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EXPEDIENTE GESTÃO 2016-2019

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 Marcelo Congnasca
SUB DE PATRIMÔNIO Dario Ventania 
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
SUB MÉDICO Dr. Adolfo de Carvalho Prestes
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO Alexandre Fontoura Costa

PRODUÇÃO: LARA OLIVARES | ROBERTA RUCHIGA

SUB DE COMUNICAÇÃO Esteban Walter Gonzalez Clua
DIRETOR DE MARKETING Jonatas Correa Pereira 
DIRETOR DE INFORMÁTICA Paulo Henrique Silva e Fonseca
DIRETOR DE FUTEBOL Nilson Porfiro da Silva
DIRETOR DE ESPORTES DE QUADRA E SALÃO Sergio Ronand G. Pinto
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
DIRETOR DE BAR Maurício Gonçalves Dias Ferreira

OUVIDORIA Maria do Carmo F. Dias Coutinho

COMISSÃO FUTEBOL Ricardo Guimarães, Alexandre Tavares, Renato 
Gonçalves, Jairo Reis, 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 Heraldo Mattos Monteiro e Edgar Chagas Muniz

PRESIDENTE COMISSÃO DISCIPLINAR Marcelo de Luna Freire
MEMBROS Piero e Almeida Queiroz e Marcelo Albuquerque de Almeida

dicom@pcsf.org.br

(21) 994280304
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Amigos(as) Praianos(as),

É com muita satisfação que chegamos ao fim de 
mais um ciclo. O ano de 2018 foi importante, recheado 
de coisas boas e isso só foi possível porque vocês 
estiveram conosco. É maravilhoso poder dividir nossa 
felicidade com a família praiana. Completamos nossos 
primeiros 60 anos e os momentos que passamos juntos 
ajudam a construir a nossa história por mais 60.

Aproveito o momento de renovação para agradecer 
a todos os sócios pela parceria e comprometimento. 
Tivemos grandes nomes da música, como: Double You, 
Daniel Boaventura, Elymar Santos, The Fevers, Dalto, 
Bruno Garcia entre outros artistas que fizeram o palco 
do Praia Clube tremer. As crianças não ficaram de fora 
e celebraram muito com matinês, acampamentos, 
arraiás, entre outros eventos. Estamos ansiosos para 
repeti-los.

Realizamos manutenções no Praia Clube São 
Francisco para melhorar a qualidade e o conforto 
dos sócios. O espaço da churrasqueira nº 1 foi 
restaurado com verba dos aluguéis que recebemos das 
churrasqueiras desde fevereiro de 2017. Foi renovada 
toda a rede elétrica do Clube, que se encontrava com 
fiações fora do padrão. Os pisos do salão social foram 
reformados, além da instalação dos canos, hidrantes e 
extintores. Vamos  instalar ao redor do PCSF mais placas 
solares para ajudar na sustentabilidade e economizar 
energia.

Ademais, conseguimos legalizar junto ao Corpo de 
Bombeiros a retirada do alvará do Clube. Muitas

obras e manutenções não aparecem, mas estão sendo 
feitas.

Muito obrigado também a sócia Poline Rios 
pela doação de agulhas e caneta lancetadora para 
diabetes que estarão à disposição de quem precisar na 
enfermaria do Clube. E ao José Romeiro pelo carinho e 
atenção com todos nossos sócios e funcionários.

Os nossos agradecimentos ao antigo diretor de 
patrimônio, Antonio Carlos Simões, e as boas-vindas ao 
novo, Marcelo Congnasca.

Aos funcionários, muito obrigado! É um grande 
orgulho para o Praia Clube ter uma equipe com 
profissionais tão dedicados e que nos ajudam a alcançar 
objetivos desejados. Seus esforços são fundamentais e 
o nosso sucesso é uma conquista de todos.

Estamos todos muito animados com a 
comemorações de fim de ano, como a festa do 
funcionários, um momento em que os colaboradores 
do Clube aproveitam o espaço para se divertir e 
celebrar as conquistas. E o Praiano Novo que promete 
ser incrível com atrações e buffet impecáveis!

Feliz Natal e um próspero ano novo a todos os 
praianos!

HENRIQUE MIRANDA SANTOS

Presidente
Praia Clube São Francisco

Grande abraço.

Com a palavra
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RAPIDINHAS DO PRESIDENTE

ÁLBUM DE FIGURINHAS DA COPA PRAIANA

SÓCIOS SÃO ELEITOS DEPUTADOS

PRAIANO SE DESTACA NO SURF

UM AGRADECIMENTO ESPECIAL

É CAMPEÃO! 

 Em julho aconteceu a Copa do Praia Clube para os 
sócios. O torneio teve seis equipes temáticas disputando 
o troféu: Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, França e 
Portugal. A vitória foi para a equipe que representava a 
Espanha. Os times estão eternizados em um álbum de 
figurinhas que se encontra na Secretaria do Clube.

 Gostaríamos de parabenizar em nome de todo o 
Praia Clube São Francisco a conquista dos sócios eleitos 
deputados do Brasil pelos próximos quatro anos. Carlos 
Jordy, futuro deputado federal, filho de Carlos Mattos, 
conselheiro do presidente; Felício Laterça, futuro deputado 
federal, ex diretor administrativo e ex diretor de secretaria 
e Gustavo Schmidt, futuro deputado estadual. A família 
praiana sente orgulho e deseja que os próximos quatro 
anos sejam de muitas realizações.

 Mateus Herdy, de apenas 17 anos, conquistou o 
título mundial de surf na categoria júnior no domingo, 10 
de dezembro. O jovem é neto do ex-presidente do PCSF, 
Ciro Herdy, da gestão 84/86 e ex-presidente do conselho 
na gestão 10/12. Parabéns ao Mateus em nome de todo o 
Praia Clube.

