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COM A PALAVRA
Amigo(a) Praiano(a),
Esta “palavra do presidente” deveria se chamar “agradecimentos”, pois são muitas as pessoas que doam o seu tempo em prol do clube. Ao querido amigo Diretor Social Paulo
Henrique Cerchiari, fica o agradecimento por todas as horas
de exaustivas reuniões para que o setor social esteja organizado e bem preparado para receber os nossos saudosos
eventos sociais. Inclusive, ano que vem o PCSF completa 60
anos de fundação e já estamos a todo vapor pensando nas
melhores atrações para o quadro social. Ao Diretor Alexandre Fontoura, o nosso agradecimento por toda a inovação e
modernização que tem feito nas produções da Comunicação do clube. Ao Diretor da Náutica, René Moynier, o nosso
carinho por ter aceitado essa diretoria e agora por estar à
frente de um setor tão importante. Não poderia deixar de
agradecer ao Rodrigo Carvalho, pela passagem e toda a colaboração diante da Diretoria Jurídica e, claro, gostaria de dar
as boas-vindas ao novo Diretor desse setor, André Bonan.
Fica o profundo agradecimento a todos os membros do
Conselho Deliberativo que votaram e apoiaram os pedidos
da Administração e por acreditarem que somos capazes de
estar à frente de um clube tão grandioso como o Praia Clube São Francisco. Deixo o nosso muito obrigado por todo
o trabalho prestado pela Comissão de Obras e também ao
Conselheiro Benemérito Nato, o senhor Gilberto Velloso
por ter uma visão apolítica e em prol do clube. Não posso
esquecer de agradecer a nova Comissão de Organização
do Futebol, com associados trabalhando junto ao nosso
Diretor de Futebol Nilson Porfiro, para termos a estrutura
ideal para realização de jogos no campo. Fazem parte dessa
Comissão os sócios: Ricardo Guimarães, Alexandre Tavares,
Renato Gonçalves, Jairo Reis, Eduardo Soares, Henrique Ribeiro, Arnaldo Oliveira e nossos funcionários Robson e Jair.
Sobre o novo Palácio de Cristal, deixo minha imensa
gratidão ao senhor José Cardoso Romeiro pela colaboração para que pudéssemos fazer desse sonho uma
realidade. Temos agora um local amplo, moderno e confortável para passar as manhãs, tardes e noites conversando, nos divertindo e, claro, com nosso carteado.
Temos tido muitos eventos no clube, principalmente em
junho e julho com as festividades juninas e comemorações
diversas pelo aniversário do clube. Nossos funcionários, com
muita dedicação, vestem a camisa e realizam serviços com
extremo carinho e cuidado com a nossa sede e com todo
o quadro social. A eles o nosso muito obrigado! Aproveito
para lembrar de dois funcionários que se aposentaram e
deixam saudade. Um grande abraço ao seu José e ao seu
Vicente por todos os anos aos quais dedicaram tempo, amor
e doaram seus trabalhos como ninguém.
Agradeço também aos associados pela colaboração com
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HENRIQUE MIRANDA SANTOS
dicas e sugestões para a reforma e modernização da churrasqueira 01, primeira de nosso projeto e que terá sua obra
concluída ainda esse ano. Obrigado pela participação de
todos na pesquisa sobre novas escolinhas para todas as
idades e gêneros e comunicamos que o futsal, vôlei e o tênis infantil estão um verdadeiro sucesso! E ainda teremos
basquete para a criançada e estamos verificando a possibilidade de uma modalidade voltada para as meninas. A
dança de salão foi um dos pedidos feitos pelo quadro social e que está dando muito certo. Fique de olho em nosso
site e página no Facebook para saber mais.
Recentemente, finalizamos as obras solicitadas pelo
INEA e estamos com o clube 100% aprovado por eles. Ainda esse ano finalizaremos todas as solicitações exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Destaco que compramos
novas mesas, cadeiras e ombrelones para o tão aguardado verão. Ampliamos e integramos o sistema de som do
clube e realizamos alguns pedidos de nossos associados
como a troca da televisão na sauna feminina e a compra de
uma bicicleta ergométrica profissional para a masculina.
Lembro também de novidades no departamento náutico,
como a nova estação de rádio montada na secretaria do
clube, para suporte e auxílio dos barcos, além de estarmos
aumentando o espaço da orla, com a reorganização de
grades e barcos. Gostaria de aproveitar para agradecer
a Comissão de Organização da Náutica, cujos membros
são Adriano Ferreira, responsável pelos caiaques e Glauter
Aguiar, responsável pelos stand ups.
Um assunto delicado é com relação ao uso da carteira
social na portaria e estacionamento. Os funcionários não
podem liberar carros não identificados. Por isso, o uso da
carteira e do adesivo nos veículos se faz necessário, assim
evitamos inconvenientes. Peço que não desrespeitem
nosso quadro funcional, eles apenas seguem normas.
Peço também o respeito em nossas saunas e piscinas e
que colaborem avisando aos seus convidados sobre as
regras do clube. E continue contribuindo com críticas e
sugestões em nossa secretaria. Tratamos de todos os assuntos em nossas reuniões.

Grande abraço!

rapidinhas do presidente

MOÇÃO DE HONRA POR RESGATE DE CRIANÇAS
No mês de agosto o associado e amigo sr. Tenente-Coronel Ruy Sergio França de Oliveira recebeu, das mãos do Vereador Paulo Bagueira, uma moção de congratulações e aplausos pelo resgate de uma van escolar realizado pela equipe do
7º BPM de São Gonçalo. O veículo havia sido sequestrado por
bandidos no Barreto, em Niterói e foi seguido por policiais até
o Morro do Pereirinha em São Gonçalo, onde foi feito o resgate. Toda ação da equipe foi realizada sem troca de tiros, mantendo as crianças ilesas e evitando riscos para os moradores e
pedestres do local. Parabéns ao Tenente-Coronel Ruy França
e a toda sua equipe do 7º BPM.

OBRAS DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS
Recentemente os clubes de Niterói passaram por uma severa fiscalização no cumprimento da legislação do
CBMERJ, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. O Praia Clube e diversas outras instituições
sociais tiveram seus salões de festas reprovados no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.
Para nos adequarmos a essa nova regra foi necessária a cotação e contratação de uma empresa especializada. A “ITA FOGO”, responsável por nossa legalização, nos repassou o menor valor de mercado (R$
223.000,00).
Essa conquista se deu graças a disposição de toda a equipe da administração.

PRAIA CLUBE TEM SEUS SOFTWARES LICENCIADOS
Uma prioridade dessa gestão foi a de licenciar todos os softwares nos computadores do clube. No total adquirimos o sistema do
Windows e o pacote de programas do Office e, para o setor de comunicação, os programas do CorelDRAW e um pacote da Adobe.
A demora na compra deu-se pelo alto valor dos softwares,
mas certos de sua importância, o Conselho Deliberativo junto
à administração liberou a verba necessária. O Praia Clube está
100% legalizado!

NO DEPARTAMENTO NÁUTICO
Adquirimos uma boia de contenção de lixo e óleo para a orla. Com a sua utilização
é possível evitar o acúmulo de sujeira na rampa facilitando a descida dos barcos.
Ainda no setor estamos remodelando o espaço para que o local seja aberto a todos
os associados, sem limites principalmente entre a orla social e o departamento. Gostaríamos, inclusive, de pedir maior atenção dos associados com relação as crianças
próximo à náutica, para evitar acidentes.

presidente@pcsf.org.br
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RAPIDINHAS DO PRESIDENTE

AGRADECIMENTO AO CARINHO E COLABORAÇÃO
Gostaríamos de agradecer ao senhor José Cardoso
Romeiro pela nobre colaboração e principalmente pelo apoio que temos recebido desde a sua
inserção no quadro social praiano. Com a sua
doação foi possível realizar a tão sonhada reforma de modernização do Palácio de Cristal.
O novo espaço, localizado entre as árvores
do nosso pomar, agora conta com uma cozinha
gourmet e sanitários para que as horas de lazer de
nossos associados sejam ainda mais agradáves e confortáveis. Ao senhor José Cardoso Romeiro o nosso
MUITO OBRIGADO!

CLUBE REALIZA OBRAS DE EXIGÊNCIA DO INEA
O Praia Clube São Francisco finalizou três grandes obras após
as exigências feitas pelo INEA, Instituto Estadual do Ambiente.
Todos os clubes de Niterói passaram pela inspeção anual e
aqui foram necessárias apenas adequações no depósito de óleo
diesel que atende o gerador, no tanque de adoçar motor e no
paiol de motores e velas, ambos no departamento náutico.
Com a conclusão dessas obras o Praia Clube São Francisco
está em total legalidade com as normas e exigências do INEA.

