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COM A PALAVRA
Amigo(a) Praiano(a),
Estamos nos aproximando do final de mais um ano
e não poderíamos chegar em 2018 sem antes desejarmos a todo o quadro social um feliz Natal e próspero
Ano Novo. E, claro, também convidar a família praiana
para festejar conosco, já que 2017 foi um ano de muitas conquistas para o Praia Clube, então temos muitos
motivos para comemorar juntos.
Estar à frente do Praia Clube São Francisco e ter tantas coisas boas para compartilhar com vocês é uma honra. Muita economia foi proposta para esse período, mas
conseguimos realizar manutenção em nossos setores e
proporcionar aos sócios eventos sociais. E muita coisa
bacana está prevista para início de 2018. Poder contar
com os associados é uma grande alegria e nos orgulhamos imensamente pela confiança em nossa gestão. É
por isso que estamos sempre em campo para que unidos possamos melhorar, cada vez mais, os nossos passos durante esse triênio.
Agradecemos aos diretores pela colaboração, presença e trabalho incansável realizado por cada setor. Ter
amigos de confiança é essencial e só poderia resultar
em satisfação e gratidão. Aproveitamos para deixar o
agradecimento ao associado Mário Tasso por ter estado
à frente da subdiretoria do tênis. Muito obrigado amigo!
É com muito orgulho que gostaríamos de compartilhar
com o quadro social as obras e projetos propostos para o
período que segue. Muitos serviços já foram concluídos e
outros estão em andamento. No mais temos muitos projetos que visam o bem-estar dos sócios e ainda mais economia para o clube. Vamos conhecer todos eles?
Inauguramos o Palácio de Cristal e homenageamos o
nosso querido amigo José Cardoso Romeiro pelo apoio
e doação. Finalizamos as obras solicitadas pelo INEA e
as exigências do Corpo de Bombeiros já estão em fase
de término. O clube está seguro contra incêndios após
a instalação de nova tubulação e você pode identificá-la pela cor vermelha. O bar e restaurante também recebeu serviços de melhorias na cozinha, self-service e no
balcão de atendimento. Esperamos dar todo o suporte
para que a qualidade seja excelente.
Instalamos uma roleta de primeira linha na entrada
do clube para testarmos seu funcionamento com a intenção de, futuramente, trocarmos as atuais. A cancela
também recebeu um novo sistema de leitura de código
de barras, assim o veículo entra automaticamente no
estacionamento sem a necessidade de liberação pelo
funcionário, mas lembramos da obrigatoriedade de
portar a carteira social do clube. Para controle da entrada do futebol também será instalada uma nova roleta.
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Presidente
Praia Clube São Francisco

HENRIQUE MIRANDA SANTOS
O piso em madeira do salão social e da boate receberam limpeza e a manutenção adequada para
benefício dos eventos sociais e da locação dos espaços. O projeto para 2018 é que nosso salão receba
obras de modernização e melhorias necessárias para
que os eventos estejam à altura do nosso quadro social. A previsão para a reforma da churrasqueira 01
também é para início do ano que vem. O objetivo é
de que nossas churrasqueiras sejam completas, práticas, bonitas e sustentáveis.
Gostaríamos de dar sequência aos projetos divulgados em 2015, para isso estamos vendo todas as
possibilidades para a instalação de um píer com deck
flutuante em na náutica, o que trará maior estrutura
para o setor. Temos interesse em implantar um sistema para reutilização da água dos chuveiros, pias
e hidromassagens e de captação da água da chuva
para utilização na limpeza em geral, descargas dos
banheiros e uso na jardinagem do clube. A instalação de painéis solares no telhado do salão social nos
traria muita economia em energia elétrica, suprindo
a iluminação externa e do bar e restaurante, por isso
estamos estudando orçamentos e ideias. Por fim, um
projeto bastante inovador é para termos o campo de
futebol suspenso com o aumento do estacionamento em 130 novas vagas, com um total de 221 vagas
para associados e convidados.
Espero que gostem das nossas ideias e contamos
sempre com a colaboração de todos com sugestões
e novos olhares. Para isso envie seu e-mail para dicom@pcsf.org.br que entraremos em contato o mais
breve possível.
Lembro a todos de nossas novas escolinhas, voltadas
para o sócio praiano, como a dança de salão, tênis infantil, futsal e vôlei e agora também basquete e vela. Entre
em nosso site www.pcsf.org.br e confira a lista de todas
as escolinhas do Praia Clube São Francisco.