 Temos um campeão entre os nossos sócios! Renzo 
Cerchiari, 17 anos, foi o vencedor da categoria faixa azul do 
Gracie Pro 2018! O evento aconteceu no Maracanãzinho no 
dia 29 de setembro e o jovem representou a equipe do Luiz 
Paulo Jiu-Jitsu de Camboinhas. Parabéns, Renzo!

 Ouvidora desde 2008, Maria do Carmo sempre fez 
um ótimo trabalho buscando da melhor forma solucionar 
problemas e escutar o que os praianos têm a dizer. Como 
é tradicional, no final do ano, Maria do Carmo, realiza um 
trabalho de captação de presentes para os funcionários do 
Praia Clube São Francisco junto aos sócios.

5

rapidinhas do presidente
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 Em suas próprias palavras: “o Clube faz parte 
de mim”. Seus filhos cresceram usufruindo do Clube, 
Carlos Renan, Mariana – que lhe deu a neta Lara, 
muito amada e esperada por Carlos – e Carlos Jordy, 
atualmente vereador e eleito deputado federal com 
grande apoio dos praianos e 204.048 votos totalizados. 
O Praia Clube São Francisco só trouxe coisas boas 
para Carlos e sua família, que esperam continuar 
aproveitando e contribuindo por muitos anos como 
praiano. Só alegria!

Família do Carlinhos

Dedicação e carinho

Família Mattos                   

Família Laterça                   

Reunião no PCSF com Laterça, representante do Rio de 
Janeiro em Brasília              

Carlos e Lara

 Para Carlos Mattos, o Praia Clube São Francisco já virou o 
seu quintal de casa. Sócio há 28 anos, fez boas e grandes amizades 
nesse período, tem um carinho enorme por todos que estão aqui. 
Carlos foi conselheiro do PCSF por 20 anos e fez parte da diretoria.  
Atualmente, gosta de jogar futsal e integra a confraria de 
purrinha e tênis. A sauna é um de seus lugares favoritos no 
PCSF. Quando não está praticando esportes pelo Clube, Carlos 
gosta de jogar conversa fora e de beber cerveja com os amigos.

 Felício Laterça é sócio do Praia Clube São Francisco 
há 19 anos e nesse período já passou pelo cargo de 
assessor da presidência na gestão 2010-2012, diretor 
administrativo e de secretaria na gestão 2014-2016, e 
atualmente é assessor do presidente Henrique Miranda. 
Felício é delegado de polícia federal tendo exercido, 
por último, a chefia da delegacia de polícia federal em 
Macaé/RJ.

 Quando deixou o cargo para ser candidato 
a deputado federal, sendo eleito para representar 
o Estado do Rio de Janeiro em Brasília, contou com 
os votos de muitos Praianos e seus funcionários. 
Gosta de aproveitar seu tempo livre no PCSF com 
sua esposa Daniela e seus filhos: Felício Filho e 
Raffaella. Recentemente, Laterça foi eleito o líder 
da bancada de deputados federais do seu partido.



homem que tem suas memórias marcadas pelo PCSF.  
 A família Cabral é mais uma que faz parte ao longo 
dos anos do Praia Clube São Francisco. Nos enche de 
alegria saber desses momentos importantes. Almejamos 
continuar sendo parte da vida de todos os praianos.
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 A família Muniz constrói memórias no Praia 
Clube há cerca de 35 anos. O pai, Edgar, e seus dois 
filhos, Maurício e Luiz Henrique, observaram mudanças, 
realizaram confraternizações e cresceram pelo PCSF 
ao longo dessas quase quatro décadas que estamos 
presentes em suas vidas.

 O futebol era garantido toda quinta-feira, às 
19h, nas quadras do Clube. Participavam campeões 
da seleção brasileira, como Gerson, o “Canhotinha 
de Ouro” da Copa do Mundo de 1970, e Jair Marinho, 
jogador da Copa de 1962. As peladas eram sempre 
muito concorridas. Somavam-se pontos para garantir 

Família praiana

Companheirismo de anos

Onde tem família, tem amor

Edgar com seus irmãos Paulinho Muniz, Marcelo Muniz e 
Renato Muniz .

Pedro (neto de Edgar) pescando no Praia Clube.                          

Família Cabral no Praia Clube.                          

a participação na próxima rodada. Ao fim, sempre 
um churrasco para contar as histórias da seleção com 
muitos instrumentos, músicas e bagunça.
 Atualmente, seu Edgar ainda participa da turma 
do futebol do Praia Clube. Entrou para o tênis, organiza 
reuniões, além de ser conhecido como “Chef Degas” por 
ser o responsável pela culinária das confraternizações. 
São momentos importantes realizados em um lugar 
que virou a segunda casa da família Muniz.
 O Praia Clube tem uma enorme satisfação em 
fazer parte das diferentes gerações da família Muniz. 
Esperamos poder continuar acompanhando a vida de 
nossos sócios, agregando momentos de lazer e ótimas 
memórias.

