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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 

Chegamos ao final de um mandato atípico e repleto de 
realizações. A confiança e a parceria que todos tiveram comigo 
e com a diretoria, durante esses três anos, foram fundamentais 

para que enfrentássemos todas as turbulências causadas pela 
pandemia da Covid-19, da forma mais transparente possível, com 
todas as prestações de conta quase que em tempo real para os 
associados. Nosso clube - assim como os demais - teve que ficar 
fechado por mais de 100 dias, para cumprir as medidas preventivas 
ditadas pelos órgãos competentes, e aproveitamos esse tempo crítico 
para fazer manutenções que exigiam tempo e muita atenção.

Nesta edição do “Praiano”, destacamos as principais obras e melhorias 
realizadas em nossas dependências, muitas delas, certamente, 
implicando economia revertida para o quadro social. Isso significa 
que, mesmo durante o período fechado para o público associado, foi 
tempo de trabalho para que, na retomada, nosso Praia Clube voltasse 
ainda melhor. E o reflexo desse trabalho foi fácil de ser observado.

O resultado do nosso gerenciamento de crise e administração fez 
com que o valor do nosso título proprietário do PCSF valorizasse 
de uma forma que nunca havia acontecido antes, estando sendo 
negociado acima dos R$ 22 mil, em média. Essa valorização é uma 
realidade apenas do Praia Clube, visto que os demais clubes, 
na melhor das situações, apenas mantiveram o preço e muitos 
perderam números do quadro social.

Toda essa gestão não teria alcançado sucesso se não fosse o 
apoio de todos e, sem citar nomes, devo agradecer ao Conselho 
Deliberativo pela cooperação e sinergia, durante esses três anos. 
Agradeço também aos funcionários, engrenagens fundamentais 
para o excelente funcionamento da melhor parte da nossa casa: 
nosso Clube, e aos diretores, que lideraram suas áreas tendo que se 
reinventar e se adaptar, para manter o trabalho de qualidade. E tudo 
foi feito com muito êxito. Ao José Carlos do Canto, vice-presidente, 
minha admiração e agradecimento pela parceria firme e cortês. 
Muito bom poder contar contigo!

Por último, o meu agradecimento muito especial: MINHA FAMÍLIA. 
À minha esposa, Paloma, meus filhos, Victor e Renzo, e à pequena 
Maria Pia, que chegou a esse mundo trazendo muita alegria em meio 
aos desafios. Sem essa base nada do que fizemos seria possível.

Grato, muito grato, gratíssimo!
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#rapidinhas_do_presidente 

A secretaria do PCSF está de cara nova! Realizamos uma reforma estrutural e, agora, os praianos e seus 
convidados são atendidos com mais conforto e praticidade, em um ambiente moderno e aconchegante. 
Lembramos que a secretaria funciona de terça a domingo, das 8h às 21h, com liberação de convites, reserva 
para churrasqueiras e outros serviços. 

Nova secretaria
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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 

Amigo(a) associado(a),
#com_a_palavra

Mais uma vez tenho a honra e satisfação de me dirigir a você, 
para contar um pouco sobre o trabalho realizado pelo Conselho 
Deliberativo, ao longo da gestão 2019-2022. 

Esse será o nosso último contato, já que o final do nosso mandato está bem 
próximo. A partir do dia 1º de outubro de 2022, assumirá uma nova gestão à 
frente do Conselho Deliberativo. 

Aproveitando a oportunidade, quero agradecer a três pessoas 
extremamente comprometidas e competentes, que contribuíram muito 
durante a minha gestão, para a estabilidade e crescimento do Clube. Tenho 
certeza de que, sem a ajuda e o apoio deles, a minha atividade frente ao 
Conselho Deliberativo não teria êxito. 

Estou me referindo e gostaria de apresentar para você o meu vice-
presidente, o sr. Ari Bastos Nepomuceno Marques, filho do fundador e 
associado, há mais de cinquenta anos; apresentar a minha 1ª secretária, 
a sra. Fernanda Torre de Andrade, nadadora e associada desde janeiro 
de 2001; e a minha 2ª secretária, a sra. Maria Elisa Soares Castro Ramos, 
verdadeira praiana e associada desde fevereiro de 2011. 

Também não posso deixar de agradecer a todos os Conselheiros, que participaram 
regularmente das nossas reuniões, principalmente no período da pandemia, 
debatendo, avaliando, fiscalizando e, principalmente, votando importantes 
matérias para que o nosso patrimônio fosse conservado e atualizado. 

