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 REFORMA DO QUIOSQUE COMPLETA

Depois de um período de reforma e ampliação o Quiosque está pronto para o uso dos
sócios, detalhes como duas mesas bistrô de madeira com banquetas, reforma das mesas de
sinuca, foram instalados Toldos em Lona na grade do deck e foi instalada uma nova Smart

TV LED 4K 55 próximo ao bar do Quiosque.
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1º CAMPEONATO ABERTO DE TÊNIS DE MESA

No dia 22 de Junho aconteceu o primeiro Campeonato Aberto no Clube, recebendo participantes
de varias cidades, onde houve premiação em dinheiro no total em prêmios de R$ 600,00 reais!
 
Resultados:
 
1° Divisão:
1°Gustavo Marchiori - Chapecó
2° Andre Albuquerque - Rio do Sul
3° Thiago França - Chapecó
Aberto B: 
1° Ygor Ramos - Rio do sul 
2° Rodrigo Bozan - Balneário Camboriú
3° Vicente Dalmas - Joaçaba 
2° Divisão 
1°Daniel Nascimento - Florianópolis 
2° Vicente Dalmas - Joaçaba 
3°Darci Falcao - Florianópolis 
3° Divisão 
1° Leonardo da Silva - Balneário Camboriú 
2° Luis Fernando - Balneário Camboriú
3° Mateus Cristo - Balneário Camboriú
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TÊNIS DE MESA: TOP 8 BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE:

Fonte: www.healthfitnessrevolution.com
Tanto faz individual ou em duplas, tênis de mesa ou pingue-pongue, este é um esporte competitivo e com muita ação.
Na verdade, quando jogado em um ritmo intenso, pode ser uma ótima maneira de queimar calorias e ficar em forma.
 

Ao praticar você melhora a coordenação mão-olho:  e estimula o estado de alerta mental, concentração e
estratégia tática. Isso torna o jogo perfeito para os jovens aguçarem seus reflexos, e para as pessoas mais velhas
refinarem sua capacidade táticas.

 
Melhora os reflexos: Devido à natureza desse esporte ser de ritmo acelerado e a curta distância, ambos os
movimentos musculares axiais e apendiculares são melhorados. 

 
Não sobrecarrega as articulações: É uma ótima maneira de melhorar a força nas pernas, braços e tronco, sem
sobrecarregar suas articulações.

 
Queima de calorias: Uma pessoa de 68 quilos pode queimar 272 calorias ao jogar tênis de mesa por uma hora.
Considerando o fato de que o esporte é divertido e viciante.

 
Ganhos sociais: Se você joga em uma associação ou em casa com os amigos, o tênis de mesa oferece uma ótima
maneira de se relacionar com outras pessoas enquanto você perde peso. Porque as pessoas jovens e os nem tão
jovens podem jogar juntos. Este esporte pode ajudar a melhorar a comunicação e construir relacionamentos,
independentemente da idade. 

 
Mantém o seu cérebro afiado: A revista especializada em Alzheimer e Demência alzheimersweekly.com, relata
um aumento claro na coordenação motora e consciência cognitiva nos praticantes desse jogo. 

 
Melhora o equilíbrio: Ficar equilibrado e ser capaz de mudar rapidamente de direção são a chave para ser bem-
sucedido em um encontro de pingue-pongue. Isto é especialmente importante para os idosos.

 
Estimula várias partes diferentes do cérebro:  Ao antecipar o ataque do adversário, um jogador usa o córtex pré-
frontal para o planejamento estratégico. O exercício aeróbico da atividade física do jogo estimula o hipocampo, esta
estrutura é muito importante para converter a memória a curto prazo em memória a longo prazo.
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COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS DE ADMINISTRAÇÃO,  ENFERMAGEM, RADIOLOGIA
 E DESIGN DE INTERIORES DA ESCOLA TÉCNICA GERAÇÃO DE ITAJAÍ.

EVENTOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL EM JUNHO

SÁBADO ,08 DE JUNHO

Edição : Yngrid Borges | Revisão: Ernani Farani  |   Para mais informações clique nos ícones abaixo

SÁBADO ,15 DE JUNHO

 CAMPEONATO CATARINENSE DE FISIOCULTURISTA.

SÁBADO, 22 DE JUNHO

FEIJOADA DA TOTI
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