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Queridos Praianos(as),
#com_a_palavra

Paulo 
Henrique 
Cerchiari
 P r e s i d e n t e  d o 
 P r a i a  C l u b e  S ã o 
 F r a n c i s c o 

Os últimos tempos que passamos e ainda estamos passando foram 
bastante desafiadores e exigiram de nós muita calma, cuidado extra 
e paciência. Felizmente, o momento mais grave da pandemia parece 

ter passado sem deixar saudades. Nosso Clube ficou mais de 100 dias fechados 
em 2020 e algumas semanas em 2021, seguindo os decretos das autoridades 
competentes, no intuito de conter a propagação do novo coronavírus. 

A reabertura do Praia Clube se deu de forma gradual, em várias etapas, seguindo 
os protocolos sanitários como você, associado(a) acompanhou por nossas redes 
sociais, mala direta e lista de transmissão de whatsapp. Aliás, as novas formas de 
comunicação foram essenciais para manter o associado bem informado sobre o 
Praia Clube, inclusive sobre os descontos que pudemos dar durante alguns meses.

Nesta retomada das atividades mais próximas ao normal, preciso agradecer 
a todos os envolvidos, principalmente ao quadro social, pela compreensão 
e carinho que tiveram conosco durante a pior turbulência. Aos nossos 
colaboradores, que em grande maioria continuaram a trabalhar presencialmente 
nas nossas instalações para garantir a melhor manutenção e conservação 
desse espaço abençoado que é a extensão de nossas casas. Eles também foram 
responsáveis pelos atendimentos e esclarecimentos e muitas respostas não 
tínhamos naquele momento.

Preciso agradecer ao Conselho Deliberativo pela parceria e apoio nas tomadas de 
decisões. É de extrema importância que esse diálogo aberto, rápido e eficiente 
permaneça saudável para que nosso Clube continue prosperando e enfrentando 
quaisquer desafios que venham a aparecer. Estendo o agradecimento também à 
Diretoria Executiva, que precisou se readaptar à nova realidade, encontrar novas 
formas de realizar o melhor trabalho possível de maneira que nunca havíamos 
feito. E tudo foi realizado com muita garra, carinho, inovação e o amor de sempre.

Por último, e não menos importante, agradeço a minha família, que me apoia 
integralmente e me estimula a realizar o melhor trabalho para nosso Praia Clube. 
O apoio e estímulo deles foi essencial para enfrentar os desafios que vieram e 
para os que virão. 

Lamento as perdas e momentos difíceis que passamos. Essa pandemia levou 
Praianos queridos que serão lembrados por nós nos bons momentos que 
passamos juntos. E fica, agora, uma sensação de que devemos valorizar o que 
temos de mais precioso: o tempo com as pessoas que realmente importam para 
nós. E se pudermos passar esses momentos no Praia Clube, tenho certeza que 
serão ainda mais especiais!

Forte abraço a todos!
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A área de bar e restaurante passou por uma 
importante reforma em sua rede elétrica. O ambiente, 
que conta com bar, cozinha, self-service, varanda, sala 
de sinuca e câmara frigorífica, vinha sofrendo com a 
sobrecarga e o risco de curto-circuito. Foi realizada 
subistituição da fiação e a montagem dos quadros de 
disjuntores, tornando o ambiente mais seguro para 
colaboradores e associados.

Novo quadro de luz

O nosso sócio José Carneiro 
Romeiro segue a tradição de reunir 
os seus os amigos para um almoço 
seguido de um carteado em nosso 
Palácio de Cristal sempre no último 
sábado de cada mês. 

Confraternização

O Praia Clube São Francisco 
parabeniza a nadadora 
Nina Borges Bitencourt 
e sua técnica Marcia 
Neves, que participaram 
do Campeonato Sudeste 
Petiz de Natação, realizado 
no Rio de Janeiro, entre 
os dias 19 e 21 de agosto. 
Nina disputou 10 provas 
e conquistou 10 pódios, 
sendo 4 ouros nas 
modalidades 50m Livre, 
100m Medley, 50m Peito e 
100m Peito. Parabéns pelas 
conquistas!

Natação

O bar e restaurante do Praia Clube São 
Francisco agora conta com uma câmara 
frigorifica para melhor armazenamento dos 
alimentos. O espaço, localizado no subsolo 
do restaurante, possui a capacidade de 
armazenar cerca de 30 mil litros de produtos e 
proporcionou o desligamento de sete aparelhos 
de freezer, trazendo mais economia de energia.

Câmara frigorífica

#rapidinhas_do_presidente 

ANTES

DEPOIS
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Com a construção da nova câmara frigorifica, a antiga 
sala de jogos juvenil mudou de local e passou por 
uma revitalização. A nova sala está instalada no prédio 
do salão social onde antes funcionou a academia. No 
local, tem ping-pong, totó, hóquei de mesa, sinuca e 
um vídeo-game, com jogos modernos e que atrai uma 
garotada aos fins de semana.

Nova sala de jogos

O Praia Clube São Francisco foi o local 
escolhido para a realização de um debate 
com os candidatos a prefeito de Niterói, no 
dia 3 de novembro de 2020. Sete dos nove 
candidatos a prefeito de Niterói participaram 
do debate promovido pela Associação de 
Clubes de Niterói (ACN) com o apoio do 
jornal TODA PALAVRA. Allan Lyra (PTC), Deuler 
da Rocha (PSL), Felipe Peixoto (PSD), Flávio 
Serafini (PSOL), Juliana Benício (NOVO), 
Renata Esteves (PMB) e Tuninho Fares (DC) 
estiveram presentes no encontro realizado 
no salão social do Praia Clube de Niterói. 
Axel Grael (PDT) e Sérgio Perdigão (PSTU) não 
compareceram. O debate foi moderado pelo 
jornalista Luiz Augusto Erthal, editor-chefe do 
TODA PALAVRA.

Eleições 2020

#rapidinhas_do_presidente 

Em março, nossa orla recebeu como visitante uma 
tartaruga marinha com a pata mutilada por linha de pesca 

e foi prontamente ajudada por nossos colaboradores do 
setor náutico.  Encontrada ferida na rampa dos barcos, a 

tartaruga ainda trazia linha de pesca em seu corpo, que foi 
retirada após a chegada do serviço da Guarda Ambiental 
que constatou que a tartaruga precisava ser levada para 
o Centro de Reabilitação e pediu o resgate aos policiais 

militares da Unidade de Policiamento Ambiental. Após o 
primeiro atendimento, a tartaruga foi levada para o  Projeto 
de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos e depois de 

recuperar-se, foi devolvida ao mar.