PRAIANO É CITADO EM LIVRO SOBRE OLIMPÍADAS 2016
O associado Robson Arouche Martins Cardeal esteve
presente com sua esposa Raquel no lançamento do livro
‘Mais Forte - Olimpíadas Seguras em Meio ao Caos’, em
7/8 na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.
Robson, Oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, fez
parte do time de segurança das Olimpíadas. O Oficial foi citado no livro de Luiz Fernando Corrêa, Mário Sérgio Duarte
e Henrique Borri que trata de episódios inéditos envolvendo a Segurança Pública do Rio e sua relação com os Jogos
Olímpicos de 2016. Na leitura é possível conhecer episódios até então desconhecidos do grande público.

PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
No projeto de economia do clube está a perfuração de um poço artesiano para reduzir drasticamente o
valor da nossa conta de água. Realizamos uma parceria com a empresa pela obra para que o pagamento só
fosse efetuado depois que encontrassem água de boa qualidade. Já achamos água e tudo indica que vamos
ter mais boas notícias em breve.
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com a palavra

Diretor Financeiro

Diretor de Comunicação

ALMIR SANTOS MELLO
Prezado(a) Associado(a),

Olá Praiano(a),

Estamos vivendo uma crise financeira sem precedentes na história do país, ocasionada por instabilidades econômicas, escândalos de corrupção, com a
inflação em alta provocando dificuldades financeiras diversas e um aumento no desemprego. Atualmente foi possível presenciar, inclusive, quedas nas
vendas de comerciantes tanto à vista como à prazo
mostrando um mercado instável e ainda difícil para
se obter lucro programado.
Diante do contexto, estamos trabalhando com
valores abaixo do pretendido, seguindo metas de
economia, evitando riscos que comprometam todo
o trabalho que vem sendo realizado com transparência e inteligência pela atual gestão. Graças ao esforço e conscientização de toda a administração, em
julho deste ano foi apresentado o saldo, na disponibilidade financeira, de R$ 46.115,05.
Agradecemos ao Conselho Deliberativo pela compreensão no atendimento às solicitações de liberação
de verbas destinadas, principalmente, para obras de caráter emergenciais, além das aquisições de materiais e
produtos necessários para o funcionamento do clube.
O cenário financeiro do Praia Clube se mostra positivo, uma vez que temos todos o mesmo objetivo: o
engrandecimento do nosso querido e tão amado Praia
Clube São Francisco.
Por fim, gostaria de agradecer também a todo o quadro social praiano pela compreensão e colaboração.
A união faz acontecer!

TESOURARIA
TERÇA a SEXTA-FEIRA das 8h às 17h30
SÁBADO das 9h às 15h

ALEXANDRE FONTOURA COSTA

HORÁRIO
DE FUNC
IO NAMENT
O

Sou Alexandre Fontoura, atual Diretor de Comunicação do clube. Aproveito esse primeiro contato
para me apesentar e compartilhar com todos o meu
contentamento e satisfação em poder levar ao quadro social informações e novidades. Entre elas, essa
revista de número 44 feita com carinho, dedicação
e que chega apostando em um layout inovador que
combine com a essência do PCSF.
Em menos de cinco meses conseguimos executar
serviços que farão uma enorme diferença aos sócios
que se conectam diariamente: nosso site agora está
mais bonito, moderno, prático e totalmente responsivo,
ou seja, ele se adapta a tela seja do computador, tablet
ou celular automaticamente. Ele foi desenvolvido pela
Fluxo 360 em WordPress, uma das plataformas mais usadas, dinâmicas e seguras para websites de todo tipo, em
parceria com o Diretor de Informática, Paulo Henrique.
Aos poucos estamos reduzindo os murais de cortiça e em troca implantando o sistema de comunicação por televisores (em parceria com o Diretor Administrativo, Ronald Cortes).
Mas o mais interessante, na minha opinião, é que
estamos no Google Street View! Você já pode visitar o
clube pelo computador ou celular como se estivesse
nele. Foram mais de 140 fotos e no site também tem
filmagens aéreas incríveis! Obrigado a Amult 360
pela parceria incrível!
Por enquanto é isso. Espero que possamos caminhar juntos nesse triênio e que na próxima revista
tenhamos mais novidades legais para compartilhar
com todos. Fica o meu agradecimento ao presidente
Henrique Miranda pelo convite para assumir essa diretoria tão importante.
Lembro que sugestões são sempre bem-vindas e o
melhor meio para isso é escrever para dicom@pcsf.org.br
Até breve!
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25.459.551,65C

=T o t a l - Passivo

1.114.405,16

0,00
0,00
0,00
0,00
769.708,26
769.708,26

150.160,24
3.337,09
100.531,21
97,92
47.233,59
414,22
42.922,63
344.696,90

3.549.643,24

35.177,22

35.177,22
35.177,22

3.514.466,02

781.116,48
1.000,00
82.641,50
830,23
6.960,80
15.332,80
887.881,81

336.101,23
1.547.441,54
743.041,44
2.626.584,21

Débito

Descrição

RESULTADO DO EXERCÍCIO

41286
41293
41307
41314
41321
41328
41342
41349
41380

41265
41272

4-10-05
4-10-06

4-10-08
4-10-09
4-10-11
4-10-12
4-10-13
4-10-14
4-10-16
4-10-17
4-10-21

41377
41384
41405
41412

4-10-03-01
4-10-03-02
4-10-03-05
4-10-03-06

932

3127
4103
4102

4-10-02-01
4-10-02-02
4-10-02-03

4-10-07-01

3148

3105
37

3-10-20
3-10-81

4-10-01

63
70

2801

3-10-10-07-1
3-10-10-18
3-10-10-21

31010
31015

5188
3103

Conta

3-10-10-01
3-10-10-05

3-10-01
3-10-05

Classificação

****691.010,11D

1.394,55D
******1.394,55D
4.319,85D
20.657,37D
8.444,50D
2.194,92D
3.544,24D
498,79D
25.509,60D
2.482,12D
9.824,21D
****691.010,11D

14.027,09D
6.800,72D
8.800,12D
3.455,00D
*****33.082,93D
82.246,91D
11.208,34D

376.608,71D
15.379,72D
93.341,35D
****485.329,78D

272,00D

11.101,32C
*****11.101,32C
5.826,40C
2.490,00C
****125.484,53C
33.319,01C
27.857,80C
****746.400,40C
****746.400,40C

89.116,00C
16.950,81C

552.804,74C
6.934,32C

Exercício Atual

CRC/RJ: 103996/O-9

PARCERIA AC CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

====================================================================================================

691.010,11D
******55.390,29

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:

746.400,40C
DESPESAS + CUSTO-------------------->

RECEITAS-------------->

====================================================================================================

=T o t a l - Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias
Despesas Operacionais
Presidência
Diretoria Administrativa
Despesa com Pessoal
Materiais Aplicados
Outras Despesas Administrativas
=Diretoria Administrativa
Diretoria de Patrimônio
Conservação de Prédios
Quadras de Esportes
Contrato de Manutenção e Serviços
Conservação de Máq. e Equip.
=Diretoria de Patrimônio
Diretoria Social e Cultural
Diretoria Financeira
Diretoria Nautica
Náutica - Manutenção
=Diretoria Nautica
Diretoria Esp. Quadra e Salão
Diretoria de Futebol
Diretoria Jurídica
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil
Diretoria de Comunicação
Diretoria Médica
Diretoria Esp. Aquáticos
Conselho Deliberativo
Diretoria Informática
=T o t a l - Despesas Operacionais

Receitas Orçamentárias
Receitas Próprias
Receita de Manutenção Mensal
Outras Receitas
Receitas Departamentais
Diretoria Social e Cultural
Diretoria Futebol
Diretoria Nautica
Náutica - Manutenção
=Diretoria Nautica
Diretoria Esportes Aquáticos
Diretoria Esporte Quadra
=Receitas Departamentais
Receitas Patrimoniais
Receitas Eventuais
=T o t a l - Receitas Próprias
=T o t a l - Receitas Orçamentárias

Contador(a): Érika Camara Belarmino

25.614.718,07C

22.434.062,28C
994.400,19C
248.545,37C
919.830,08C
460.067,81C
25.056.905,73C

154.381,14C
3.473,96C
97.518,66C
184,32C
262.990,22C
2.861,41C
36.402,63C
557.812,34C

25.614.718,07D

22.873.676,02D

22.873.676,02D
22.873.676,02D

2.741.042,05D

291.238,96D
6.200,00D
36.685,84D
2.582,59D
589.914,57D
25.669,37D
952.291,33D

7.858,04D
19.719,84D
1.761.172,84D
1.788.750,72D

Saldo Atual

CRC/RJ: 103996/0-9

1.269.571,58

0,00
32.674,71
981,23
0,00
825.098,55
858.754,49

205.475,11
3.521,26
103.498,87
0,00
61.505,00
414,22
36.402,63
410.817,09

3.394.476,82

0,00

0,00
0,00

3.394.476,82

793.259,51
1.000,00
58.905,66
962,45
0,00
3.638,67
857.766,29

345.715,68
1.527.731,70
663.263,15
2.536.710,53

Crédito

CNPJ: 30098263000146
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/06/2017 até 30/06/2017

