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Como de praxe a Diretoria RenovAção, 

através das Diretorias Social e de Esportes 

não deixarão de prestigiar a Família Náutico 

e, nos dias 17, 18 e 19, a cultura, o lazer e o 

esporte estarão em alta nas dependências do 

Colosso Campestre.

Na noite do dia 17 às 19h30 a Diretoria de 

Esportes e o DESEL realizam o Congresso 

técnico e o sorteio do Campeonato Oficial de 

Sinuca, na Modalidade 61, que nessa edição 

reunirá 56 atletas. 

Além do Congresso Técnico e sorteio, o 

esporte movimenta a noite de sexta-feira 

com as estreias das equipes das categorias 

Jovens e Veteranos, no Campeonato Oficial 

de Futebol.

Às 21h, a Diretoria Social oferece aos 

associados e também a comunidade em 

geral, a tradicional e badalada Hora Dançante 

Dançante, evento esse idealizado pelo Vice-

Presidente Social, Sebastião Luiz de Souza e 

realizado uma vez por mês.

O  s á b a d o  e  o  d o m i n g o  t a m b é m 

movimentarão os campos do Clube onde, no 

quesito Futebol de Alto Nível, reunirá os 

melhores atletas da cidade e região com as 

rodadas do Campeonato Oficial, nas 

categorias Jovens, Sênior, Veteranos e 

Máster, que prometem muita adrenalina, 

jogos acirrados, jogadas de efeito, defesas e 

gols de placa. Está de volta a maior e mais 

empolgante competição de Futebol do 

interior das Minas Gerais, reunindo 45 

equipes, com aproximadamente 1.200 

atletas nas 4 Categorias contemplando as 

faixas etárias de 15 a 75 anos.

No Domingo a vez é dos Pais e da Família 

Náutico! “O Clube vai ferver e, por que não 

dizer, vai sacudir vai abalar...”! A partir das 

8h, a Oficina de Pipas alegrará a galera e, às 

10h30, o tão esperado e tradicional Festival 

de Pipas terá a disputa das categorias Maior 

Pipa, Originalidade/Beleza e a Premiação 

Extra para a Pipa mais alta.

E ao meio dia “Quem não gosta de Samba 

bom sujeito não é! É ruim da cabeça ou 

doente do pé (Dorival Caymmi)! A Tarde é do 

Samba e de música boa, com os Grupos 

Requinte, Nós três e Couro de Boi, que 

prometem não deixar ninguém parado.

Participem! Não basta ser sócio, tem que 

participar, pois o Clube é da Família.

Realização: Diretoria RenovAção através da 

Diretoria Social, de Esportes e do DESEL - 

Departamento de Saúde, Esportes e de Lazer 

do Clube Náutico de Sete Lagoas.

Sócios: R$ 10,00 | Não sócios: R$ 15,00

17 de Agosto
A partir das 21h com animação de Wallace.
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19 DE AGOSTO - 10h30

FESTIVAL DE PIPAS 2018

MAIS INFOMACÕES NO DESEL
INSCRICÕES GRATUITAS NO DESEL ATÉ O DIA 18 ÀS 18H

CATEGORIAS:
-MAIOR PIPA

-ORIGINALIDADE/BELEZA
-PREMIACÃO EXTRA - PIPA MAIS ALTA

OFICINA DE PIPAS: 19 DE AGOSTO DE 
8 ÀS 10H (TRAGA SEU MATERIAL)
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