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COM A PALAVRA

Amigo(a) Praiano(a),

Estamos iniciando 2018 cheios de alegria, umas vez 
que 2017 foi para nós um ano extraordinário, recheado 
de felicidade e coisas boas, além das ótimas notícias que 
tivemos por todo o período e que nem a crise financeira 
nos distanciou do alto astral e da energia positiva. Por 
isso mesmo gostaria de imediato de agradecer a todo 
o quadro social que atende às nossas solicitações ime-
diatamente e sempre nos recorre com paz e tranquilida-
de. Se o ano de 2017 foi incrível, isso também se deve a 
você, associado praiano!

Gostaríamos também de agradecer aos nossos Dire-
tores e a toda a Administração do clube que trabalhou 
sem trégua durante esse ano, em especial aos nossos 
funcionários. Aproveitamos para dar as boas-vindas aos 
Subdiretores de comunicação e do tênis, Esteban Gon-
zalez e Eduardo Soares. Estamos juntos!

Aproveitando os agradecimentos, fica a nossa mais 
sincera gratidão a todos os sócios que contribuíram 
com presentes para a confraternização anual de nossos 
funcionários. A sua lembrança foi fundamental para a 
alegria do quadro funcional.

Aproveito para prestar uma singela homenagem 
a dois amigos que no final de 2017 nos deixaram sau-
dades. São eles, a senhora Mariza Motta Reis Raso e o 
senhor ex-Presidente, Benemérito, Conselheiro Nato-
Gilberto Velloso. Aos familiares os nossos mais sinceros 
sentimentos. E aos eternos praianos, saudades.

Com a chegada do verão temos um aumento consi-
derável nas contas de água, luz e insumos básicos, mas 
com a abertura legalizada do poço artesiano reduzimos 
os gastos com consumo de água. Atualmente o poço 
fornece água potável que abastece o regador das qua-
dras de tênis, sendo direcionado também para regar 
o pomar e pretendemos utilizá-lo em todos os jardins, 
além da limpeza nos acessos às áreas do clube e até os 
barcos no setor náutico.

Após um longo período de obras em exigência do Corpo 
de Bombeiros, estamos em fase de finalização junto a em-
presa Itafogo. Agora o Praia Clube São Francisco possui em 
toda a sua extensão mangueiras de água contra incêndios.

Demorou, mas o tão esperado final de ano chegou 
e atrações como a chegada do Papai Noel, os torneios 
internos e o grande Réveillon dos Sonhos animaram 
o grande público praiano. Agora é chegada a hora do 
CARNAVAL 2018, não é mesmo? E para quem ainda 
não se animou estamos preparando muitas atividades 
para a diversão de todas as idades. Serão MATINÊS 
para a criançada, o tradicional CARNAORLA com a vis-
ta espetacular da baía de Guanabara, música ao vivo na  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AMENDOEIRA para o almoço e o BLOCO DOS AMIGOS 
PRAIANOS. Fique de olho em nossas redes sociais e site 
para saber o que nos espera no mês de fevereiro!

E 2018 está recheado de novidades sociais e espor-
tivas que aos pouquinhos vamos noticiando. Vem por 
aí mais festas, mais atrações de sucesso, muito mais di-
versão para a criançada com a recreação e atividades  
animadas como o acampamento, maior sucesso de 
2017. Fique de olho em nossos e-mails para saber das 
novidades em primeira mão!

O Deliberativo aprovou para o início de 2018 o au-
mento em 4,5% na mensalidade do clube, passando a 
ser de R$ 422,39. Sabemos que um aumento é sempre 
algo que nos pega de surpresa, mas contamos com o 
entendimento de todo o nosso quadro social.

Lembre-se que esperamos sempre a colaboração de 
todos os associados com sugestões e novos olhares. 
Não deixe de participar, nos envie um e-mail para di-
com@pcsf.org.br ou uma mensagem em nossa página 
no Facebook ou Instagram ou até faça um contato por 
nosso número de Whatsapp (21) 97990-0338 que res-
ponderemos o mais breve possível.

Lembramos a todos de nossas novas escolinhas que são 
voltadas principalmente para o sócio praiano, como a dan-
ça de salão, tênis recreativo infantil, futsal, vôlei, basquete e 
vela. Entre em nosso site www.pcsf.org.br e confira a lista de 
todas as escolinhas do Praia Clube São Francisco, seus horá-
rios, valores e documentos necessários para matrícula.

E por fim, reiteramos nosso compromisso de fazer 
do Praia Clube São Francisco um clube para o associado 
praiano e pedimos a compreensão de todos durante o 
verão, pois o número de convidados triplica e, muitas 
vezes, alguns setores não suportam tamanha demanda. 
Pedimos a todos paciência, tranquilidade e desejamos a 
felicidade em nosso Praia Clube São Francisco.