 Sócios há 42 anos, a família Cabral tem o Praia 
Clube São Francisco como extensão de casa. No 
começo de tudo, o pai, Fabiano Cabral comprou um 
título para que seu filho, Fabson, pudesse participar da 
escolinha de futebol. Mal sabia ele que esse lugar se 
tornaria tão importante em sua vida. Durante anos, a 
família composta por Fabiano, Sônia e seus filhos, Katia 
e Fabson, esteve pelo PCSF. Seu Fabiano foi diretor 
administrativo e diretor secretário em diferentes 
gestões do Clube. Fundou o grupo de futebol das 
quintas-feiras que durou mais de 30 anos. Até hoje os 
amigos se encontram para conversar e tomar cerveja. 
 O tempo passou e a família cresceu. 
Atualmente, quem leva o filho para a escolinha 
é Fabson. Casado com Patrícia, criou seus três 
filhos, Tayana, Fabinho e Isabella, no Clube. O 
menino que jogava futebol em 1976, hoje é um 

7

Família do Carlinhos

Dedicação e carinho



OBRAS

- Reforma da churrasqueira 1;

- Reforma das quadras de peteca;

- Instalação de concertina na orla;

- Ralos e pintura no corredor da presidência;

- Manutenção dos ralos da cozinha e lavanderia;

- Troca da caixa elétrica da bocha;

- Manutenção do piso no salão social;

- Manutenção do portão de serviço;

- Tomadas no bicicletário;

- Troca do encanamento na churrasqueira do futebol;

- Reforma do deck na náutica;

- Novas pias, aquecedores e forro na sauna feminina;

- Pintura e criação de camarim para a boate.

      IMPORTANTE! 

 Devido ao crescimento do Praia Clube São Francisco ao longo 
dos anos, foi necessário elaborar um novo Projeto de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico contemplando todas a dependências do 
Clube. Na execução da obra, foram instaladas caixas de hidrantes, 
mangueiras, novas tubulações, extintores e outros. Após a conclusão 
de todo o proceso, os bombeiros realizaram a vistoria, sendo assim, 
toda obra foi aprovada pelo CBMERJ e liberado o Certificado de 
Aprovação CA-04636/18.
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POR DENTRO DO CLUBE

AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA
• Modernização e digitalização de todos os títulos 

e processos (incluindo náutica e comissão 
disciplinar) do Clube em arquivo PDF. 

• Documentos digitalizados desburocratizam o 
processo e facilitam as matrículas em todas as 
aulas e atividades. 

• Implantação de e-mail nas máquinas dos 
atendentes, para redução de despesas com 
impressão e papel.

• Troca das roletas e recadastramento das digitais 
com a unificação dos leitores da roleta e da 
secretaria o que permitiu a correção dos problemas 
que ocorriam no acesso. 

• Instalação da cancela de entrada de automóveis. 

• Fotografias digitais são tiradas na hora, para 
atualização de cadastro ou registro imediato.

• Carteirinhas com novos modelos para alunos de 
todas as atividades. 

• Acesso às câmeras de entrada na portaria para 
melhor visualização do movimento de sócios e 
observação de utilização de convites. 

• Digitalização dos protocolos de reclamação.

MARCELO  CONGNASCA

ANTONIO CARLOS

SIMONE FOLLY

Diretor de Patrimônio

Ex Diretor de Patrimônio

Ex Conselheira 

O nosso muito obrigado ao ex diretor de 
patrimônio, Antônio Carlos Simões Melo que já 
esteve conosco em quatro gestões desde 2000.

Olá! Eu sou o Marcelo. Há três anos sou sócio do Praia Clube São 
Francisco e adoro desfrutar do espaço com a família.
Sou arquiteto, engenheiro de segurança do trabalho. Estou no ramo 
da construção há 18 anos e trabalhei para as melhores construtoras 
do Estado. 
Recebi esse convite do presidente e me encontro pronto para fazer 
o melhor pelo Clube e pela família Praiana. Qualquer sugestão, fique 
a vontade em me procurar no Clube ou escrever para a DICOM. 
Eu e a diretoria de patrimônio agradecemos todo o trabalho e 
empenho do Carlinhos, ex-diretor de patrimônio.

E também obrigada a nossa ex conselheira, Simone Folly que 
já esteve conosco em duas gestões desde 2014.
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COM A PALAVRA

Amigo(a) Praiano(a),

A Diretoria de Comunicação é o departamento 
que está sempre informando aos sócios sobre os 
acontecimentos do Praia Clube São Francisco. Além 
dessa revista, através das redes sociais, da mala direta 
por e-mail e WhatsApp, divulgamos a nossa agenda, 
shows, horários de funcionamento, pedimos opinião, 
falamos sobre novos esportes da escolinha, informamos 
sobre as conquistas praianas, obras e manutenção.

Recentemente, começamos no Instagram as 
postagens #quemfazopraiaclube, onde mostramos um 
pouco dos funcionários, quem está nos bastidores e 
ajuda a manter o nosso Clube. Em #acaradopraiaclube, 
os sócios falam um pouco de si e suas histórias de 
parceria com o PCSF. 

Você pode participar enviando fotos antigas para 
publicarmos na sessão “Túnel do Tempo” da revista O 
Praiano e imagens recentes para as redes sociais. Envie 
para o nosso WhatsApp (21) 99428-0304 e com maior 
resolução para o e-mail dicom@pcsf.org.br.

Nossa página do Facebook obteve um crescimento 
expressivo ao longo de 2018, o mesmo ocorreu com o 
Instagram, onde praticamente triplicamos o número 
de seguidores de forma orgânica e com isso estamos 
interagindo mais com a Família Praiana. Além do 
site www.pcsf.org.br, seguimos para casa das 20 mil 
curtidas nas redes sociais. 

A DICOM  -  como chamamos internamente a Diretoria 
de Comunicação - atua como provedora de conteúdo 
de todo o PCSF, em parceria com todas as demais 
diretorias. E para que isso ocorra de maneira eficiente, 
é importante que todos os associados participem 
com colaborações, sugestões, críticas, material para 
publicarmos... enfim, todo tipo de contribuição.

O Praia Clube, atualmente, é referência em tecnologia 
e de presença na Internet de forma otimizada e 
inovadora, sendo pioneiro, por exemplo, em estar no 
Google Street View em 360 graus. Em 2019, seremos os 
primeiros no Brasil na área de tecnologia/Internet com 
uma novidade que em breve será divulgada. Pode nos 
cobrar!

