
O Clube Central realizou no dia 1º

de maio o Bazar do Dia das Mães

do Clube Central. Cerca de 15 

 associados participaram expondo

produtos dos mais variados, entre

roupas, sapatos, acessórios, livros e

perfumes. A música ao vivo do 

 

Mais informações na Secretaria do Clube ou pelo telefone (21) 2711-0899

cantor Beto Sol deu um toque

especial a tarde já animada. Foi

uma oportunidade excelente

para garantir os presentes para o

Dia das Mães e passar ótimos

momentos com a família

centraliana. 
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BAZAR DO DIA DAS MÃES DO CLUBE 
CENTRAL É SUCESSO DE PÚBLICO

PARTICIPE DO DIA DAS MÃES DO CLUBE CENTRAL COM 
ALMOÇO ESPECIAL E MÚSICA AO VIVO 

O Dia das Mães está chegando e

temos um convite especial para

os nossos sócios, amigos e

convidados. No dia 8 de maio

teremos o tradicional almoço de

Dia das Mães do Clube Central.

O cardápio será variado, com a

saborosa comida a peso servida

pelo Buffet Vimavi. E para deixar

o momento mais inesquecível,

teremos música ao vivo com o

querido cantor Hélcio Luiz. Está

imperdível! 

Os encontros mensais do Happy

Hour do Clube Central já se

tornaram uma bela tradição.

Todo mês, um momento

especial para celebrar a vida

comemorando, com música ao

vivo e muita animação, os

aniversariantes do mês. Em

abril, Luiza Reis animou a noite

com muita MPB. Em maio, você

é nosso convidado para passar

ótimos momentos no Clube

Central. O próximo Happy Hour

será no dia 27 de maio, às 18h.

Não perca! 

HAPPY HOUR 
ESPECIAL DO CLUBE 

CENTRAL 

Anota aí:
Happy Hour do Clube  Central

27 de maio - 18h
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MAIS FACILIDADE PARA ISENÇÃO DE IPTU: CLUBE CENTRAL 
PARTICIPA DE NOVA CONQUISTA PARA OS CLUBES DA CIDADE 

A mudança contou com a

participação do Clube Central e

da Associação de Clubes de

Niterói (ACN).

"O risco de um clube ser cobrado 

 em função da demora na

renovação existia e com a nova lei

conseguimos acabar com esse

absurdo. A alteração do Código

Tributário teve como uma de suas

principais motivações a luta do

Clube Central que ao final de

2019, em função da perda de

prazo de uma gestão anterior,

No fim do mês de abril a Câmara

Municipal aprovou uma nova lei,

de iniciativa do Prefeito Axel Grael,

que facilita a obtenção de isenção

do Imposto Territorial Urbano

(IPTU), desburocratizando essa

medida para todos aqueles que

possuem tal direito previsto na Lei

Orgânica. Os Clubes foram

também beneficiados, uma vez

que muitas vezes ficavam

vulneráveis à interpretação dos

gestores ou à morosidade da

administração na concessão.  

 

recebeu um carnê cobrando mais

de R$ 50 mil reais de IPTU da

instituição que possui título de

utilidade pública e não possui

finalidades lucrativas, além de

possuir enorme viés cultural,

social, esportivo e recreativo.

Junto do então Presidente José

Roberto nós apresentamos um

recurso e conseguimos a isenção,

mas o risco da cobrança existiu e

poderia ter causado grande

prejuízo e instabilidade ao clube.

Parabenizamos a Procuradoria do

Município pela compreensão que

possibilitou tal mudança e vamos

continuar a trabalhar por mais

benefícios para os clubes da

cidade, que cumprem um papel

tão importante para a nossa

sociedade.", disse o advogado

Fernando Tinoco, Presidente do

Conselho Deliberativo do Clube

Central e membro da Associação

de Clubes de Niterói (ACN).

Ginástica Rítmica
 Terças e quartas – manhã e tarde

 Contato: (21) 98108-7608

PRATIQUE ESPORTES NO CLUBE CENTRAL 
Hidroginástica 
 Quartas e sextas – 17h30 

 Contato: (21) 99800-7715

Natação 
 Quartas e sextas – Manhã e

Tarde.  Contato: 99944-3875

Conheça as modalidades espor-
tivas oferecidas no Clube
Central, entre em contato e faça
sua inscrição.  

Escolinha de Vôlei 
 Quartas e sextas - 16h às 17h

 Contato: 21 96910-5323

Basquete
Terças e quintas – às 15h30, 16h30

e 17h45.   Contato: (21) 99603-7166

VITÓRIA DA EQUIPE FEMININA CLUBE CENTRAL BEACH SOCCER
Liga Niteroiense de Futebol de

Areia 2022 no dia 1º de maio. 

Com nova formação e sem ser

favorita no ano, a equipe

surpreendeu vencendo o 1° jogo

por 5x3 sobre a forte equipe do

Relíquias B.S. Na final, em jogo

emocionante de muita

adrenalina, venceu no terceiro e

último tempo por 5x3 a fortíssima

equipe do Souza Soares Beach

Soccer. 

A equipe adversária reverteu o

placar marcando 3 gols em 3

minutos e empatou o jogo no

último minuto do jogo, que foi

decidido nos pênaltis.

Destaque para jogadora Ana

Beatriz, a craque do time; para a

goleira Rayane, que pegou o

pênalti da disputa; e Raylana que

marcou finalizando em gol o

último pênalti das cobranças,

proporcionando ao time o Bi-

Campeonato Feminino para o

Clube Central de Niterói.

 

 

Após dois anos paradas devido a

pandemia da Covid-19, a equipe

feminina Clube Central Beach

Soccer participou da Copa Niterói

e se consagraram Bicampeãs da  