HENRIQUE MIRANDA SANTOS

Presidente
Praia Clube São Francisco

Feliz 2018!
Grande abraço!
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RAPIDINHAS DO PRESIDENTE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO

Regagem das plantas do pomar

Limpeza dos acessos a outras áreas

Poço artesiano localizado no pomar

Com a abertura do poço artesiano o clube economizou con-
sideravelmente na conta de água.

Regagem dos jardins e gramados

Regagem das quadras de tênis

FUNCIONÁRIOS E SÓCIOS: UMA SÓ FAMÍLIA!
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COM A PALAVRA

Amigo(a) Praiano(a),
 
Inicialmente gostaríamos de externar os nossos sin-

ceros sentimentos aos familiares do Conselheiro Nato, 
senhor Gilberto Velloso, por ocasião do seu falecimento. 
Gilberto foi um incansável defensor do Praia Clube São 
Francisco, uma figura muito importante dentro do Con-
selho e na vida praiana. Sua última colaboração vultosa 
foi na Presidência da Comissão que elaborou o nosso 
Estatuto atual. Uma grande perda em nosso quadro so-
cial, porém nos proporcionou valiosos ensinamentos.

Em nosso Conselho deliberamos ao final do ano di-
versas solicitações que nos foram enviadas pela Admi-
nistração do clube e, dentre elas, por maioria dos vo-
tos, o Conselho praiano entendeu pela necessidade do 
reajuste proposto pela Presidência em 4,5% conforme 
comunicados já publicados no site, mala direta e afixa-
dos nos quadros do clube. Vivemos em um período no 
qual temos que estar atentos aos sinais da economia e 
no Praia Clube São Francisco não poderia ser diferen-
te. Conforme nossa Comissão Fiscal frisou no parecer 
010/2016-2019 temos uma gestão financeira responsá-
vel que resultou em um superávit, porém não podemos  
fechar os olhos para todos os aumentos de insumos e 
para como as justificativas apresentadas pela atual ges-
tão que levaram a maioria dos conselheiros a se conven-
cerem sobre a importância do reajuste.

Outrossim, dialogamos em alto nível a despeito de 
várias demandas solicitadas pela Administração que 
vão gerar melhorias diretamente para o quadro social 
e dessa forma algumas solicitações de verbas da conta 
título foram atendidas e acreditamos em melhorias por 
toda a nossa sede.

Nosso clube caminha responsavelmente em seus 
âmbitos contábeis e administrativos, atuando em con-
formidade com todos os parâmetros legais e nós do 
Conselho Deliberativo procuramos trabalhar de modo 
altamente fiscalizador e buscando nos basear em nosso 
Estatuto, como de praxe.

Entendemos que mesmo em um momento de cri-
se política e econômica, a saúde financeira do clube se 
mostra não só estável, mas nos proporcionando o con-
forto e a tranquilidade para podermos melhorar cada 
vez mais. Nesse ano completaremos 6 décadas e o Praia 
Clube São Francisco sempre primou por inovar, por ser 
exemplo para os demais clubes de nossa cidade, ícone 
tanto cultural quanto social ou esportivamente falando 
e devemos festejar ao nosso clube que chega aos ses-
senta, mas completamente revigorado e seguindo cada 
vez mais a ser a melhor opção de lazer de Niterói! Um 
clube familiar e que segue com excelência a nos propor-
cionar momentos de paz e lazer com a qualidade que 
todos merecemos.

Aqui no Conselho trabalhamos para atender aos an-
seios do quadro social e a representá-los, honrando a 
escolha e a confiança que depositaram em nós. Estamos 
ao inteiro dispor através do nosso e-mail conselho@
pcsf.org.br ou em nossa sala próximo ao auditório Ono-
fre Bogado Leite.

Agradecemos a todos pela paciência e colaboração. 
Esperamos que 2018 seja um ano produtivo para todos  
nós e muito especial para o Praia Clube São Francisco.

Feliz 2018!

LEANDRO CARVALHO PINTO

Presidente
Conselho Deliberativo

Carpe diem!

RESOLUÇÃO CD Nº 007/2016-2019
Em reunião ordinária aberta em 30.11.2017 e concluída em 18.12.17, conforme edital de convocação de 07.11.17, publicado no Jornal “A Tribuna” no dia 08.11.17, 

o Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco tomou as seguintes deliberações:
1- Aprovou, por maioria de votos, a taxa mensal de manutenção no valor de R$402,28 mais 5% para o Fundo de Reserva no valor de R$20,11 totalizando o valor 

mensal de R$422,39, para vigorar no exercício de 2018 (período de 01/01 a 31/12);
2- Aprovou, por unanimidade, a manutenção do valor patrimonial do Título de Sócio Proprietário em R$14.956,04. Autorizou ao Presidente do clube revender 

o Título retomado de Sócio Proprietário pelo valor de R$18.000,00, dividido em 12 parcelas de R$1.500,00 ou 5% de desconto para pagamento à vista, para vigorar 
no período de janeiro a dezembro de 2018;

3- Aprovou, por maioria, o parecer da Comissão Fiscal nº 009, de 24.06.2017, para a baixa contábil do valor de R$5.200,00 referente ao repasse de hidroginástica 
não realizado pelo prestador de serviço, professor de hidroginástica.