Aproveito para lembrar que temos uma lista de 
transmissão no WhatsApp e, se quiser saber das 
novidades do Clube em primeira mão, basta salvar na 
sua agenda o número (21) 99428-0304 e enviar um “Oi”. 
Dessa maneira você será incluído na lista e passará a 
receber as informações.

ALEXANDRE FONTOURA COSTA

Diretor de Comunicação

10
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RECADO DO PRESIDENTE

 No último sábado de todo mês, o grupo do 
baralho realiza um almoço de confraternização no 
Palácio de Cristal. Neste dia, 27 de outubro, os membros 
presentes estavam saboreando uma exótica paca 
assada enquanto jogavam conversa fora. O espaço foi 
presente do sócio José Romeiro, o maior entusiasta 
do palácio. O lugar é procurado ao longo dos dias por 
dezenas de sócios para jogar baralho e frequentemente 
é palco de torneios de buraco.

 Eleito deputado estadual nas eleições de 
2018, Gustavo Schmidt, frequenta o Praia Clube São 
Francisco há 25 anos, sua família é sócia desde 1993. 
Gustavo é empresário e iniciou sua carreira política 
sendo candidato a vereador de Niterói em 2016. 
Candidatou-se à cadeira de deputado estadual e 
obteve sucesso após árduo período de campanha.

Cada membro traz 
um vinho para todos 
degustarem com 
muito bate papo e 
diversão.  

Essa é a Confraria do Vinho. O 
grupo se reúne na segunda 
quarta-feira do mês.

BONS AMIGOS
BONS VINHOS
BOAS LEMBRANÇAS

ORGULHO PRAIANO

REUNIÕES NO PALÁCIO

11

Família praiana
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CONSELHO DELIBERATIVO

PRAIANINHOS
inFantil

12
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CONSELHO DELIBERATIVOinFantil
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CONSELHO DELIBERATIVO

No domingo, 30 de setembro, se reuniram no Auditório Onofre Bogado 
Leite, os novos associados que acabaram de chegar ao Praia Clube. 
Aproveitamos o espaço para receber com prazer e satisfação todas as famílias 
que compõem o Praia Clube São Francisco. Sejam muito bem-vindos!

Bem-vindosBem-vindos

14

entrega de Carteiras
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ENTREGA DE CARTEIRAS

A segunda leva de entrega de carteirinhas aconteceu no dia 8 de dezembro também no Auditório Onofre 
Bogado. Mais uma vez, boas-vindas aos novos sócios!

16

entrega de Carteiras
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ENTREGA DE CARTEIRAS
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CANTINHO DO SÓCIO



CLUBE ABRIRÁ TODOS OS DIAS DO VERÃO

Atenção, família Praiana! A partir de janeiro, o Praia Clube São Francisco abrirá todos os dias da 
semana, inclusive segunda-feira, até o fim do verão. Durante esse período, aos domingos só será 
permitida a entrada de sócios, dependentes e familiares.

Atenciosamente, 
Administração do Clube.

 Os sinceros pêsames do Praia Clube São Francisco à família de Norival Pereira da Silva, conhecido 
como Vaval, funcionário há quase dois anos do Clube. Lamentamos a perda de um excelente profissional 
e desejamos força para esse momento difícil.

REAJUSTE NA MENSALIDADE 
 

19

por dentro do Clube

ETERNO AMIGO VAVAL 25/04/1955                      06/12/2018

 A partir de janeiro de 2019 a taxa mensal do Praia Clube São Francisco passará por um reajuste 
de 10,04% (novo valor: R$442,71), aprovada pelo Conselho Deliberativo, para garantir as manutenções. 
O fundo de reserva será reajustado em 5%, passando para R$22,14. Além disso, haverá uma taxa extra de 
nove parcelas que será destinada especificamente para obras do salão social e das saunas masculinas e 
femininas e o custo será de R$63,68. No entanto, durante a existência da taxa extra, não será cobrando o 
fundo de reserva. Ou seja, de janeiro a setembro a mensalidade que chegará na casa do Sócio Proprietário 
será de R$506,39. De outubro em diante será de R$464,85. Mesmo com o reajuste, se compararmos a 
mensalidade do PCSF com outros grandes clubes de Niterói, estamos dentro da média de preços. Veja 
os preços mensais de outros clubes: Iate Clube Icaraí R$450; Country Club de Niterói R$500; Clube 
Naval Charitas R$432; Iate Clube Brasileiro R$450.



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

DR. PIETRO E  
ANTÔNIO ACETTA FELIPE E ANA LUIZA

LARISSA E CLÁUDIAADOLFO E AMIGOS

20

Quer ver a sua foto aqui? É só nos enviar pelas nossas redes sociais:

(21) 994280304         

dicom@pcsf.org.br@

@praiaclubesf          

@praiaclubesf     

#acaradopraiaclube 
#somostodospraianos

#cantinhodosocio

Cantinho do sóCio



As comemorações ao longo de um ano são tradições 
clássicas do Praia Clube São Francisco. Gostamos de nos 
relacionar com a família praiana, ouvir suas histórias 
e os momentos vividos conosco. Logo no início do ano 
celebramos o Carnaval e o bloquinho infantil. Em seguida 

a Páscoa com muito chocolate e pegadas do Coelhinho. 
Dia das Mães e dos Pais com amor e presentes. O Dia das 

Crianças surge com doces, brincadeiras e diversões no Praia 
Clube e chegando ao finalzinho, o Natal com toda sua energia 

especial e decoração única. O Réveillon finaliza esse ciclo de mais 
um ano com muita esperança de um ótimo recomeço.