Tartaruga
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Amigo(a) associado(a),
#com_a_palavra

Alexandre 
Fontoura 
Costa
 D i r e t o r  d e 
 C o m u n i c a ç ã o 

Depois de mais de um ano sem revista impressa, 
aqui estamos nós de novo. Os tempos de reclusão 
imposta por causa da pandemia foram desafiadores 

para todos e para o Clube não foi diferente. Durante o 
tempo que ficamos de portas fechadas para o associado 
por determinação das autoridades, o trabalho da Diretoria 
de Comunicação não parou. Pelo contrário, a maioria das 
demandas dos sócios vinham através de todos os meios 
digitais: email, Whatsapp, Instagram e Facebook..

Além da possibilidade de colocar as manutenções mais 
delicadas em dia, que você acompanha nesta edição, vale 
destacar pontos importantes e interessantes que foram 
positivos para os Praianos.

O Clube virou uma opção segura para o desconfinamento. 
Mostramos que o Praia Clube é uma excelente opção 
de lazer e, agora, com todos os protocolos sanitários 
necessários, com toda comodidade e do lado de casa. 
Prova disso é a quase extinção de títulos à venda e, 
quando aparece algum, está bastante valorizado. Estamos 
falando do seu patrimônio, Praiano!

Para isso, precisamos fazer horários diferentes de entrada 
e saída, protocolos de higienização e distanciamento 
e comunicação visual. Vale ressaltar a adaptação e 
readaptação da administração incansável e o empenho 
dos demais diretores… tudo isso com a compreensão 
e apoio dos associados e dos colaboradores. Ainda 
não sabemos quando a vida vai se aproximar do que 
era antes da pandemia, mas podemos deixá-la melhor, 
valorizando a vida, as pessoas e os detalhes.

E se a comunicação do clube puder fazer mais por 
você, associado, não deixe de nos procurar com suas 
ideias através dos nossos canais, incluindo nosso site e 
aplicativo exclusivo.

Saúde!!
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Caro(a) praiano(a),
#com_a_palavra

Após tempos difíceis de isolamento social, 
finalmente parece que estamos retornando 
às nossas atividades e é com grande 

alegria que me dirijo a todos vocês com o objetivo 
de compartilhar um pouquinho a minha alegria 
de participar da história de um clube formado por 
pessoas diferenciadas, que tornam o Praia Clube São 
Francisco um dos melhores clubes do Estado do Rio 
de Janeiro.

Primeiramente, entendo ser de extrema importância 
agradecer a todo o quadro social que acreditou e 
apoiou a Diretoria Executiva durante todo o período 
da pandemia, mantendo-se firme, mesmo com toda 
a dificuldade vivida, prestigiando o nosso Praia Clube 
São Francisco.

Quero agradecer também a todos os funcionários 
que, apesar da pandemia trabalharam arduamente 
para manter e corrigir problemas identificados, que 
poderiam prejudicar o nosso patrimônio.

Quero agradecer a todos Diretores que, ainda que 
trabalhando em home office, não deixaram de lado 
suas responsabilidades para com o Clube.

Quero agradecer a todos os Conselheiros, que também 
deram sua contribuição nesse momento ímpar na vida 
de todos nós, avaliando, debatendo e deliberando sobre 
as demandas emergenciais da Diretoria Executiva.

Quero também agradecer ao meu grande amigo 
e irmão, Paulo Henrique Cerchiari (o Piu), nosso 
Presidente da Diretoria Executiva, pelo seu empenho 
e dedicação durante todo esse tempo, na gestão das 
finanças e principalmente na gestão do Clube durante 
um momento jamais experimentado por nenhum dos 
grandes Presidentes que tivemos ao longo dos 63 
anos de história do nosso Praia Clube São Francisco.

Finalizados todos os justos agradecimentos, quero 
deixar aqui a minha homenagem de coração para 
todos os amigos que fizeram parte da família Praia 

Magno 
Vinicius 
Gonçalves
 P r e s i d e n t e  d o 
 C o n s e l h o 
 D e l i b e r a t i v o 
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Clube São Francisco, mas que, por 
decisão do Criador, nos deixaram 
nos últimos meses, ao afirmar 
que eles serão sempre lembrados 
por seus feitos na história do 
nosso clube.

Toda grande instituição de 
sucesso é construída ao longo do 
tempo por pessoas que, embora 
com personalidades distintas, 
possuem objetivos comuns. O 
nosso Clube não foge a essa regra 
e por isso é um grande sucesso 
na nossa cidade. Sucesso esse 
que é expresso na alegria e 
felicidade dos seus sócios.

É muito bom ver o Praia Clube 
São Francisco cumprindo suas 
finalidades de socializar e 
promover a prática esportiva. 
Poder ver novamente suas 
dependências frequentadas nos 
finais de semana por familiares 
e amigos que nelas encontram 
momentos de lazer e diversão. 
Poder ver as crianças correndo 
em grupos de um lado para o 
outro, espalhando luz e energia 
para todos aqueles que se 
comprometeram a participar 
assiduamente da gestão do 
Clube, trazendo a certeza de que, 
mesmo quando a caminhada é 
extremamente difícil, o resultado 
alcançado sempre compensará o 
esforço.

Saudações praianas.

De: Magno Vinícius Gonçalves
 Presidente do Conselho Deliberativo

 

Aos Associados

Sirvo-me da presente para apresentar meus sinceros 
comprimentos e dirigir-me à V.Sª para informar que 
no dia 20 de fevereiro de 2020, recebi um abaixo-
assinado assinado por 17 conselheiros, com a 
solicitação de uma reunião extraordinária, com vista 
a avaliar propostas sobre a revisão do Estatuto.

Em razão da melhoria da pandemia do novo 
Coronavirus, COVID-19, esta presidência entendeu ser 
esse o melhor momento para ampliar tal discussão 
e propiciar a todos, a oportunidade de participar e 
contribuir  para esse movimento.