Niterói, 18 de dezembro de 2017
Leandro Carvalho Pinto
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COM A PALAVRA

Prezado(a) Associado(a),

Com a chegada do mês de dezembro reunimos as 
nossas equipes de patrimônio para deixarmos o clube 
pronto para o Natal e o Ano Novo. Para isso realizamos a 
pintura geral em nossos prédios, reformamos o toldo que 
cobre a extensa varanda do salão social com a revitaliza-
ção da base com troca do revestimento transparente e fo-
ram montadas a casinha do Papai Noel e o presépio, além 
da iluminação natalina por toda a sede. Os jardins rece-
beram novas flores, as árvores foram podadas e 250m² de  
gramado foi replantado na orla e no parquinho infantil. 

O poço artesiano foi finalizado pela empresa tercei-
rizada e está devidamente legalizado nos servindo com 
água potável para regagem das quadras de tênis e pos-
terior de plantas e limpeza de algumas áreas no clube. A 
obra em exigência do Corpo de Bombeiros também foi 
finalizada e está 100% nos conformes com a Lei atual.

Na bocha foram reformadas as duas quadras com tro-
ca da madeira e pintura, já desgastadas pelo tempo e uso 
diário. No salão de jogos agora contamos com novas me-
sas de carteado e também de damas e xadrez. No estacio-
namento finalizamos a colocação de taxões para redução 
de velocidade também na saída dos carros, no departa-
mento náutico foi construído um espaço para lavagem 
de barcos e no parque aquático foi feito o rejunte entre 
as pedras para evitar acidentes no local. Por fim, na chur-
rasqueira da peteca houve a troca de pedras quebradas.

Estamos sempre percebendo as áreas que necessitam de 
serviços, mas contamos com a sua colaboração caso perce-
ba algo a ser melhorado. Feliz 2018! Aproveitem o clube!

Reforma nas quadras de bocha com atualização do placar

Reforma na estrutura e no toldo que cobrem o varandão do salão social

Pintura de toda área interna e externa do salão social e da boate Hippocampus

Replantio de grama

ANTONIO CARLOS SIMÕES
Diretor de Patrimônio

Compra de novas mesas de carteado e damasLocal para lavagem de barcos no setor náuticoSubstituição de pedras
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ENTREGA DE CARTEIRAS

No sábado, 09 de dezembro, se reuniram no Auditório Onofre Bo-
gado Leite muitos associados que acabaram de chegar ao Praia Clu-
be. Aproveitamos o espaço para dar as boas vindas a todas as famílias 
que compõem o Praia Clube São Francisco. Sejam muito bem-vindos!
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ENTREGA DE CARTEIRAS
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CANTINHO DO SÓCIO

Reservamos esse espaço na revista “O Praiano” com muito carinho 
para apresentar novos e antigos amigos a todo o quadro social.

RONALDO, DUDA, 
JOÃO E FLÁVIA

EDUARDO, MARIANA
MÔNICA E CRISTIANE

LEANDRO, HELENA, SÉRGIO 
SABRINA E RHAMON

/praia.clubesaofrancisco          
@praiaclubesf          
(21) 979900338          
dicom@pcsf.org.br

QUER VER A SUA FOTO AQUI? 
É SÓ NOS ENVIAR PELO
FACEBOOK, INSTAGRAM, 
WHATSAPP OU E-MAIL

Gostaríamos de prestar uma singela homenagem ao ex-Presidente, Benemérito e 
Conselheiro Nato, o senhor Gilberto Martins Velloso, por todos os anos de colabo-

ração e amor ao Praia Clube São Francisco. O senhor deixou saudades e amigos por 
onde passou. Aos seus familiares o nosso carinho e os mais sinceros sentimentos.

10

CANTINHO DO SÓCIO



FOTOGRAFIAS RETIRADAS 
DO ACERVO DO CLUBE

QUER COLABORAR COM A NOSSA 
REVISTA? ENTRE EM 

CONTATO COM A COMUNICAÇÃO: 
DICOM@PCSF.ORG.BR

Gostaríamos de prestar uma singela homenagem a quem está sempre 
doando o seu amor pelo Praia Clube São Francisco, nossa ouvidora, a senho-
ra Maria do Carmo Ferreira Coutinho. Nossa amiga associada é frequentadora 
assídua aos finais de semana. 