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO(00002)

Contador(a): Érika Camara Belarmino

PARCERIA AC CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

22.434.062,28C
961.725,48C
247.564,14C
919.830,08C
404.677,52C
24.967.859,50C

Patrimônio Líquido - [24]
Patrimônio Social - [24010]
Fundo de Reserva - [110512]
Fundo Patrimonial - [110519]
Superavit Acumulado - [110526]
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]
=T o t a l - Patrimônio Líquido

99.066,27C
3.289,79C
94.551,00C
282,24C
248.718,81C
2.861,41C
42.922,63C
491.692,15C

25.459.551,65D

=T o t a l - Ativo

Passivo - [2]
Circulante - [21]
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]
Impostos a Recolher - [2105]
Salários e Contribuições Sociais - [2107]
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]
Provisões - [2109]
Créditos - [21201]
Receitas Futuras - [21202]
=T o t a l - Circulante

22.838.498,80D

22.838.498,80D
22.838.498,80D

Não Circulante Imobilizado - [13]
Imobilizado - [1302]
Bens - [130201]
=Imobilizado

=T o t a l - Não Circulante Imobilizado

2.621.052,85D

303.381,99D
6.200,00D
12.950,00D
2.714,81D
582.953,77D
13.975,24D
922.175,81D

17.472,49D
10,00D
1.681.394,55D
1.698.877,04D

Saldo Anterior

=T o t a l - Circulante

Créditos - [1105]
Associados - [110501]
Repasses de Modalidades Esportivas - [1105015]
Adiantamentos - [110502]
Creditos a Recuperar - [110503]
Depósitos e Cauções - [110504]
Despesas Antecipadas - [1110]
=Créditos

Ativo - [1]
Circulante - [11]
Disponível - [1101]
Numerários em Caixa - [110101]
Banco Conta Movimento - [110102]
Aplicações - [110103]
=Disponível

Descrição

CNPJ : 30098263000146
Balancete Sintético de 01/06/2017 até 30/06/2017

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

BALANCETE E DRE - JUNHO/2017
demonstrativos financeiros

25.614.718,07D

=T o t a l - Ativo

25.614.718,07C

=T o t a l - Passivo

1.215.884,32

0,00
26.427,88
7.478,02
0,00
825.656,37
859.562,27

153.732,61
3.464,83
103.507,15
51,84
59.162,99
0,00
36.402,63
356.322,05

3.273.955,45

Contador(a): Érika Camara Belarmino
CRC/RJ: 103996/0-9

0,00

0,00
0,00

3.273.955,45

743.374,84
1.000,00
56.765,66
774,88
0,00
17.658,20
819.573,58

223.197,32
1.612.988,11
618.196,44
2.454.381,87

Débito

PARCERIA AC CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

22.434.062,28C
994.400,19C
248.545,37C
919.830,08C
460.067,81C
25.056.905,73C

Patrimônio Líquido - [24]
Patrimônio Social - [24010]
Fundo de Reserva - [110512]
Fundo Patrimonial - [110519]
Superavit Acumulado - [110526]
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]
=T o t a l - Patrimônio Líquido

154.381,14C
3.473,96C
97.518,66C
184,32C
262.990,22C
2.861,41C
36.402,63C
557.812,34C

22.873.676,02D

=T o t a l - Não Circulante Imobilizado

Passivo - [2]
Circulante - [21]
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]
Impostos a Recolher - [2105]
Salários e Contribuições Sociais - [2107]
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]
Provisões - [2109]
Créditos - [21201]
Receitas Futuras - [21202]
=T o t a l - Circulante

22.873.676,02D
22.873.676,02D

2.741.042,05D

291.238,96D
6.200,00D
36.685,84D
2.582,59D
589.914,57D
25.669,37D
952.291,33D

7.858,04D
19.719,84D
1.761.172,84D
1.788.750,72D

Saldo Anterior

Não Circulante Imobilizado - [13]
Imobilizado - [1302]
Bens - [130201]
=Imobilizado

=T o t a l - Circulante

Créditos - [1105]
Associados - [110501]
Repasses de Modalidades Esportivas - [1105015]
Adiantamentos - [110502]
Creditos a Recuperar - [110503]
Depósitos e Cauções - [110504]
Despesas Antecipadas - [1110]
=Créditos

Ativo - [1]
Circulante - [11]
Disponível - [1101]
Numerários em Caixa - [110101]
Banco Conta Movimento - [110102]
Aplicações - [110103]
=Disponível

Descrição

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ : 30098263000146
Balancete Sintético de 01/07/2017 até 31/07/2017

1.156.872,94

0,00
28.592,87
2.995,80
0,00
798.560,48
830.149,15

124.050,35
3.283,24
104.274,94
0,00
61.505,00
808,44
32.801,82
326.723,79

3.334.112,83

0,00

0,00
0,00

3.334.112,83

778.690,13
1.000,00
82.831,50
1.040,76
0,00
14.307,47
877.869,86

226.442,19
1.622.087,81
607.712,97
2.456.242,97

Crédito

BALANCETE E DRE - JULHO/2017

Descrição
Receitas Orçamentárias
Receitas Próprias
Receita de Manutenção Mensal
Outras Receitas
Receitas Departamentais
Diretoria Social e Cultural
Diretoria Futebol
Diretoria Nautica
Náutica - Manutenção
=Diretoria Nautica
Diretoria Esportes Aquáticos
Diretoria Esporte Quadra
=Receitas Departamentais
Receitas Patrimoniais
Receitas Eventuais
=T o t a l - Receitas Próprias
=T o t a l - Receitas Orçamentárias
Despesas Orçamentárias
Despesas Operacionais
Presidência
Diretoria Administrativa
Despesa com Pessoal
Materiais Aplicados
Outras Despesas Administrativas
=Diretoria Administrativa
Diretoria de Patrimônio
Conservação de Prédios
Quadras de Esportes
Parque, Jardins e Pérgolas
Contrato de Manutenção e Serviços
Conservação de Máq. e Equip.
=Diretoria de Patrimônio
Diretoria Social e Cultural
Diretoria Financeira
Diretoria Nautica
Náutica - Manutenção
=Diretoria Nautica
Diretoria Esp. Quadra e Salão
Diretoria de Futebol
Diretoria Jurídica
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil
Diretoria de Comunicação
Diretoria Médica
Diretoria Esp. Aquáticos
Conselho Deliberativo
Diretoria Informática
=T o t a l - Despesas Operacionais
=T o t a l - Despesas Orçamentárias

3148
3127
4103
4102

4-10-01
4-10-02-01
4-10-02-02
4-10-02-03

932
41286
41293
41307
41314
41321
41328
41342
41349
41380

4-10-07-01
4-10-08
4-10-09
4-10-11
4-10-12
4-10-13
4-10-14
4-10-16
4-10-17
4-10-21

41265
41272

3105
37

3-10-20
3-10-81

4-10-05
4-10-06

63
70

3-10-10-18
3-10-10-21

41377
41384
41391
41405
41412

2801

3-10-10-07-1

4-10-03-01
4-10-03-02
4-10-03-03
4-10-03-05
4-10-03-06

31010
31015

5188
3103

Conta

3-10-10-01
3-10-10-05

3-10-01
3-10-05

Classificação

15.980,27D
*****15.980,27D
2.369,81D
17.281,25D
5.459,75D
6.803,04D
7.622,89D
34,99D
48.799,87D
7.148,56D
11.052,87D
****752.173,38D
****752.173,38D

9.503,09D
8.704,40D
3.353,00D
12.300,72D
4.482,25D
*****38.343,46D
109.242,78D
12.057,47D

375.074,81D
13.156,65D
81.426,91D
****469.658,37D

CRC/RJ: 103996/O-9

Contador(a): Érika Camara Belarmino

PARCERIA AC CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

25.555.706,69C
====================================================================================================

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******53.523,77

318,00D

11.099,00C
*****11.099,00C
4.634,38C
3.798,80C
*****80.322,18C
51.301,99C
9.629,50C
****698.649,61C
****698.649,61C

45.425,00C
15.365,00C

552.266,81C
5.129,13C

Exercício Atual

22.434.062,28C
996.565,18C
244.063,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO
919.830,08C
====================================================================================================
432.971,92C
RECEITAS-------------->
698.649,61C
25.027.492,61C
DESPESAS + CUSTO-------------------->
752.173,38D

124.698,88C
3.292,37C
98.286,45C
132,48C
265.332,23C
3.669,85C
32.801,82C
528.214,08C

25.554.560,69D

22.873.676,02D

22.873.676,02D
22.873.676,02D

2.680.884,67D

255.923,67D
6.200,00D
10.620,00D
2.316,71D
589.914,57D
29.020,10D
893.995,05D

4.613,17D
10.620,14D
1.771.656,31D
1.786.889,62D

Saldo Atual

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30098263000146
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/07/2017 até 31/07/2017

demonstrativos financeiros
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Descrição