FOTOGRAFIAS DO ACERVO 
DO CLUBE

QUER COLABORAR COM A NOSSA 
REVISTA? ENTRE EM 

CONTATO COM A COMUNICAÇÃO: 
DICOM@PCSF.ORG.BR
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O espetáculo infantil de Danielle Fritzen

Mauro Ventura, Sílvio Barsetti, padre João Cláudio e 
Leonardo Bruno

FLINIT recebe escolas de Niterói

 A feira contou também com diversas atividades 
voltadas para o público infantil, como teatrinho, além de 
oficinas de leitura. Michela Rosa da Cândida levou seus filhos 
gêmeos, Lucas e Mariana, de cinco anos, para participar 
de um dos momentos de contação de histórias, “Soube 
da FLINIT através de uma amiga, pelo WhatsApp. E fiquei 
encantada, é uma experiência maravilhosa, de graça e pra 
toda família”, destacou Michela.
 A escritora Helena Lima, autora de livros infantis 
como Bia Sem Pressa e Contos de Encantar o Céu, enfatizou 
a importância da realização de eventos que promovam o 
interesse pela leitura, e observou que “Niterói é uma cidade 
de muitos leitores, de pessoas realmente interessadas na 
leitura. Uma feira como essa tem tudo para ser um sucesso.”

 A procura foi tão grande que acabou gerando uma 
fila de espera, caso algum autor desistisse de participar.  
A escritora Larissa Rumianzett, de 33 anos, viu na FLINIT 
a oportunidade de expor seu  trabalho. “As pessoas têm 
preconceito, acham que autores independentes têm 
menos valor. Niterói tem uma produção literária grande, 
diversificada e faltavam eventos como esse na cidade”, 
enfatizou a escritora.

 A iniciativa de criar o evento surgiu a 
partir da conversa entre o autor de nove livros e 
proprietário da Editora Itapuca, Celso Possas Junior, 
e sua filha, Juliana. Inconformados por Niterói não 
ter uma feira literária, resolveram chamar, através 
das redes sociais, escritores independentes que 
gostariam de expor suas obras. Em quatro meses, o 
que era apenas uma vontade, acabou se tornando 
realidade. “Tudo isso também graças ao apoio e 
à infraestrutura oferecida pelo Praia Clube São 
Francisco”, afirmou Celso.

PCSF SEDIA PRIMEIRA FEIRA LITERÁRIA DE NITERÓI
Um evento que promete entrar para o calendário cultural de Niterói. 
Assim foi a primeira edição da FLINIT, realizada entre os dias 30 
de novembro e 02 de dezembro no Praia Clube São Francisco. Já
considerada a maior feira literária do município, a FLINIT reuniu mais de 10 mil pessoas nos três dias de evento 
entre leitores, autores, grupos literários e editoras de Niterói e região, além de convidados especiais, que 
debateram a importância da leitura e da valorização da produção literária local. 

- FLINIT 2018
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No palco da Feira Literária de Niterói ainda teve espaço 
para o debate, em uma conversa descontraída entre 
seus participantes e o público. O painel de abertura “O 
escritor não está só” contou com as presenças de: Marco 
Lucchesi; Waldenir de Bragança, presidente da Academia 
Fluminense de Letras; Márcia Pessanha, presidente 
da Academia Niteroiense de Letras;  e Matilde Conti, 
presidente do Cenáculo Fluminense de História e Letras.
 A segunda rodada de debates teve o tema 
“Livros e Humor”, entre os convidados estavam: Maurício 
Menezes, jornalista da Rádio Tupi e autor do livro “Plantão 
de Notícias”; Alexandre Tavares, jornalista e integrante 
do programa Pop Bola; Marcelo Martinez, autor do 
livro “O guia secreto do SabeTudo” e Bruno Drummond, 
cartunista do Jornal O Globo e autor do livro “Gente Fina”.

Durante o debate, Maurício Menezes revelou causos 
engraçados do cotidiano dos jornais e situações 
irreverentes que fazem parte seu livro (que levou bastante 
tempo para ser publicado). Graças à colaboração de 
amigos e outros jornalistas, Maurício já tem conteúdo 
para cinco livros. Já para Bruno Drummond “o humor faz 
pensar, faz refletir e faz suportar os problemas diários”.

PRODUÇÃO LITERÁRIA DEBATIDA EM PALESTRAS

A ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS E A IMPORTÂNCIA DA INICIATIVA DA SOCIEDADE CIVIL

Alexandre Fontoura e Maurício Menezes                        

Waldenir de Bragança, Matilde Conti, Márcia Pessanha, 
Celso Possas, Marco Luchessi, Juliana Possas e Jordão Pablo

 “O segredo de uma boa biografia”, foi o tema 
do segundo dia de debates, com a participação do 
jornalista Joaquim Ferreira dos Santos (autor das 
biografias de Leila Diniz, Antônio Maria e Zózimo 
Barroso do Amaral);  Chris Fuscaldo (responsável pelas 
obras sobre Legião Urbana e os Mutantes) e Paulo 
César de Araújo (autor do livro Roberto Carlos em 
Detalhes). Eles lembraram da importância da produção 
de biografias no país, que ajuda o leitor conhecer não 
só sobre a vida ou obra de uma personalidade, mas 
contextualiza sobre os costumes à época dos fatos no 
país e no mundo. Paulo César de Araújo ainda revelou 
bastidores do processo movido pelo cantor Roberto 
Carlos contra seu livro e como o mercado editorial se 
transformou no Brasil após essa polêmica.
Já no terceiro dia, a FLINIT contou com a participação 
de Mauro Ventura, Silvio Barsetti e Leonardo Bruno, 
que explicaram os desafios dos livros-reportagem. 
Para o jornalista Luiz André Alzer, mediador dos 
debates, “a FLINIT tem um potencial enorme para se 
consolidar como um evento na cidade, com mais de 
uma edição por ano, até. As pessoas saíram felizes da  
   feira. Isso é o mais importante”.