Com base no Inciso XV, do artigo 96 do Estatuto, 
a partir do dia 30 de novembro de 2021, até o 
dia 14 de janeiro de 2022, estaremos recebendo 
propostas ´para reforma do Estatuto, as quais 
deverão ser redigidas com clareza, em termos 
explícitos e concisos, observando o que determina 
o artigo 27º e seus parágrafos do capítulo VII, do 
Regimento Interno, uma vez que as propostas que 
não obedecerem aos nossos textos legais, não serão 
avaliadas.

As propostas deverão ser endereçadas ao Presidente 
do Conselho Deliberativo e protocoladas na 
secretaria do Clube, ou encaminhadas por meio do 
endereço eletrônico estatuto@pcsf.org.br.

Saudações praianas.

Magno Vinicius Gonçalves 
Presidente do Conselho Deliberativo

Carta do conselho 
sobre o estatuto.



#prestação_de_contas 

Passagem 
de bastão
Ao final de cada triênio, 
uma das responsabilidades 
da gestão anterior é passar 
todas as informações sobre 
a saúde financeira para os 
novos diretores.

É através desse diagnóstico nas contas é que 
é possível planejar melhorias, realizar obras 
e desenvolver novos projetos para o Praia 

Clube São Francisco.

As contas do triênio de 2016 até 2019, da gestão 
do ex-presidente Henrique Miranda, foram 
apresentadas e formalizadas em 30 de setembro 
de 2019. Na ocasião, a Gestão 2016-2019 realizou 
a transição dos recursos financeiros com os 
seguintes saldos em conta:

 - Conta movimento R$ 211.956,69 (Duzentos e 
onze mil novecentos e cinquenta e seis  reais e 
sessenta e nove centavos);

 - Conta Fundo de Reserva R$ 630.352,80 
(Seiscentos e trinta mil trezentos e cinquenta e 
dois reais e oitenta centavos);

 - Conta Título R$ 223,57 (Duzentos e vinte e três 
reais e cinquenta e sete centavos).

 - Conta Provisões R$ 624.954,52 (Seiscentos e vinte 
e quatro mil novecentos e cinquenta e quatro 
reais e cinquenta e dois centavos);

 - Caixa da tesouraria + Cheques pré datados  R$ 
25.930,71 (Vinte e cinco mil novecentos e trinta 
reais e setenta e um centavos).

Em decorrência de um processo judicial junto à 
Prefeitura de Niterói originado no ano de 2004 
por conta de um antigo painel de avisos que era 
exposto para a via pública, foi penhorado das 
contas Movimentos, Fundo de Reserva e Provisões 
o valor total de R$ 149.396,11 (Cento e quarenta e 
nove mil trezentos e noventa e seis reais e onze 
centavos), que retornou durante a Gestão 2019-
2021.

Ainda na Gestão 2016-2019 foi contratada uma 
empresa para análise de recuperação de crédito, 
referente a contribuições previdenciárias, onde 
conseguimos uma recuperação de crédito líquido 
de R$ 122.224,21 (cento e vinte e dois mil duzentos 
e vinte e quatro reais e vinte e um centavos) que 
foi recebido na Gestão 2019-2021.

A Gestão 2016-2019 do Praia Clube São Francisco 
encerrou suas atividades deixando saldos 
positivos em suas contas  correntes ( movimento, 
Fundo de Reserva, Titulo, Provisões e Caixa), onde 
a nova gestão, liderada pelo Presidente Paulo 
Henrique Cerchiari poderá realizar os projetos 
de melhorias, benfeitorias e a manutenção do 
nosso Clube - resume Henrique Miranda, agora 
Conselheiro Nato do Conselho Deliberativo. 
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2020
#retrospectiva

O ano de 2020 prometia uma 
intensa e extensa programação 

para os praianos. 

Logo no começo de janeiro a tradicional cerimônia de 
entrega das carteirinhas recebia os novos associados 
que chegavam para se unir a grande família praiana. 

Enquanto isso, as crianças contavam com a nossa tradicional 
colônia de férias com diversas brincadeiras e atividades. 

Para esquentar os tamborins, show da bateria da Estação 
Primeira de Mangueira em nossos salões sociais. No sábado de 
Carnaval, o Bloco Praiano desfilou pela orla de São Francisco, 
debaixo de chuva, sem deixar que o aguaceiro impedisse de 
curtir a folia. Na Amendoeira, foram quatro dias de música ao 
vivo, com programação para todos os estilos musicais, reuniões 
animadas de amigos e famílias. 

O ano de 3 meses
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#retrospectiva

Nossa tradicional matinê infantil lotou o salão social 
durante três dias com famílias que se ressaltavam a 
alegria e segurança de nossa festa. Ninguém queria 
se despedir da alegria da festa, principalmente 
depois que a Unidos da Viradouro, escola de samba 
de Niterói, conquistava o campeonato da Sapucaí e 
estendemos a nossa programação para uma festa de 
encerramento do Carnaval. 

Aí chega março... e a Organização Mundial da Saúde 
decretava que o coronavírus, que se alastrava pelo 
mundo, já era uma pandemia. No dia 16 de março, 
por precaução e atendendo as medidas sanitárias 
da Prefeitura de Niterói, o Praia Clube São Francisco 
fechou as suas portas. 

Foram 120 dias sem contato direto com nossos 
associados. Um período de muitas preocupações com 
saúde, distanciamento físico, imprevistos e o futuro, 
mas que, com muita cautela, dedicação e os devidos 
cuidados permitiram que reencontrássemos a família 
praiana na nossa reabertura. Um novo período, com 
novas medidas, mas com o mesmo carinho pelo Praia 
Clube São Francisco. 
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#dinheiro 

Saúde financeira 
do PCSF na 
pandemia
O maior desafio que o 
PCSF enfrentou durante 
a pandemia foi manter o 
clube sempre pronto para o 
retorno de suas atividades.

Após o primeiro impacto da suspenção das 
atividades propostas pela Prefeitura de 
Niterói para conter o novo coronavírus, o 

Praia Clube São Francisco precisou se organizar 
para a nova realidade. As portas ficariam fechadas, 
mas quais seriam os impactos no funcionamento e 
operações do Clube?

No primeiro momento, com a prorrogação das 
medidas de isolamento social por mais de 15 dias, 
foram antecipadas as férias dos funcionários e, em 
seguida, ainda em abril de 2020, o governo federal 
através da Medida Provisória 936, instituiu o 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda em que os salários dos funcionários 
poderiam ser reduzidos em 25; 50 ou 75%, desde 
que a empresa, em contrapartida, mantivessem os 
empregados que fizessem parte do programa no 
emprego, o que em alguns casos se prorrogou até 
dezembro de 2020. 

