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TORNEIO DE SINUCA NO NOVO ESPAÇO DO QUIOSQUE

No período de 21/05 a 23/07 aconteceu o 2º Torneio Individual de Snooker do Terça Ferino, um
torneio com muita diversão e amizade entre os sócios, e o grande campeão foi o sócio Thiago que
recebeu do Presidente Karabina do Grupo Terça Ferino, um taco de snooker como premiação ao

Campeão. Abaixo as classificações dos jogadores:
 

Campeão -  Thiago 
Vice Campeão - Ademar 
3º Lugar -  Adriano (Panda)
4º Lugar - Abel 

CAMPEONATO  DE FUTEBOL +40

As inscrições para o CAMPEONATO DE FUTEBOL +40
começaram desde o dia 15 de Julho e vai até 16 de

Agosto, faça sua inscrição na Secretaria para participar de
mais este evento esportivo que tem previsão de inicio no

dia 29 de agosto de 2019. O campeonato é voltado para os
sócios com idade acima de 40 anos.

 Não fique de fora, participe!
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AQUISIÇÃO DE LUSTRES PARA A SEDE SOCIAL

CONSTRUÇÃO A TODO VAPOR

Uma nova obra se iniciou no Clube,
dia 11 de Julho a construção de 4
banheiros (2 femininos e 2 masculinos)
ao lado do quiosque, está ganhando
forma para melhor atender as
necessidades dos sócios, a conclusão
da obra está prevista para o final de
Agosto.

Foi realizada no mês de
Julho a compra de 3 lustres
e 5 plafons para a Sede
Social, com essa nova
aquisição irá valorizar muito
mais o espaço para eventos.
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CASAMENTO COLETIVO MARCOU ANIVERSÁRIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

EVENTOS REALIZADOS NA SEDE SOCIAL EM JULHO

SÁBADO ,20 DE JULHO

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

       O sonho de 55 casais de Balneário Camboriú foi realizado no dia 20 de Julho. Uma
cerimônia coletiva de casamento aconteceu no Clube Ariribá e concretizou a união dos
apaixonados. O evento integra o calendário de aniversário da cidade.
As noivas tiveram antes um “Dia de Noiva”, com direito a café da manhã, maquiagem,
cabeleireiro, massagem, almoço e não escondiam a expectativa e ansiedade para o grande
dia.
      Elas foram levadas por carros antigos até o Clube. Fuscas e Opalas se enfileiraram no
centro de convivência da rua Itália, para um grande buzinaço durante todo o trajeto. Jaques
Damázio foi o responsável por mobilizar os veículos.
“O amor deve ser uma decisão, e o que vocês estão decidindo aqui é estar com a pessoa que
você ama todos os dias, independente das adversidades”, disse o prefeito Fabricio Oliveira
(PSB), desejando felicidade aos casais.
        Após a assinatura dos papéis, entre os noivos e padrinhos, os convidados aproveitaram a
noite com os noivos comemorando o início de um novo capítulo de suas histórias.
Fonte: https://diarinho.com.br/noticias/geral/casamento-coletivo-marcou-aniversario-de-balneario/
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