3 e 4 de junho, a 

sua tradicional Festa Junina, que não pôde ser realizada nos últimos dois anos devido à 

pandemia. O evento acontecerá em três ambientes, prometendo muita diversão para 

associados de todas as idades. Música ao vivo com bandas conceituadas, balada com DJ, 

barracas típicas, chope Brahma com preço especial e muitas atividades para as crianças 

esperarão pelos nossoclubinos a partir das 18h30 nos dois dias.

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

No dia 3, o show ficará por conta de Lorayne Ribeiro e Banda, com sertanejo universitário, 

country e outros ritmos. No dia 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 terá espaço em ambientes cuidadosamente preparados para transformar o Nosso 

Clube num “arraiá” onde não faltarão opções de diversão e alimentação.
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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.
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