Domingo,19 de Maio de 2019

HORÓSCOPO
ÁRIES
Sua mente está agitada e pode ser difícil se concentrar nas tarefas. Procure
fazer uma coisa de cada vez. Saudade de alguém que está longe deve
aumentar. A união pode exigir alguns ajustes. Não esconda nada do par.
Cor: preto.
TOURO
Mudanças devem agitar o seu dia. Há sinal de aborrecimentos com amigos.
Se a união amorosa estiver sufocando você, talvez queira viver em liberdade.
Mas se o romance está em paz, a atração será irresistível. Cor: azul-claro.
GÊMEOS
Conflitos com sócio ou colega de trabalho. Se você está de olho em uma
promoção, prepare-se para encarar disputas e avaliações. Procure equilibrar
melhor seu tempo. Esqueça os problemas quando estiver com o par. Cor:
lilás.
CÂNCER
O Sol desperta o desejo de se aventurar e sair da rotina. Mas o dever te chama
e talvez não seja possível ter tudo que deseja. Avalie o que é prioridade. A
saúde pede atenção. A dois, invista nos projetos em comum. Cor: preto.
LEÃO
Melhor não contar apenas com a sorte. A Lua vai facilitar seu caminho, mas
desafios vão surgir. Nem pense em arriscar seu dinheiro. Seu charme será
irresistível, sinal de fortes emoções na paquera e no romance. Cor:
vermelho.
VIRGEM
Você vai enfrentar tensões em negócio ou sociedade com parentes. Esforcese para entrar em acordo e deixe tudo preto no branco para não ter outros
problemas. Na união, não deixe a família interferir demais. Cor: branco.
LIBRA
Você pode não conseguir expor suas opiniões ou usar sua criatividade no
emprego. Cumpra suas responsabilidades. Fique longe de fofocas e esclareça
qualquer mal-entendido. Procure melhorar o diálogo na vida a dois. Cor:
branco.
ESCORPIÃO
Controlar os gastos será seu maior desafio, especialmente no período da
manhã. Quem tem filhos pode ter despesas inesperadas. No amor, vai ser
fácil atrair admiradores e encantar quem deseja. Só não seja exigente. Cor:
roxo.
SAGITÁRIO
O dia pode começar tenso em família e o melhor a fazer é encarar os
problemas com bom humor. Mostre seu potencial no trabalho, mas aceite
as mudanças. Paquera e romance podem ficar meio de lado. Cor: cinza.
CAPRICÓRNIO
Agir com discrição pode ajudar você a ficar longe de confusão. Pode ter
sérios problemas ao comentar o que não deve, seja no trabalho, em casa ou
no romance. Na união, não adianta remoer dúvidas: converse. Cor: laranja.
AQUÁRIO
Evite se envolver em problemas financeiros de amigos ou fazer negócios
com pessoas próximas. Há risco de sair no prejuízo. Fora isso, nada deve
abalar suas amizades. Aceite convites da turma para sair e paquerar. Cor:
rosa.
PEIXES
Você vai sonhar alto e terá confiança de sobra para ir atrás do que quer. Mas
não desanime diante dos desafios. Faça as pazes com o espelho e capriche
no visual. Na união, evite medir forças ou impor as suas vontades. Cor:
bege.
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Domingo mais divertido é no Náutico
Programação para hoje vai agitar toda a família!
Crédito: Henrique Santos

Animação de sobra nas diversas
atividades do clube
O domingo chegou! E que tal curtir toda a alegria das
atividades recreativas, animação da aula de Zumba® e
agito com os shows nos bares do clube? É só conferir a
programação, escolher suas atividades preferidas e aproveitar toda a diversão do Náutico!
Programação recreativa
9h – Pilates (Espaço Brincar)
10h – Yoga (encontro no salão do restaurante)
10h – Pintura (salão do restaurante)
10h – Curso de Artesanato (salão do restaurante)
11h – Zumba® (encontro no salão do restaurante)
11h30 – Jogo do Livros (salão do restaurante)
14h30 – Passeio de Trenzinho (saída do balão do
restaurante)
15h – brincadeira “Estafetas com Bambolês” (praia do
Bar da Mata)

Música nos bares
12h – Bar da Praia – Grupo Acontece. Muito Samba de
Espaço Brincar
Raiz, MPB e diversão pro seu domingo!
10h30 às 16h30 – artes com Massinha
Períodos da manhã e tarde – Espaço Games - jogos livres 14h30 – Bar da Mata – Grupo PDA. Animação de sobra
com o melhor do Pagode.
e desafios

Hoje tem futebol nos gramados do Náutico
Confira os jogos e venha torcer!
Crédito: Henrique Santos

A partir das 9h, nossos jogadores entram em campo
para mais uma rodada pelo Futgrama Náutico – 1o
Semestre. Nos gramados, teremos as equipes da PréMirim, Mirim/Infantil e Adulto. Lembrando que hoje se
inicia a Semifinal – 1o jogo – da categoria Sênior. Confira:
Tabela de jogos
CAMPO 1
09h – Sênior – Posto Serrito X Toldos Araraquara
10h – Master – HR Imóveis X Vigor/Srº Bolo
CAMPO 2
09h – Sênior – Tedde Work X Toscano Imóveis
10h – Master – Restaurante Pizzaria Morada do Sul X
Léo´s Refrigeração
11h – Livre/Veterano – Supermercados Belinelli X Alcatec
CAMPO 3
09h – Super Master – Help Informática X Válter Romão
Seguros
10h – Master – Clínica Psicorpus/Kambé Embalagens X
Fortex Cosméticos/Barbearia Casa do Bigode
CAMPO 4
09h – Super Master – Vigor/Grand Casa X Solssia
Seguros
10h – Master – Geolab/Corona X Pitcho Pizzaria
CAMPO 5
09h – Super Master – RS Tintas X Cal Fertilizantes
10h – Livre/Veterano – Moura Informática X Pavisolo
CAMPO 6
09h30 – Pré-Mirim – Vermelho X Verde
09h45 – Pré-Mirim – Vermelho X Amarelo
10h – Pré-Mirim – Verde X Amarelo
10h20 – Mirim/Infantil – Branco X Azul
10h40 – Mirim/Infantil – Preto X Branco
11h – Mirim/Infantil – Preto X Azul
Equipes no Chapéu
Livre/Veterano – FG Elétrica/Trajano Veículos.

Outras modalidades
Tênis Torneio Lousa: às 9h.
Bocha: às 9h.
Aulas de Esqui Aquático: das 7h às 14h.
Truco Torneio Caldeirão: às 13h, no salão do restaurante
Biribol: às 13h, no conjunto de piscinas.
Futevôlei: às 14h, Quadras do Camping e Casa de
Lanchas.

Nas manhãs de domingo, tem muito
futebol nos campos nauticanos

