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VENHA COMEMORAR A PÁSCOA NO PRAIA CLUBE!

Você conhece a Canoa Havaiana?

Parceria

Pratique Canoa Havaiana no Praia Clube!
Participe do novo projeto esportivo do Praia Clube São Francisco: a escola de Canoa Havaiana. Uma
parceria do clube com a ONG Mover - Movimento Viver, que visa difundir a modalidade esportiva
proporcionando condicionamento físico, controle da atividade motora, trabalho em equipe e estreitar os laços de amizade e companheirismo entre os participantes, sendo sócios ou não sócios.
Remar é um exercício de grande importância; uma prática esportiva ao ar livre que promove a integração com a natureza e a vida marítima, melhora o físico e o mental, e desperta a consciência para
a necessidade de conservação da vida marítima em todas as suas vertentes.
A nossa escola de Canoa Havaiana oferece treinamento na modalidade CANOA OC6 com participação do instrutor responsável. Remos e coletes serão fornecidos durante 30 dias.
Matricule-se já! As vagas são limitadas!

Aulas

Segunda, quarta e sexta-feira
Das 6 às 7h e das 7 às 8h		

Preços

Sócios: R$ 150,00			

Início

Sábado
Passeios programados pelo instrutor

Não Sócios: R$ 180,00

ABRIL

Mais informações
em (21) 2711-6295

(21) 2711-6295
www.pcsf.org.br
/praia.clubesaofrancisco

FEV A MAR 2018

@praiaclubesf
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PRESIDENTE Henrique Miranda Santos
VICE PRESIDENTE José Carlos do Canto
DIRETOR ADMINISTRATIVO Ronald Cortes Vieira
SUB ADMINISTRATIVO Luis Claudio Nogueira Villela
DIRETOR DE SECRETARIA Ney da Silveira Vargas
DIRETOR FINANCEIRO Almir Santos Mello
DIRETOR JURÍDICO Andre Viana Bonan de Aguiar
DIRETOR DE PATRIMÔNIO Antonio Carlos Simões Melo
SUB DE PATRIMÔNIO Carlos Dario May Cezar
DIRETOR DE NÁUTICA Rene Mario Louis Alfonsi Moynier
SUB DE NÁUTICA Horácio Alberto Duarte
DIRETOR SOCIAL E CULTURAL Paulo Henrique Cerchiari
DIRETORA INFANTO-JUVENIL E DA MULHER Isa Regina Brandão
DIRETOR MÉDICO Dr. Luis Felipe Decnop Mendonça
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SUB DE INFORMÁTICA Raphael Costa Porto Marinho
DIRETOR DE FUTEBOL Nilson Porfiro da Silva
DIRETOR DE ESPORTES DE QUADRA E SALÃO Sergio Ronand G. Pinto
SUB DE TÊNIS Luiz Eduardo Pereira Soares
SUB DE SINUCA Revetrio de Melo Soares
SUB DE BOCHA Giovanni Smiriglio
SUB DE FUTSAL Ricardo Guimarães
SUB DE PETECA Mario Alvares Durra
DIRETOR DE ESPORTES AQUÁTICOS Heraldo J. de Vasconcelos V. Filho
SUB DE SAUNA FEMININA Tania Neri Silva Scovino
SUB DE SAUNA MASCULINA Odilard da Silva Pontes
DIRETOR DE SUPERVISÃO DE ESCOLINHA Ademir Sereno
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE Antonio Henrique M. da C. Quintão

SUB DA ORLA Paulo Sergio de Souza Cardoso
OUVIDORIA Maria do Carmo F. Dias Coutinho
COMISSÃO FUTEBOL Ricardo Guimarães, Alexandre Tavares, Renato
Gonçalves, Jairo Reis, Eduardo Soares, Henrique Ribeiro, Arnaldo Oliveira,
Robson Souza e Jair Marinho
COMISSÃO NÁUTICA Adriano Ferreira (caiaque) e Glauter Aguiar (stand up)
ASSESSORES Felício Laterça de Almeida, Marcello Braga Maia,Rui Barboza Jasmim, Leonardo José de A. Freitas e Augusto de Barros Silva
PRESIDENTE COMISSÃO DE OBRAS Edson Paulo Macêdo de Carvalho
MEMBROS Rogério Moreno Pergingeiro e Edgar Chagas Muniz
PRESIDENTE COMISSÃO DISCIPLINAR Marcelo de Luna Freire
MEMBROS Piero e Almeida Queiroz e Marcelo Rangel Pinheiro da Silva

COM A PALAVRA
Amigo(a) Praiano(a),
Após o movimentado e mais animado carnaval
de Niterói, é em alto astral que seguimos para o 2º
bimestre de 2018. A Folia Praiana reuniu novos associados e amigos de longas datas. Nos trouxe muita
satisfação poder olhar para todos os dias de festa e
ver o sorriso no rosto de cada praiano, a empolgação
da criançada e a quantidade de gente feliz que esteve no clube durante esse período. Nos divertimos,
sorrimos, confraternizamos com a família e os amigos, dançamos muito, tudo isso com tranquilidade,
paz e amor. Nos sentimos orgulhosos em ser praiano
e em poder promover esses eventos inesquecíveis!
Não posso deixar de agradecer ao deputado Comte
Bittencourt e a Prefeitura de Niterói que juntos liberaram o trio elétrico, que acompanhou o tradicional
Bloco dos Amigos Praianos. Fica o agradecimento
ainda ao Edésio e Walmir, responsáveis pelo bar e
restaurante, pela contribuição com cervejas que foram distribuídas a quem garantiu o abadá no dia do
bloco. E que venha o Carnaval 2019 com mais matinês, Carnaorla, música ao vivo na amendoeira e o
bloco dos amigos.
Os domingos são bastante especiais para nós, associados. Por isso a diretoria social definiu que em todos os domingos teremos música ao vivo na amendoeira para embalar as nossas tardes. E para ficar ainda
melhor, recentemente inauguramos os suportes de
redes na orla. Um sucesso! Vir ao clube e aproveitar a
magnética paisagem da baía de Guanabara enquanto
descansa ou lê um livro é mais do que especial! Temos
recebido muitos elogios também pelo aumento do
tamanho das vagas no estacionamento e a demarcação de vagas para portadores de necessidades especiais. Desejamos um clube unido onde todos possam,
igualmente, aproveitá-lo.
Pensando em um atendimento mais amplo, o nosso
departamento médico está aberto das 8h às 20h, todos
os dias. Aproveito para agradecer ao associado Rodrigo
Aidê pelo atendimento e os primeiros socorros prestados
no campo de futebol. Obrigado pela iniciativa!
Ainda em tempo, fica uma singela homenagem ao
associado Oswaldo Luiz Ferreira Gomes que por tanto
tempo nos auxiliou como Subdiretor da Bocha e agora
cede o lugar ao querido Giovanni Smiriglio. Seja muito
bem-vindo ao time!
No mês de fevereiro tivemos um retorno muito positivo no parecer da Auditoria, em um comparativo entre os
anos de 2016 e 2017: “Podemos concluir que foi positiva
a evolução patrimonial e financeira do Praia Clube São
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Presidente
Praia Clube São Francisco