25.555.706,69D

=T o t a l - Ativo

25.555.706,69C

=T o t a l - Passivo

Crédito

758.747,53
1.000,00
50.414,20
390,28
0,00
9.882,90
820.434,91

0,00

0,00
0,00

0,00
32.080,26
449,62
0,00
858.033,65
890.563,53

117.708,01
2.924,86
94.232,48
0,00
61.505,00
0,00
29.191,22
305.561,57

1.128.634,39 1.196.125,10

0,00
95.267,20
46.908,50
0,00
701.067,30
843.243,00

112.291,09
3.283,24
103.027,93
28,80
33.150,07
808,44
32.801,82
285.391,39

3.725.103,07 3.657.612,36

27.403,20

27.403,20
27.403,20

3.697.699,87 3.657.612,36

751.741,16
1.000,00
117.464,20
217,49
6.806,24
32.961,22
910.190,31

218.826,63
213.998,18
1.801.702,98 1.812.323,12
766.979,95
810.856,15
2.787.509,56 2.837.177,45

Débito

Descrição

41286
41293
41307
41314
41321
41328
41342
41349
41380

4-10-08
4-10-09
4-10-11
4-10-12
4-10-13
4-10-14
4-10-16
4-10-17
4-10-21

RESULTADO DO EXERCÍCIO

932

41265
41272

4-10-05
4-10-06
4-10-07-01

41377
41384
41391
41405
41412

3127
4103
4102

4-10-03-01
4-10-03-02
4-10-03-03
4-10-03-05
4-10-03-06

4-10-02-01
4-10-02-02
4-10-02-03

3105
37

3-10-20
3-10-81

2801

3-10-10-07-1

63
70

31010
31015

3-10-10-01
3-10-10-05

3-10-10-18
3-10-10-21

5188
3103

Conta

3-10-01
3-10-05

Classificação

5.202,98D
******5.202,98D
2.068,48D
18.170,35D
5.459,75D
4.806,86D
6.607,80D
647,38D
45.143,58D
3.483,23D
9.291,83D
****666.953,02D
****666.953,02D

15.346,04D
5.324,90D
2.893,10D
20.816,04D
3.733,74D
*****48.113,82D
16.813,23D
10.558,97D

379.418,07D
15.175,29D
95.991,40D
****490.584,76D

9.699,02C
******9.699,02C
5.090,31C
4.876,80C
*****39.973,88C
52.196,12C
31.504,90C
****681.743,67C
****681.743,67C

2.740,00C
17.567,75C

552.113,85C
5.954,92C

Exercício Atual

Contador(a): Érika Camara Belarmino
CRC/RJ: 103996/O-9

PARCERIA AC CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

====================================================================================================

666.953,02D
******14.790,65

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:

681.743,67C
DESPESAS + CUSTO-------------------->

RECEITAS-------------->

====================================================================================================

Receitas Orçamentárias
Receitas Próprias
Receita de Manutenção Mensal
Outras Receitas
Receitas Departamentais
Diretoria Social e Cultural
Diretoria Futebol
Diretoria Nautica
Náutica - Manutenção
=Diretoria Nautica
Diretoria Esportes Aquáticos
Diretoria Esporte Quadra
=Receitas Departamentais
Receitas Patrimoniais
Receitas Eventuais
=T o t a l - Receitas Próprias
=T o t a l - Receitas Orçamentárias
Despesas Orçamentárias
Despesas Operacionais
Diretoria Administrativa
Despesa com Pessoal
Materiais Aplicados
Outras Despesas Administrativas
=Diretoria Administrativa
Diretoria de Patrimônio
Conservação de Prédios
Quadras de Esportes
Parque, Jardins e Pérgolas
Contrato de Manutenção e Serviços
Conservação de Máq. e Equip.
=Diretoria de Patrimônio
Diretoria Social e Cultural
Diretoria Financeira
Diretoria Nautica
Náutica - Manutenção
=Diretoria Nautica
Diretoria Esp. Quadra e Salão
Diretoria de Futebol
Diretoria Jurídica
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil
Diretoria de Comunicação
Diretoria Médica
Diretoria Esp. Aquáticos
Conselho Deliberativo
Diretoria Informática
=T o t a l - Despesas Operacionais
=T o t a l - Despesas Orçamentárias

CRC/RJ: 103996/0-9

25.623.197,40C

22.434.062,28C
933.378,24C
197.604,27C
919.830,08C
589.938,27C
25.074.813,14C

130.115,80C
2.933,99C
89.491,00C
103,68C
293.687,16C
2.861,41C
29.191,22C
548.384,26C

25.623.197,40D

22.901.079,22D

22.901.079,22D
22.901.079,22D

2.722.118,18D

250.063,30D
6.200,00D
77.670,00D
2.143,92D
596.720,81D
52.098,42D
984.896,45D

9.441,62D
0,00
1.727.780,11D
1.737.221,73D

Saldo Atual

CNPJ: 30098263000146
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/08/2017 até 31/08/2017

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

Contador(a): Érika Camara Belarmino

PARCERIA AC CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

22.434.062,28C
996.565,18C
244.063,15C
919.830,08C
432.971,92C
25.027.492,61C

Patrimônio Líquido - [24]
Patrimônio Social - [24010]
Fundo de Reserva - [110512]
Fundo Patrimonial - [110519]
Superavit Acumulado - [110526]
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]
=T o t a l - Patrimônio Líquido

124.698,88C
3.292,37C
98.286,45C
132,48C
265.332,23C
3.669,85C
32.801,82C
528.214,08C

22.873.676,02D

=T o t a l - Não Circulante Imobilizado

Passivo - [2]
Circulante - [21]
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]
Impostos a Recolher - [2105]
Salários e Contribuições Sociais - [2107]
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]
Provisões - [2109]
Créditos - [21201]
Receitas Futuras - [21202]
=T o t a l - Circulante

22.873.676,02D
22.873.676,02D

2.682.030,67D

257.069,67D
6.200,00D
10.620,00D
2.316,71D
589.914,57D
29.020,10D
895.141,05D

4.613,17D
10.620,14D
1.771.656,31D
1.786.889,62D

Saldo Anterior

Não Circulante Imobilizado - [13]
Imobilizado - [1302]
Bens - [130201]
=Imobilizado

=T o t a l - Circulante

Créditos - [1105]
Associados - [110501]
Repasses de Modalidades Esportivas - [1105015]
Adiantamentos - [110502]
Creditos a Recuperar - [110503]
Depósitos e Cauções - [110504]
Despesas Antecipadas - [1110]
=Créditos

Ativo - [1]
Circulante - [11]
Disponível - [1101]
Numerários em Caixa - [110101]
Banco Conta Movimento - [110102]
Aplicações - [110103]
=Disponível

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ : 30098263000146
Balancete Sintético de 01/08/2017 até 31/08/2017

BALANCETE E DRE - AGOSTO/2017
demonstrativos financeiros

com a palavra

Diretor de Patrimônio

ANTONIO CARLOS SIMÕES
Prezado(a) Associado(a),
Gostaríamos de relembrar grandes obras que antecederam eventos importantes no clube: festa junina e aniversário. Por isso destacamos todo o trabalho realizado por
nosso quadro funcional em tempo recorde, como a montagem das barraquinhas em madeira, com energia elétrica
e rede de água e esgoto, construção de novas mesas em
cimento na orla, o aumento do caminho de pedras em frente ao bar, pintura do prédio administrativo, boate e salão social, lixação e envernizamento do guarda-corpo e corrimão
em madeira do varandão e das escadas e, claro, a reposição
de grama na orla e no parquinho infantil, além da poda de
árvores e arbustos e da compra de novas mudas de plantas
e flores para os jardins. Ainda no âmbito dos eventos, foi realizada a troca do painel, em madeira e fórmica, da boate do
clube, antes azul agora na cor prateada. A lona com logotipo
da boate Hippocampus foi refeita, mudando também o design que combinou com sua fachada.
Estamos finalizando a colocação de tachões para redução de velocidade na entrada do estacionamento do clube,
próximo a passagem da portaria, assim evitamos acidentes
no local. A continuação da pista de acesso à cadeirantes está
à todo vapor, agora próximo ao recém inaugurado palácio
de cristal. Em nosso departamento náutico foi construído
um local para guarderia de stand ups e novas placas foram
instaladas para sinalização. O departamento teve ainda
seu espaço reorganizado para que a orla esteja aberta a todos os sócios. No parque aquático foi realizado o conserto
no piso do deck da piscina social, além da troca de pisos
no bar e restaurante e nas saunas feminina e masculina.
Ainda nas saunas foi feita a manutenção preventiva nas
duas hidromassagens com a troca de alguns azulejos que
encontravam-se rachados.
O patrimônio do clube também apoiou a obra do palácio de cristal e das de exigência do Corpo de Bombeiros
e INEA: paiol e tanque na náutica e depósito de óleo do
gerador. Foi extremamente fundamental a união de nossas equipes na obtenção de resultados acima do esperado.
Espero que gostem e desfrutem do nosso Praia Clube.