A Prefeitura de Niterói também possibilitou, 
através do programa Empresa Cidadã, que até 
nove funcionários fossem assistidos com o 
pagamento de um salário mínimo, desde que o 
emprego fosse mantido por 120 dias, prazo do 
programa. 

Conseguimos negociar 
contratos com 
fornecedores de maneira 
que eles continuassem 
operando e não 
comprometessem as 
finanças do clube durante 
todo o período, o que 
permitiu reduzir o valor 
das mensalidades até o 
momento que reabrimos 
e retomamos as nossas 
atividades 
Ronald Vieira - Diretor administrativo
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#sem_disperdício

Rede hídrica 
passou por 
obras

Com a paralisação do funcionamento do 
clube em função da pandemia, em março 
de 2020, o Praia Clube São Francisco 

conseguiu identificar, logo no primeiro mês de 
paralisação, um grande vazamento em nossa 
rede de água. Apesar das atividades paralisadas, 
a conta de água não reduzia proporcionalmente. 

Para solucionar o problema foi contratada uma 
empresa especializada, que através de um exame 
minucioso através de câmeras que percorreram 
nossos encanamentos, detectou três pontos de 
rupturas na rede. A coluna da recepção do Salão 
de Festa, os porões do bloco conhecido como 
“Castelo” onde localizam-se oficinas e box do 
vestiário masculino próximo a piscina. 

Além das obras de reparo, que contaram com a 
troca de tubulações, a impermeabilização das 
caixas de água e a limpeza das três cisternas 
que abastecem o Praia Clube também foram 
realizadas. Ao final, no comparativo dos períodos 
de alto consumo, como dezembro de 2019 e 
dezembro de 2020 foi possível perceber uma 
redução de cerca de 50% no volume de água 
registrado pela companhia.

Durante a quarentena, os reparos no Praia Clube 
São Francisco não cessaram, tudo para que no 
momento apropriado os associados encontrassem 
ainda mais conforto em nosso espaço. 

Obra emergencial trouxe 
economia nas finanças
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Obras de 
reparo 
realizadas 
durante a 
pandemia
Infelizmente, os associados não 

puderam estar no clube por 
determinação do governo e prefeitura 

por causa da pandemia. Mas saiba você, 
Praiano, que não paramos. Usamos esse 
tempo para acelerar nossa manutenção 
para que você encontrasse um clube ainda 
mais bonito e cuidado. 

#obras 



#obras 
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#obras 
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Confira as obras e 
melhorias realizadas 
de 2020 a 2021

Troca de telhas do 
prédio administrativo e a 
impermeabilização das calhas do 
telhado da secretaria;

Instalação de novo portão, 
de alumínio e automático no 
estacionamento;

Colocação de tachões para proteção 
do trilho guia do novo portão;

Remarcação das vagas de 
estacionamento; 

Cercamento para proteção do 
sistema elétrico do painel de Led;

Tratamento da pintura das quadras. 
Foi feita a raspagem de toda a 
pintura antiga para aplicação de 
uma pintura especial;

Nova pintura e revitalização de 
brinquedos da área infantil;

Tratamento na madeira, raspagem 
e aplicação de um novo verniz no 
bangalô, além de aplicação de 
verniz em demais áreas;

Revitalização da pista para 
cadeirantes;

- Tratamento e reparo de todos os 
cercados das quadras esportivas;

- Implementação do novo sistema 
de câmeras dividido em 3 fases 
(ainda em execução);  

- Obras na churrasqueira 3; 

- Obra do auditório;

-Solo de orla, afundamento;

- Recuperação de cais;

- Novo mobiliário.

#obras 
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Desde a fundação do Praia 
Clube São Francisco, as mulheres 
sempre trouxeram sua garra 
e alegria para agregarem ao 
espírito da família praiana, desde 
da histórica barraca doada por 
Zilda Aragão, até nossa gerente, 
Cláudia Leonel. 

Abrimos esse espaço para que as praianas deixem 
registradas suas lembranças e observações sobre o 
Praia Clube São Francisco e iniciamos essa página 

com Paloma Cerchiari, a “primeira-dama praiana”, que 
frequenta nossas dependências há 23 anos.

  Você lembra da primeira vez que esteve no Praia Clube?

A primeira vez que estive no Clube, em 98, ainda estava 
namorando o Piu, que já era sócio desde criança. Vim com 
ele passar o fim de semana, e lembro que fiquei encantada 
com a infraestrutura. Nos casamos e moramos em Cabo Frio, 
onde tenho familiares e tivemos nossos primeiros filhos. 
Anos depois, em 2005, retornamos pra Niterói, e a primeira 
coisa que fizemos foi adquirir um título do Clube.

  De lá para cá são muitas histórias e lembranças. Quais as 
principais? E os filhos, o que eles mais curtem?

Nossos meninos sempre amaram o Clube e participavam de 
todos os eventos, colônias e escolinha de futebol. Ganharam 
muitos campeonatos, inclusive o nosso primogênito, Victor 

As mulheres 
no PCSF

#primeira_dama

Reveillon 2019

2010 - Comemoração da vitória do 
PCSF no Campeonato Nacional de 
Fut7 em Critiba
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aos 10 anos de idade, foi visto por um olheiro e saiu do Praia Clube 
diretamente para as categorias de base do Fluminense.

  Como é criar os filhos neste ambiente?

O Praia Clube é um lugar maravilhoso! Lindo, seguro, que oferece 
todo conforto e opções variadas de lazer e atividades físicas. Criei 
nossos primeiros filhos aqui, que por sinal frequentam até hoje, e 
agora com a pequena não será diferente! Mesmo com 1 ano e 10 
meses de idade, quando a gente fala que vai ao Clube ela abre um 
sorrisão. Recomendo esse lugar a amigas com filhos de todas as 
idades, pois tem diversão pra família toda.

  Quais as suas atividades preferidas no Clube?

Sempre amei as festas. Desde o aniversário do Clube até as 
tradicionais, como Carnaval, festas juninas, o Coquetel das Praianas, 
etc. Senti muito falta, mas foi necessário para um bem maior essa 
pausa, que aos poucos está retornando. Também é muito gostoso 
desfrutar da brisa da orla, da música ao vivo aos domingos na 
Amendoeira ou simplesmente curtir uma piscina com as amigas.

