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TORNEIO DE TÊNIS EM SETEMBRO
SIMPLES ASSIM

No mês de setembro, com o almoço de encerramento já
marcado para o dia 30, teremos mais uma edição do Torneio
de Tênis do Charitas, na modalidade de jogos de simples. A
partir deste ano o evento será denominado de “Torneio
Comandante Honaiser”, uma justa homenagem ao exComodoro, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do
tênis no Charitas.
Participantes, de ambos os sexos, sócios ou dependentes,
serão distribuídos pelas categorias, A. B. C. D e Sub16,
segundo classificação estabelecida pelo clube. Faça a sua
inscrição até o dia 6 de setembro, preenchendo a ficha de
inscrição disponível com os funcionários do esporte. O valor
é de R$ 80,00 e deve ser pago em dinheiro. Os atletas da
categoria Sub16 pagarão o valor de R$ 40,00. A inscrição
dará direito ao recebimento de brinde e participação no
evento de encerramento. Tire suas dúvidas pelo telefone
2109.8142.

Tudo Muito simples. Simples assim. Participe, e boa sorte!

1ª CAMINHADA “AMIGOS DO CLUBE
NAVAL CHARITAS”

No dia 02/09/2017 (SÁBADO), com duração de 1
hora, pelo Calçadão de Charitas, faremos uma
caminhada de confraternização de sócios e seus
convidados.
 Concentração e aquecimento: 08:00h na Portaria
do Clube Naval de Charitas – Saída: 08:30h
 Aula gratuita de alongamento ao final da
caminhada
 Acompanhamento por professores de Educação
Física

Obs.: Em caso de chuva, o evento será realizado no
sábado seguinte sem chuva.

.

TRANSFORMAÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS
1 PARA SAIBRO
A quadra 1, de base asfáltica, está com depressões e
rachaduras. A transformação da quadra 1 para saibro
composto permitirá uma acomodação melhor do piso,
sendo mais fácil a correção de problemas decorrentes
da movimentação do solo. Além disso, as quadras de
saibro têm tido uma procura maior pelos nossos
associados do que as quadras duras, em razão de
provocarem menos desgastes para as articulações.
Estamos
fazendo
uma
pesquisa
em
https://goo.gl/TtkADJ para saber se os associados
concordam com a transformação da quadra 1 para
saibro.
Não demora mais de 30 segundos. Participe!

KIT DE PRIMEIROS SOCORROS
Temos agora disponível na área
de esporte um kit básico de
primeiros socorros para
tratamento de ferimentos.
Em precisando, peça ao
funcionário de serviço.

AGORA NO CLUBE NAVAL:
MUAY THAI E DANÇA DE SALÃO
Dança & Cia uma das mais
conceituadas empresa de
Dança e Artes Marciais de
Niterói, onde atua a quase
dez anos, com profissionais
qualificados e experientes
que se propõe não
somente ensinar a Dança,
a Luta ou ter melhor
qualidade de vida, mas
sim, acima de tudo,
descobrir um novo prazer
em sua vida.
Promoter e administrador
da Empresa Reinaldo Silva
Produções & Eventos, tem
parceria em alguns Clubes
de Niterói, Restaurantes e
Casas de Festas, onde
promove Bailes de Dança
de Salão, Bailes FlashBack,
15 anos, eventos
corporativos e outros.
Reinaldo Silva, professor de
Dança de Salão a mais de
trinta anos participou de
várias novelas da Rede
Globo como dançarino.
atualmente em "Força do
Querer".
2109-8109 ou 2109-8110

EVENTO PAIS E FILHOS REALIZADO
EM AGOSTO
O evento Pais e Filhos, na área esportiva do Clube Naval
Charitas, foi inesquecível, com mais de 120 participantes.
Veja as fotos em:
https://www.flickr.com/photos/clubenavalcharitas/albums/7215
7685160148203.

QUANDO OS ÍDOLOS SE ENCONTRAM
No sábado, dia 12 de agosto, numa homenagem ao Dia
dos Pais, o departamento esportivo so Charitas
promoveu o encontro de pais, filhos e filhas, verdadeiros
ídolos uns dos outros, para uma manhã de esporte,
convívio diversão e muito cachorro quente. Afinal
atletas, em crescimento, precisam estar bem
alimentados. Contando com a participação de sócios e
seus convidados, este ano trouxe ainda mais alegria
para o nosso Charitas, deixando a certeza, que ano que
vem tem mais.
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DIA DAS CRIANÇAS – 12 DE OUTUBRO
NÃO PERCA!
No dia 12 de outubro teremos diversas atividades no
Clube Naval Charitas para a criançada. Reserve essa
data para passar o dia no clube com seus filhos,
afilhados, sobrinhos e amiguinhos.

TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DO RIO CRICKET
OCORRIDO EM 12 DE AGOSTO

A dupla de tênis do Naval, formada por Alessander
e o nosso Comodoro César Santos, sagrou-se
campeã do torneio de tênis no dia 12 de agosto no
aniversário do Rio Cricket. Parabéns!

MUDANÇAS NA REDE WI-FI DO CLUBE
Todas as redes Wi-Fi foram renomeadas
para “Clube Naval Charitas”. Isto é uma
facilidade para os sócios que transitam
pelo clube, pois vão se deslocando e
seus dispositivos vão conectando
automaticamente em outros pontos.
Após uma primeira conexão com a rede “Clube Naval
Charitas” o sócio é orientado a “fazer login” na rede
por meio de um botão de “concordo”, atestando que o
sócio concorda em navegar com responsabilidade pela
rede do DNCN (não é necessário colocar nenhum tipo
de usuário ou senha para logar na rede sócios do
Charitas).
Em seguida, ao concordar com o termo de
responsabilidade, o sócio é direcionado para o
Facebook do Clube onde pode visualizar os eventos e
informações sociais da instituição, estando liberado
para navegar à vontade pela internet. A a autenticação
na rede do clube é solicitada a cada 120 minutos.
Também foi instalado um novo ponto de Wifi no
esporte que atenderá, principalmente, a área do
campo de futebol, pois o WiFi situado no Bar do
Esporte não chegava até lá.

ESTATÍSTICA SEMANAL DE FREQUÊNCIA
MÉDIA NO TÊNIS

Temos em média a frequência de 390 tenistas (que
podem ir ao clube mais de um dia na semana),
sendo 22% de sócios efetivos, 45% de sócios
departamentais; 9% de convidados; e 25% de
alunos (destes, 67% são sócios).
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AULAS DISPONÍVEIS PARA ESPORTES NO CLUBE
NAVAL (PARA SÓCIOS* E NÃO SÓCIOS)

Modalidade

Horário

Contato

Escolinha de
Futebol

4ª feira – 18 às
19:30
Sábado – 8 às 12

Levy
2610-1764 ou
98204-9473

Tênis

2ª, 4ª e 6ª feira

Coelho - 98166-9517

Tênis

3ª e 5ª feira

Miragaya – 98211-9690

Equipe de Tênis

2ª, 4ª e 6ª feira

Alessander
98167-7032

Beach Tennis

3ª a 6ª feira

Ralff - 99308-8888
Miragaya – 98211-9690

Academia e
Personal

2ª a sábado

Amanda - 96443-3808

Alongamento e
Pilates

2ª a 6ª feira

Yvonne – 99266-9431
Rodrigo – 96931-4544

Natação (**) e
Hidroginástica

3ª a 6ª feira

Laine Araújo
CAS – 21098109

Muay Thai

3ª e 5ª feira

Marcelo (Mestre Coyote)
96465-6844

(*) preço diferenciado para sócios
(**) Inclusive para crianças especiais

CADASTRE-SE PARA FICAR ATUALIZADO(A)
COM AS NOTÍCIAS DO ESPORTE
Com o intuito de melhorar a comunicação com os
associados interessados em esportes, estamos abrindo
dois canais de comunicação: o e-mail e o WhatsApp.
Este último será para mensagens específicas do futebol
e do tênis e, para isso, criamos dois grupos distintos.
Pedimos que acesse o link https://goo.gl/Mqto9n e
preencha as informações solicitadas.
Nesses grupos, somente o VD Esportes e os assessores
poderão postar. Caso queiram entrar em contato
conosco ou com algum participante do grupo, a
mensagem deve ser em private. Seguem os links para
associação em cada um dos grupos:
Grupo de Futebol:
https://chat.whatsapp.com/Cr5mx0Vreb65UL48jUi5gh
Grupo de Tênis:
https://chat.whatsapp.com/8ZmzTdUTnv8LgLzhnE2Eoy

Informativo de Julho
Quem ainda não viu o nosso informativo do esporte de
julho, ele está disponível em:
https://cncharitas.org.br/wpcontent/uploads/2016/08/Informativo-do-EsporteJulho-Clube-Naval-Charitas-v2.pdf.

EQUIPE DA VICE-DIRETORIA DE ESPORTES –
CONTE CONOSCO!
VICE-DIRETORIA DE ESPORTES DO CLUBE NAVAL CHARITAS

Somos Todos Clube Naval!
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