Pista de acesso a cadeirantes sendo construída por todo o clube

Colocação de tachões para redução de velocidade no estacionamento

Troca do painel decorativo da boate

Guarderia para stand ups

Reorganização do departamento náutico
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COM A PALAVRA
Amigo(a) Praiano(a),
No último trimestre nosso Conselho trabalhou bastante.
Tivemos diversas reuniões para deliberar os mais distintos
assuntos de interesse do Praia Clube São Francisco. Dentre esses, destacamos algumas questões importantes que
foram debatidas em plenário pelos nobres Conselheiros,
como a liberação de verbas para a compra de softwares, o
cumprimento de exigências junto ao INEA e ao Corpo de
Bombeiros, para aquisição de cadeiras, ombrelones e para
uma maior qualidade e alcance da sonorização no clube.
As questões levantadas pela administração que nos
são encaminhadas, em geral são avaliadas pela Comissão Fiscal antes de serem levadas ao plenário. Para tanto, cabe a nós informar que toda a solicitação que nos
chega antes de ser analisada, é precedida de determinadas ações necessárias para dar subsídios aos nobres
Conselheiros. Essas ações seguem trâmites burocráticos
que buscam atender ao nosso Estatuto e que demandam certo tempo, motivo pelo qual nem sempre temos
a velocidade desejada para a rápida deliberação.
Concluímos o nosso novo Regimento Interno em um
trabalho muito bem conduzido pelos Conselheiros Miguel Aidê, como Presidente da Comissão, Magno Gonçalves e José Alberto Paraíba Peixoto. As emendas foram
votadas em plenário e finalizadas na reunião de 12/9.
Após 14 anos temos um Regimento Interno atualizado
em acordo com o Estatuto.
O Conselho no seu âmbito fiscalizador, atua no sentido de
atender aos anseios do quadro social e entender as reais necessidades do clube e da sua administração. O trabalho é extremamente árduo e necessário, não obstante disso tivemos

RESOLUÇÃO CD Nº006/2016-2019

Presidente
Conselho Deliberativo

LEANDRO CARVALHO PINTO
realmente muitas reuniões para a análise de todas essas
questões, às quais descrevemos acima. Gostaríamos de
agradecer ao empenho de todos os Conselheiros, dos
membros das Comissões constituídas, em especial a Comissão Fiscal, pela doação de seus tempos em prol do
Praia Clube São Francisco.
Lembramos que em meio a toda crise pelo qual nosso país passa, o Praia Clube mantém-se com uma situação financeira estável e que nossas ações, enquanto
Conselheiros, prezam por zelar pelo nosso patrimônio,
observar e distinguir o que deve ser feito de imediato e
o que pode ser postergado.
Reiteramos que somos um clube social e desejamos
de maneira responsável, sempre a melhor convivência e
harmonia entre os sócios. Pensamos continuamente no
progresso do Praia Clube e buscamos atuar, na medida
do possível, com deliberações não só fiscalizadoras, mas
essencialmente construtivas visando o crescimento do
clube e o bem estar de todos.
Estamos ao dispor pelo e-mail conselho@pcsf.org.br

Carpe diem!

Em 12.09.2017, concluindo a reunião extraordinária aberta em 14.06.17, conforme Edital de Convocação de 23.05.17, publicado no
Jornal “A Tribuna” no dia 24.05.17, o Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco tomou as seguintes deliberações:
1 - Em 14.06.17, para apreciar e deliberar sobre os pareceres da Comissão Fiscal nºs 005, (a) no valor de R$ 26.427,88, para compra
de softwares, favorável a transferência da conta títulos; (b) 006 (no valor de R$ 9.416,29, desfavorável pela Comissão da transferência, para compras de compensado em fórmica painel de entrada da boate R$ 6.266,90, 02 bombas hidromassagem sauna masculina R$ 2.380,00 e bebedouro infantil R$ 769,39). A pauta ficou prejudicada em virtude do disposto no § 3º do art. 96 do Estatuto.
2 - em 14.06.17, para apreciar e votar as alterações e adequações ao Regimento Interno do Conselho Deliberativo - anteprojeto
do Regimento Interno do Conselho Deliberativo,- revisado pela Comissão instituída pela Portaria CD nº 002/2016-2019, 06.12.16,
alterada pela Portaria CD 003, de 07.02.17. Não houve deliberação, por ausência de quorum, e a reunião ficou em aberta.
3 - No dia 19.07.17, deu continuidade a reunião aberta em 14.06.17. Aprovou, por maioria, o parecer CF 005, favorável a compra de
softwares e acompanhou o parecer CF 006, pela sua rejeição (vide Resolução CD nº 004B). Deliberou sobre os artigos do 1º ao 10º,
do Regime Interno do Conselho Deliberativo, ficando a reunião em aberta.
Em 12.09.17, deu continuidade a reunião. Aprovou por, unanimidade, as alterações e adequações ao novo Regimento Interno.
Conclui a reunião.
Niterói, 12 de setembro de 2017
Leandro Carvalho Pinto
Presidente do Conselho Deliberativo
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conselho deliberativo

RESOLUÇÃO CD Nº004/2016-2019
O Presidente do Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco, dentro de suas atribuições legais e estatutárias e com base
na decisão plenária em reunião extraordinária no dia 19.07.17, que, por maioria de votos, aprovou o parecer da Comissão de Reforma Estatutária datado de 27.06.17, composta pelos Conselheiros Natos Gilberto Martins Velloso, Ciro Denevitz de Castro Herdy
e Pietro Accetta,
RESOLVE
Que os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do Inciso III, do artigo 96 do Estatuto do Praia Clube São Francisco, devem ser entendidos como
ALÍNEAS 1, 2, 3 e 4, em virtude de uma melhor conferência na revisão da redação final publicada do referido Estatuto.

RESOLUÇÃO CD Nº004A/2016-2019
Em reunião extraordinária em 19.07.17, conforme Edital de Convocação de 04.07.17, publicado no Jornal “A Tribuna” no dia
05.07.17, o Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco tomou as seguintes deliberações:
1 - Aprovou, por maioria de votos, o parecer da Comissão de Revisão Estatutária, datado de 27.06.17, para considerar e que se
entendam como alíneas os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do art. 96 do Estatuto em vigor, que o parágrafo 3º completa o inciso III do referido artigo, porque embora consta como parágrafo, foi erro de revisão e de aplicação. Que o inciso III seja inserido integralmente
no Regimento Interno do Conselho Deliberatio e os quatro parágrafos transcritos como alíneas;
2 - Aprovou, por maioria de votos, com recursos da conta títulos, as aquisições referidas no Memo/Pres 124/2016-2019, de: 30
(trinta) ombrelones no valor de R$ 5.550,00; 30 (trinta) guarda-sóis para a pérgula da piscina social no valor de R$ 2.130,00 e 50
(cinquenta) mesas e 200 (duzentas) cadeiras no valor de R$ 39.228,50, totalizando a transferência da conta títulos no valor de R$
46.908,50. Por ausências de especificações de suas condições atuais, ficou pejudicada asubstituição de 876 azulejos nas raias da
piscina semi-olímpica.
3 - Aprovou, por maioria de votos, com recursos do Fundo de Reserva, as obras de caráter emergencial, por exigência do INEA-RJ,
referidas nos Memos/Pres 123 e 135/2016-2019, no valor total de R$ 28.217,20, cabendo, proporcionalmente, aos sócios proprietários remidos a taxa única emergencial de obras no valor de R$ 18,81.