Ao todo, mesmo com a pandemia e até o presente momento, realizamos 
dezoito reuniões, onde deliberamos, além das obrigações estatutárias 
anuais, a liberação de verbas para importantes intervenções de melhoria 
no patrimônio do Praia Clube. Infelizmente, o nosso principal projeto de 
gestão, que seria conseguir revisar o Estatuto, tornando-o mais seguro, 
objetivo e muito mais adaptado às nossas atuais demandas, não foi 
possível realizar, uma vez que o tempo disponível pós-pandemia não nos 
favoreceu nessa importante missão. 

Acredito que, mesmo vivendo o período de pandemia, iniciado nos 
primeiros meses da gestão, tivemos um mandato com grandes conquistas 
para o Clube, onde muitas delas não são visíveis a olho nu. 

Para finalizar, quero, mais uma vez, agradecer a você, associado, que acredita e 
que frequenta o Clube diariamente, trazendo consigo e com seus familiares a 
alegria que faz do Praia Clube São Francisco uma grande família PRAIANA. 

Saudações Praianas
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Prezado(a) praiano(a),

Ruy Jasmin
 D i r e t o r  d e  M e i o 
A m b i e n t e 

#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 

Anos desafiadores. Assim foi de 2020 até os dias atuais e, com o 
fim deste triênio, o balanço para o Clube foi muito positivo. O 
crescimento e as obras de melhorias ficam como um legado e 

podem ser conferidas nesta edição da revista. Sobre a Comunicação do 
Clube, estamos cada vez mais próximos e conectados aos associados, 
resultado desse período de pandemia, quando nosso contato foi feito, 
exclusivamente, pelos meios digitais. 

As mídias sociais foram e são as nossas maiores aliadas. E com o trabalho 
em equipe, o resultado é super positivo: conquistamos melhor alcance, 
engajamento e grande número de seguidores nas redes sociais, mantendo 
o Praia Clube como o mais bem posicionado entre os clubes da cidade. Nos 
últimos meses, tivemos nossa maior curva de crescimento, chegando, por 
exemplo, a 10 mil seguidores no Instagram.

Convido você, associado, a visitar nosso canal do YouTube e conferir os 
vídeos dos nossos principais eventos, os quais produzimos com todo carinho 
e muita qualidade. Juntos somos mais fortes!

Saúde!

Caro(a) praiano(a),

Convocado pelo Presidente Piu, aceitei o desafio de assumir a 
Diretoria de Meio Ambiente para o triênio 2019/2022. A princípio, não 
imaginava a dimensão e importância desse setor para o nosso clube. 

Iniciei uma pesquisa junto a outras agremiações, que, como a nossa, possuem 
uma sede urbana, com uma orla privilegiada como a que fomos brindados. A 
nossa responsabilidade ecológica é muito maior do que a de outros clubes, os 
quais não são abraçados pelo mar e que também não possuem a área verde 
que possuímos. 

A preocupação com a preservação ambiental é relativamente nova na 
sociedade. Fixamos algumas metas a serem cumpridas e que são tidas como 
responsabilidades ambientais, como: o monitoramento das leis de meio 
ambiente; a atenção aos diagnósticos ambientais; a realização de auditorias 
de conformidade legal; a adoção de comportamento sustentável em eventos; 
a inserção em programas de multiplicadores ambientais; o gerenciamento de 
resíduos; a gestão da fauna e flora; o contato com órgãos competentes, como 
Ibama, Inea e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade; e o estabelecimento de procedimentos. 

Saudações praianas.
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Coquetel das 
Praianas celebra as 
mulheres no PCSF

Com o retorno dos eventos à programação 
do Praia Clube São Francisco, quem saiu 
ganhando foram as mulheres. A diretora 

Feminina Infantojuvenil, Isa Brandão, organizou 
o Coquetel das Praianas, em novembro de 2021, 
com desfile da marca Shilts, que apresentou suas 
novidades para a moda primavera-verão. 

O evento se repetiu, em março de 2022, como 
parte das comemorações pelo Dia Internacional 
das Mulheres. Desta vez, o desfile foi da coleção 
Aconchego, preparada pela multimarca Morena 
Pêssego, liderada pelo casal Cássia Costa e Mário 
Durra. Na passarela, looks coloridos e modernos 
indicavam as tendências para a temporada de 
outono, com a apresentação de roupas de grifes, 
como Colcci, Morena Rosa e Monnari, além de 
calçados da Swains e joias e acessórios da Joliette.

 “Esse é um evento para as mulheres se divertirem, 
colocarem o papo em dia e dançar. São noites 
pensadas com muito carinho para que possamos 
sempre exaltar a potência feminina”, resumiu Isa.