Nossa eterna gratidão e carinho a você Maria do Carmo!

É com pesar que comunicamos a todos os associados e amigos o falecimento do 
ex-Presidente, Benemérito e Conselheiro Nato Gilberto Martins Velloso. Aos fami-
liares e amigos os nossos sinceros sentimentos.

É com pesar que comunicamos a todos os associados e amigos o falecimento da 
associada e amiga praiana Mariza Motta Reis Raso. Aos familiares e amigos os nos-
sos sinceros sentimentos.

1943  2017*

1937  2017*

11
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POR DENTRO DO CLUBE

 

Chegamos em Niterói no ano de 1972, sete anos de-
pois o Herbert ficou sócio do Praia Clube São Francisco. 
Na época tudo parecia passageiro, mas ficamos uma vida 
inteira na cidade. A família era composta de cinco filhos, 
quatro homens e uma menina, ainda bebê. Naquele tem-
po sentimos falta de um bom hotel em Niterói. Ficamos 
por uns dias em um hotel grande e antigo localizado no 
Ingá. Logo mais alugamos um apartamento, compramos 
uns colchões, e fomos morar na Avenida Estácio de Sá, 
próximo ao Instituto Abel, onde toda a família estudava. 
Não há nada melhor do que a família reunida!

As praias da região não nos deixou sentir falta da nossa 
cidade natal. As crianças adoravam a diversão de um dia na 
praia e o Campo de São Bento também pertinho de casa era 
uma maravilha para a criançada. A melhor distração era o Cine 
São Bento, sem falar na travessia da balsa, assim tudo era novi-
dade. E quando algo novo deixava de ser surpreendente logo 
outra coisa despontava como novidade, como a construção da 
ponte Presidente Costa e Silva - Rio x Niterói.

Aos domingos íamos para as belíssimas praias e assim o 
tempo foi passando de mansinho. Nessas idas e vindas à Re-
gião Oceânica enxerguei o Praia e à primeira vista me encan-
tou! Éramos cinco casais e entramos todos como sócios do 
clube. As crianças aproveitaram muito aquele momento. Me 
veio a ideia de comentar com nossos amigos do prédio que 
tinham filhos da mesma idade que os nossos: Zé Newton e 
Josélia, Lafaiete e Penha, Ivan e Martha, Kátia e Pedro Celso, 
Fernando e Cida.

Todos animadíssimos compraram seus títulos, apenas o 
Herbert não adquiriu, fui logo cobrando dele e passamos a 
ser sócios no mesmo ano, 1979. Daí para a frente só deu Praia!

Esse sempre foi um clube agradável, margeado pela baía 
de Guanabara, aos pés de um morro verdejante, onde as noi-
tes de lua cheia nos permitia vê-la tão de perto, despontando 

 
 
 
 
 
 
 
 
no céu, muitas vezes, ao sacarmos a bola durante um jogo de vô-
lei.  Todo aquele romance me encantava! Esquecia até de jogar a 
bola! Sem falar na vista para o Rio de Janeiro, Charitas, Fortaleza 
de Santa Cruz, Jurujuba, além dos barquinhos ancorados noite 
e dia, o som das gaivotas a voar, tudo sempre foi um encanto!

Quando chegamos a quadra de areia estava onde é hoje 
a piscina grande. A quadra sempre estava cheia e eu fui me 
aproximando e logo fiz amizade! O bar era de palha onde a 
água vinha lamber seus pés, tudo muito simples, mas acon-
chegante, alegre e descontraído. As crianças podiam ser li-
vres, tinha coisa melhor?

Novas piscinas foram sendo construídas, o bar dando lugar 
a um mais moderno e o vôlei seguia aos domingos com Pedrão, 
Rondinelle, Selma, Iderval, Elisa, Neuli, Miguel e também Vero-
na e seu esposo Estácio, eu e o Herbert, anos depois as crianças, 
Serjão, Ivan, Mário Tomassini, Fialho, Celso, Evandro, Edgar, Truce, 
Jaci Lopes, César, Lobão e muitos outros que me fogem da me-
mória. Era tão animado que até um time feminino foi formado.

Em 1983 foi organizado um jogo de vôlei contra o Clube 
Central e nós saímos vencedores da partida! Era um esporte 
muito agregador, jogavam pais, filhos e esposas. Trouxemos 
o time feminino da Petrobrás e também vencemos! O es-
porte era muito disputado na época. Treinávamos durante a 
semana e as partidas eram aos sábados e domingos. O Jair-
zinho filho era nosso treinador.

Tenho também muitas lembranças da bocha, local de 
grandes brincadeiras com Gegê, seu Rodrigues, Paulinho das 
Cabritas. Esses brincavam muito! Todos unidos e felizes.