O presidente da Academia Brasileira de Letras, 
Marco Lucchesi, que participou da abertura da FLINIT 
afirmou que o Brasil de hoje precisa de um trabalho forte, 
firme e positivo, que nasça da sociedade civil e alcance 
em profundidade a mesma sociedade civil. “Portanto, 
uma iniciativa como essa me parece fundamental e fiz 
questão de estar presente”, diz. Nascido no Rio de Janeiro 
(capital), mas morador de Niterói desde os oito anos, o 
imortal tem uma longa ligação afetiva com a cidade. “A 
relação entre livro e incentivo à leitura é o nosso oxigênio.
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Marcelo Martinez dando autógrafos                     Os escritores Thelma Miguel e José Miguel

PRATA DA CASA LANÇA LIVRO DURANTE A FLINIT 

Funcionário há um ano e meio do Praia Clube São Francisco, Ed Paes, de 54 anos,  é compositor, roteirista e viu 
na Flinit a oportunidade de lançar seu livro “Um sonho de glória”, um romance inspirado na vida do escritor Lima 
Barreto. 

Qual foi sua inspiração para o romance?
Sempre fui apaixonado pela vida e obra de Lima Barreto, 
que infelizmente só teve o talento reconhecido após a 
sua morte. Por isso, quis levar a vida dele para os palcos, 
numa peça de teatro. Para isso, pesquisei à fundo sua 
trajetória literária, contada por sua irmã, Evangelina. 

E como a FLINIT possibilitou a publicação do seu 
livro?
Quando soube da Feira Literária e que ela seria 
realizada aqui no PCSF, fiquei com muita vontade de 
ter minha obra publicada, mas ainda assim achava que 
não seria possível. Durante uma conversa com Celso 
Possas, um dos idealizadores da FLINIT e proprietário 
da Editora Itapuca, ele me pediu pra ler o romance, 
gostou e fizemos a parceria, para que enfim, “Um 
sonho de Glória” pudesse ser publicado.

Como surgiu a vontade de escrever o livro “Um sonho 
de glória”?
Como reuni um vasto material de pesquisa que não 
seria utilizado na peça, deixei tudo arquivado por um 
tempo. Mas achava um desperdício manter tudo aquilo 
guardado. Assim como fiquei fascinado pela vida de 
Lima Barreto, achei que o público merecia saber sobre 
um outro lado do autor de obras como Triste Fim de 
Policarpo Quaresma. No entanto não sabia nem por onde 
iniciar. Fiz uma oficina de textos e comecei a escrever o 
romance. Mas não tinha pretensão de publicar, porque 
sei como é difícil de conseguir uma editora que aposte 
em escritores independentes.

Para você, então, a FLINIT começou com o pé direito?
Sem dúvida. Não só por conta da oportunidade que 
tive, mas mostrou a necessidade que os escritores da 
cidade tinham em divulgar seu trabalho. O público 
niteroiense também pôde conhecer a diversidade da 
produção literária da cidade. A FLINIT, realmente, tem 
tudo para ser um sucesso.

Ed Paes com sua esposa, Cláudia Vidal
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GASTRONOMIA, SARAUS E SESSÃO DE AUTÓGRAFOS NUM SÓ LUGAR

 Além dos debates, o público ainda pôde ter os seus 
livros autografados por seus escritores favoritos. Foram 
mais de 40 sessões de autógrafos, com lançamentos 
exclusivos durante a FLINIT. De noite, houve também 
saraus literários, que contaram com a participação do 
grupo de leitura Corujão da Poesia.
A gastronomia teve espaço reservado na FLINIT na 
Varanda Gourmet, onde expositores e visitantes puderam 
aproveitar para fazer suas refeições e ainda desfrutar de 
uma das vistas mais bonitas da Baía de Guanabara.
 Segundo o presidente do Praia Clube São 
Francisco, Henrique Miranda, “foi uma honra poder sediar 
um evento tão importante para a cultura niteroiense”. 
Ele ainda destacou que a FLINIT poderá contar com a 
infraestrutura do Clube em suas próximas edições. Estande ‘Lago de Histórias’

Autoras Paula Vinagre e Neuza Feijó

Ana Paula Torquato e seu livro “O Ter e o Ser”

Celso Possas, Henrique Miranda e Marco Lucchesi

A autora Maria Aparecida R. Lacerda e seu esposo
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 No dia 17 de agosto, The Fevers brilhou no palco do Praia Clube. A 
banda que tem 53 anos de estrada cantou seus maiores sucessos e animou 
a audiência com “Mar de Rosa”, “Hey Girl”, “Agora Eu Sei”, “Cândida”, entre 
muitas outras. O público voltou aos anos 60 e 70 com as canções e curtiu 
bastante também ao som do DJ Flávio Wave, da JB FM. Mais um evento 
flashback realizado com sucesso!

MUITO SOM COM A BANDA SOSSEGO 
 Em 17 de setembro, a carioca Banda 
Sossego apresentou um repertório especial 
com os maiores sucessos de Tim Maia. O público 
pôde curtir “Gostava Tanto de Você”, “Azul Da 
Cor Do Mar”, “O Descobridor dos Sete Mares” e 
outros sucessos de um dos maiores cantores de 
MPB da história brasileira. Contamos também 
com a participação do DJ Flávio Wave, da JB FM, 
em um evento flashback. Só sucesso!

