
Em fevereiro, o Verão Musical

recheou os fins de semana de

alegria e muita música ao vivo, 

 com atrações em todos os

domingos e Carnaval.  

A Velha Guarda Musical de Vila

Isabel, uma das mais tradicionais

do país, abriu o mês e em se-

guida, recebemos a sensacional

Roda de Samba da Família

Quilombo, da comunidade

Quilombo do Grotão, na Serra da

Tiririca, que nos agraciou com o

samba de raiz. 

1ª Feijoada do Clube Central
Com a animação da banda Um

Amô, que colocou todos os

presentes para dançar, foi rea-

lizada a 1ª Feijoada do Central no

dia 20 de fevereiro. Com apoio da

Drogaria Speed Farma, do Buffet

Vimavi e do Jornal Via Niterói, a

Feijoada foi um grande sucesso. 

De 27 de fevereiro a 1º de março,

recebemos as atrações Beat

Samba com Andrea Beat, Samba

do Mikimba, Lê Santana e trio e

Pedro Ivo, além da realização das

comemorações dos aniversa-

riantes do mês e do Desfile de

Fantasias Infantis. 
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VERÃO MUSICAL EM RITMO DE FOLIA
Programação animou o mês de fevereiro com música ao vivo, feijoada e desfile de fantasias infantis

MÊS DAS MULHERES: PARTICIPE DAS CELEBRAÇÕES 
Para abrir o mês de celebrações

pelo Dia Internacional das

Mulheres, comemorado no dia 8

de março, o Clube Central realiza

no próximo dia 11 de março, das

18h às 22h,  um Happy Hour com

a cantora Ella Z.  Além do show,

serão realizadas homenagens e

sorteios. 

Na ocasião, será divulgado o

calendário com a programação

completa do mês. Participe! 

Anote na agenda: 
25/03, às 18h - Happy Hour com
cantor Evandro para come-
moração dos aniversariantes do
mês de março. Imperdível!
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Em dezembro de 2021, o Clube

Central realizou a campanha Natal

Solidário, na qual arrecadou

doações de latas de leite em pó. O

Grupo de Apoio ao Menor - Casa

de Batuíra, localizada em São Gon-

çalo, foi a organização que

recebeu as cerca de 130 latas

doadas. A instituição atende

famílias e crianças em situação de

SOS PETRÓPOLIS: CLUBE CENTRAL É PONTO 
OFICIAL DE ARRECADAÇÃO EM NITERÓI

A Comissão de Acom-

panhamento e Avaliação do

Contrato do Bar/Restaurante do

Clube Central, criada através da

Resolução 56/2021 da Presidência

do Conselho Deliberativo, convida

todos os associados a res-

ponderem uma pesquisa sobre

possibilidades e expectativas para

o atendimento do Bar e

Restaurante do nosso Clube. 

A pesquisa será realizada durante

o mês de março e poderá ser

respondida através do link

disponibilizado no Facebook do

Clube Central ou através do

formulário anexo, que deverá ser

entregue na Secretaria. 

Sócios dependentes também

poderão responder a pesquisa.

Cada sócio poderá participar ape-

nas uma vez. Novos formulários

estarão disponíveis na Secretaria.

Participe! 

PRESTAÇÃO DE CONTAS: CAMPANHA NATAL 
SOLIDÁRIO  DISTRIBUIU DOAÇÕES DE LEITE EM PÓ 

PESQUISA DE AVALIAÇÃO DO 
BAR E RESTAURANTE

O Clube Central voltou a ser um

dos pontos oficiais de

arrecadação também nesta

campanha para Petrópolis,

fornecendo espaço físico e

mobilizando a equipe para

organização e armazenamento

das doações. Assim como na

pandemia, quando o Clube

cedeu a sede para ser posto de

vacinação e arrecadação de

alimentos, mais uma vez a

instituição se colocou a serviço da

sociedade, demonstrando tam-

bém a sua função social.

"O Clube Central tem

compromisso com a sociedade e

nos disponibilizamos a ser um

ponto de arrecadação de

doações para apoiar Petrópolis.

Niterói já enviou mais de 70

toneladas de doações através da

campanha Niterói Solidária o que

mostra a força da solidariedade

do povo niteroiense e da família

centraliana", disse Maria Fernanda

Calil, Vice-Presidente Social do

Clube Central.

Em fevereiro a cidade de

Petrópolis foi devastada por

temporais que destruíram diversos

pontos da cidade e deixaram

muitos desabrigados. Somando-se

ás ações de solidariedade, a

Prefeitura de Niterói iniciou a

arrecadação de doações através

da campanha Niterói Solidária,

coordenada pela Primeira Dama

do Município,  Christa Grael, que

desde o início da pandemia

atende milhares de famílias em

situação de vulnerabilidade social. 

CAMPEONATO DE SINUCA

Secretário Regional de Icaraí, Alessandro 
Oliveira, junto da Diretoria do Clube Central 

agradece as doações

 

extrema vulnerabilidade social. 

 Cristina Targina, Presidente da

Associação Fluminense de

Advogados Trabalhistas (AFAT) é

uma das colaboradores da

organização e recebeu as

doações do Clube Central.

Agradecemos a todos os

associados que participaram da

campanha. 

Em março, será realizado um

campeonato de sinuca com

organização do Clube Central e

apoio da Associação de Clubes de

Niterói (ACN). Fique ligado!