  E como é ser a primeira-dama?

Não fez muita diferença, pois sempre recebemos muito carinho da 
maioria dos sócios, que acabaram se tornando amigos. Só passei a 
conhecer mais gente e perdi um pouco da atenção do marido, que 
agora praticamente mora no clube! Mas nós amamos esse lugar e 
não deixa de ser gratificante.

2014 - Dia das mães

Amigos que deixarão saudades: 
Poline Rios e Jair Marinho

Carnaval Praiano

Com Fernanda Abreu no 
show do aniversário de 
61 anos do PCSF

Aniversários do Clube

Primeira vez da Maria Pia no Clube, 
durante a pandemia, recebendo o carinho 
dos funcionários
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Uma celebração discreta e significativa para 
comemorar os 62 anos de fundação do Clube. Assim 
podemos definir o que foi a manhã do domingo, 12 de 
julho de 2020, quando a cerimônia de hasteamento 
da bandeira contou apenas com a presença de alguns 
diretores e conselheiros. 

Praia Clube 
completa 62 
anos em meio 
a pandemia

#bodas_de_telurita
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Na ocasião, o Praia Clube aproveitou 
também para testar os protocolos 
sanitários vigentes na época, como 

aferição de temperatura e aplicação de álcool em 
gel na entrada de cada associado. Era a primeira 
vez que o clube receberia pessoas antes da 
reabertura autorizada pela Prefeitura de Niterói. 

A rápida cerimônia foi conduzida pelo presidente 
do Conselho Deliberativo, Magno Vinicius e pelo 
presidente Paulo Henrique Cerchiari, contando 
com o hasteamento da bandeira e a execução do 
hino do Praia Clube São Francisco. Em seguida, 
foi dada a oportunidade para que diretores e 
conselheiros pudessem registrar suas impressões 
após o longo período em que o Praia Clube ficou 
fechado aos associados. 

- O nosso presidente Piu foi a pessoa certa, na 
hora certa, para conduzir o Praia Clube durante 
a pandemia. Poucas pessoas seriam capazes de 
lidar tão bem com este momento- lembrou o vice-
presidente do conselho deliberativo, Ari Bastos.

Ao final da solenidade, Piu resumiu como 
positivo o evento. 

- O encontro do aniversário foi uma 
oportunidade de mostrar como seria o 
funcionamento com o público, com aferição 
de temperatura na entrada, pontos com totens 
de álcool em gel, demarcação de lugares com 
distanciamento apropriado e ampla comunicação 
nos setores, afinal, a saúde de sócios e 
funcionários é a nossa prioridade – destacou. 

#bodas_de_telurita
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#notas_praianas

No último dia 21 de outubro, 
o Praia Clube São Francisco 
realizou a primeira edição do 
Bacalhau Praiano. A iniciativa 
dos diretores Belisário Macedo 
(diretor de Esportes de Quadra 
e Salão) e Jonatas Pereira 
(diretor de Marketing) reuniu 
associados e convidados para 
curtirem um almoço regado 
por vinhos e um típico lombo 
de bacalhau. A cantora Ella Z 
foi a responsável pela música, 
tocando MPB acompanhada 
por violão.

Em setembro, tivemos mais
uma edição do Interclube de
Sinuca com a participação
de associados do Praia Clube
São Francisco, Clube Central,
Rio Cricket e AABB. Durante
cinco dias, os jogadores
confraternizaram em nosso
salão de jogos e disputaram
tacada a tacada, tendo
espaço também para 
confraternização, com
churrasco para comemorar o 
aniversário do diretor Belisário. 
O resultado foi Marcinho, da 
AABB; como primeiro colocado, 
Belisário, do PCSF; como 
segundo e Marcelo Henriques, 
do Clube Central, em terceiro.

Bacalhau
Interclube de 
Sinuca

Nossos associados Alexandre 
Accioly e Adriana Figueiras 
sagraram-se campeões 
estaduais na categoria duplas 
mista acima de 50 anos na 
2ª etapa do Campeonato 
Estadual de Canoa Polinésia, 
realizado em Angra dos Reis. A 
dupla percorreu 16 quilômetros 
em um percurso montado na 
Praia do Anil em 49 minutos 
e 33 segundos. Parabéns aos 
praianos!  

Canoa Havaiana
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#notas_praianas

Como nos anos anteriores, 
no inverno de 2021 o 
Praia Clube São Francisco 
promoveu a sua Campanha 
do Agasalho, arrecadando 
agasalhos e roupas para 
quem mais precisa de 
calor na época mais fria do 
ano. As doações recebidas 
foram encaminhadas para 
a Casa Maria de Magdala, 
localizada no Sapé. A 
instituição funciona como 
abrigo, preferencialmente, 
para pessoas portadoras do 
HIV/AIDS, adultos em fase 
crônica, avançada, terminal 
ou considerada fora de 
possibilidade terapêutica, 
e crianças em situação 
de vulnerabilidade social, 
portadoras ou não do HIV, 
além de atender cerca de 170 
famílias cadastradas com um 
ou mais membros vivendo 
e convivendo com HIV/AIDS 
e 20 crianças portadoras de 
necessidades especiais.

Doações de 
Inverno

Nossa associada Regina 
Borges e o Instituto Maná 
trouxeram para o Praia 
Clube São Francisco um 
projeto social muito legal. 
Através de professores 
voluntários, o Instituto auxilia 
mulheres de baixa renda, 
jovens ou desempregadas  
a se capacitarem para 
empreenderem na área da 
gastronomia.  Na primeira 
e segunda edição, foram 
oferecidos cursos de “cake 
designer” com a professora 
Simone Condeixa. Já na 
programação, também 
aconteceu uma oficina de 
massas e uma de pães, com 
destino à população de rua. 
Utilizando toda a estrutura 
de cozinha em nosso salão 
social, cerca de 10 mulheres 
prepararam 500 pães que 
foram distribuídos para a 
população de rua no Centro de 
Niterói. 

Projeto social
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Setor náutico se 
destaca e ganha 
reconhecimento

O legado deixado pelos 
jogos olímpicos do Rio 2016 
quando o Praia Clube São 
Francisco recebeu delegações 
estrangeiras de iatismo vem 
colhendo resultados. 

Debruçado sob a Baía de Guanabara, o 
Praia Clube vem investindo em obras 
estruturais e incentivando a prática de 

atividades náuticas.