HENRIQUE MIRANDA SANTOS
Francisco no ano de 2017”, informa a conclusão do relatório. Agradecemos a Auditoria pelo trabalho realizado.
Administrar um clube em ascensão, pensando sempre
em atividades e eventos que privilegiem o associado,
mantendo as contas em dia, não é fácil. Mas receber esse
parecer nos deixou imensamente gratos e certos de que
estamos traçando o melhor caminho. Se faz necessário
o agradecimento também aos parceiros, amigos, diretores, conselheiros e a todos que unidos trabalham na
gestão 2016-2019 de forma respeitosa, transparente e
com amor ao Praia Clube.
Na Náutica, reajustamos os benefícios de competidores que ganhavam 50% de desconto no valor
da vaga do barco e do armário, já que outros setores do clube que também tem atletas e não tinham
esse mesmo benefício. O preço da vaga de caiaque
e stand up que custavam R$ 50,00 agora custam R$
20,00, o que gerou maior procura e interatividade
no setor. Estamos começando a estimula a prática
da Canoa Havaiana, sem contar que temos o projeto
do deck flutuante que incentivará mais associados a
praticarem a pesca esportiva. Houve uma solicitação
onde 329 associados pediram a entrada de barcos
movido a motor no clube, o conselho acatou e teremos uma Assembleia Geral para oficializar o pedido para embarcações motorizadas de até 18 pés
(5,5 metros), lembrando que hoje o maior “veleiro”
dentro do clube mede 28 pés (8,5 metros). A intensão, associados, é de modernizar o clube e agregar
mais associados a este setor. Aproveito a oportunidade para convidá-los a participar do plebiscito que
acontecerá no domingo, 8 de abril e assim opinarem
a respeito da entrada de barcos a motor em nossa
náutica. Bons ventos!
Ainda em abril será comemorada a Páscoa Praiana
com muita diversão, chocolate e surpresas para a criançada. Convidamos a todos para participarem dessa linda festa que acontece no domingo, 8 de abril.

Grande abraço.

rapidinhas do presidente

Foi aumentado o tamanho das vagas de
carros em nosso estacionamento para
facilitar a parada

Foram demarcadas
vagas direcionadas
para portadores
de necessidades
especiais facilitando
o acesso ao clube

Já estão em funcionamento os suportes para redes de
descanso em toda a
extensão da orla

O nosso departamento médico está
aberto para atendimento todos os dias
das 8 às 20 horas

Foi contratado um
novo professor de
basquete: Anderson.
Para participar das
aulas entre em contato: 98430-3706

PARECER DA AUDITORIA PELOS ANOS 2016 E 2017
CONCLUSÃO ANUAL
“Com o comparativo dos resultados apresentados nas demonstrações contábeis finais entre os exercícios de 2016 e
2017, podemos concluir que foi positiva a evolução patrimonial e financeira do Praia Clube São Francisco no ano de 2017.”

RESULTADOS EXTRAÍDOS DO COMPARATIVO
• O clube tem saldo final disponível superior ao ano de 2016
em R$ 523.362,72;
• O clube reduziu seus créditos e direitos a receber em relação ao
ano de 2016, indicando maior quitação de valores inadimplentes;
Após a obra de abertura do poço artesia• O clube aumentou seu imobilizado no valor de R$ 245.767,15
no estamos economizando cerca de R$
em relação ao ano de 2016;
• O clube aumentou seu passivo circulante em relação ao ano 10.000,00 por mês na conta de água do clube.
de 2016, porém esse aumento não significa mais obrigações A água é utilizada apenas por uma pequena
parte do clube. Estimamos uma economia
contraídas, isto porque este aumento é fruto de melhor menainda maior quando o poço passar a atender
suração das provisões do grupo (2109) - Provisões;
toda a sede praiana.
• O clube termina o ano de 2017 com saldo de Fundo de Reserva superior ao ano de 2016, apesar dos resgates efetuados
para benfeitorias. Aumento de R$ 203.449,73;
• O clube teve superávit exercício acumulado de R$ 525.162,83;
Participe do plebiscito
• O clube fecha o ano de 2017 com aumento de R$ 358.731,98
no domingo, 8 de abril,
do seu Patrimônio Líquido em relação ao ano de 2016;
e dê a sua opinião a
• As Receitas foram superiores as despesas, quando acumularespeito da entrada de
das no exercício, corroborando com o aumento do disponível
barcos a motor no setor
e aumento patrimonial;
náutico do clube.
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rapidinhas do presidente

CESSÃO DO TRIO ELÉTRICO PARA O CARNAVAL PRAIANO 2018
A Neltur, a Prefeitura
de Niterói e o deputado
Comte Bittencourt, em
parceria com o Praia Clube, nos cederam o trio
elétrico que puxou o animado Bloco dos Amigos
Praianos e que deu início
a Folia Praiana, deste ano
,no clube.
A administração do
Praia Clube agradece a
longa parceria junto a
Prefeitura de Niterói e ao
deputado Comte Bittencourt pelo carinho com a
nossa gestão.