Na parte social, as festas juninas eram muito animadas, 
havia quadrilheiros e o casamento caipira com padre e tudo. 
Lembro-me também das comidinhas, o kibe do Jamil, o quen-
tão delicioso, o angu de costelas de boi era um sucesso. Tudo 
era preparado por nossos associados e organizado também 
com muita antecedência. Para as crianças sobrava a diversão 
com tiro ao alvo, pescaria, dança das cadeiras e muito mais.

Em 1985 o Herbert foi eleito Conselheiro pela Assembleia 
Geral no biênio 84/86. Foi reeleito para o biênio 86/88 e em 
1990 foi Diretor Administrativo e de 90 a 92 foi Presidente da 
Diretoria se tornando Conselheiro Nato em seguida e conquis-
tando por fim o título de sócio benemérito em 2004.

Júlia Maria de Miranda Santos
Mãe do Presidente Henrique Miranda Santos

O PRAIA CLUBE É O LAR 
DAS NOSSAS FAMÍLIAS
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POR DENTRO DO CLUBE

O Praia Clube São Francisco é um clube unido e feito para todos nós!
Vamos conhecer um pouquinho do seu funcionamento administrativo?

Nessa revista de número 46, trazemos a 
imagem dos funcionários das SAUNAS. Jun-
tos eles trabalham diariamente para que nos-
sos associados e amigos possam usufruir das 
saunas secas e a vapor, além da hidromassa-
gem. Eles trabalham na fiscalização das regras 
no local e realizam a limpeza dos setores com 
o maior cuidado e atenção. Aos funcionários 
ROBERTO, WANDERLY, CIDA E FERNANDO 
todo o nosso carinho e enorme admiração! 

VOCÊ SABE COMO FUNCIONA
 O SETOR SOCIAL?

Muitos beijos, abraços e a nossa eterna 
gratidão aos funcionários que comparece-
ram em nossa confraternização de final de 
ano. Parabéns a todos pelo excelente traba-
lho que desempenham aqui no Praia Clube!

A Roberta e a Alline, funcioná-
rias dos setores social e infanto 
-juvenil, são responsáveis pelo 
trabalho diário para que sejam re-
alizados eventos sociais destina-
dos a todas as idades bem como a 
sua produção e organização, além 
do plantão durante o decorrer dos 
eventos para garantir que tudo 
corra bem. Parabéns!
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PARTIDA MARCA ENCERRAMENTO DA ESCOLINHA

Não é todo dia que podemos encerrar o 
ano com chave de ouro em nossas escolinhas 
de futebol, mas no dia 16 de dezembro toda a 
galerinha se reuniu em nosso campo de grama 
sintética para partidas animadas e competiti-
vas. As equipes foram divididas por idade e o 
treinador deu as ordens para cada jogador: o 
mais importante é se divertir sempre!

E não é que nossos craques estão cada vez 
melhores! Foram bolas para todos os lados e 
muitas dentro dos gols também! Dava para 
sentir a raça e a gana de vencer nos olhinhos 
de nossos praiainhos que com a bola no pé 
gingavam em campo e encaravam o adversá-
rio com firmeza em busca da rede.

Confira um pouquinho do que rolou nessa 
manhã de sábado.

PRAIA CLUBE RECEBE AMAERJ E VENCE PARTIDA

A equipe da AMAERJ, Associação de Magistrados do Rio de 
Janeiro, foi convidada para participar de um jogo emocionan-
te no gramado praiano para encerrar o ano no melhor estilo: 
jogando bola! A partida foi acirrada e chamou a atenção do 
público presente. Com muita garra as equipes conquistaram 
o placar de 4 a 3, saindo o Praia Clube vencedor da partida.

Obrigado a todos os craques da AMAERJ pela oportunida-
de de realizar um amigável jogo de futebol!



15

ESPORTES

PRAIA CLUBE SAI VENCEDOR NA NITERÓI SEVENS

O encerramento do Niterói Sevens em dezembro no clube Rio 
Cricket ficou por conta da decisão entre os nossos jogadores e o 
time das estrelas, na categoria Up 35. O time, liderado por ex-joga-
dores do Fluminense, Coritiba e Santos não deu conta de vencer 
o Praia Clube que saiu vitorioso da competição. O Praia Clube São 
Francisco garantiu o título também nas equipes sub 14 e no femi-
nino. Além do nosso clube outros clubes participaram das finais 
como o 5 de Julho, a AABB de Niterói, o Rio Cricket e diversas equi-
pes como a Escolinha de Futebol Sérgio Volpato e a EFSV.

Nós, do Praia Clube São Francisco, gostaríamos de agradecer 
a organização do evento e dizer que já aguardamos os próxi-
mos eventos ansiosos.