Uma das primeiras realizações da gestão do 
presidente Paulo Henrique Cerchiari, foi a 
reestruturação do píer de atracação e do cais, 
tendo realizado a troca do cimento para madeira 
e a concretagem da área. Mais recentemente, 
o guindaste, responsável por colocar as 
embarcações do solo para a água, também passou 
por testes de força, proporcionando assim mais 

#nautica 

segurança aos velejadores do Clube.

“Sempre apoiamos os esportes aquáticos. 
Chegamos a receber as delegações da Áustria 
e Grécia que se prepararam para a Olimpíada 
realizada no Rio, em 2016. Dar melhores condições 
aos nossos velejadores é uma forma de manter 
esse legado vivo”, observou Piu.

Ainda em 2020, com o adiamento do calendário 
de competições de iatismo, o Praia Clube se 
comprometeu a realizar a competição na categoria 
Ranger 22, ganhando assim  o reconhecimento 
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da Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro 
pela organização do Campeonato Estadual da classe. 
O Campeonato Estadual das diferentes Classes do Rio 
de Janeiro é o evento mais importante do Estado no 
segmento e, em carta direcionada aos praianos, a FEVERJ  
reconhece o crescimento do PCSF nas competições e 
incentivo da vela.

#nautica 

É uma felicidade ver que 
cada vez mais pessoas 
estão aproveitando para 
conhecer, se aperfeiçoar 
e praticar o iatismo. Vou 
continuar trabalhando 
cada vez mais para que os 
associados contem com 
estrutura para as suas 
embarcações. 
Robson Cardeal - Diretor de Náutica

A formação de novos velejadores e o aperfeiçoamento 
destes também foi incentivada com mudanças na 
Escolinha de Vela.  A reestruturação do curso de 
formação conta com a participação dos professores 
Isabella Sant’Anna, Marcelo Amorim e Ronald Gomes, 
formados pelo Projeto Grael, que ensinam da teoria 
à prática, como a montagem de um barco até mesmo 
a realização de uma competição entre os alunos para 
marcar a formatura do curso. A escolinha de iatismo é 
realizada aos sábados e domingos e é aberta para sócios 
e não-sócios em três classes: optimist, para crianças; 
dingue, para adolescentes a partir de 14 anos; e oceano, 
para quem deseja conduzir embarcações à vela de maior 
porte, contando com aulas dos níveis intermediário e 
avançado. A turma iniciante nas categorias Optimist 
e Dingue são gratuitas para associados e as aulas são 
realizadas aos sábados e domingos a partir das 9h. 
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#despedidas

Em 7 de março de 2020, antes do coronavírus se 

espalhar, o nosso Jair Marinho nos deixou após 

sofrer com complicações de um AVC. Jair Marinho foi 

jogador de futebol e campeão da Copa de 62, tendo 

atuado como zagueiro, lateral-direito e fez parte da 

Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1962 e clubes 

como  Fluminense, Vasco, Portuguesa e Corinthians.

Após a aposentadoria dos campos, Jair radicou-se 

em Niterói e adotou o Praia Clube São Francisco 

como sua área de lazer. Apaixonado por futebol, não 

se distanciou-se do campo, tendo sido professor 

da escolinha de futebol para uma geração de 

associados e deixou seu filho, Jairzinho, como seu 

substituto.

Em 26 de outubro de 2020 nos deixou o ex-diretor 

de patrimônio Antônio Carlos Simões. Durante 

quatro gestões, entre o período de 2000 e 2019, 

Antônio trabalhou com afinco para que diversas 

obras melhorassem o espaço do Praia Clube São 

Francisco para os associados. Entre as obras de 

sua administração estão o sistema de reúso de 

águas, a ampliação do estacionamento e mais 

recentemente as reformas das saunas, do salão 

social e boate, quadra poliesportiva, captação 

de energia solar e colocação do deck flutuante 

no setor náutico.Um dos seus lazeres no Praia 

Clube São Francisco eram as animadas rodas de 

purrinha, sempre acompanhado de muitos amigos.

Jair Marinho
Antônio Carlos Simões

O ano de 2020 e 2021 nos levou alguns estimados 
praianos. Seja por motivos naturais ou vitimados pela 
Covid, perdemos grandes amigos que participaram da 
história do Praia Clube São Francisco.

Praianos que 
deixarão saudades

17/07/1936 a 07/03/2020

02/06/1951 a 27/09/2020
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No dia 25 de abril de 2021 nos despedimos do estimado ex-presidente Herbert Ferreira dos Santos, pai 

do também ex-presidente Henrique Miranda. Sócio do clube desde de 1979, a passagem de Herbert 

pelo Praia Clube foi marcada por suas diversas colaborações, além do seu espírito agregador e das 

inúmeras amizades que deixou.

Alagoano, Herbert chegou em Niterói em 1972 ao lado da esposa Júlia e dos filhos, mas somente em 

1979 entrou como sócio no Praia Clube São Francisco, quando, na mesma época, vizinhos com idades de 

seus filhos também compraram o título com a finalidade de ter um local seguro para reunirem-se.

Além de ter o Praia como um local de descanso, Herbert também se envolveu com a administração do 

clube. Em 1985 foi eleito Conselheiro pela Assembleia Geral no biênio 1984/86, reeleito para o biênio 

86/88. Já na década de 90, primeiro assumiu como Diretor Administrativo e em seguida, entre os anos 

de 1990 e 1992 foi Presidente da Diretoria. Ao deixar o cargo, tornou-se Conselheiro Nato e, em 2004, foi 

agraciado com o título de sócio benemérito.

Em seu livro, onde conta sobre a fundação do Praia Clube São Francisco, um dos fundadores, Onofre 

Bogado enumerou uma série de obras e feitos realizados por Herbert, como a ampliação das instalações 

do clube, a construção do cais, mas sobretudo sobre ser “um trabalhador incansável, onde sua marca 

ficou, sobretudo, no que muitos usufruem e poucos veem”. 

Lembraremos sempre dele com enorme gratidão, respeito e alegria. Seus familiares o admiravam como 

um exemplo de vida, pois foi um pai, esposo, avô dedicado, zeloso e amoroso e também, um homem 

muito trabalhador, responsável, com imensa dedicação à sua família.