Fotos: Carlos Papacena

28

SOCIAL



SOCIAL

25

MUITO SOM COM A BANDA SOSSEGO 
 O grupo italiano Double You, um dos maiores do 
eurodance nos anos 90, esteve no palco do Praia Clube 
São Francisco no dia 19 de outubro. O show animou 
o público praiano e trouxe grandes sucessos como 
“Please Don’t Go”, “She’s Beautiful”, “We All Need Love”, 
“Who’s Fooling Who?”. O DJ Flávio Wave da rádio JB FM 
também esteve presente animando a todos.

Fotos: Carlos Papacena
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O dia 22 de setembro foi marcado por 
muito pop rock retrô com a Banda Bloody 
Mary. O repertório contou com músicas 
de Elvis Presley, Ray Charles, Beatles e 
até as pops com Katy Perry e Lady Gaga. 
A banda, que também possui o figurino 
vintage, distribuiu brindes e animou 
bastante o público de diferentes idades. 
O evento teve a participação do DJ Jorjão.

BAILE DA

Fotos: Izabelle Coutinho
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 A 2ª Feijoada Society aconteceu 
no dia 22 de setembro, um sábado 
com muito sol e música com o grupo 
Sacode Samba Show. Foram cinco 
horas de evento com tudo incluído. 
Open bar liberado com caipivodkas, 
cervejas, refrigerantes e sucos, além 
da camiseta de brinde para todos que 
compareceram. 

A 7ª edição da Feijoada 
Beneficente aconteceu no 
dia 25 de agosto. Junto 
a feijoada tradicional, 
tivemos a opção vegana, 
muitos doces, sorteios 
e brindes! A boa música 
ficou por conta da Gabriela 
Rafael e do Grupo Boa 
Ideia. Além da diversão 
que foi proporcionada 
pelo evento, a renda 
será revertida para a 
festa de Natal do projeto 
“Sempre Criança” que 
ajuda jovens em situação 
de vulnerabilidade em 
Niterói e redondezas.

Fotos: Kezia Santana

SOCIAL

Fotos: Helena Dias e
Marizeth Minucci
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DIA DAS CRIANÇAS

 A comemoração do dia das crianças foi um sucesso! Aconteceu em 21 de outubro e teve muitas 
atividades para os pequenos, como: campeonato de pesca, teatrinho com personagens vivos, brinquedos 
infláveis e muito mais. O dia terminou com um divertido festival de pipa, além dos deliciosos lanchinhos que 
a garotada adora: cachorro quente, picolé, algodão-doce e bastante bolo! Foi um dia muito animado para o 
Praia Clube São Francisco e para todas as famílias. Esperamos ansiosamente pela próxima comemoração!

Fotos: Julia Bloomfield
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RockweenRockween
 Nosso primeiro Halloween comemorado  
com muito rock’n’roll, o Rockween, foi realizado 
no dia 27 de outubro. Participaram as bandas 
Bezzouros e The Badcops cantando os maiores 
sucessos dos Beatles, The Police e Pink Floyd. 
As maquiagens arrepiantes foram feitas por 
profissionais especializados. 

Fotos: Tom Souza
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 O palco do Praia Clube recebeu, no dia 23 de novembro, a Big Band Tupy 
Orquestra e Coral. A banda, que tem 28 anos de estrada, conta com 23 músicos e 
cantores. Na apresentação, o grupo tocou grandes sucessos do Roberto Carlos, 
Vinicius de Moraes, Michael Bublé, Bee Gees, entre outros. O público praiano 
curtiu muito o show sob regência do maestro Bruno Rodrigues. 

36
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 Dezembro começou com a palestra 
“Empreendedor, no que você acredita? Crenças, 
comportamentos, e estratégias para o sucesso” do Dr. 
Alexandre Prado. O palestrante já escreveu oito livros, e 
trabalha com administração financeira. Todo o público 
presente no auditório Onofre Bogado do Praia Clube 
São Francisco gostou e se divertiu muito com a palestra.

SE VOCÊ PODE SONHAR,
VOCÊ PODE REALIZAR

FORA DAS ÁGUAS

 Na terça-feira, 4 de dezembro, tivemos 
no auditório uma palestra sobre investimentos e 
perspectivas para 2019 patrocinada pela ALVO, 
escritório de assessoria de investimentos filiada a XP 
localizada em Charitas. No evento, o gestor de fundos de 
investimentos, Eduardo Moreira, traçou um diagnóstico 
da situação política e econômica do Brasil e do mundo. 
Além disso, o palestrante falou sobre as perspectivas 
para 2019 e como lucrar com investimentos mais 
inteligentes.

 Para encerrar o ano, os piscineiros e sauneiros do turno 
da manhã realizaram a primeira confraternização de fim de 
ano! A comemoração foi realizada por Edson de Carvalho e 
Elmo Jasbick e contou com um mega churrasco com cerveja 
e samba. A boa música ficou por conta de Celso Harduin. O 
diretor de sauna, Eraldo, foi homenageado por Edson e Elmo 
pela sua dedicação ao espaço. Ótima maneira de terminar 
mais um ciclo!
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HO HO HO, 
O PAPAI NOEL CHEGOU!

38

 O Papai Noel aterrissou no Praia Clube São Francisco no domingo, 9 de dezembro. A criançada 
estava ansiosa pela chegada do Bom Velhinho que estava acompanhado de uma orquestra natalina.   
Os pequenos receberam seus presentes que vieram diretamente do Polo Norte pelas mãos do Papai 
Noel com direito a muitas fotos. A diversão continuou com o futebol de sabão, pula-carniça e brinquedos 
infláveis! Ho-ho-ho!
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BONS VENTOS E DIVERSÃO

PREMIAÇÃO TERMINOU 
COM CHURRASCO

 O tempo e o mar colaboraram para a Copa 
Flotilha Bagual! O evento do Praia Clube São 
Francisco em parceria com o Projeto Grael aconteceu 
no dia 16 de setembro. As regatas foram disputadas 
na enseada de Jurujuba e Saco de São Francisco, 
em Niterói. Os vencedores da categoria estreantes 
foram: Thiago Guarishi, 1º lugar; Eduardo Peres, 
2º lugar e Sofia Berardo, 3º lugar. Já na categoria 
veteranos, os vencedores foram: Nina Borgers, 1º 
lugar; Pedro Leal, 2º lugar e Julia Carreirão, 3º lugar. 
Parabéns, pessoal!