PRAIA CLUBE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NOVAS REGRAS DO CBMERJ
No final de 2017, como de praxe, providenciamos a renovação do certificado de registro anual do CBMERJ. Após vistoria, fez-se necessária a
atualização da planta baixa do clube com adequação ao novo projeto,
devido ao crescimento da nossa sede. Foram exigidas então obras de
prevenção ao combate a incêndios com adequação de hidrantes, instalação de nova tubulação de água e colocação de extintores em locais
determinados. Com a mudança na legislação do Corpo de Bombeiros,
regularizamos, também, as saídas de emergência do salão social e boate.
Todo o trabalho foi muito bem realizado e em tempo recorde para estarmos certificados pelo órgão fiscalizador.

DOMINGO É O DIA DO SÓCIO E DA MÚSICA AO VIVO
Os domingos são como dias sagrados em nosso clube, afinal é o dia em
que podemos confraternizar com a família e os amigos praianos. Por isso, a
diretoria social preparou uma surpresa incrível para as tardes dominicais:
MÚSICA AO VIVO EM NOSSA AMENDOEIRA! O som começa a partir das
14 horas. Lembramos que o evento é
cancelado apenas em dias de chuva.
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HOMENAGEM DA SÓCIA
POLINE AO PAI, SÓCIO E
AMIGO: GIL RIOS

Gil de Almeida Rios Filho, nascido em Niterói, se formou em advocacia. Há 49 anos é casado com Dulce Maria de Almeida Rios, com quem teve 3 filhos: Alexandre,
Gil, Poline, e mais três netos: Thiago, Isabela e Matheus.
Gil conheceu o clube através de seu amigo e sócio,
César Roberto Maia, que o convidou para ser goleiro
do time praiano. Em 24 de abril de 1979, há 38 anos,
César o convidou para comprar um título do clube.
Desde a época se tornou um sócio muito ativo. Entrou no PCSF como goleiro de futebol e fundou, junto
com outros associados e amigos, como Edgar Muniz,
César Maia, Schubert Ribeiro, Gerson (canhotinha de
ouro), o grupo das quintas-feiras no futebol, que perdura até os dias de hoje. Foi também um dos fundadores da purrinha no clube, com um espaço especial
reservado para toda a galera.
Uma paixão para Gil Rios foi a diretoria social, na
qual foi responsável por três gestões. Também atuou
como conselheiro nas gestões 1990/1992, 1992/1994,
1998/2000 e tornou-se conselheiro nato em 1º de outubro de 2002. Conquistou a presidência do clube nas
gestões 2000/2002, 2002/2004, 2006/2008, sendo benemérito em 28 de junho de 2004. Foi presidente também da Associação dos Clubes de Niterói e São Gonçalo.
Como presidente, o associado e amigo deixou um
legado impressionante, no qual muitos praianos se recordam com carinho. Foi responsável por obras como
o fraldário; parquinho infantil e instalação dos brinquedos que permanecem no clube atualmente. Construiu um novo bar na orla com cozinha e banheiros,
modernizou o campo de futebol com a grama sintética, reformou o espaço do tênis, com piso apropriado e gerenciou melhor o espaço da boate praiana.

Já nos eventos sociais, como de praxe, fez o Praia
Clube ser reconhecido em Niterói, e também no Rio de
Janeiro, pela produção de grandes shows e de eventos.
Foi responsável por criar três dias de matinês e o baile adulto (sempre na terça-feira de carnaval). Realizou
a primeira folia na orla e também na amendoeira. Já o
bloco saía aos sábados de carnaval e mais a frente, em
parceria com a AABB, criou o Bloco da Amizade.
O Praia Clube tornou-se referência em eventos de
qualidade, competindo com as maiores casas de show
do Rio de Janeiro, como o antigo Canecão. Grandes
shows foram realizados em nosso salão social como
Fábio Júnior, Elymar Santos, Diogo Nogueira, Erasmo
Carlos, Wanderléia etc. As bandas The Fevers, Golden
Boys e diversas outras também se apresentaram em
palcos praianos. Foi o primeiro clube de Niterói a trazer o sucesso da banda Celebrare para a cidade, onde
ficou muito conhecida.
Gil Rios pensava em todos os estilos, idades e em apresentações e shows que fossem memoráveis para os praianos. Podemos citar ainda os eventos com a orquestra
Tupy e a presença de grandes escolas de samba, como:
Imperatriz Leopoldinense, Caprichosos de Pilares, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro, entre outros.
Realizou, junto com a diretoria feminina, um almoço
das praianas; que devido a repercussão positiva passou
a ser um jantar com coquetel, bebidas liberadas e DJ.
A cada dois meses, as praianas também tinham o seu
espaço para o lazer noturno.
Nosso amigo associado também tinha um carinho mais do que especial por nossos funcionários.
Produzindo bingos para arrecadação de brindes e
presentes a serem distribuídos na festa dos funcionários, todo final de ano.
Gil sempre frequentou o Praia com seus filhos e netos no Praia. O caçula, Matheus, é cria do clube. “Praia
Clube São Francisco é, para o meu pai, a sua segunda
casa ou quem sabe a primeira!” Destacou Poline Rios,
filha de Gil.
Uma homenagem da gestão 2016-2019 e da Poline
Rios para o nosso associado e amigo Gil Rios.
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com a palavra
Olá Praiano(a),
Nos últimos meses estivemos trabalhando em novidades e melhorias para que a comunicação do nosso
Clube ficasse ainda melhor, mais veloz e mais atrativa.
Depois de colocarmos o Praia Clube como o primeiro de
Niterói em 360 graus no Google Street View, redesenhamos nosso site e as melhorias vão além do design: agilidade na atualização, campo de busca, destaque para as
mídias sociais e mais.
Estamos em um servidor mais robusto e com
mais recursos; agora o site tem o certificado digital
HTTPS, que dá mais segurança à navegação. Temos
uma ferramenta de automação de marketing e e-mail
marketing e até mesmo um não-sócio pode receber
newsletter com informações sobre o clube, basta o
interessado incluir o nome e o e-mail na seção “Mantenha-se informado”. Vamos divulgar nossos eventos
sociais, escolinhas, informações sobre aluguéis de espaço, entre outros avisos relevantes.