Herbert Ferreira dos Santos
25/04/1937 a 25/04/2021
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Em 12 de dezembro de 2020, 

quem também nos deixou 

foi a nossa ex-diretora 

infanto juvenil Poline Rios, 

filha do ex-presidente Gil 

Rios, ela atuou na diretoria 

durante os anos de 2000 

e 2004 e depois em 2006 

e 2008 junto ao mandato 

de seu pai, tendo realizado 

uma série de eventos e 

criando o Coquetel das 

Praianas.

Poline era presença 

constante em festas, shows 

e fins de semana no Praia 

Clube, sempre cercada de 

amigos que destacavam 

sua alegria e espírito 

colaborativo e travou uma 

longa batalha contra o 

coronavírus.

Um dos sócios fundadores 

do PCSF, Antônio Lopes 

da Cunha, mais conhecido 

como Tuneca, faleceu em 

13 de maio em decorrência 

do covid-19. “Seu Tuneca”, 

como era conhecido, 

frequentava o Praia Clube 

São Francisco desde da 

construção de nossa sede, 

na década de 60, tendo 

participado das obras junto 

do seu irmão, o também 

sócio fundador Jorge Lopes 

da Cunha, tendo sido 

promovido em 2001 a sócio 

honorário. Seu Antônio 

viveu sua vida dedicada a 

marcenaria e, nas horas 

vagas, vinha ao Praia Clube 

para jogar cartas com seus 

amigos. 

Nosso estimado Edgar Muniz 

foi uma das vítimas que o covid 

levou do Praia Clube mais 

recentemente, em 28 de agosto, 

mesmo após as duas doses da 

vacina contra o coronavírus. 

Sócio por quase 40 anos, Edgar 

criou os filhos Maurício e Luiz 

Henrique no clube e realizava 

confraternizações memoráveis 

nas peladas de quinta-feira, 

com participações ilustres dos 

campeões da seleção brasileira, 

como Gerson, o “Canhotinha 

de Ouro” da Copa do Mundo 

de 1970, e Jair Marinho, jogador 

da Copa de 1962. Os encontros 

renderam o livro Crônicas de 

Música e Futebol. Edgar era 

engenheiro e, na gestão de 

2016 até 2019, foi membro da 

Comissão de Obras. Após a sua 

morte, seus filhos escolheram 

a orla do Praia Clube para 

uma última despedida ao lado 

de parentes e assim jogar as 

cinzas no mar, atendendo a um 

desejo do pai.

Poline Rios Tuneca

Edgar Muniz

28/12/1974 a 13/12/2020 23/05/1932 a 13/05/2021

15/10/1942 a 28/08/2021
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Artista plástico espanhol 
homenageia elementos marinhos 

Obra de restauração 
de painel resgata 

origem do Praia Clube 

#social 

Os associados do Praia Clube São Francisco que 
frequentam o bar e restaurante acabam de ganhar 
uma obra de arte para apreciar no espaço. Trata-

se da restauração dos painéis que ocupam as paredes das 
varandas, intitulada “O Canto da Sereia” do artista plástico 
espanhol Julio Espinosa. 

O resgate arquitetônico da obra de arte foi encomendado 
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#social 

pelo presidente Paulo Henrique Cerchiari (Piu) e 
conduzida pela restauradora Liliana Medina.

“Quisemos resgatar essa obra de arte tão bonita 
e que foi deixada como uma contribuição 
desse artista ao nosso clube. Agora, os praianos 
poderão apreciar como ela foi concebida e era 
na época de nossa fundação”, destaca Piu.

A restauração do painel teve uma metodologia 
bem específica, com o uso de pigmentos e o 
resgate de cores que já havia no passado e a 
necessidade de reconstrução de pedaços da 
obra com cimento e concreto.

“A largura da obra, dividida em duas varandas, 
soma-se mais de dez metros e, por ser uma 
área de alimentação, foi preciso respeitar 
esse contexto, realizando a pintura durante a 
segunda-feira que o clube não abre e horários 
que não eram servidas refeições por conta 
do cheiro forte dos produtos usados”, explica 
Liliana.

Todo esse trabalho foi testado, estudado 
e acompanhado com relatório final que 
documenta desde a sua origem até o final, 
trazendo assim um histórico para o Clube e 
seus associados. 
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63Anos de 
felicidade 

#bodas_de_lilas



Em 2021, com o avanço da vacinação e as 
flexibilizações permitidas pela Prefeitura de 
Niterói, o Praia Clube São Francisco celebrou 

os seus 63 anos junto aos seus associados de 
uma maneira diferente dos anos anteriores. A data 
foi marcada por música ao vivo na Amendoeira e 
diversos torneios esportivos ao longo de três fins 
de semana. 

No sábado, 10 de julho, os adeptos do tênis 
disputaram as finais da Copa Davis, incluindo 
a participação de atletas paradesportivos que 
realizaram uma partida demonstrativa e arrancou 
elogios dos espectadores. Em seguida, além 
da premiação, foi servido um churrasco para 
confraternização dos competidores. O dia também 
foi escolhido para a realização do torneio de sinuca 
que reuniu amigos. Os associados ainda contaram 
com apresentação da cantora Paula Britto e do 
grupo Qual é a Boa?, com samba e pagode em seu 
repertório. 

No domingo, dia 11, o Praia Clube ofereceu uma 
programação variada para todas as idades. Pela 
manhã, a tradicional recreação de domingo 
foi incrementada com a participação do grupo 
musical Lecolé, seguida de distribuição de lanche 
e campeonato de pesca. A garotada ainda curtiu 
brincadeiras, e lanche com pipoca, cachorro quente 
e bolo. Na Amendoeira, a música ficou a cargo do  
Evandro Marinho, seguindo o estilo ‘banquinho 
e violão’ e da Banda 2A com pop, rock e mpb. Na 
orla, a bocha disputou um concorrido torneio entre 
os associados que desfrutavam de apresentação 
musical e churrasco. 

Celebração contou com 
shows ao ar livre e torneios 
esportivos

#bodas_de_lilás
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Na segunda, dia 12 de julho, data da fundação, 
o Conselho Deliberativo do Clube promoveu 
o tradicional hasteamento da bandeira com a 
participação da banda da Polícia Militar do Rio de 
Janeiro. Na ocasião, o presidente Paulo Henrique 
Cerchiari (Piu) aproveitou para agradecer a 
todos que contribuíram para a construção e 
manutenção dos valores praianos.