Grande abraço!
Boas Festas!

rapidinhas do presidente

As churrasqueiras
1, 2 e 3 receberam
novas grelhas para
melhorar o churrasco do quadro social.

Os pisos em madeira
do salão social e da
boate receberam
reforma de empresa especializada e
estão como novos.

Está sendo instalado
um novo e eficiente sistema para as
cancelas de entrada
e saída do nosso
estacionamento.

Recém instalada,
a nova e moderna
roleta da portaria do
clube, está em processo de testes de
eficiência e rapidez.

Em breve nosso futebol terá acesso por
roleta para maior
controle da entrada
e saída de convidados e atletas.

ABERTURA DE PROCESSOS JUNTO À COMISSÃO DISCIPLINAR
Por determinação da administração do Praia Clube, a partir de outubro deste ano, para dar entrada em
um processo junto a Comissão Disciplinar o reclamante deverá arcar com as custas do processo no valor de
R$300,00 (trezentos reais). Atualmente o clube arca com todas as despesas e muitas vezes as partes em acordo
retiram a queixa, o que acarreta custos para todo o quadro social. Contamos com a colaboração de todos.

REGRAS E NORMAS PARA SEUS CONVIDADOS
Associados praianos, ao trazerem convidados ao Praia Clube não deixem de comentar sobre nossas regras e normas, principalmente, para que todos tenham respeito pelos demais sócios, funcionários e, claro,
por nosso patrimônio. Lembre-se que seu convidado é de sua responsabilidade.

NOVIDADE: CONVITES DE CHURRASQUEIRAS
Desde 2017 foi decidida a unificação de valor e de convites para a reserva de nossas churrasqueiras. Quem
fizer a locação pelo valor de R$80 (oitenta reais), receberá 30 convites para seus convidados independente da
churrasqueira escolhida. A diferença é que para a 1, 2 e 3 poderão ser adquiridos mais 20 convites, totalizando
50 e para as setoriais não haverá mais a necessidade de compra, totalizando 30 convites.

DOMINGO E FERIADO: CONVIDADOS NO VERÃO
O verão vem se aproximando e não podemos deixar de lembrar da regra que vigora
durante os domingos e feriados do período
de dezembro a março de cada ano: além dos
associados e dependentes, só será permitida a
entrada de parentes de sócios: pais, filhos(as),
avô, avó e irmãos(ãs). Tanto os filhos(as) como
os irmãos(ãs) poderão vir acompanhados de
suas(seus) esposas(os). Ressaltamos que deve-se preservar o bom senso de não exceder
o limite de 4 pessoas por título.
presidente@pcsf.org.br

Foi instalado um vaporizador
com maior capacidade na
rede de gás para atender a
demanda sem sobrecarregar
a rede atual que alimenta
todo o clube.

Todos os gatos do Praia
Clube estão sendo castrados
e vacinados para evitar o
aumento da população felina
e a proliferação de doenças.
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ADMINISTRATIVO
PATRIMÔNIO
ESPORTIVO