 Mesmo com o tempo nublado, no sábado, 24 
de novembro, a regata Grand Prix Jacques Cousteau 
2018 foi um sucesso! O evento teve início pouco após 
das 13h e foram disputadas as categorias Velamar 
22 e Ranger 22. Para comemorar a última regata do 
ano do Clube, os participantes fizeram um churrasco 
de confraternização ao fim do dia. Na categoria 
Velamar 22 o 1º lugar do pódio foi para o barco Baruk, 
comandado pelo capitão Plinio Cabral; Em 2º, o barco 
Rocas (Claudio Camerini) e em 3º para o barco Salina 
(Pedro Rocha). Já na categoria Ranger 22, o 1º lugar foi 
para barco Vagal, comandado por Roberto Blackman; 
Em 2º Les Must (Jean Claude Schotte) e em 3º o barco 
Petisso por Edgar Pohlmann.

40
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CAMPEÕES DO MAR
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 Os vencedores da regata de 60 anos do 
Praia Clube São Francisco foram premiados no 
dia 25 de agosto no espaço boate em clima de 
muita comemoração. Foram distribuidos 24 
troféus e 56 medalhas entre os vencedores. O 
veleiro Vagal ficou em 1º lugar na classe Ranger 
22. Em 2º lugar na classe Bico de Proa B; o veleiro 
Chame. Em 3º o Tuiú Rio com o bronze na classe 
Bico de Proa A. A Escola de Vela do Praia Clube 
Sâo Francisco também conquistou o bronze na 
classe Dingue com o veleiro Lode Runner.
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CAMPEONATO INTERCLUBES
 Em celebração dos 60 anos do Praia Clube São 
Francisco, realizamos no dia 27 de outubro o Torneio 
Interclubes. O evento foi feito em colaboração com 
os demais clubes parceiros de Niterói e aconteceu 
no salão de jogos do PCSF com um delicioso café da 
manhã. Foram nove modalidades entre baralho e 
xadrez. Os campeões do carteado foram: Ieda e Juliana 
(Clube Português) em 1º lugar; Heraldo Vilares (PCSF) 
em 2º, e Heloisa Raimundo e Natia Maria Campos 
(PCSF) em 3º lugar. 
 Já no xadrez o 1º lugar ficou com a dupla Jorge 
Alves e André Reale (Clube Português). Em 2º Augusto 
Castanhede e Iuri Castanhede (Clube Naval). E em 3º 
lugar Andrey Czertok (PCSF) e Gabriel Marcos (Clube 
Português). Parabéns a todos! 
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 A equipe de bocha do Praia Clube venceu 
novamente o Campeonato do Estado. No dia 4 de 
novembro, os experientes jogadores trouxeram o 
troféu para o Clube mais uma vez e agora somos 
bicampeões!  De novo, a equipe da bocha honrando 
o nome do PCSF. Parabéns, pessoal!

O PRAIA CLUBE É 
BICAMPEÃO
DE BOCHA!

PELADA ENTRE AMIGOS
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O aniversário do condomínio Novo Leblon foi 
marcado por um torneio de bocha no dia 25 
de novembro. Os sócios Paulinho e Giovanni 
ficaram em 2º lugar na competição. O Praia 
Clube São Francisco deseja parabéns em nome 
de todos.

 O Torneio da Amizade de futebol 
master foi realizado dia 10 de novembro 
aqui no Praia Clube São Francisco. 
Os times participantes foram: PCSF, 
Apamaia, Clube AABB e Maxtubara. 
No jogo final o PCSF derrotou o time 
Apamaia por 3x2 e se consagrou 
campeão. Parabéns ao time do PCSF e 
ao diretor do futebol, Nilson Porfiro.

PELADA ENTRE AMIGOS

TRAZENDO A PRATA PRA CASA
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AULA DE VELAAAAAAA

 O belo dia ensolarado de 25 de novembro ajudou 
a pesca esportiva a ser ainda melhor. Os sócios foram 
convidados para esse momento de recreação que aconteceu 
na orla do Praia Clube São Francisco na manhã de um 
domingo. O Clube disponibilizou varas de pescar para todos. 
O maior peixe foi fisgado pela “Equipe do Jubscleuso”. Em 
quantidade, o 1º lugar foi para “Ai Titia” com 10 peixes; O 2º 
para “Peixe” com 7 peixes e o 3º ficou empatado entre “John 
Cena” e “B;ED” com 6 peixes cada.

A primeira aula da escola de vela aconteceu no dia 
1º de dezembro e teve muita diversão. Os pequenos 
deram início ao aprendizado da classe Optimist com 
o professor Ricardo Ramos. A escola de vela gratuita 
acontecerá nas férias e terá um total de 10 aulas.

COMEÇANDO BEM

PESCANDO DIVERSÃO
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AULA DE VELAAAAAAA

PESCANDO DIVERSÃO

CAMPEONATO DE SINUCA DA ACN
O Praia Clube São Francisco recebeu em dezembro o Campeonato Interclubes de Sinuca da ACN - Associação de 
Clubes de Niterói. O torneio foi dividido em três dias e sua final aconteceu na quinta-feira, 13 de dezembro. O ven-
cedor foi Julio César do Clube Central; Em 2º Ronaldo também do Clube Central e, representando o PCSF, Belizario 
em 3º lugar. Parabéns!
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