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Em Abril o Clube voltou a oferecer aulas
de vôlei com o auxilio de um profissional,
a da professora: Simone Reis dos
Santos. As aulas estão acontecendo
todas as Sextas-feiras das 19:30 ás
21:30 e aos Sábados das 16:30 às
18:30hs. Quem tiver interesse em
participar entrar em contato com a
Joelma Da Silva Baldi -Presidente do
Grupo de Vôlei (47) 9 9911-0538

BENEFÍCIOS DA ZUMBA QUE FARÃO BEM PARA SEU CORPO E MENTE

AULAS DE VÔLEI

EVENTOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL EM ABRIL

No dia 13 de Abril aconteceu a Colação de
Grau da UNIASSELVI entre os cursos de
Bacharelado em Administração, Licenciatura
em Artes Visuais, Geografia, Matemática,
Pedagogia, Superior de tecnologia em
Logística e em Processos Gerenciais.

COLAÇÃO DE GRAU DA UNIASSELVI

O que é a Zumba? Trata-se de uma aula muito divertida e
enérgica que combina exercícios aeróbicos e coreografias
de ritmos diferentes. Esta aula é um ótimo exercício para
sua saúde pois com ela é possível eliminar a gordura
corporal, fortalecer o sistema cardiovascular, tonifica os
músculos, elimina o estresse, reduz o ácido lático, e você
pode perder de 600 a 1.000 calorias em 1 hora de aula
além de melhorar sua vida social. Não perca esses
benefícios e participe das aulas que acontecem Terça e
Quinta ás 20h no salão de Festas.
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Evento ocorreu no período de 07 a 11 de Abril
reuniu mais de 700 participantes de diversos
países como Argentina, Chile, Colômbia e Peru,
o evento teve uma grande programação que
durou 4 dias de muita diversão e entretenimento.

XXII ENCONTRO DA FELIZ IDADE MERCOSUL

1ª Feira de Noivas de Balneário Camboriú
aconteceu nos dia 26,27 e 28 de Abril, contou
com a presença de vários expositores e houve
um sorteio de R$ 5mil reais para os noivos que
fecharam contrato durante o evento.

DIVINE NOIVAS 2019

EVENTOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL EM ABRIL
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