RETROSPECTIVA 2017

retrospectiva 2017

Contratação
de uma
NUTRICIONISTA

Unificação da
SECRETARIA náutica
com a geral

REDUÇÃO de gastos
para contornar
a crise financeira

Novo SISTEMA de roletas,
biometria e atualização
de carteira social

REVITALIZAÇÃO das
piscinas com troca
de azulejos e pintura

Novo sistema para
as cancelas com
LEITOR DIGITAL

Continuação nas obras
das pistas de
ACESSIBILIDADE

Perfuração de POÇO
para economia na
conta de água

Partidas amistosas
com os MASTERS
cariocas

Conquista da 1ª
COPA INTEGRAÇÃO
pelo Praia Clube

Sede Niterói da
escolinha de futebol
INTER DE MILÃO

Conquista do
CAMPEONATO Niteroiense
de Futebol

Foco em TORNEIOS
internos e externos

Novas modalidades
ESPORTIVAS voltadas
para os sócios

Foco em torneios e
festivais para a
FAMÍLIA PRAIANA

Sucesso na
RECREAÇÃO dominical
para crianças e jovens

SOCIAL E INFANTIL

retrospectiva 2017

Praia Clube no
GOOGLE STREET VIEW
em 360 graus

Licenciamento
de SOFTWARES
de informática

Ampliação e melhora
no sistema de SOM

Novo SITE,
moderno e intuitivo

Sistema integrado
de TV’s para
DIVULGAÇÃO

Revitalização dos
BRINQUEDOS do
parque infantil

Conserto e revitalização
dos pisos em madeira da
BOATE e do SALÃO SOCIAL

Construção do novo e
moderno PALÁCIO DE
CRISTAL

Obras em exigência pelo
CORPO DE BOMBEIROS

Abertura da ORLA
para todos os sócios

1ª festa de réveillon
totalmente
TERCEIRIZADA

Foco em eventos
diversificados para
os JOVENS

Carnaval com
FOODTRUCKS
na orla

Retorno do BLOCO
de carnaval dos
amigos praianos

Realização do
melhor CARNAVAL
de clubes

Dia das MÃES com
atividades para
mães e filhos(as)

Dia dos PAIS com
atividades para
pais e filhos(as)

ANIVERSÁRIO do
Praia Clube voltado
para o associado

Dia das CRIANÇAS
com atividades
diversificadas

Distribuição de
PIPOCA todo
domingo
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COM A PALAVRA
Amigo(a) Praiano(a),
Trabalhamos incessantemente neste primeiro ano
de gestão, realizando diversas sessões e debatendo
exaustivamente todos os assuntos levados até o Conselho e também levantados pelo quadro social e por
nossos conselheiros.
Pensamos em um clube cada vez mais sadio financeiramente e analisamos a fundo todas as questões
contábeis e administrativas através da nossa auditoria e
da Comissão Fiscal em primeira instância. Sendo assim,
nosso Conselho segue proeminentemente buscando
atender aos anseios dos associados em sua função máxima: fiscalizar e trabalhar em prol de um Praia Clube
cada vez melhor.
Atualmente nosso clube vive uma situação confortável mesmo que pesem todas as adversidades financeiras e políticas gerando instabilidade na economia do
país. À margem de tudo isso, com uma gestão equilibrada e responsável, o Praia Clube tem como tradição em
sua história o espírito empreendedor que é inerente ao
praiano e nos fez ser, ao longo dessas quase seis décadas, a potência que somos nos dias de hoje. Portanto,
acreditamos em ações transformadoras que possam gerar benefícios e engrandecer ainda mais o Praia Clube
São Francisco. Empreender com responsabilidade é um
dos maiores objetivos aos quais os gestores devem almejar. Na busca por qualidade e melhorias, muitas proposições nos têm sido feitas e analisadas com a devida
atenção e acreditamos que muito em breve nosso clube
passará por mudanças e terá muitas conquistas às quais
podemos e devemos nos orgulhar. Toda e qualquer su

Presidente
Conselho Deliberativo

LEANDRO CARVALHO PINTO
gestão ou necessidade que seja observada pelo quadro
social é importante de ser encaminhada ao Conselho ou
à Administração para fazermos o possível para suprir a
demanda que advém dos sócios.
Temos quase dois anos pela frente aos quais
pretendemos seguir atuando de maneira eficaz na condução dessa presidência. Inicialmente, gostaríamos de
agradecer ao trabalho de nossos funcionários, a dedicação da mesa diretora, sempre solícita a participar das
diversas reuniões, aos conselheiros, que se doam ao
Praia Clube e à atual gestão, pela condução responsável
e equilibrada do clube.
Desejamos a todos um final de ano de muito
amor e paz, um Natal de plena harmonia em seus lares e
um novo ano de muito trabalho e compromisso, no qual
os verdadeiros valores de família se mantenham presentes no dia a dia. Muita luz e sabedoria a todos!

Carpe diem!
Boas Festas!