Ainda temos, em tempo real, acesso ao relatório de
audiência do site, além de informações estratégicas
de posicionamento do site nas pesquisas (Google Search Console). Todos esses implementos devem-se a
parceria com a Plumo Marketing Digital, que chegou
com todas essas novidades para o clube e ainda apresentando uma economia mensal significativa para a
diretoria de Informática.

Diretor de Comunicação

ALEXANDRE FONTOURA COSTA
Outras implementações estão por vir em muito breve. Vamos produzir mini documentários sobre diversos
setores do clube, a começar pela Náutica. A ideia é divulgar em detalhes cada área do Praia Clube para que
todos fiquem mais por dentro da Família Praiana.
Por último, mas não menos importante, também demos uma repaginada na sala da Diretoria de Comunicação, deixando-a com cara de uma agência de comunicação, nova arrumação, e uma parede “quadro-negro”
onde tem vários desenhos e mensagens de todos os setores do clube! Venha nos fazer uma visita e deixe a sua
marca! E nos traga biscoitos! :)

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?

TREINAMENTO IMPORTANTE!

Nessa revista de número 47, trazemos
a imagem do funcionário encarregado da
SECRETARIA. Ele coordena a equipe de
funcionários e jovens aprendizes, e está
sempre atento para que o atendimento e
a organização sejam impecáveis. Realiza
ainda processos administrativos e colabora
com outros setores para que tudo esteja em
ordem. Ao funcionário EDMILSON PAES,
todo o nosso carinho e enorme admiração!

No final de 2017, os funcionários do jardim e da manutenção receberam treinamento adequado para utilização de andaimes. As aulas foram práticas e teóricas com
utilização de proteção adequada e atividades para a segurança no trabalho.

VOCÊ SABE COMO FUNCIONA O
TRABALHO NO SALÃO DE JOGOS?

O funcionário Francisco Chagas é o responsável por manter a
organização e a ordem no salão
de jogos para que os associados
possam usufruir da sinuca, carteado, jogos infantis, telão e muito
mais. Também faz parte da sua rotina manter o local limpo e com a
manutenção em dia. Parabéns!
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com a palavra

Diretor de Patrimônio

ANTONIO CARLOS SIMÕES
Prezado(a) Associado(a),
Demarcação de vagas para portadores de necessidades especiais

Aumento do tamanho das vagas no estacionamento

Replantio de grama em diversas áreas do clube

Em 2017 realizamos a união das equipes de jardim
e manutenção e isso foi maravilhoso! Agora temos um
clube que está em constante comunicação e que interage junto nas dificuldades e nos serviços a serem feitos.
Gostaria de agradecer a todos os funcionários pelo
empenho com que trabalham, em especial para os encarregados. Temos um clube lindo e uma equipe forte e
bem organizada. Muito obrigado!
Recentemente, após o período de carnaval, fizemos
o replantio de grama por diversos locais como na orla,
próximo ao parquinho infantil e em pontos de constante acesso. Realizamos o aumento nas vagas de nosso
estacionamento possibilitando mais conforto para os
motoristas. Um detalhe importante é que demarcamos
vagas para portadores de necessidades especiais bem
próximas a portaria do clube.
Nossas roletas foram trocadas por máquinas, modernas e com processadores mais rápidos. Estamos trabalhando junto aos operadores do sistema para que consigamos mais eficácia na leitura biométrica.
Após as obras do INEA e as de exigência do Corpo
de Bombeiros, estamos trabalhando para dar início aos
projetos previstos para 2018 como: as reformas das
churrasqueiras, saunas, do parquinho infantil, salão social e boate, quadra poliesportiva e para concretizarmos
obras de reúso de águas, captação de energia solar e
colocação do deck flutuante no setor náutico.
Espero que gostem e que aproveitem o clube ao máximo, afinal nada faria sentido sem a presença de vocês.

PROJETOS FUTUROS DE REFORMA E MELHORIAS PREVISTOS PARA 2018
CHURRASQUEIRAS

PARQUINHO INFANTIL

DECK FLUTUANTE

REÚSO DE ÁGUAS

SAUNAS MASCULINA E FEMININA
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Fique por dentro em www.pcsf.org.br