- Agradeço a colaboração de todos os meus 
diretores e conselheiros. Ao presidente do 
Conselho, o Magno Vinícius, ao diretor social, o 
Marcelo que pensou em uma programação que 
agradasse todos os associados, ao meu vice, 
Zé do Canto, que esteve comigo durante todo o 
período  – enumerou Piu.

Na semana seguinte, no dia 17 de julho, o espírito 
praiano se mostrou presente com a realização 
da Copa de Canoa Havaiana, que contou com a 
participação de diversos grupos de remadores 
da cidade. A data contou ainda com a realização 
da  Copa Jair Marinho de Futebol e a premiação 
de melhor time, o bola murcha da competição, o 
melhor goleiro e o artilheiro da disputa, celebrada 
com um almoço que reuniu praianos de todas as 
idades.   

Já em 7 de agosto, as comemorações seguiram 
com a realização da regata de aniversário, o 
torneio de purrinha e uma tarde com o melhor do 
rock executado pelas bandas W e BR80.

Nossa comemoração 
reforçou o nosso espírito 
de família, com muita 
alegria e tranquilidade 
em todos os eventos
Paulo Henrique Cerchiari - Presidente PCSF



#torneios_de_aniversário

Time campeão: camisa azul marinho
Melhor goleiro: Júnior
Artilheiro: França 
Melhor jogador: Igor

RESULTADO FUTEBOL

1º - Paulo e Giovani- PCSF
2º - Darlan e Fernando- Condomínio Novo Leblon
3º - Reginaldo e William- Cocotá Esporte Clube

RESULTADO DA BOCHA
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1º - Belisário
2º - Paulo Habib
3º - Felipe

RESULTADO SINUCA

Campeão- Grupo Espanha
Vice- Grupo França Vive

RESULTADO DO TÊNIS
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#torneios_de_aniversário
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#tecnologia 

Barco 
autônomo 
realiza 
testes no 
PCSF
O associado Esteban Walter Gonzalez Clua, 

professor do Instituto de Computação 
da Universidade Federal Fluminense 

e diretor do UFF Medialab uniu sua expertise 
em projetos eletrônicos e sua paixão pelo mar. 
Recentemente, o projeto de um um veleiro 
robótico autônomo realizou seus testes na baía de 
Guanabara utilizando toda a infraestrutura náutica 
do Praia Clube São Francisco. 

A embarcação, semelhante a um Optimist, de 
aproximadamente três metros de extensão, velejou 
pelas águas da enseada de São Francisco para 
realizar a programação da inteligência artificial. 
O trabalho envolve estudantes e professores dos 
Departamentos de Engenharia Elétrica, Engenharia 
de Recursos Hídricos e Meio Ambiente e do 
Instituto de Computação da UFF, em parceria com a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
e apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), 
além da empresa Nvidia, Prefeitura de Niterói, CAPES, 
CNPq, tendo entre suas principais finalidades a de 
realizar monitoramento ambiental da região.

“A tecnologia é capaz de reconhecer obstáculos 
de forma detalhada, saber se um navio está 
passando, se há pedras ou lixo, e assim consegue 

fazer desvios. Esse teste na água permitiu 
que trabalhássemos a visão computacional, 
a programação do comportamento e nos 
controladores do robô. Conseguimos fazer com que 
o barco navegasse sozinho durante três horas pela 
Baía de Guanabara, mas ainda estamos realizando 
ajustes para melhor a navegação”, explicou Esteban.

Este é um projeto inédito e um dos primeiros 
veleiros autônomos totalmente construído no 
Brasil. Ainda não há previsão de conclusão do 
projeto, mas espera-se que o barco inteligente 
tenha aplicações científicas, ambientais, 
comerciais e militares. 

Conseguimos fazer com que 
o barco navegasse sozinho 
durante três horas pela Baía 
de Guanabara 
Esteban Walter Gonzalez Clua - Professor e diretor na UFF
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#acessibilidade 

PCSF sedia Festival 
Paradesportivo
O Praia Clube São Francisco, que se 

preocupa com a acessibilidade e a 
inclusão de deficientes nas mais diversas 

atividades, também abriu as portas para o Festival 
Paradesportivo, realizado no salão social no 
último 2 de outubro e reuniu paradesportistas 
profissionais e amadores.

Durante o evento, realizado em parceria com a 
Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de 
Niterói e o Incab, foram apresentadas modalidades 
paradesportivas, como bocha, jiu-jitsu e futebol, 
entre outras. 

“Ficamos muito satisfeitos de receber um evento 
deste porte no Praia Clube São Francisco. As 
nossas portas estão abertas para os treinamentos 
de algumas modalidades e assim reforçamos 
nosso compromisso com a acessibilidade”, resumiu 
o presidente Paulo Henrique Cerchiari.

“Tivemos a oportunidade de mostrar a capacidade 
dos nossos atletas e também promover os 
paradesportos para quem nunca teve contato 
com as modalidades. Foi gratificante verificar 
a recepção que nossos atletas tiveram junto 
ao público presente”, disse Raphael Emilião, 
coordenador do Incab.
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Alegria marca 
Festa das 
Crianças
Comemoração contou com 
atrações para os praianinhos

Com os avanços propostos pela Prefeitura de 
Niterói no Plano de Transição para o Novo 
Normal, em 2021 pudemos realizar a festa do 

Dia das Crianças no dia 17 de outubro aos cuidados da 
nossa diretora infanto-juvenil e feminina Isa Brandão. 
O dia inteiro dedicado a celebrar nossos praianinhos 
contou com música, brincadeira e gostosuras, que 
agradaram as famílias que compareceram.

Logo pela manhã, os mais novinhos puderam contar 

#pequeninos
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Fico extremamente feliz 
e realizada em poder 
proporcionar esse dia 
delicioso para o nosso 
quadro social  
Isa Brandão - Diretora de Feminina e Infantojuvenil

com a apresentação musical do grupo Lekolé, 
que já tinha feito sucesso em nosso aniversário e 
voltou com músicas e brincadeiras que deixaram 
crianças e pais encantados. Em seguida, 
brinquedos infláveis e a energia contagiante 
do Circo tomou os gramados do Praia Clube e 
garantiu a diversão da criançada. 

Para recarregar as energias dos papais na 
Amendoeira, a cantora Ella Z desfilou hits 
para todas as idades e lanches para todos os 
paladares foram servidos em carrocinhas de 
pipoca, hamburger, batata frita e churros. 
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