Com a normalização da 
programação social, duas 
edições do evento foram 
realizadas
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Um Halloween pra 
espantar o baixo astral

Um clima de mistério, teias de aranha e até 
uma bruxa davam as boas-vindas a quem 
curtiu o Halloween Praiano, em outubro 

de 2021. Os associados, embalados pelo rock das 
bandas W e Radial 80, lotaram a boate do Praia 
Clube São Francisco, para celebrar a noite conhecida 
por ser cenário de figuras assustadoras vindas de um 
mundo sombrio. 

Além da música boa, maquiadores estiveram 
a postos para completar a caracterização dos 
convidados. A criançada presente também se 
divertiu com as brincadeiras preparadas pelo 
time de recreadores, enquanto os pais curtiam a 
confraternização. 

“A festa de Halloween foi o primeiro evento que 
marcou o retorno da programação cultural para 
adultos, após o período de pandemia. Nossos 
sócios estavam ansiosos por esse momento e a 
boate lotada foi uma prova do clima festivo que 
estamos retomando”, resumiu o diretor social, 
Marcelo Cognasca.

Festa marcou a retomada da 
agenda de eventos para os 
adultos no PCSF
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Praia Clube 
sedia Regata 
de J24
De 13 a 15 de novembro do ano passado, o Praia 

Clube São Francisco organizou a Regata da 
Classe J24. Durante três dias, embarcações da 

categoria se reuniram nas águas da enseada de Jurujuba 
e percorreram a Baía de Guanabara, unindo técnica e 
velocidade. 

Destaque para a embarcação Só dá Nós, capitaneada 
pelo associado Enzo Accioly, que acabou na 5ª colocação. 
Foram 3 dias de bons ventos! 
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Praia Clube 
realiza amistoso 
com Fla Master

No dia 12 de fevereiro, aconteceu o 
tradicional racha de futebol dos associados 
do Praia Clube, que reuniu inúmeros 

espectadores e fãs, em uma partida realizada com 
a presença do time Master do Flamengo. A equipe 
tem jogadores aposentados que participaram de 
diversas conquistas do time rubro-negro. 

“Nosso amigo e sócio, Marcos Luiz, é advogado do 
time e nos proporcionou essa partida com craques 
que fizeram história no Flamengo. Foi uma honra 
receber esses atletas e ter a oportunidade de vê-los 
atuando no Praia Clube”, lembra o presidente do 
PCSF, Paulo Henrique Cerchiari. 

O jogo teve a participação de cerca de 30 associados, 
que se reúnem quatro vezes na semana para 
jogar futebol, mas o resultado foi a favor dos ex-
profissionais, que fecharam o placar em 5x0.  

“Foi uma manhã leve e muito divertida, onde os 
praianos que compareceram tiveram a oportunidade 
de curtir a partida e também tietar seus ídolos. É 
a mesma energia que buscamos todos os sábados 
quando realizamos nossos rachas”, completa 
Antônio Neto, sub-diretor de futebol do Praia Clube. 

Jogos são realizados sempre 
aos sábados pela manhã
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Arraiá Praiano 
reúne grande 
público na 
orla do PCSF

Eita trem bom! O Arraiá Praiano 
marcou as comemorações juninas, 
em grande estilo, após o longo 

período da pandemia. Nesse reencontro 
não faltou alegria, muita comida e bebidas 
típicas, brincadeiras e, claro, música. Nos 
dias 24 e 25 de junho, a orla do clube 
do Praia Clube São Francisco recebeu 
associados e visitantes para essa festa.

Festa empolgou 
associados e visitantes
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No palco, o cantor Marcos Vivan deu o tom do 
forró e de hits sertanejos. O público também 
curtiu as apresentações da cantora Isa Matos 
e do grupo de quadrilha Balão Dourado, 
que apresentou ao público uma verdadeira 
dança típica. Para o público infantil havia uma 
área kids, com brinquedos infláveis, além de 
barracas de pescaria, argola e boca do palhaço.

“É uma enorme alegria poder proporcionar 
essa festa para um público que estava com 
saudades do grande arraiá que o Praia Clube 
São Francisco promove para os praianos, que 
sempre comparecem com seus familiares e 
amigos”, festejou o presidente do clube, Paulo 
Henrique Cerchiari. 
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Sejam 
bem-vindos!
O Praia Clube São 
Francisco dá boas-vindas 
aos novos associados

No dia 29 de maio, o Praia Clube voltou 
a realizar sua tradicional entrega de 
carteirinhas para os novos associados. 
Em virtude da pandemia, a cerimônia teve 
a entrega de 200 novos títulos, datados 
de janeiro de 2020 a maio de 2022, o que 
demonstra uma significativa renovação em 
nosso quadro social. 