SALÃO SOCIAL E BOATE
QUADRA POLIESPORTIVA
CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

recado do presidente

CARTA AOS ASSOCIADOS
Nossa história, desde primeira reunião realizada na Rua Taubaté, em São Francisco, foi sempre muito voltada à realização dos sonhos e as aspirações de pessoas. Prova disto é que na data da sua fundação, especificamente em 12 de julho de1958, o clube era basicamente considerado apenas um grande sonho para os
seus fundadores.
Em 3 de agosto de 1976, após publicação do Decreto 78.192, da Presidência da República autorizando a
utilização de uma área de 13.605,00m², esse sonho começou a tomar forma e, que após a batalha e sacrifício
de diversas pessoas com espírito empreendedor que tomaram para si a difícil tarefa de construir um grande
clube voltado para o convívio social, para o lazer e para as atividades esportivas, conta com uma área aproximada de 33.400 m².
Nos primórdios do seu funcionamento o Praia Clube São Francisco contava apenas com as atividades
voltadas para o convívio social e esportiva (futebol). Com o congraçamento social foram surgindo novos
sonhos, que ao longo do tempo se transformaram em necessidade para os sócios. Por este motivo surgiram
novas áreas de atividades como a náutica, piscina, bocha, peteca, tênis, salão de festa, boate, churrasqueiras,
futebol de campo, carteado, sinuca etc, voltadas para toda a família praiana.
Como os nossos sonhos não param, estamos com uma demanda para a mudança do art. 108 do Estatuto,
de forma a permitir que além da permanência, nas dependências do clube, de barcos a vela, seja permitida
também a permanência de barcos com porte até 18 pés (5,75m) movidos a motor.
A modificação no artigo foi solicitada por 303 associados e 23 conselheiros, por meio de um abaixo-assinado dirigido ao Conselho Deliberativo, para que se procedessem todos os preparativos legais de análise e
para uma nova redação do referido artigo, que posteriormente será submetido à decisão dos associados em
uma Assembleia Geral Extraordinária.
A administração do clube, já há algum tempo, vem trabalhando proativamente para tornar o nosso Departamento Náutico mais eficiente e adequado às novas normas legais e ambientais. Caso a solicitação dos
326 associados e conselheiros seja aprovada em Assembleia, a manutenção de barcos de pequeno porte
movidos a motor não causará nenhum impacto negativo nas dependências do Praia Clube, sejam eles de
caráter operacional ou até mesmo ambiental.
Os mesmos cuidados e procedimentos dispensados para os barcos de pequeno porte movidos a motor,
já são atualmente dispensados para os barcos impulsionados a vela de 23 a 28 pés, que hoje em dia permanecem abrigados dentro das nossas dependências, com a utilização de motores de apoio.
Além do mais, com a entrada dos barcos de pequeno porte a motor, será gerada nova receita ao Departamento Náutico sem a necessidade de aumentarmos a área atual utilizada para abrigar todos os barcos. Os
barcos de pequeno porte movidos a motor proporcionarão também uma maior presença dos associados,
com a prática de pesca esportiva e inserção de mais uma atividade social e esportiva no clube.
Mais uma vez nos deparamos com uma oportunidade ímpar para tornar o Praia Clube São Francisco um
clube de vanguarda, voltado a oferecer aos seus sócios multi atividades, principalmente em um momento
de tanta insegurança em nossa cidade, onde cada vez mais a população procura espaços seguros para convivência da família e de amigos.
Por este motivo é imprescindível que cada sócio tome para si essa responsabilidade e compareça na Assembleia para votar no que será melhor para o nosso clube e para toda a família praiana.
Grande abraço,
Henrique Miranda Santos
Presidente do Praia Clube São Francisco
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RESOLUÇÃO CD Nº 009/2016-2019
Em reunião extraordinária realizada em 26.02.2018, conforme Edital de Convocação de 06.02.18, publicado no Jornal “A Tribuna”
no dia 08.02.18, o Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco tomou as seguintes deliberações:
1 - Aprovou, por unanimidade, a criação de uma comissão especial composta por cinco membros, para auxiliar na escolha da melhor proposta apresentada, quanto à qualidade e preço, para confecção de um busto em bronze em homenagem ao conselheiro
nato e benemérito Onofre Bogado Leite “in memoriam”...
2 - Deliberou sobre a alteração na redação do artigo 108, do Estatuto, proposta em abaixo-assinado por 303 (trezentos e três) associados, corroborando em abaixo-assinado de 23 (vinte e três) conselheiros. Manteve a proposta com a redação final na íntegra:
“... art. 108 - A prática de esportes náuticos no clube restringir-se-á às diversas classes de barcos a vela, remo competitivos e outros
congêneres, bem como, barcos de pequeno porte, até 18 (dezoito) pés, movido a motor. Ressalvou que antes da convocação da
Assembleia Geral Extraordinária (art. 59, II, e, do Estatuto), no prazo de até 60 (sessenta) dias, das ciência ao corpo social, através
da publicação na revista do clube e mala direta por e-mails com a finalidade de informar dos prós e contras sobre a nova redação
do artigo 108 do Estatuto.
Niterói, 26 de fevereiro de 2018
Leandro Carvalho Pinto
Presidente do Conselho Deliberativo

PORTARIA CD Nº 014/2016-2019
O Presidente do Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, de
conformidade com o art. 59, II, e, do Estatuto em vigor e, objetivando disciplinar o processo de votação da alteração na redação
do artigo 108, do Estatuto em vigor,
RESOLVE
Art. 1º. Formar comissão composta pelos conselheiros natos SCHUBERT RIBEIRO DA SILVA, MIGUEL JOÃO AIDÊ e o associado
OMAR DE SOUZA DANTAS, com amplos poderes para, sob a presidência do primeiro e em obediência às normas estatutárias e às
constantes desta portaria, tratar e regular, no que couber, o processo de votação.
Art. 2º. Cabe à comissão determinar a área interna do clube em que serão instaladas as mesas, as urnas e verificar a quitação e
pleno gozo dos direitos sociais e acompanhar a divulgação da matéria aos associados.
Art. 3º. Fica expressamente proibido no dia da eleição:
Adotar qualquer prática que importe em incômodo aos sócios que comparecerem à sede social.
Art. 4º. As decisões da comissão da Assembleia Geral Extraordinária serão tomadas por maioria de votos.
Art. 5º. A comissão da AGE será automaticamente desfeita depois de finda a apuração dos votos e proclamados os resultados.
Parágrafo Único. As infrações às normas estatutárias e previstas nesta portaria cometidas no dia da eleição serão imediatamente
comunicadas ao Presidente da comissão, para a adoção das providência cabíveis.
Art. 6º. Do conteúdo desta portaria serão cientificados o Presidente do clube, a quem caberá, no que não conflitar com a sua
competência estatutária, dar-lhe cumprimento, assim como aos membros da comissão ora constituída.
Art. 7º. Esta portaria entra em vigor nesta data.
Niterói, 13 de março de 2018
Leandro Carvalho Pinto
Presidente do Conselho Deliberativo
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CARTA CIRCULAR CD Nº 036/2016-2019					

NITERÓI, 01 DE MARÇO DE 2018

Senhores Associados,
Considerando a necessidade de convocar Assembleia Geral Extraordinária com a finalidade de votar alteração no Estatuto do Praia
Clube São Francisco, especificamente no que tange a redação do artigo 108, cumprindo o disposto no inciso IV do art. 95, combinado com o art. 59, II, e; a requerimentos com abaixo-assinados de 303 (trezentos e três associados) corroborando com outro
abaixo-assinado por 23 (vinte e três conselheiros), atendendo o disposto no art. 27 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, para dar a nova redação no art. 108 do Estatuto em vigor:
“Art. 108 - A prática de esportes náuticos no clube restringir-se-á às diversas classes de barcos a vela, remo competitivos e outros congêneres, vedada expressamente a embarcação movida a motor.”
Nova redação
“Art. 108 - A prática de esportes náuticos no clube restringir-se-á às diversas classes de barcos a vela, remo competitivos e outros congêneres, bem como, barcos de pequeno porte, até 18 (dezoito) pés, movido a motor.”
Considerando ainda, que o Conselho Deliberativo em reunião extraordinária no dia 26.02.2018, apreciou a redação final com
ressalva para dar ciência ao corpo social através de publicação na revista do clube e mala direta por e-mails, com a finalidade de
informar ao quadro social dos prós e contras sobre a nova classe de barco a motor no interior do clube.
Isto posto, comunicamos ao corpo social a proposta de alteração do Estatuto, que será votada a alteração em seu artigo 108, que
exclui “vedada expressamente a embarcação movida a motor” e inclui “bem como, barcos de pequeno porte, até 18 pés, movido
a motor”.
Cordialmente,
Leandro Carvalho Pinto
Presidente do Conselho Deliberativo

