
homenagem ao nosso eterno
Ivan Galindo, que nos deixou no
ano passado. Além do Baile de
Gala teremos eventos esportivos
e culturais na Praia de Icaraí.
Contamos com a participação de
toda a cidade!", afirma a Maria
Fernanda Calil, Vice-Presidente
Social do Clube Central.
Informações sobre os ingressos
podem ser adquiridas na
Secretaria do Clube Central ou
pelo telefone (21) 2711-0899.

"A festa que estamos preparando
esse ano será muito bonita e
representativa, afinal no ano do
centenário não foi possível
realizar o tradicional Baile de
Gala. Também faremos uma bela
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O mais charmoso Baile de Gala
da cidade está de volta na
comemoração do aniversário de
102 anos do Clube Central. No dia
23 de julho, sócios, amigos e
convidados participarão de uma
noite incrível com buffet e
presença confirmada da Big Band
Tupy. 
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CLUBE CENTRAL COMPLETA 102 ANOS COM 
VOLTA DO BAILE DE GALA 

 Big Band Tupy é presença  confirma na tradicional festa 

FESTA JUNINA DO CLUBE CENTRAL É ANIMAÇÃO GARANTIDA

Além de muita alegria, teremos
as tradicionais barraquinhas de
instituições filantrópicas da
cidade, comidas típicas e
brincadeiras para as crianças.
Será imperdível! Para sócios e
convidados, a entrada será
gratuita. Já para o público em
geral, o ingresso será de R$10.

Informações na Secretaria do
Clube Central ou pelo telefone
(21) 2711-0899.

A Festa Junina do Clube Central
será realizada nos dias 24 e 25 de
junho, a partir das 18h. O evento
é aberto ao público e terá
música ao vivo de Roberto
Veríssimo e Banda, que
apresentará um repertório
animado com muito forró,

sertanejo e quadrilha.

DIA DOS NAMORADOS

No dia 10 de junho, receberemos
sócios, amigos e convidados para
um Happy Hour Especial em
comemoração ao Dia dos
Namorados.  A partir das 18h,

música ao vivo com o cantor Beto
Sol. Informações na Secretaria do
Clube Central ou pelo telefone (21)
2711-0899. 

Aberta ao público, a festa terá comidas típicas, brincadeiras para as crianças e música ao vivo

CAMINHADA DA SAÚDE
Em comemoração ao aniversário de
102 anos do Clube Central, será
realizada a Caminhada da Saúde,

no dia 03 de julho. A concentração
será no Clube Central, às 8h30.

Informações sobre inscrições e
camisa na Secretaria ou pelo
telefone (21) 2711-0899.
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formal dos vereadores Paulo
Eduardo Gomes e Fabiano
Gonçalves, e coautoria dos
vereadores Tulio Motta, Daniel
Marques, Dado e Dr. Nazar. 

Emoção marcou plenário no
dia da votação

Após uma apresentação
emocionada do vereador Fabiano
Gonçalves em Plenário, que
parabenizou o advogado
Fernando Tinoco pela iniciativa e
lembrou a importância do
saudoso centraliano Ivan Galindo,

para o Central e para a cidade,

inclusive como responsável pela
existência do Shopping Central
Prime (Rua Ator Paulo Gustavo), o
projeto de lei foi aprovado por
unanimidade - algo considerado
raro na Câmara de Niterói. 
O vereador Paulo Eduardo
lembrou também de figuras
importantes do Clube Central,
como José Pereira de Freitas, o
Tude, que trabalhou na Câmara
durante anos e hoje exerce a  

O Clube Central, fundado em 18 de
julho de 1920, completa 102 anos e
foi presenteado com a aprovação
do projeto de lei 062/2022, que
incluiu o dia do seu aniversário no
Calendário Oficial de Eventos da
cidade de Niterói. A iniciativa de
fazer a proposta tramitar na
Câmara Municipal foi do
Presidente do Conselho
Deliberativo do Clube Central, o
advogado Fernando Tinoco.

 A proposta contou com a
assinatura de diversos
parlamentares, sendo de autoria 

 

presidência do Corpo Consultivo
do Central, e o saudoso Adhemar
Reis, ex-presidente do Conselho
Deliberativo e ex-secretário de
Transportes de Niterói. Lembrou
também de algumas con-

tribuições importantes do Central
para a cidade, destacando a
criação do esporte Bola Pesada e
a participação do Clube na luta
contra a pandemia em 2020,

quando cedeu gratuitamente a
sede para a campanha de
vacinação e arrecadação de
alimentos. A Lei será sancionada
pelo Prefeito Axel Grael e passa a
reconhecer o Aniversário do
Clube Central como uma data de
relevância para a cidade de
Niterói "pela expressão e pela
tradição na vida cultural,
econômica e social do Município",

além de definir que o "Poder
Público Municipal estimulará a
participação da sociedade civil
organizada na programação e na
execução das ações relacionadas
à data".

CLUBE CENTRAL BUSCARÁ RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS NA OBRA 
DO PARQUE AQUÁTICO

 
Foi aprovado pelo Conselho
Deliberativo, a partir de Relatório
da Comissão de Ética do Clube
Central, que a instituição deverá
buscar ressarcimento pelos
diversos problemas encontrados
na obra do Parque Aquático. Um
Parecer Técnico elaborado por
dois engenheiros especialistas
comprovou mais uma vez que a
obra realizada durante a gestão
do ex-presidente Elder Silva - que
não pertence mais ao quadro
social - não foi executada na
forma do projeto arquitetônico
aprovado pelo Conselho e pela
Comissão de Obras da época, o 

que causou, e segue causando,

uma série de danos ao
patrimônio do clube. O total das
desconformidades encontradas
pelos técnicos, com materiais não
aplicados ou que foram alterados
por outros de qualidade inferior,
além dos serviços pagos e não
realizados, somam um montante
de R$ 255.395,70. 

LEI QUE INCLUIU O ANIVERSÁRIO DO CLUBE CENTRAL NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DE NITERÓI É APROVADA POR UNANIMIDADE DOS VEREADORES 

entregue aos associados. O
Parecer Técnico está disponível na
secretaria do Clube para consulta
de todos os sócios que desejarem
verificar as irregularidades
encontradas e as pendências da
obra.

Disputa Judicial em curso
O Clube Central segue em
disputa judicial com os
responsáveis pela execução da
obra e buscará ressarcimento
para finalizar de fato o que estava
previsto para ser 

Torre do elevador inacabada. Uma 
das escadas entregue sem o piso