Categoria sub 14 campeã do Niterói Sevens

Futebol feminino campeão do Niterói Sevens Categoria Up 35 campeã do Niterói Sevens

PRAIA CLUBE VENCE 4º TORNEIO DE FUNCIONÁRIOS DA ACN

No dia 04/12 o Praia Clube sediou o 4º Torneio de Funcio-
nários da ACN. O evento contou com participação das equi-
pes do Clube Naval Charitas, Clube Português, Rio Cricket 
e Canto do Rio. Com vantagem no saldo de gols, o Clube 
Português conquistou o 3º lugar, deixando o Rio Cricket na 
4ª posição. A final foi entre o Praia Clube e o Clube Naval 
Charitas. Em um jogo acirrado, os craques leva-
ram a decisão para a prorrogação. O único gol 
da partida foi marcado pelo time praiano que se 
tornou o grande campeão do torneio.

Após cinco anos parado Chiquinho garantiu o troféu de melhor goleiro
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PAIS E FILHOS CURTEM DIA DE BOLA NO CLUBE

Imagine um sábado de sol, amigos, fa-
mília, pais, mães, filhos e filhas, a natureza, 
a brisa do mar, um campo grande de gra-
ma sintética, uma bola e MUITA, mas muita 
diversão... Imaginou? Foi isso que rolou no 
dia 09/12 no Praia Clube.

Juntamos a felicidade de estar com a fa-
mília a partidas divertidas de futebol. Não 
faltaram gargalhadas e aplausos de nosso 
quadro social, tanto dos craques quanto 
do público presente.

A manhã foi recheada pela energia po-
sitiva e principalmente, pela chegada do 
final do ano, momento ímpar para todos 
do clube. Os sorrisos estampados no ros-
tinho dos associados prova que o dia foi 
inesquecível. Confira!

PURRINHA ENCERRA 2017 COM CONFRATERNIZAÇÃO

O Praia Clube São Francisco ama as confraternizações dos 
amigos da purrinha, não é mesmo? E claro, não poderíamos 
deixar de lado a festa que rolou no dia 31 de dezembro dan-
do tchau a 2017 no melhor estilo para receber o ano de 2018 
com mais amigos, mais confraternizações e muita, mas muita 
purrinha no Praia Clube nos finais de semana.

E não é à toa que o clima de amizade e união rendeu essa 
foto tão linda dos amigos reunidos em nossa orla.



BOCHA CONFRATERNIZA COM TORNEIO

A bocha é um esporte encantador e que atrai muitos atletas para nossas 
quadras de saibro. Nos dias 16 e 17 de dezembro houve o encerramento das 
equipes com um torneio de confraternização por todas as conquistas que o 
ano de 2017 proporcionou ao Praia Clube São Francisco e, claro, para todos 
que participam da bocha praiana.

As partidas foram amigáveis, as bolas eram precisas e cheias de pressão, 
principalmente a dos incríveis jogadores que subiram ao pódio e levaram 
os troféus: Jacy Lopes como grande campeão, Santo Marzulo como vice 
-campeão, Paulo Habib em 3º e Adinou Ferreira em 4º lugar.

Gostaríamos de parabenizar aos associados assíduos da bocha pelos ex-
celentes torneios que organizam e, principalmente, pela amizade do grupo.

Santo Marzulo e Jacy Lopes, 2º e 1º lugar

ESPORTES



GRANDES REVELAÇÕES NO TÊNIS PRAIANO

A confraternização no setor do tênis não poderia ter sido mais ani-
mada, já que comemoramos um 2017 excelente com nossos atletas. 
Grandes tenistas despontaram como favoritos no Ranking e muitos 
subiram ao pódio nos torneios que aconteceram durante todo o ano. E 
para terminar 2017 com o pé direito foram realizadas partidas de duplas, 
individuais e premiamos os finals da categoria B. Temos os melhores es-
portistas no Praia Clube e isso se mostrou nas quadras de saibro em um 
clima de descontração e felicidade. As finais aconteceram na manhã do 
domingo, dia 16/07, seguidas da premiação amistosa que culminou com 
um dia de churrasco e confraternização no espaço do tênis.

Duplas

Categoria B

Feminino

1º Vini e Jorginho e 2º Rodriguinho e Nando

1º Rodriguinho e 2º Belisário

1º Neila e 2º Mariana

Rodriguinho, Nando, Vini, Jorginho e Dudu Neila, Dudu e Mariana

Rodriguinho e sua mãe Cris Belisário e sua esposa Lena

ESPORTES
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ATLETA PRAIANO NOTA 1000!