RESOLUÇÃO CD Nº004B/2016-2019

Em reunião extraordinária em 19.07.17, em continuidade a reunião extraordinária aberta em 14.06.17, conforme Edital de Convocação de 23.05.17, publicado no Jornal “A Tribuna” no dia 24.05.17, o Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco tomou
as seguintes deliberações:
1 - Aprovou, por maioria de votos, o parecer CF 005, da Comissão Fiscal para, com recursos da conta Fundo de Reserva, promover
as aquisições de: Softwares, Pacote Office (licença perpétua) e Pacote do Adobe (licença anual), regularização de todos os softwares pendentes do clube no valor de R$ 26.427,88, cabendo, prporcionalmente, aos sócios proprietários remidos a taxa única no
valor de R$ 17,62;
2 - Rejeitou, por unanimidade, acompanhando o parecer CF 006, da Comissão Fiscal, quanto a transferência derecursos da conta
títulos no valor de R$ 9.416,29.
Niterói, 19 de julho de 2017
Leandro Carvalho Pinto
Presidente do Conselho Deliberativo

RESOLUÇÃO CD Nº005/2016-2019

Em reunião extraordinária em 07.08.17, conforme Edital de Convocação de 25.07.17, publicado no Jornal “A Tribuna” no dia
26.07.17, o Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco tomou as seguintes deliberações:
1 - Aprovou, por unanimidade de votos, a Proposta para execução de obras - Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico do
Corpo de Bombeiros do RJ, com recursos da conta Fundo de Reserva, no valor total de R$ 223.500,00 (duzentos e vinte e três mil e
quinhentos reais) cabendo, proporcionalmente, aos sócios proprietários remidos o valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), dividido em duas parcelas de R$ 74,50 (setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Seguindo as determinações na proposta
vencedora da “ITA FOGO”, as retiradas do Fundo de Reserva devem obedecer a seguinte ordem: o sinal de 30% = R$ 67.050,00; 30
dias após, a segunda parcela de 20% = R$ 44.700,00 e o saldo em 10 prestações mensais de R$ 11.175,00;
2 - Prejudicado, foi retirado de pauta. Porém, foi aprovada, por unanimidade, a constituição de uma Comissão Especial, composta
por 05 Conselheiros, para analisar os prós e contras na proposta apresentada pelo escritório de advocacia interessado na recuperação de créditos previdenciários a favor do clube.
Niterói, 07 de agosto de 2017
Leandro Carvalho Pinto
Presidente do Conselho Deliberativo

conselho@pcsf.org.br
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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.

ALDO, ALFREDO,
CARLOS E EDGAR

ITACOLOMI
E ISABELLE

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

cantinho do sócio

Praia Clube São Francisco: sua
melhor opção de lazer em Niterói

VIVIANE, RAFAELA,
THIAGO E ADRIANO

LEANDRO, ANA,
JOÃO E IGOR

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

DANIELLE, CLAYTON
E HENRIQUE
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POR DENTRO DO PCSF
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 44, trazemos a
imagem dos funcionários da SECRETARIA.
Juntos, eles trabalham diariamente, faça
chuva ou faça sol, para que os associados
sejam sempre muito bem atendidos em
suas horas de lazer e descontração.
Aos funcionários Thaís, Carla, Emily,
Edmilson, Aurélia, Mikaelli e Carmem
todo o nosso carinho e enorme admiração!

VOCÊ SABE COMO FUNCIONA O
DEPARTAMENTO DE COMPRAS?

É a Thaíssa, funcionária do setor, a
responsável por compras e cotações
de suprimentos e serviços, focando
em economia para o clube.
É ela também que prepara os processos de pagamento, auxilia diretores e gerência em compras e contratação de serviços para eventos e
obras, reduzindo valores direto com
nossos fornecedores em prol de um
equilíbrio de preço e qualidade.
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Há pouquíssimo tempo nos despedimos de dois grandes amigos que se aposentaram e deixaram saudades.
Eles, por muitos anos, doaram o seu trabalho em prol de
um clube mais bonito e com boa infraestrutura. Aos amigos, os senhores José e Vicente, gostaríamos de agradecer pelos anos em que trabalharam árduamente com nossa administração. MUITO OBRIGADO e, claro, aproveitem
a família, os amigos e divirtam-se!

direto do

Foto de 1983 da inauguração do atual campo de futebol, ainda em terra
batida, cedida pelo senhor Gilberto Velloso, ex-Presidente e Conselheiro Nato
do PCSF. Na imagem: Gilberto Velloso, Presidente do clube na época, ao lado
dos saudosos Moacir Quirino, ex-Presidente do clube, Orlando Barreto e Luiz
recebendo o ilustre Deputado e ex-Presidente do Fluminense, Francisco Horta.

FOTOGRAFIAS RETIRADAS
DO ACERVO DO CLUBE
QUER COLABORAR COM A NOSSA
REVISTA? ENTRE EM
CONTATO COM A COMUNICAÇÃO:
DICOM@PCSF.ORG.BR
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CLUBE É CAMPEÃO DA COPA INTEGRAÇÃO
Foram semanas de treino e muita correria no campo de futebol durante todas as etapas da 1ª Copa Integração realizada
aqui no Praia Clube São Francisco.
As equipes sub 9 e sub 11 participaram das partidas movidos
pela união e garra, o que animou mamães e papais que marcaram presença em peso.
E não é que ambas as categorias passaram confortavelmente pelo Educ Sports Niterói e São Gonçalo, Estrelas do Futuro,
Inter de Milão e Botafogo, garantindo vaga nas finais.
Com muita atitude os baixinhos entraram em campo já com
ar de campeões e aproveitaram os espaços para marcar verdadeiros golaços. Foi um show de bola, boas marcações e ambas
as equipes demonstraram entrosamento. Vieram para vencer!
Parabéns a todos que participaram da nossa copa, principalmente aos praianinhos pela conquista mais que merecida.
Gostaríamos de agradecer a toda a família praiana que acordou
cedo para ver a meninada balançar a rede e, claro, aos professores e organizadores do campeonato.
Até o ano que vem! E se ficar com saudade, dá um pulinho
em nossa página no Facebook para relembrar dos passes e bonitos gols do Praia Clube.

MAIS UMA VITÓRIA NA COPA NITEROIENSE
Não é segredo que nossas categorias sub 15 e sub 17 são compostas por verdadeiros craques de bola,
mas torna-se ainda mais animador
receber a boa notícia: as duas equipes do Praia Clube venceram com
diferença expressiva na tabela!
Todos os treinos exaustivos no
campo valem a pena quando há o
sorriso estampado no rosto de nossos atletas, contentes por mais uma
vitória arrebatadora em Niterói.
Parabéns a todos os competidores e, claro, aos treinadores e professores dA nossa escolinha de futebol!
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AMISTOSO PEGA PRAIANOS DE SURPRESA
A equipe praiana demonstra raça e garra em suas partidas e
não poderia ter sido diferente ao enfrentarem o Grupo Fantasminhas, no sábado, 26 de agosto.
Os adversários mostraram que o nome condiz com o time e
que assustam mesmo. Brincadeiras à parte, desde o início forçaram jogadas, retiradas de bola e gols impressionantes. Mas
o Praia Clube não deixou barato, mesmo com a diferença no
placar não abaixou a cabeça até o final da partida.
Um jogo apertado, com atletas reforçando a marcação, não
deu outra, Fantasminhas 7 e Praia Clube 5.
Mas não vamos desanimar, galera. Parabéns aos atletas de
ambos os times que fizeram história dentro de campo!

ATLETA PRAIANO NOTA 1000!
O associado João Leandro de Oliveira tem 12 anos e já atua
com a camisa 7 no time de basquete de base do Vasco. O nosso
atleta acabou de conquistar o campeonato carioca pela categoria sub 12. Com ritmo acelerado de treinos, joga como ala/pivô
das equipes sub 12 e sub 13. Com passes importantes, nosso
praianinho tem dado orgulho à sua família, amigos e ao Praia
Clube . Parabéns João! Força, garra e muitos pontos!

Na manhã de sábado, 19/08, a equipe de bocha praiana foi convidada a enfrentar o Rio Cricket em um acirrado torneio alusivo aos
145 anos do clube. Foi uma manhã pra lá de agradável com uma
confraternização entre amigos e muito jogo de bocha que culminou
em empate (4 x 4). Parabéns Rio Cricket, e que venham outros aniversários como esse para nos divertirmos juntos!
19

comunicação

COM CARA NOVA
CLUBE É O 1º DA CIDADE
Simplesmente estar na internet foi pouco para o
Praia Clube São Francisco. Agora, além de um site
novo, com melhor usabilidade, dinâmico e que se
ajusta para tela do seu celular ou tablet, nosso clube é o primeiro (e até agora único) clube em Niterói a estar em 360 graus no Google (Street View). Isso
mesmo! Você pode entrar no nosso clube e fazer um
tour virtual quando quiser em todas as dependêcias,
inclusive salão de festas e boate. A experiência virtual propicia ao usuário conhecer qualquer ambiente
por dentro, caminhar e direcionar seu olhar ao que
lhe interessa como se estivesse de fato no local. O
Praia Clube se junta a lugares como Macchu Picchu,
Pirâmides do Egito, Museu do Louvre e no Brasil, o
Maracanã, na pinacoteca de São Paulo e no Jardim
Botânico de Curitiba que também estão em 360.
As fotos foram produzidas por câmeras especiais de
alta resolução e por uma empresa especializada e credenciada pelo Google. No nosso caso, foi a Amult 360.
“Ter sido recebido por uma simpática equipe para
criar um roteiro por todo o clube e encontrá-lo em