PARECER CF Nº 010/2016-2019

Parecer sobre a Proposta Orçamentária para o exercício de 2018 recebida através do Memo-Pres 166/2016-2019, de 31.10.17
Sr. Presidente
Em atendimento ao disposto no artigo 83, inciso III do Estatuto do Praia Clube São Francisco, esta Comissão Fiscal em reunião no dia
14.11.2017, procedeu a análise da Proposta Orçamentária para o ano de 2018, e desse modo fizemos as seguintes considerações:
Em primeiro lugar gostaríamos de parabenizar a atual gestão financeira do Praia Clube São Francisco, pela sua disciplina
e responsabilidade, que gerou resultado positivo para o caixa do clube no valor R$ 425.480,57 até o mês de setembro de 2017,
sendo que esta gestão honrou o compromisso do déficit do exercício de 2016, no valor de R$ 359.302,83. Assim, o superávit real
no mês de setembro ficou em R$ 65.877,74, gerado a partir de um superávit mensal médio no valor aproximado de R$ 47.000,00.
Portanto, os orgumentos contemplados no memo/Difin não justificam a necessidade do aumento proposto para a mensalidade,
tendo em vista o superávit supracitado.
Niterói, 14 de novembro de 2017
Comissão Fiscal
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com a palavra

Diretor de Patrimônio

ANTONIO CARLOS SIMÕES
Prezado(a) Associado(a),
O patrimônio do Praia Clube é a união de setores como
a elétrica, pintura, serralheria, marcenaria, manutenção, hidráulica, jardinagem e também o compras, almoxarifado e,
principalmente, a gerência do clube. Com todos os funcionários trabalhando juntos temos realizado obras estruturais importantes e necessárias como a do bar e restaurante,
nas saunas feminina e masculina, no parque aquático, em
nossas churrasqueiras e na orla. Assim como é possível a
revitalização de nossos jardins, a manutenção em pintura
nos diversos setores do clube, como a portaria e recepção,
além de outros consertos e ajustes em geral.
Também contratamos empresas especializadas para a
confecção de obras maiores e específicas, como as de exigência do Corpo de Bombeiros, onde é necessária a instalação de uma tubulação de segurança contra incêndios,
assim como a revitalização dos pisos em madeira do salão
social e da boate praiana e para a abertura do poço artesiano na área do pomar, que promete uma economia expressiva em nossa conta de água. Além disso foi instalado um
novo e maior vaporizador, pela empresa de gás que fornece o clube, na tentativa de suprir toda a demanda atual.
O Praia Clube está em constante movimento e o patrimônio tem buscado acompanhar seu rápido crescimento.
Gostaríamos de nos desculpar pelas obras que, muitas vezes, atrapalham o bom funcionamento do clube, principalmente aos fins de semana e feriados, mas lembramos que
tudo o que está sendo feito visa o bem estar do quadro
social. Espero que gostem e desfrutem do nosso Praia Clube São Francisco.

Abertura de poço artesiano na área do pomar

Obras na cozinha, self-service e balcão de atendimento do bar e restaurante

Instalação de tubulação contra incêndio em exigência pelo Corpo de Bombeiros

Mudas de citronela foram plantadas para controle de mosquitos

Revitalização dos pisos em madeira do salão social e da boate praiana
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INAUGURAÇÃO DO
PALÁCIO DE CRISTAL

Na manhã do dia 30 de setembro nem a chuva pôde
impedir a inauguração do Palácio de Cristal. Às 9 horas
todos já estavam prontos e ansiosos para conferir como
ficou o moderno e requintado espaço.
Após um longo período de obras o nosso novo Palácio de Cristal conta com uma cozinha gourmet equipada, sanitários, além de mesas e cadeiras reformadas. O
ambiente possui ar condicionado e está liberado para
tardes de carteado e jogatinas amigáveis.
Na ocasião o senhor José Cardoso Romeiro foi homenageado pelo presidente Henrique Miranda e seu vice José
do Canto pela colaboração junto ao Praia Clube São Francisco. Ao senhor José Cardoso todo o nosso carinho, admiração e, claro, MUITO OBRIGADO!