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco, usando das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 58,
59, II, e, 60, § 2º e 5º, e 95, IV do Estatuto, convoca os sócios beneméritos (art. 127 do Estatuto), proprietários e proprietários por títulos
remidos, proprietários dependentes, maiores de 18 (dezoito) anos, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada em
sua sede social, situada na Estrada Leopoldo Fróes nº 700 - Niterói - RJ, em primeira convocação às 08:00 horas do dia 08 de abril de
2018, para com a presença de no mínimo 300 (trezentos) sócios quites, com direito a voto, votar a alteração na redação do artigo 108
do Estatuto, em escrutínios secretos. Não sendo alcançado esse quorum, em segunda convocação a ASSEMBLEIA reunir-se-á, uma
hora após, com 1/10 (hum décimo) dos associados no mesmo local e data; exigida a aprovação mínima de 2/3 do quorum. Encerrando-se a votação às 17:00 horas. No caso de, na hora do encerramento, não se atingir o quorum mínimo de 150 (cento e cinquenta)
eleitores, como prevê o parágrafo 5º do artigo 60, não se procederá à apuração, sendo declarada nula a Assembleia.
Niterói, 15 de março de 2018
Leandro Carvalho Pinto
Presidente do Conselho Deliberativo
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ABAIXO-ASSINADO COM 303 ASSINATURAS DE ASSOCIADOS E 23 DE CONSELHEIROS
De conformidade com o art. 78, inc. II, alínea b, c/c art. 59, II, e do Estatuto:
Os abaixo-assinados solicitam a alteração do Estatuto, em especial, o Capítulo XI - Das Disposições Gerais.
Art. 108 e seu parágrafo único:
“Art. 108 - A prática de esportes náuticos no clube restringir-se-á às diversas classes de barcos a vela, remo competitivos e outros
congêneres, vedada expressamente a embarcação movida a motor.
Parágrafo Único - A área do clube reservada ao funcionamento da diretoria do departamento de esportes náuticos será privativa
das embarcações a que se refere o presente artigo.”
Justificativa:
Alteração da redação do artigo, com a exclusão de “vedada expressamente a embarcação movida a motor” e a inclusão de “bem
como, barcos de pequeno porte, até 18 pés, movidos a motor”.

O ABAIXO-ASSINADO FOI ASSINADO POR 23 CONSELHEIROS E 303 ASSOCIADOS.
NO DOMINGO, 8 DE ABRIL, SERÁ REALIZADO UM PLEBISCITO PARA VOTAÇÃO
SOBRE A MUDANÇA DO ARTIGO 108 DO ESTATUTO DO PRAIA CLUBE.

Foto meramente ilustrativa

VOCÊ ENCONTRA O ABAIXO-ASSINADO NA ÍNTEGRA
EM NOSSO CONSELHO DELIBERATIVO.
14

com a palavra

Diretor de Náutica

RENE MARIO L. A. MOYNIER
Amigo(a) Praiano(a),
Primeiramente gostaríamos de informar que o funcionamento do Departamento de Náutica é regulado
pelas Normas Internas da Diretoria de Náutica, nas
quais temos estabelecidos todos os procedimentos
de rotina do departamento, bem como, no que tange
à salvaguarda da vida humana no mar e à segurança
da navegação, seu funcionamento é regido pelas normas emanadas pela Capitania dos Portos do Estado
do Rio de Janeiro e pelas normas estabelecidas nas
“Normas da Autoridade Marítima para Embarcações
de Esporte e Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas”, NORMAM-03, da Marinha do Brasil, Diretoria de Portos e Costas (D.P.C.).
Hoje fisicamente o departamento dispõe de: um
hangar; um paiol de mastros e motores; armários pequenos, médios e grandes; cabides para a guarda de
embarcações pequenas; pátio de estacionamento

de embarcações maiores; píer com o cais do pau de
carga; cais nobre de atracação; rampa; secretaria de
náutica; estação com rádio de comunicação marítima; e churrasqueira.
Em relação às vagas de embarcações, somente
podem permanecer guardadas em vaga no Departamento de Náutica do clube embarcações de propriedade de sócios, que devem ser cadastradas na
Secretaria de Náutica, sendo que a quantidade de
vagas para guarda de embarcações no Departamento Náutico é determinada pela Diretoria de Náutica.
Atualmente, estatutariamente, somente é permitida
a guarda de embarcações à vela e a remo, e considerando as limitações do pau de carga, condições
do piso e espaço de manobra no pátio de estacionamento de barcos, está estabelecido em 28’ (vinte e
oito pés), o tamanho máximo permitido de embarcações para guarda no departamento.
Recentemente concluímos todas as obras referentes às exigências do INEA, ou seja, garantimos total
aderência às normatizações desta instituição, bem
como fizemos uma revisão e manutenção completa
de nosso Pau de Carga para garantir a segurança nas
operações de movimentação de embarcações.
Estamos também com a Escola de Vela em pleno
funcionamento, trazendo a oportunidade deste convívio com o mar que faz parte da história do nosso
Praia Clube.
Prezado(a) associado(a), venha fazer parte deste
segmento do nosso clube!

CARTA DE AGRADECIMENTO
Prezado Rene Mario Louis A. Moynier,
Na condição de Presidente do Praia Clube São Francisco, venho por meio desta, agradecer-lhe pelo singular desempenho frente a direção da náutica do nosso clube. Dentre as principais medidas e diretrizes de
sua gestão, destaco:
- A retirada de todas as embarcações que encontravam-se irregulares no setor;
- A exigência e a adequação para que os barcos mantenham-se em dia com as suas respectivas obrigações
e documentações.
- A limpeza de entulhos e manutenção do galpão de achados e perdidos do clube;
- A adequação com órgão fiscalizador INEA.
Atenciosamente,
Henrique Miranda Santos
Presidente do Praia Clube São Francisco
15

entrega de carteiras
No sábado, 10 de março, se reuniram no Auditório Onofre Bogado Leite muitos associados que acabaram de chegar ao Praia Clube.
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.