Os atletas Elohim e Flávio são nadadores e recentemente com-
petiram em Juiz de Fora pelo V PROFESP, Programa Forças no 
Esporte. Na ocasião, Elohim foi campeão no individual e no re-
vezamento por equipe, Elohim e Flávio levaram os troféus de 
campeões. Os jovens treinaram no Praia Clube a convite do 
amigo e associado Eduardo Crespo junto ao Presidente Hen-
rique Miranda Santos. Que em 2018 possamos colaborar para 
que outros atletas despontem e cresçam junto ao Praia Clube. 

As AULAS DE BASQUETE começaram em dezembro e já são um su-
cesso! A aula experimental ficou lotada com uma galera animada de vá-
rias idades. O professor ensinou bons passes aos jogadores. As aulas de 
basquete acontecem em nossa quadra poliesportiva às quartas e sextas-
-feiras das 20 às 22 horas para sócios e não sócios. Lembrando que asso-
ciados do clube não pagam pela prática esportiva.

ATLETA PRAIANO NOTA 1000!

O associado Victor Bittencourt Sampaio Cerchiari tem 18 
anos e é atleta do sub 20 do time de futebol do BoaVista, Rio 
de Janeiro, e está competindo pela Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, também chamada de Copinha. Essa competição de base 
é a mais tradicional do Brasil, tendo revelado grandes nomes do 
futebol ao longo de sua história. Mais de 100 clubes de futebol 
disputam a Copa SP com jogadores de até 20 anos. 

Parabéns Victor! Força, garra e muitos gols! 
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HOJE É DIA DE ROCK 
AND ROLL 2ª EDIÇÃO

Criada em 1985, a banda Rainha da Noite, formada 
pelos amigos Gustavo, Bruno, Alfredo, Arthur e Paulo, 
abalou as estruturas da boate praiana na noite de sába-
do, 18 de novembro. 

Ao som de guitarras, baixo, bateria, teclado e vocais 
marcantes, os amantes do rock curtiram a nostalgia de 
Rolling Stones, Lynyrd Skynard, The Beatles, além dos na-
cionais Barão Vermelho, Lenine e Raul Seixas misturados 
a composições próprias.

A noite iluminada por raios de luzes deram o tom da 
festa marcada pela qualidade musical dos músicos.

“MAIS UM DIA DE
ROCK, BEBÊ!”

Ao som de guitarras, percussão e vozes afinadas rolou 
a segunda edição da festa “Hoje é dia de Rock” no sábado, 
25 de novembro, em uma noite colorida e repleta de me-
lodia em nossa boate. 

A banda “Os Únicos Quem?” subiu ao palco com o me-
lhor do rock and roll passando de Led Zeppelin a The Be-
atles. Os amantes de boa música dançaram, cantaram e 
entoaram canções que são verdadeiros tesouros da músi-
ca internacional. E o som nacional não ficou de fora, com 
sucessos de Renato Russo e Cazuza.
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CULTURA E EMOÇÃO
AO SOM DE IVAN LINS

A sexta-feira, dia 1º de dezembro, pode-
ria ser um dia normal no Praia Clube São 
Francisco, mas graças ao show do grande 
Ivan Lins, se tornou memorável para todos 
os praianos que compareceram ao evento.

Os presentes soltaram sua “risada 
mais gostosa” e saíram do show com a 
incrível sensação de que “a vida pode 
ser maravilhosa”.

O público niteroiense vibrou com o 
cantor e compositor e seus inúmeros su-
cessos como “Madalena”, “Depende de 
Nós”, “Desesperar Jamais”, “Novo Tempo” e 
muito mais. 

O show celebrou um final de ano re-
pleto de esperança, emoção e felicidade 
deixando a plateia com o peito cheio de 
orgulho e a certeza de que sempre é pos-
sível “começar de novo”.
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Foi cantando o amor que Thiaguinho entrou no palco do salão social do 
Praia Clube no domingo, 10 de dezembro. O encanto e o romantismo do can-
tor fizeram o público ir ao delírio com canções de sucesso como “Energia Sur-
real”, “Ousadia e Alegria”, “Só Vem”, “Sou o Cara Pra Você” e muito mais.

Mal dava para conter a emoção enquanto os amantes desse ritmo efer-
vescente cantavam juntos e explodiam sentimento: “o nosso lema é ousadia 
e alegria, a nossa cara é pagode todo dia, cheio de estilo na pressão eu vou 
com tudo, só espalhando ousadia pelo mundo”.

“OUSADIA E ALEGRIA”
NO PRAIA CLUBE

SOCIAL

A Corregedoria da Polícia Civil de Niterói, capitanea-
da pelo associado do clube, o Delegado Juarez Alberto 
Knauer, confraternizou tradicionalmente em uma de nos-
sas churrasqueiras pelo belo trabalho realizado durante 
todo o ano de 2017. A equipe compareceu em sua maioria 
e se uniu a outros associados do Praia Clube São Francisco 
em um clima de união, gratidão e, claro, com muito chur-
rasco! A parceria do Praia Clube junto a Corregedoria da 
Polícia Civil é de extrema importância para a sociedade 
praiana e só temos a agradecer por isso.

