
de março, as conselheiras,

algumas associadas e cidadãs fo-

ram homenageadas e reco-

nhecidas pela importante con-

tribuição ao Clube Central. Como

encerramento das atividades do

mês, a Dra. Fátima Fernandes

Christo, geriatra, cardiologista e 

AGENDA CENTRAL

O Clube Central preparou uma

série de homenagens e atividades

especiais em comemoração ao

Dia Internacional da Mulher. A

primeira ação foi o Happy Hour

com a cantora Ella Z no dia 11 de

março. Uma noite muito especial,

com homenagens às mulheres

presentes e sorteios. O evento

teve apoio do Sr. Pão, Make Cake,

Buffet Vimavi, Sementeira Cul-

tural e Restaurante Vitral Bistrô.

Como parte da programação

especial do mês,  foram realizadas

aulas especiais de Yoga, com o

prof. Deigo Acnkizes (20/03) e de

hidroginástica (27/03) com a profª.  

Soraia Matos e apoio da JPS

Administração de Condomínios. 

 Na reunião do Conselho

Deliberativo realizada no dia 29 
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MÊS DA MULHER REPLETO DE ATRAÇÕES ESPECIAIS
Programação de março contou com homenagens e atividades especiais para sócias e convidadas 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE ABRIL E PARTICIPE!
O Clube Central preparou uma

programação especial com

música ao vivo e muita alegria.

No dia 10/04 a nossa Festa da

Páscoa terá recreação infantil,

ovinhos de chocolate e a cantora

Débora Ojeda. Confira ao lado a

nossa agenda  completa de abril

e participe!  

Vice-presidente Social Maria 
Fernanda realiza sorteios com a 
ajuda das sócias Julia Alves e 

Vitória Pinheiro

Membros da Diretoria, Conselho e 
sócios com a Dra. Fátima 

Fernandes  Christo após palestra

10/04 - Festa da Páscoa 

21/04 Carnaval (feriado 
de Tiradentes)

Aula especial de Yoga com o 
professor Diego Acnkizes em 

comemoração ao Mês da Mulher 

Sócias e convidadas 
participaram de uma aula  
animada de hidroginástica 
com a profª Soraia Matos

coordenadora do Point do Idoso

proferiu a palestra “A mulher do

século XXI está se cuidando

mais?" para sócias e convidadas

no dia 31 de março. O Clube

Central agradece a todas sócias

que participaram das atividades

ao longo do mês. 

Conselheiras, sócias e cidadãs 
foram homenageadas em reunião 

do Conselho Deliberativo 

24/04 Carnaval

29/04 Happy Hour 
Aniversariantes do mês

Participe da nossa 
Festa da Páscoa

10/04 - 12h
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A primeira etapa do Niteroiense

Open de Futevôlei 2022 acon-

teceu no último final de semana

de março, na praia de Icaraí, no

trecho em frente ao Clube

Central. O evento foi realizado

pela Prefeitura de Niterói, por

meio da Secretaria Municipal de

Esporte e Lazer (Smel).  “A

realização de mais um torneio de

futevôlei na nossa cidade só mos-

tra o quanto a modalidade vem

crescendo. Apoiar um torneio

para os atletas locais é um

investimento para o surgimento

de jogadores de alto  nível em 

TORNEIO INTERCLUBES DE SINUCA FOI ORGANIZADO PELO CLUBE CENTRAL

NITEROIENSE OPEN DE FUTEVÔLEI 2022

Rio Cricket e Praia Clube São

Francisco. Na final enfrentaram-se

dois jogadores que representaram

o Clube Central, o Conselheiro da

instituição, Júlio César de Oliveira

Souza (Julião) e Alexsandro Possas

Felix. O campeão foi Alexsandro,

que além do troféu e do Diploma

do Mérito Esportivo do Clube

Central, ganhou também um taco

inglês, entregue pela ACN. 

O Torneio Interclubes de Sinuca

2022 foi realizado no Clube

Central, que organizou o evento

através da sua Diretoria de Sinuca,

ocupada por Floriano Guimarães,

em parceria com a Associação de

Clubes de Niterói (ACN). O torneiro

foi realizado entre os dias 24 e 27

de março e participaram 32

jogadores, destacando-se os

atletas do Clube Central, além de 

 

Niterói”, afirma o secretário

municipal de Esporte e Lazer, Luiz

Carlos Gallo.

O Clube Central manifestou apoio

ao evento e entregou o Diploma

do Mérito Esportivo para a dupla

campeã, além de uma flamula

tradicional da agremiação que irá

completar esse ano 102 anos de

história. 

Compareceram o Vice-Presidente

Administrativo, Hugo Palha, a

Vice-Presidente Social, Maria

Fernanda Calil, e o Presidente do

Conselho Deliberativo, Fernando

Tinoco.

O terceiro colocado do torneio foi

sócio Luis Marcelo Henriques.

Entregaram as premiações para o

campeão e o vice, além do

Presidente Marcos Costa, o Vice-

Presidente Administrativo, Hugo

Palha, e o Presidente do Conselho

Deliberativo, Fernando Tinoco. "O

Clube Central tem tradição no

esporte e vem buscando manter

o seu Salão de Sinuca como um

dos melhores da cidade.

Esperamos em breve sediar mais

eventos como este e ampliar

também a parceria social com os

demais clubes da cidade, no

esporte e na cultura, mantendo a

união em defesa dos interesses

de nossos sócios.", disse o

advogado Fernando Tinoco, que

está no segundo mandato à

frente do Conselho do Clube

Central.

Presidente Marcos Costa (Marquinhos) recebe os atletas da sinuca na 
abertura do Torneio Interclubes

CONTAS 2021 
APROVADAS POR 
UNANIMIDADE

Atletas recebem Diploma do Mérito Esportivo e flâmula do Clube Central

O Conselho Deliberativo

aprovou a prestação de contas

da gestão de 2021 por

unanimidade no último dia 29

de março. O Parecer da

Comissão Fiscal demonstrou

que as receitas superaram o

orçamento previsto em R$

21.757,65. Mesmo com a

pandemia e a redução drástica

de arrecadação, a boa gestão e

o Programa Empresa Cidadã,

criado pela Prefeitura de Niterói

a partir de uma emenda

construída pelo Comitê de Crise

do Clube Central, contribuiu

para que a nossa agremiação

terminasse o ano com

superávit. Pela primeira vez,

atendendo a uma solicitação

do Presidente do Conselho, a

Diretoria apresentou de-

talhadamente em reunião as

despesas realizadas, com a ex-

posição de gráficos e tabelas

que aumentaram a trans-

parência.