No site www.google.com/maps digite Praia Clube São Francisco
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NA INTERNET
NO GOOGLE STREET VIEW
total conservação e manutenção já foi fascinante”,
afirmou André Favario, fotógrafo Google Street View
da Amult 360. Para ele, programar, editar e converter
tudo isso para um tour virtual, onde qualquer pessoa
pudesse sentir-se caminhando, na piscina, ou dentro
de uma quadra esportiva a partir de um simples celular é um trabalho ainda mais incrível.
E não foi só isso. O clube também ganhou uma fotografia aérea em 360 graus que pode ser vista do
nosso site ou no Facebook além de várias filmagens
aéreas, inclusive noturnas, de altíssima qualidade.
Ainda colocamos uma TV na recepção para anunciar eventos, escolinhas e comunicados gerais do clube e a ideia é que tenhamos outras delas nos mais
diversos pontos de nossa sede. Ah, agora temos um
sistema integrado de rádio em todo clube. A modernização também chegou à revista O Praiano
(sim, essa que você está lendo agora), com um novo
layout, mais leve e mais atrativo.
Gostou das novidades? Tem outras?! Por favor,
compartilhe conosco pelo e-mail: dicom@pcsf.org.br

Navegue pelo nosso novo site www.pcsf.org.br
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MASTERS CARIOCAS INVADEM NOSSO CAMPO
Não é novidade que a nossa equipe master de futebol é composta por jogadores do mais alto nível, uma galera que sabe o
que deve ser feito em campo. Essa é uma qualidade imprescindível para se manter o equilíbrio e conquistar gol atrás de gol.
No mês de julho, em comemoração ao aniversário do clube,
as equipes masters do Botafogo, Vasco e Fluminense marcaram
presença no gramado praiano para participar de uma bonita
confraternização. Os jogos aconteceram aos sábados, 8, 22 e 29,
e mexeram com as redes do clube em partidas de tirar o fôlego.
A torcida estava animada e os praianos felizes em ver seus
ídolos de infância marcando gols e partindo para cima da equipe do Praia Clube. Difícil foi escolher para quem torcer!
Veja como ficou o placar:
- Botafogo 6 x 4 PCSF
- Vasco 5 x 3 PCSF
- Fluminense 2 x 5 PCSF
Apenas o master do Flamengo, por uma incompatibilidade
na agenda, infelizmente não pôde participar da brincadeira.

VOCÊ CONHECE OU JÁ PRATICOU FRESCOBOL?
No dia 15 de julho os praianos puderam conhecer essa modalidade esportiva que tanto agrada a galera nos dias de sol ou
nas idas à praia, em uma aula experimental super bacana que
animou a manhã do sábado.
O frescobol é uma atividade incrível que movimenta todo o
corpo, além de ser excelente para obter resistência e movimentar também a mente. Pratique frescobol no Praia Clube!
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Em breve anunciaremos nossa nova escolinha de BASQUETE!

esportes

FUTSAL COMEMORA 59 ANOS DO CLUBE
No sábado, 08/07, rolou o inédito desafio de futsal entre as equipes sub 7 e sub 11 do PCSF e Master em alusão
ao 59º aniversário do clube. O evento foi um sucesso, com efetiva participação dos pais, mães, irmãos e amigos,
que torceram muito para os atletas participantes.
Na categoria sub 7, o Praia Clube venceu por 6 x 3 contra o Master. Já na sub 11, a equipe praiana começou em
desvantagem, mas conseguiu se recuperar e ganhou por 14 x 2 do Master.
Os artilheiros Samuel, Lucas, Ricardo, Guilherme, Enzo, Henrique, Flávio, Vitor, Claudio e Saulo marcaram gols
inacreditáveis que ficaram para a história do clube! Parabéns a todos os atletas que suaram a camisa e deram um
show em nossa quadra poliesportiva.

Na manhã do dia 16/07, data da confraternização de aniversário do clube, o PCSF foi presenteado com um divertido torneio de futsal para adultos, com a nobre participação de 46 atletas e seus familiares. Por tradição, priorizamos que pais e filhos jogassem na mesma equipe. Divididos em quatro times, os jogadores foram excepcionais
e mantiveram o fôlego até o fim. Consagrou-se como campeão o time laranja, cujo capitão foi o associado Luiz
Corrêa. A galera também arrematou os trofeus de melhor goleiro, para o Gustavo e de artilheiro da competição
para o Rafael, com incríveis cinco gols. Parabéns a todos os associados pela presença e bonita participação.
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GRANDES CAMPEÕES NO SIMPLES E DUPLAS
Mais um torneio alusivo ao aniversário do clube tomou conta da sede praiana, dessa vez apresentando os campeões no
tênis. Os torneios de simples e de duplas aconteceram durante
os meses de junho e julho e reuníram atletas do mais alto nível
na modalidade esportiva. Por isso tivemos partidas acirradas
entre os jogadores, mas o clima no espaço do tênis é sempre de
descontração e felicidade. A final rolou dia 16/07 e consagrou
como campeão e vice no simples masculino A:
Mario Tasso, 1º lugar e André Watanabe, 2º lugar
E na categoria de duplas masculina A:
Mario Tasso e Rafael Vasconcellos, 1º lugar
André Watanabe e Fernando Pacheco, 2º lugar
No simples masculino B:
Belisário Macedo, 1º lugar e Sandro Ludgero, 2º lugar
E na de duplas masculina B:
Belisário Macedo e João Thiago, 1º lugar
Paulo Filardo e João Ricardo, 2º lugar
E para fechar, a campeã e vice no simples feminino foram:
Ludmylla Ruiz, 1º lugar e Tamires Vianna, 2º lugar
E na dupla feminina:
Maria Angela e Patricia Watanabe, 1º lugar
Claudia Soares e Flavia Macedo, 2º lugar
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TORNEIO INDIVIDUAL INVADE QUADRAS

A bocha é um dos esportes mais disputados e praticados aqui no Praia
Clube. Nossos jogadores são craques em acertar o adversário em longas distâncias. Não há régua que meça a qualidade desses atletas.
E foi treinando que todos se prepararam para o Torneio Individual de Bocha em comemoração ao aniversário do clube. As partidas aconteceram durante os meses de junho e julho, mas sua final foi no dia 16/07.
Com bolas desviadas e algumas com pressão, os jogadores que subiram
ao pódio e levaram os troféus para casa foram: William, do Esporte Clube
Cocotá, como grande campeão, Oliveira, como vice-campeão, Paulo Habib, em 3º lugar e Expedito, em 4º, todos do PCSF.
Gostaríamos de parabenizar aos associados participantes da bocha pelos
excelentes torneios que organizam.
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CARTEADO TEM PARTIDAS ACIRRADAS
O carteado não ficou de fora das comemorações
dos 59 anos do Praia Clube. Na manhã do dia 09/07,
rolou um torneio super concorrido entre a galera
que manda muito bem com as cartas.
O buraco é fechado para que o jogo seja ainda
melhor! Durante as partidas, as duplas não revelaram suas cartas e mantiveram o blefe até o final dos
jogos. Reviravoltas e muitas surpresas nas jogadas
foi o que marcou o torneio.
Parabenizamos os associados Roberto e Nátia,
grandes campeões e Omar e Haroldo, conquistando a vice colocação.
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TORNEIO MOVIMENTA SALÃO DE JOGOS
Em comemoração aos 59 anos do
Praia Clube, foi realizado um torneio
especial na sinuca, no dia 16/07. Os craques se reuníram no salão de jogos e
cada tacada que acertava a bola na caçapa arrancava elogio dos participantes
e praianos que assistiam. Um torneio
de grandes amigos que demonstravam
parceria e colaboração no esporte.
Revétrio, Joaquim, do Clube Central e José Paraíba garantiram os trofeus de campeão, vice e 3º lugar, respectivamente. Parabéns a todos os atletas.
Confira um pouquinho do que rolou sobre nossas mesas de sinuca.
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BONS VENTOS SAÚDAM REGATA PRAIANA

No sábado, 12/08, o tempo resolveu colaborar com nossos velejadores trazendo ventos para uma tarde ensolarada de inverno.
A Baía de Guanabara, em uma das maiores ressacas da história
do Rio de Janeiro, foi palco para mais uma bonita regata que comemorou os 59 anos do Praia Clube São Francisco. No mar tudo
era festa e nossos barcos chegaram como campeões em diversas categorias. A premiação aconteceu em nossa boate e reuniu
os principais clubes náuticos de Niterói e do Rio para festejar e
comemorar em união por mais uma regata de sucesso.
Na ocasião, o Diretor Rene Moynier prestou uma singela homenagem ao querido sócio Cmte. Horácio
Duarte pelo trabalho que tem doado ao departamento náutico do clube durante todos esses
anos. A ele o nosso muito obrigado!

Barco Cangrejo - ICRJ, Campeão

Homenagem feita ao Comte. Horácio e sua esposa

Barco Kismet - Bico de Proa B, Campeão
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Barco Baruk - Velamar 22, Campeão

Barco Vagal - Ranger 22, Campeão

Em breve anunciaremos o recomeço da Escola de Vela praiana!