Presidente Henrique com o senhor José Cardoso

Homenagem ao senhor José Cardoso Romeiro pela colaboração
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palácio de cristal

entrega de carteiras
No sábado, 30 de setembro, se reuniram no Auditório Onofre
Bogado Leite muitos associados que acabaram de chegar ao PCSF.
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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cantinho do sócio
Reservamos esse espaço na revista “O Praiano” com muito carinho
para apresentar novos e antigos amigos a todo o quadro social.

WALDENIR BRAGANÇA
COM HENRIQUE

FLAVIA, ALEXANDRE
E LAURA

QUER VER A SUA FOTO AQUI?
É SÓ NOS ENVIAR PELO
FACEBOOK, INSTAGRAM,
WHATSAPP OU E-MAIL
/praia.clubesaofrancisco
@praiaclubesf
(21) 979900338
dicom@pcsf.org.br

CESAR, MIROMAR,
NEY E CARLOS
Praia Clube São Francisco: sua
melhor opção de lazer em Niterói
13

DIRETO DO

Para facilitar o controle financeiro do clube, em junho de 1994, foi dado início aos serviços de informatização da tesouraria e secretaria. O cadastramento
dos sócios passou a ser realizado por um sistema de computador, na tentativa
de eliminação das fichas em papel. Não temos dúvidas de que a novidade, na
época, deixou o quadro social muito feliz e animado.

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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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 45, trazemos
a imagem dos funcionários da TESOURARIA. Juntos, eles trabalham diariamente
toda a parte financeira do Praia Clube e
realizam o atendimento ao quadro social.
Aos funcionários LEONARDO, BEATRIZ
E FELIPE todo o nosso carinho e enorme
admiração! Parabéns!

VOCÊ SABE COMO FUNCIONA
O DEPARTAMENTO PESSOAL?

Muitos beijos, abraços e a nossa eterna gratidão aos funcionários que fizeram aniversário
durante os meses de julho, agosto, setembro e
outubro. Parabéns a todos!

Gostaríamos de pedir a colaboração dos sócios na doação de
presentes e donativos destinados a contraternização dos funcionários. As doações devem ser entregues na gerência do clube com
nome e telefone para posterior agradecimento. Muito obrigado!

A Cíntia, funcionária do setor, é
responsável por orientar, controlar e executar tarefas referentes a
toda rotina de pessoal, na qual envolvem atividades desde a seleção
à rescisão do contrato de trabalho.
Ela busca otimizar processos e
atuar na motivação do clima organizacional, focando na redução de
custos para o clube.
15

esportes

PCSF RECEBE MASTER E FEMININO DO FLAMENGO
O master e o feminino do Flamengo vieram ao Praia Clube na manhã de sábado, 11
de novembro, para participar de partidas
amistosas contra os times da casa.
A torcida rubro-negra lotou o espaço ao
redor do campo de futebol e se animou com
cada gol marcado pelo time carioca. O Flamengo venceu por 6 x 0 o Praia Clube, mas
mesmo diante da derrota, os praianos confraternizaram esse dia tão especial com os
adversários em clima de festa. Nem a chuva
atrapalhou a comemoração.
Famílias de várias gerações prestigiaram o
evento, desde avôs até os netos mais novos
estiveram presentes na ocasiãopara conferir
o timão do Flamengo, formado por País, Carlos Alberto, Jorginho, Djair, Piá, Leandro Ávila,
Nélio, Marquinhos e Zinho. Já o time praiano entrou em campo com Jorginho, Rafael,
Nilsão, Maurício, Jorginho, Rogério, França,
Gugu e Samary.
E se na partida masculina o time da casa
saiu em desvantagem, a galera do feminino
não decepcionou a torcida. A equipe foi para
cima do Flamengo e ganhou por 3 x 1, mostrando a potência das atletas do Praia Clube.
Para fechar o dia com chave de ouro foi servido um delicioso churrasco para os atletas e
amigos que se uniram na sede do futebol em
mais uma ocasião tão especial. Confira o que
rolou pelas lentes da DICOM:
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Um agradecimento especial ao sr. Marcos Luiz Oliveira de Souza

esportes

PRAIA CLUBE PARTICIPA DO NITERÓI SEVENS
O Praia Clube São Francisco está participando do Niterói
Sevens no Rio Cricket e alguns dos nossos craques compareceram no evento de lançamento do projeto. Dá pra ver a
felicidade da galera com o sorriso de orelha a orelha estampado na fotografia.
Para quem não sabe, o Niterói Sevens é um torneio de futebol de clubes da cidade, onde competem as categorias sub 7,
sub 10, up 35 e up 45. O projeto promete balançar as redes do
campo com a participação dos times do Praia Clube São Francisco, Canto do Rio Foot-Ball Club, AABB, Country Club, Clube Português, Clube Central, Clube 5 de julho e Clube Naval Charitas.