SAMANTHA MALHEIRO
COM A FAMÍLIA

PRISCILA E MANUELA

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

ALEXANDRE, ADOLFO E
HENRIQUE MIRANDA

O Praia Clube São Francisco gostaria de compartilhar com o quadro social momentos de felicidade como o da foto ao lado. Envie para as nossas redes sociais,
whatsapp ou e-mail um momento marcante ou especial com a família praiana. Nós
vamos adorar dividir e também fazer parte do seu mundo! #somostodospraianos
18

A paixão pelo futebol sempre foi marca registrada do associado Heitor Carlos
Coutinho. Atuou em vários times como o Canto do Rio Foot-Ball Club, onde participou de inúmeros torneios, sendo campeão da categoria juvenil em 1959.
Seguindo seu talento para desenho, trabalhou como desenhista publicitário ao longo de toda vida, mas nunca esqueceu do futebol. Sempre jogando em times do trabalho, da escola dos filhos e presença fiel no campo de
futebol do Praia Clube. Algumas vezes chegou a se dividir, em um mesmo dia,
entre campeonatos do Instituto Abel e do Praia Clube, correndo de um lugar
para o outro, sem faltar a nenhum dos compromissos esportivos.
Heitor e sua família entraram para o quadro social em 1978 e pelo tempo em que
esteve presente no setor do futebol, em 2002, ganhou um torneio com seu nome: Torneio
Heitor Carlos Coutinho. Na ocasião o clube inaugurou o campo de grama sintética.
Hoje com 76 anos, Heitor encerra, por ordens médicas, seus longos anos de atuação em campo, deixando
sua história como mensagem de disposição, garra e espírito esportivo para todos os jovens praianos.

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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esportes

CRAQUES DÃO SHOW EM TORNEIO INDIVIDUAL
A sinuca é um esporte tratado com muita seriedade no Praia
Clube São Francisco, mas claro que entre amigos os torneios e
campeonatos são sempre alegres e muito divertidos. Os craques
praianos realizaram um torneio individual no final de 2017 com
belas jogadas e tacadas sensacionais. As últimas partidas foram
decisivas e consagraram como campeão Expedito, como vice
campeão José Paraíba e em 3º lugar Belisário. Parabéns a todos os competidores, em especial para os atletas vencedores!

TAI CHI CHUAN VOLTA AO QUADRO DE ESCOLINHAS
Com o início de 2018 uma novidade nos deixou muito contentes: a atividade de Tai Chi Chuan voltou a fazer parte do nosso quadro de escolinhas!
Os alunos, liderados pelo mestre Alexandre, participam das
aulas às terças e quintas-feiras, das 8h às 9h, vislumbrando a incrível paisagem da orla.
Venha fazer uma aula experimental gratuita e traga um familiar para fazer a atividade com você por um preço especial!

Gostaríamos de pedir aos associados que portem as carteiras sociais nas vindas ao clube. Realizamos diversas mudanças, até com a
compra de novas roletas, mas o sistema atual ainda está deficitário com relação à biometria. Lembramos que a carteira social é obrigatória
nas saunas, parque aquático, para a utilização de material esportivo e, em breve, para entrada em nosso estacionamento. Vale ressaltar ainda
que não é permitido o empréstimo da carteira social ou provisória a outrem de acordo com o art. 44 § 3º do Estatuto.

esportes

AMERICAN DAY INVADE CAMPO PRAIANO
O futebol americano é praticado há muito tempo. No Brasil,
esse esporte vem crescendo em popularidade. Em Niterói, a
Dark Owls, antigo Niterói Federals, vem fazendo a modalidade
crescer na cidade. Um exemplo disso foi o evento American Day
que aconteceu aqui no Praia Clube como uma corrida de 50 jardas para o touchdown: sucesso total!
Vestir o capacete, a armadura e carregar a bola oval nas mãos
foi uma experiência fantástica para os admiradores do esporte na televisão. Para os sócios e amigos que vieram prestigiar
a confraternização esportiva, ficou a alegria em participar e a
verdadeira sensação de ser um craque. Obrigado a equipe da
Dark Owls pela produção de um evento incrível! Estamos todos
torcendo para o próximo!

AGE NDA

Social Praiana

MAIO
4
5
11
15

FESTA WHISKY A GOGO
2ª EDIÇÃO SAMBA PRAIANO
SHOW ELYMAR SANTOS
FESTA NOITE CALIENTE

15
16

FESTA JUNINA
FESTA JUNINA

JULHO
14

SHOW DANIEL BOAVENTURA
EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO
DO PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

JUNHO

AGOSTO

Em caso de chuvas a Festa Junina será realizada nos dias 22 e 23 de junho

*

4

SHOW BANDA TUPY

Todo domingo temos música ao vivo na amendoeira.
Em casos de chuva o evento é adiado.

Daniel Boaventura

comemorando os 60 anos do Praia Clube São Francisco

no sábado
14 de julho
a partir das 22 horas
no salão social
Traje: Passeio Completo
Informações em (21) 2711-6295

SUINGUE E BELEZA NO
TARJA PRETA

social
Uma noite de jazz, black music e tributo a Amy Winehouse com Jimmy Jay, Daflor MC, Tarja Preta Band,
Lele Ribeiro, Vini Porto e Rodrigo Ribeiro, com intervenção artística de Alberto Pereira, resume o evento Tarja
Preta que rolou na sexta-feira, 26 de janeiro, em nossa
amendoeira e comemorou o aniversário do Edésio, produtor terceirizado de diversos eventos do Praia Clube.
O clima soul levou os convidados para a pista de
dança e as apresentações musicais e artísticas representavam bem o público presente. Juntos cantaram e
entoaram verdadeiros hinos de sucesso que marcaram
a geração 80, 90 e 00.