CONFRATERNIZAÇÃO
DE AMIGOS NO CLUBE
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1º ACAMPAMENTO NA 
GESTÃO HENRIQUE MIRANDA

As crianças tiveram uma surpresa no mês de dezem-
bro: curtiram uma noite animada no Praia Clube São 
Francisco em um acampamento na grama, com direito 
a natação noturna, cochilo em barracas com colchone-
tes, histórias de terror e há quem diga que até vagalu-
mes compareceram ao evento!

Sob a luz do luar, os pequeninos brincaram até o 
sono chegar ou o sol raiar. A equipe de recreação do 
clube tomou conta da galerinha e preparou a diversão 
que animou a criançada até as 8 horas de domingo, 17.

Foram mais de 40 praiainhos que puderam curtir o 
slackline na água, cabo de guerra de equipes, lanchi-
nho da madrugada e muito mais. Sem falar nos papais 
e mamães que também não ficaram de fora.

Todo domindo é dia de recreação no Praia Clube São 
Francisco com o sorriso de orelha a orelha e os rostinhos 
felizes. As tardes animadas são marcadas pela diversão e 
a animação da criançada e dos jovens praianinhos.

Faça chuva ou faça sol a equipe de recreação está 
presente do clube das 11 às 15 horas em todos os 
domingos do ano.

Traga a galerinha para se divertir com a gente e com 
a turma da recreação dominical.

RECREAÇÃO É SUCESSO 
AOS DOMINGOS



“Papai Noel deixou um presente de Natal... no Praia Clube!” 
No domingo, dia 10 de dezembro, o bom velhinho chegou em alto estilo em nosso clube 

para encontrar a criançada praiana: navegando os sete mares da baía de Guanabara pela lancha “Cabra Quente” ao 
lado da querida Diretora Infanto-Juvenil Isa Brandão. Ao saltar em terra firme foi recebido pelo Presidente Henri-
que Miranda Santos que entregou a “chave” do Praia Clube nas mãos do Papai Noel que divertidamente fez poses 
animadas com a criançada. 

A galerinha esperava ansiosa para receber seu presente vindo especialmente do Pólo Norte para eles.
E para quem pensa que acabou por aí está enganado! O Natal foi muito mais divertido esse ano com a novidade  

da orquestra natalina que animou o domingo e também dos brinquedos como o pirulito maluco. Também rolou 
pintura, pipoca e o amor dos papais e mamães que empolgados aguardavam pela tão querida foto com o Noel.

MUITO ESTILO E
DIVERSÃO NO NATAL
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O último dia do ano só poderia ser no Praia Clube São Francisco ao som de 
atrações como Thiago Messer, o grupo Que Se Chama Amor, além do DJ Filipe 
Rocha e Double Funk. Culinárias japonesa, chinesa, árabe, italiana, brasileira e 
um delicioso café da manhã foram servidos junto a um open bar com tudo o 
que os praianos tinham direito. Uma noite regada a energia positiva e boas vi-
brações fechou 2017 com chave de ouro e recebeu o ano de 2018 com abraços, 
carinho e muita dança! O Réveillon dos Sonhos alegrou a todos que compa-
receram e que puderam curtir um evento de qualidade junto a quem se ama.

DE 2017 A 2018
EM GRANDE ESTILO

SOCIAL
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Não seria nada legal se deixássemos o ano de 2017 
chegar ao fim sem realizarmos nossa tradicional con-
fraternização, no dia 31 de dezembro, com um deli-
cioso caldinho de feijão e tulipas de chopp geladinho 
servidos pelo concessionário de bar e restaurante.

Em clima de amizade todos que estavam no clu-
be na ocasião se reuníram no deck do nosso parque 
aquático e puderam curtir o sol clamando por um 
2018 repleto de paz, saúde e felicidade!

CHOPP E CALDINHO
PARA ENCERRAR O ANO
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A recreção da equipe Neri Sports realizou no mês de 
janeiro, dando boas vindas a 2018, a tradicional e diver-
tida Colônia de Férias Radical. Com a participação em 
peso de nossos praianinhos foi possível curtir o clube 
e brincadeiras das mais diversas durante as tardes de 
segunda a sexta-feira.

A equipe de recreadores não parou por um segundo já 
que tinham a missão de deixar nossos pequeninos bem 
cansados. E para isso foram realizadas idas a piscina com 
natação, corrida no sabão, pintura animada, aulas de vela 
com direito a passeios pela baía de Guanabara, além de 
muitas outras atividades para a criançada de 4 a 13 anos.

COLÔNIA DE FÉRIAS
MAIS QUE RADICAL

SOCIAL
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PRAIANI-NHOS