ATLETAS PRAIANOS NOTA 1000!
Os associados Davi e Felipe de Oliveira Adippe são atletas de
vôlei e jogam pela categoria sub 16 do Fluminense. Em outubro
desse ano foram campeões da 17ª Taça Paraná de Voleibol e logo
em seguida venceram o Campeonato Brasileiro Interclubes em
uma final de 5 sets apertados contra a equipe do Flamengo.
Um jogo clássico, realizado em 10/11 no ginásio Togo Renan, terminou com o time tricolor como campeão por 3
sets a 2. Parabéns Davi e Felipe! Força, garra e muitos sets!

Rostinhos lindos e uma felicidade contagiante é o que temos visto em
nosso clube aos domingos com a galera da RECREAÇÃO DOMINICAL.
A presença da criançada e dos jovens é o que faz o trabalho da administração valer a pena. As brincadeiras são diversas e faça chuva ou faça sol
temos a recreação todo domingo, das 11 às 15 horas. Fique por dentro
das atividades do dia 17 de setembro.
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PCSF NO PÓDIO DO BRASLIEIRO DE RANGER 22

Nos dias 16, 17, 23 e 24 de setembro deste ano aconteceu pelo Iate Clube Rio de Janeiro o Campeonato Brasileiro da classe Ranger 22. Margeados pelas lindas paisagens da Baía de Guanabara,
dois barcos do Praia Clube São Francisco chegaram na liderança das categorias A e B:
*** Em 1º lugar na categoria A - VAGAL com os tripulantes: Marcelo Gilaberte, Ronald Ricardo,
Carlos Alexandre e Luiz Gurgel.
*** Em 1º lugar na categoria B - DOMINUS com os tripulantes: Lauro Cardoso, Fernandes Valente,
Roberto Blackman, Lukas Neves e Telmo Machry.
Parabéns a todos os nossos velejadores pela conquista do Campeonato Brasileiro 2017.

VAGAL - 1º lugar na categoria A - classe Ranger 22
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DOMINUS - 1º lugar na categoria B - classe Ranger 22

NOITE DE DANÇA
NO SALÃO SOCIAL

social
A noite de sexta-feira, 22 de setembro, ganhou um
brilho especial com o evento Gafieira Glamour: Uma
Noite de Gala, comandado pelo DJ Pedrada e pelos
dançarinos do Espaço Gafieira. A festa também comemorou o aniversário do espaço e os 30 anos de carreira
da professora de dança de salão, Adrianne Chilelli.
Com ritmos quentes e passos de tirar o fôlego, a pista de dança ficou cheia durante toda a noite. Só houve pausa para as incríveis apresentações de dança que
não dispensaram piruetas e inovação. O que se via por
todos os lados eram casais em sintonia que arriscavam
todos os estilos musicais. Parabéns aos organizadores
do evento! Confira um pouquinho da magia da dança
pelas lentes da DICOM:

MUITO SAMBA NA
ORLA E AMENDOEIRA
Mais uma dose de Quintal do Samba esquentou as noites de 22/09 e 11/10 com muita música
boa na orla e amendoeira do clube. Dá só uma espiadinha na diversão da galera presente:
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MUITA DIVERSÃO NO
DIA DAS CRIANÇAS
A nossa comemoração do Dia das Crianças deste ano foi muito animada! O evento, que ocorreu no domingo,
22 de outubro, foi repleto de atividades recreativas e divertidas para todas as idades. A turma dos mais novinhos
ganhou uma apresentação lúdica, que contou com música, teatro e várias histórias na churrasqueira 2. Sentados
em um tapete colorido, os baixinhos assistiram as apresentações com os olhos e ouvidos atentos e participaram
das brincadeiras e das canções com muita disposição e alegria.
A garotada, por sua vez, não ficou de fora e também pôde curtir com as atividades que o clube preparou para
elas: além do clássico pula-pula, tivemos futebol de sabão, escalada, asa-delta e tirolesa e, claro, a presença ilustre de personagens infantis. Com tantos brinquedos incríveis, a animação tomou conta do Praia Clube, deixando
o ambiente ainda mais feliz. Quem preferiu um programa mais tranquilo pôde relaxar com a música ao vivo na
amendoeira. E aqueles que gastaram toda a energia com essa farra puderam se deliciar com as comidinhas gostosas que foram servidas durante toda a tarde. Foi um dia mágico de muita brincadeira e recreação, não apenas para
os pequenos, mas para toda a família.
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Ao som de guitarras melódicas, saxofones e muito
jazz e soul aconteceu na noite de sábado, 7 de outubro,
o Clube do Jazz em nossa boate. O vinil, a poesia, as artes
visuais e a música interagiram em um ambiente regado à
boa música, promovendo um encontro ao melhor estilo
jam session. A cantora Amanda Chaves arrasou no palco
interpretando sucessos como Billie Holiday, Nina Simone,
Amy Winehouse e muitos outros. O DJ Pinaud elevou o
clima ao som de world grooves, soul music e original funk
enquanto a galera deslisava na pista de dança com amigos e familiares. Quem esteve presente ainda pôde garantir seu retrato pelas mãos do artista Daniel Martins.

NOITE CALIENTE
COM RITMOS QUENTES
E foi em clima de halloween que a segunda edição da
festa Noite Caliente tomou conta da boate Hippocampus. Com ritmos quentes que colocaram toda a galerana pista de dança, a noite de sexta-feira, 20 de outubro
foi tomada do samba ao zouk e, claro, por muita gente
bonita. Alguns arriscaram nas fantasias elaboradas, mas
predominou a cor preta. Ao som dos DJ’s Eric dos Santos
e Beto Oliveira, confira um pouquinho do que rolou na
pista de dança mais quente de Niterói.
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JAZZ E SOUL
NA BOATE PRAIANA

TERROR, SUSTO E
MUITA DIVERSÃO NO
HALLOWEEN

social

Bruxas, vampiros e outros seres das trevas tomaram conta do PCSF em 27/10. Com
fantasias incríveis e uma linda decoração, o
Halloween praiano reuniu um público animado em nosso salão social. Para embalar a
festa que durou a noite toda, a banda Radial
80 trouxe os sucessos do rock das décadas
de 80 e 90 e não deixou ninguém parado.
Nos intervalos DJ’s comandaram a mesa de
som com os sucessos do momento.
Além da música boa, maquiadores estiveram a postos para completar a caracterização dos convidados, além de lindos
adereços disponibilizados para dar um
charme a mais nas fantasias. O destaque
da decoração vai para a escadaria que dá
acesso ao salão: logo na entrada os convidados se depararam com um túmulo e
diversas lápides no chão, quadros assustadores deram um toque especial na subida
das escadas. Quem teve coragem e seguiu
em frente chegou ao segundo andar e foi
recebido por um casal de caveiras diante
de uma mesa com um banquete assustador. Em nosso Instagram (@praiaclubesf )
mostramos todos os detalhes decorativos
que encantaram o público presente.
Pra lá da madrugada, todos haviam
confraternizado e dançado muito. O que
fica é a sensação de “quero mais”. Que surpresas virão no halloween 2018? Já estamos ansiosos para descobrir. E você?
23

social

QUE SE CHAMA AMOR:
TUDO FICA BLUE
O projeto Que Se Chama Amor transformou o salão social do Praia Clube
em clima de boate com a edição “Tudo Fica Blue”, que rolou durante a madrugada de 11/11.
O universo da festa é jovem, moderno e conta com o melhor do pagode
retrô tocado no mais alto astral pelo grupo que leva o nome do projeto.
O azul representa o infinito, a imensidão e desperta sensações de serenidade e harmonia nas pessoas e foi nesse clima que a galera invadiu o salão
social para viver uma nova experiência no conceito de festas. Confira:
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