
Para continuar o sucesso do Verão
Musical iniciado em janeiro,

fechamos uma agenda repleta de
atrações para animar os fins de
semana de fevereiro.  Das 12h às
16h, você poderá se divertir ao som
de artistas que apresentam o
melhor do samba, pop e MPB. 

Entre as atrações teremos o
concurso de fantasia infantil no
dia 27/02 com inscrições abertas
até 25/02 na secretaria e a come-

moração dos aniversariantes do
mês no dia 26/02. Venha conferir a
nossa programação e passe 

 momentos incríveis com a família
centraliana Nos dias 28/02 e 01/03,

o Clube irá funcionar das 7h às
20h e dia 02/03 estará fechado.
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 FEVEREIRO COM MUITAS 
ATRAÇÕES PARA VOCÊ

Ginástica Rítmica (ProfªGiselle)
 Terças e quartas – manhã e tarde
 Contato: (21) 98108-7608

06/02 Velha Guarda Musical de Vila Isabel

13/02

20/02

27/02

28/02

01/03

1ª Feijoada do central - roda de 
samba com família quilombo

Um AMô

pagode do mikimba

lê santana e trio 

pedro ivo

26/02 beat samba com ANDREA BEAT

(Concurso de fantasias infantis)

PRATIQUE ESPORTES NO CLUBE CENTRAL 

Hidroginástica (Profª.
Soraia)
 Quartas e sextas – 17h30 
 Contato: (21) 99800-7715

Natação (Paulo Hage) 
 Quartas e sextas – Manhã
e Tarde.  Contato: 99944-
3875

Conheça as modalidades esportivas oferecidas no Clube Central, entre em contato e faça sua inscrição

Pedro Ivo Um Amô Andrea Beat

Escolinha de Vôlei (Profª
Luiza)
 Quartas e sextas - 16h às
17h.  Contato: 21 96910-5323

Basquete (Prof.ª Solange)
Terças e quintas – às 15h30,
16h30 e 17h45.   Contato: (21)
99603-7166

(comemoração dos aniversariantes do mês)

2022

Futsal  (Prof. Marcelo)
Segunda e quarta - 9h às
11h Contato: (21) 99830-
3503
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O Comitê de Crise do Clube
Central aprovou nova Resolução
no mês de janeiro e decidiu por
manter a maior parte dos
cuidados sanitários em função da
pandemia. "O fato da variante
Ômicron ser altamente trans-
missível nos obriga a manter uma
série de cuidados", afirma o
Diretor Médico, Haroldo Muylaert.
Com a nova resolução se reiterou
a importância da apresentação
do cartão de vacinação para o
ingresso no Clube Central e se 

CORPO CONSULTIVO TEM NOVO 
PRESIDENTE E TRÊS NOVOS MEMBROS

Adicione na sua agenda o 
WhatsApp do Clube Central (21) 
97042-3551 e entre em contato 
de maneira rápida e direta 
sempre que precisar!

As crianças têm mais uma opção
para se divertir com a reabertura
do Espaço Infantil. Com
brinquedos, totó, pingue pongue e
uma mini sinuca, os pequenos
tem esse espaço especial pen-

sado para eles e podem brincar a
vontade. O espaço infantil fica
aberto de terça a domingo, das 9h
às 17h. Traga as crianças, elas vão
adorar! O antigo Espaço Jovem
será reformado e reestruturado
para melhor atender aos sócios. 

Venha assistir aos jogos do
Campeonato Carioca no Clube
Central. Serão exibidas todas as
partidas seguindo o calendário do
campeonato. O horário de
funcionamento do Clube é até as
21h. Os associados que estiverem
no clube poderão permanecer
para acompanhar os jogos. Após
esse horário, não é permitida a
entrada de sócios.

O Clube Central estendeu o
horário de funcionamento. De
terça a sexta, o horário será das
7h às 21h e aos sábados,
domingos e feriados,  das 7h às
20h. 

REABERTURA DO ESPAÇO
INFANTIL PARA ANIMAR A

CRIANÇADA

NOVA RESOLUÇÃO DO COMITÊ DE CRISE DO CLUBE 
CENTRAL REITERA CUIDADOS COM SAÚDE DOS SÓCIOS

QUE TAL TORCER PELO SEU
TIME  NO CLUBE CENTRAL?

manteve a exigência do uso de
máscara em todos os ambientes.
Entre outras exigências, sob a
coordenação do Presidente do
Conselho Deliberativo, Fernando
Tinoco, foi decidido também que
os funcionários receberão
máscaras do tipo N95 e que a 

 sanitização semanal de toda a
sede volta a acontecer, além da
higienização permanente de
mesas, cadeiras, brinquedos e
demais objetos de uso comum. 

Quanto ao uso das saunas, não
houve consenso no Comitê, mas
foi autorizada a reabertura com a  

condição de que o frequentador
terá que se identificar para
eventual necessidade de
comunicação institucional e que
avisos serão afixados na porta das
mesmas alertando sobre o alto
risco de contaminação.

dente do Clube, e Maria Fernanda
de Mattos Calil, a primeira mulher
a ocupar uma cadeira no órgão
composto apenas por ex-

presidentes do Clube e do
Conselho, desde que aceitos
pelos demais membros. Também
tomou posse, como Assessor
Administrativo do órgão, o sócio
Luiz Rachide. Desejamos êxito aos
eleitos e que o Corpo Consultivo
siga firme na defesa da ordem
estatutária e das tradições do
Clube Central!

Com o falecimento do maior
centraliano da história, Ivan
Galindo, foi eleito para ocupar a
presidência do Corpo Consultivo
o ex-presidente do Clube Central,
José Pereira de Freitas, o Tude.

Centraliano histórico, Tude
presidiu o Central na década de
90 e é também fundador do
Corpo Consultivo. Tomaram posse
formalmente no Corpo
Consultivo, Fernando Tinoco,

atual Presidente do Conselho ,

José Roberto Leite Lima, ex-presi-

TUDE  É O NOVO PRESIDENTE E MARIA FERNANDA A PRIMEIRA MULHER A COMPOR O ÓRGÃO

Nos dias 28/02 e 01/03, o Clube
irá funcionar das 7h às 20h e dia
02/03 estará fechado.