DIVERSÃO MARCA A
CONFRATERNIZAÇÃO
PELO DIA DOS PAIS

social

A comemoração do dia dos pais
foi em família aqui no Praia Clube São
Francisco. No domingo, 13 de agosto,
os sócios desfrutaram de um delicioso
almoço self-service com buffet variado
em nossa amendoeira. O evento, que
teve início às 12 horas, liberou a entrada dos familiares sem a necessidade da
apresentação do convite social.
Com o dia ensolarado e o clima ameno, a data especial foi marcada por música ao vivo, brincadeiras para a criançada e um festival de pipas que deixou o
céu ainda mais bonito. As pipas também
decoraram toda a área do clube: com a
palavra “Pai”, elas foram dispostas nas
árvores e postes próximos ao evento.
Depois do almoço, os homenageados
do dia ainda ganharam uma surpresa
muito saborosa: três lindos bolos.
Para queimar as calorias depois de
tantas delícias, alguns pais ainda se divertiram com os filhos no parquinho e
posaram para fotos. Outros preferiram
gastar energia com as brincadeiras na
quadra de vôlei, que, além contar com
uma partida exclusiva dos paizões,
ainda serviu de palco para o cabo-de-guerra, a dança das cadeiras e outras
atividades. De um jeito ou de outro, o
dia foi único para todos. Confira:
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CONSELHO PROMOVE
HASTEAMENTO DA
BANDEIRA

Na manhã do dia 12 de julho, data de aniversário
da fundação do Praia Clube, foi realizado o tradicional
Hasteamento da Bandeira conduzido pelo Presidente
do Conselho Deliberativo, Leandro Carvalho.
No decorrer da cerimônia, em comemoração aos 59
anos do clube, a palavra foi franqueada ao Presidente Henrique Miranda e ao Conselheiro Nato Ciro Herdy.
Na ocasião, estiveram presentes nobres Conselheiros,
Diretores, associados e funcionários. Para o hasteamento
foram convidadas a senhora Paloma Cerchiari junto às diretoras Tania Neri e Isa Brandão que subiram as bandeiras ao
som da banda da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
Após o evento, todos os presentes foram convidados
para um delicioso café da manhã.

Alexandre, Sérgio, Eduardo, Isa, Dirceu, Jorge, Leandro, Ciro, Nilson, Carletto, José, Heraldo, Magno, Paulo, Álvaro, Tania, Ronald, Almir, Wanildo e à frente, Henrique, Gil e Cid
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SESSÃO SOLENE
COMEMORA 59 ANOS
DO PRAIA CLUBE

Leandro Carvalho, Presidente, Jorge Arthur, Vice e Paulo Filardo, 1º Secretário

Maria Augusta e Isa

Esther Helena e Nilza

Na noite do dia 12 de julho, o Conselho Deliberativo
se reuniu para a realização da Sessão Solene em alusão
ao aniversário de 59 anos do Praia Clube, em nosso Auditório Onofre Bogado Leite.
A sessão foi iniciada pelo Conselheiro Nato Jacy Lopes que passou a palavra para o Presidente do Conselho Leandro Carvalho, seguida do Presidente do clube
Henrique Miranda e do Conselheiro Nato Ciro Herdy.
Após a cerimônia todos os presentes seguiram para
a tradicional confraternização na boate Hippocampus,
onde foram homenageadas todas as mulheres, em especial as nossas Conselheiras pela realização de um bonito trabalho no Conselho. A elas nossa admiração.

Patrícia e Jacy

Jorge, Lena, Henrique, Ana e Leandro
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CLUBE COMEMORA
ANIVERSÁRIO
COM PRAIANOS
Um domingo especial de celebração entre amigos
marcou o aniversário de 59 anos do Praia Clube São
Francisco. No dia 16 de julho, os praianos comemoraram e se divertiram juntos em uma festa maravilhosa
ao ar livre, com churrasco e bebidas à vontade.
Para nossas crianças não faltaram atrações que os
animaram durante esse dia. Foram brinquedos infláveis, pintura facial, atividades com recreadores, distribuição de guloseimas e muito mais. Enquanto isso
a família praiana curtia o som de grupos na orla e na
amendoeira aproveitando o melhor do clube.
O quadro social marcou presença em peso e trouxe o
esplendor que faltava na comemoração. O clima de fe-

Nossa Diretora Isa Brandão ao
lado da 1ª dama Claudia Rossi
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licidade e o sorriso estampado no rosto dos amigos
refletiu em um dos melhores aniversários que o Praia
Clube já teve. No final da festa foi entoado o “parabéns pra você” com um delicioso bolo, repartido entre
todos. Pois o que vale é isso: o congraçamento social,
a união e o lazer de nossa família e amigos.
Fica o agradecimento especial para todos os
praianos por comparecerem na confraternização, já
que a presença do quadro social é o que faz esse trabalho valer a pena. Destacamos a compreensão dos
praianos em não levar convidados e pela tranquilidade com que a comemoração transcorreu.
O nosso muito obrigado!
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BETO GUEDES
EMOCIONA PRAIANOS
EM NOITE DE FESTA
No dia 14 de julho, ainda
em uma noite especial de comemoração ao 59º aniversário do Praia Clube São Francisco, o nosso salão social foi palco para o emocionante
show do inesquecível Beto Guedes.
Mas antes, para realizar o cerimonial do evento, o
Presidente Henrique Miranda deu as boas vindas ao
quadro social praiano, seguido pela tradicional fotografia dos membros da administração do clube ao lado
de nobres Conselheiros e suas esposas.
Para dar sequência ao evento, reunidos em volta de
um delicado bolo, os convidados cantaram o “parabéns
pra você”, símbolo de todo aniversário.
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O Diretor Paulo Henrique Cerchiari deu continuidade ao cerimonial convidando aos presentes para
se divertirem com o show do incrível Beto Guedes,
que entoou sua voz pelo salão emocionando e relembrando cantigas que ficarão para sempre em
nossos corações.
Para fechar essa festa com chave de ouro, a banda
do Thiago Messer entrou no palco e fez a galera pular de alegria com seu som.
Gostaríamos de expressar a nossa felicidade com
o sucesso desse evento e agradecer a presença do
quadro social em mais uma comemoração praiana. E
agradecer aos nossos patrocinadores que colaboraram com essa linda confraternização.
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ARRAIÁ SERTANEJO
COM GRANDES ATRAÇÕES

Nos dias 4 e 5 de agosto a música tomou conta do Praia Clube. O Arraiá Sertanejo animou o público com shows
de João Gabriel, Léo Lemos, Thiago Messer, Felippe Feroni e com o DJ Philippe Ricardo. O evento aconteceu no
salão social e teve início às 18 horas. O espaço foi todo decorado com bandeirinhas típicas da comemoração, sem
falar na área gastronômica que foi montada na varanda com diversas barraquinhas com comidinhas deliciosas.
Na sexta-feira, a presença do cantor João Gabriel levou o público ao delírio, cantando vários sucessos do universo sertanejo. Durante a festa, o DJ colocou todo mundo para dançar os
hits mais quentes do momento. O DJ repetiu a dose no sábado
junto aos cantores Léo Lemos, Thiago Messer e Felippe Feroni.
O Arraiá Sertanejo trouxe para o Praia Clube muita música,
comida e animação em duas noites inesquecíveis. Quer ver outras
imagens do evento? É só ficar de olho em nossa página no Facebook.

MAIS UMA DOSE DE
SAMBA NO PRAIA CLUBE
O Quintal do Samba já faz parte do nosso quadro
social, não é mesmo? A galera já se sente em casa
quando realiza uma apresentação aqui no clube.
E não era pra menos, o grupo arrastou multidões de sócios e convidados nas noites de 23/6,
8/7, 5/8 e 8/9. O público foi a loucura com a qualidade musical e o requinte do grupo sambista. E
há pedidos para a realização de outras rodas de
sambas em nossa sede.
36

SHOWS ANIMAM NOITES
NA BOATE PRAIANA
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A boate Hippocampus ganhou uma nova estrutura
de som e modernizou também a sua fachada, mas para
inaugurar as novidades, rolaram três animados eventos
que contaram com a ilustre presença dos amigos praianos e, claro, do nosso querido Homem Baile, produzido
pelo associado Chico Aguiar.
Márvio Ciribelli deu um show de arrepiar na noite de
11 de agosto e com diversos convidados proporcionou a
quem estava presente uma qualidade musical inesquecível. Já a Festa Caliente aconteceu no dia 18 e tinha um
objetivo: colocar todo mundo para dançar até cansar! Foi
um sucesso em ritmos quentes e a galera se divertiu com
passinhos comandados por professores de dança.
E pra fechar o mês com chave de ouro, a Festa Azul
aqueceu os corações na noite do dia 26. O Homem
Baile relembrou sucessos que maracaram uma geração e brincou com músicas que são um sucesso
na atualidade. Confira um pouquinho do que rolou e venha festejar com a gente:
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