É TEMPO DE AMAR NO
PRAIA CLUBE
O projeto Que Se Chama Amor aterrissou novamente
no Praia Clube, dessa vez trazendo toda a malemolência
e a qualidade musical para a nossa amendoeira durante
a edição “Jardim do Amor”, que rolou na noite de sexta-feira, 9 de março.
O universo da festa é jovem e não falta gente bonita e
moderna para alegrar o ambiente. Em clima de pagode
retrô, a galera dançou, sorriu, se divertiu e com certeza
deixou o amor rolar durante o evento.
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social
A noite de sexta-feira, 16 de março, foi marcada por
guitarras afinadas, bandolim, banjo, uma bateria marcante e vozes de tirar o fôlego no melhor estilo country-rock de Niterói.
Os amantes da boa música curtiram o grupo Colorado Country em uma apresentação memorável em nossa
amendoeira com clássicos dançantes dos anos 60, 70 e
80, em interpretações de artistas de sucesso como Creedence Clearwater Revival, Simon and Garfunkel, America, Crisby, Nash and Young e muito mais!
Confira um pouco do que rolou:

O MELHOR DO COUNTRY
NO PRAIA CLUBE

SAMBA PRAIANO:
MÚSICA DE QUALIDADE

social
“Pode até chover e relampejar, hoje eu vou pagodear.
Como é gostoso cair do samba, no samba, você também
pode ir pro samba, sambar. Venha comigo sambar!”
Imagina curtir muito samba com Toninho Geraes e
o grupo Quintal do Samba! Imaginou? Pois foi isso que
aconteceu durante o sábado, 12 de março, na pérgola
do nosso parque aquático, no 1º Samba Praiano.
Gente bonita, muita animação, bebida gelada, pestiscos deliciosos e o melhor: música de qualidade!
O grupo Quintal do Samba já faz parte do Praia Clube e subiu ao palco relembrando as grandes rodas de
samba e o estilo partido-alto.
Toninho Geraes implacou seus maiores sucessos e
interpretações únicas de artistas renomados que praticamente fundaram o samba no Brasil. Confira:
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social
O dia 8 de março é comemorado com muito amor
e carinho pelo Dia Internacional da Mulher. Pensando
nisso, a diretoria feminina programou um maravilhoso
Coquetel das Praianas em nossa boate.
O dia da mulher deve ser comemorado todo dia, mas
as nossas meninas se divertiram muito com a festa! Além
das bebidas geladinhas, foi servido um coquetel volante
durante toda a noite e um delicioso bolo feito pela RENATA BOLOS. No início do evento um desfile moderno e
elegante foi realizado pela ATTREVIDA que combinou a
ocasião com roupas lindas e super estilosas.
O Homem Baile marcou presença no evento e garantiu telão com clipes animados e muita música de qualidade. As praianas aproveitaram a pista de dança enquanto curtiam a companhia de suas amigas.

PRAIANAS COMEMORAM
O DIA DA MULHER

As mulheres comemoraram e os amigos e esposos botaram a conversa em dia
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social

social

BLOCO DOS AMIGOS
PRAIANOS
Para iniciar a Folia Praiana nada melhor do que começar com
muito samba no pé pela orla da praia de São Francisco com o Bloco
dos Amigos Praianos.
O sábado, 3 de março, foi marcado pela animação contagiante dos
praianos que vestidos com seus abadá desfilaram felizes, estampando
sorrisos nos rostos, pelo bairro.
O trio elétrico, cedido pela Prefeitura de Niterói junto ao deputado Comte
Bittencourt, não deixou ninguém parado e seguiu entoando marchinhas de carnaval e sambas de sucesso!
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social

social

E NA SOMBRINHA DA
NOSSA AMENDOEIRA...
Mais de 6 dias de Folia Praiana foram programados
na sombra da nossa frondosa amendoeira. Teve festa
para antes e até para depois do carnaval. Um sucesso!
Os praianos reunidos ao som de MPB de qualidade
em apresentações com os melhores músicos de Niterói.
O samba também não ficou de fora e botou muita gente para dançar após o almoço.
Não há nada melhor do que curtir um dia no clube e
ainda poder confraternizar com tantos amigos e familiares. Dá só uma espiadinha:
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social

CARNAORLA REÚNE
PRAIANOS NA ORLA
Os 4 dias de carnaval em nossa orla foram intensos e muito animados. Aliás, o que não faltou foi a animação! Os
praianos curtiram o Carnaorla como se não houvesse amanhã em um clima de descontração em família. A vontade
era de não voltar mais para a casa e aproveitar a folia até o fim! Sem falar nos foodtrucks deliciosos para a hora da
fome. No dia 10, Marquinho Lessa se apresentou levando a galera para a pista. No domingo, além da roda de samba
com o grupo Quintal do Samba, tivemos uma palhinha do querido André da Mata. Neste dia a linda bateria da Unidos do Viradouro pegou os praianos de surpresa que dançaram e cantaram hinos de sucesso! Já na segunda-feira o
grupo Samba com Pimenta tomou conta da orla e esquentou o clima! E para acabar com chave de ouro o Carnaorla
2018, o grupo Quintal do Samba se uniu ao amigo Inácio Rios e a Acadêmicos do Cubango para tirar todo mundo
da cadeira e levantar poeira do nosso gramado. Não faltou gente bonita, feliz e aproveitando o melhor carnaval de
Niterói aqui no Praia Clube São Francisco. Confira:
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MAIS DO QUE SUPER
MATINÊS PRAIANAS
Que tal escolher a melhor fantasia para pular, correr,
dançar, cantar, gritar, abraçar, jogar confete e serpentina para o ar, brincar com o spray colorido e o de espuma e principalmente, se divertir MUITO? Foi exatamente isso que a criançada fez durante os três dias de
matinês especiais para os pequenos praianos.
Foram dias de pura alegria e de sorrisos estampando
os rostinhos pela felicidade imensa em curtir o carnaval
junto com o papai, mamãe, vovós, vovôs, titias, titios,
priminhos, priminhas, irmãos, irmãs e amigos. Ufa! A família praiana é grande, mas veio aproveitar o som incrível da banda PontoKom e das nossas matinês. Confira:
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PRAIANINHOS