O evento teve a apresentação da diretoria, 
do vídeo institucional do Clube, música e um 
coquetel para recepcionar os novos praianos! 

#entrega_de_carteirinhas 

PRAIANO  |  14



PRAIANO  |  15



Anos de 
felicidade 

#bodas_de_lilas
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Baile com a Blitz
A celebração pelos 64 anos do Praia 

Clube São Francisco continuou 
no dia 16 de julho, com show da 

banda Blitz. Mas, antes dos convidados 
curtirem seus hits, o presidente Piu fez 
homenagens à gerente geral, aos antigos 
membros do Conselho Deliberativo, além 
de uma homenagem póstuma ao ex-
presidente, Hebert Ferreira dos Santos, 
pai do também ex-presidente, Henrique 
Miranda. Também teve o animado 
parabéns, ao lado dos associados e 
diretores do Clube.

Para fechar a noite, o show da Blitz, com 
Evandro Mesquita, celebrou os 40 anos de 
carreira do cantor, que fez todo mundo 
cantar com os clássicos do rock dos anos 
80. Na sequência, o DJ Marcelo Dolub 
continuou a festa, lotando a pista de dança. 
Os convidados se deliciaram com open 
bar, salgados, canapés, mini porções e 
deliciosos doces. 
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 Churrasco
Sol, domingo e música foram os elementos perfeitos 

para o tradicional churrasco de aniversário do 
Praia Clube São Francisco. Em 2022, a festa, que foi 

realizada no dia 10 de julho, teve open bar e música ao vivo, 
com show do cantor Brasília e sua banda. Para a criançada, 
recreação e um lindo festival de pipas, que encantou a 
todos. A data também marcou a final do torneio de Bocha. 

Antes de encerrar os festejos, o presidente do Clube, 
Piu, pediu aos presentes que fizessem uma oração pelos 
praianos que nos deixaram em anos anteriores e pediu a 
alegria de todos ao puxar o parabéns acompanhado por sua 
filha caçula, Maria Pia, que apagou as velinhas. 
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Magia do Circo 
para os pequenos
Os praianinhos comemoram o Dia do Circo, celebrado 

no dia 27 de março, antecipadamente. É que no dia 
13 o espetáculo infantil “1 Pirueta, 2 Piruetas - Bravo! 

Bravo!” homenageou todos os artistas circenses, divulgando 
a campanha que alerta para que circos não apresentem 
números com animais. Teve distribuição de pipoca, plateia 
lotada, olhos atentos e muitas risadas!
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Nosso vice: 
Zé do Canto

Os associados do PCSF certamente conhecem ou 
já ouviram falar do Zé do Canto, afinal, foram 
muitos os laços de amizade feitos por aqui e, 

segundo ele mesmo fala, “minha vida acontece dentro 
do clube”. Além disso, ganhou a confiança de todos e já 
participou da diretoria, como conselheiro e vice-presidente. 
“Sempre trabalhei em prol do clube”, afirma esse praiano, 
que completou 26 anos como associado e conta uma 
curiosidade: “Sempre fui conhecido como Zé Carlos, pois 
meu nome é José Carlos do Canto, mas foi o Henrique, 
quando se candidatou a presidente, que me apelidou de Zé 
do Canto, no lançamento da chapa em que eu era o vice. E é 
assim que me chamam pelo clube, até hoje”.

#perfil 

Esse Teresopolitano é apaixonado por 
esportes e foi através das partidas de futebol 
que começou a fazer uma social no clube, 
principalmente nos tradicionais churrascos 
de quinta-feira, que aconteciam após o jogo. 
“Sou amante de esportes. Aqui no clube, 
joguei peteca e, hoje, frequento o futebol de 
domingo e meu local preferido é a purrinha. 
Com isso, o grupo de amigos só cresceu, ao 
longo dos anos”, diz ele.

E foi essa rede de amizade que levou Zé 
do Canto para a diretoria do PCSF. Seu 
jeito agregador, conciliador e seu espírito 
de liderança fez com que o convite para 
integrar a diretoria viesse de Paulo Cerchiari, 
o Piu, que sugeriu integrar o grupo de 
conselheiros do clube, por três gestões 
passadas. “Aceitei o convite e entrei de 
cabeça nesse desafio, inclusive tendo sido o 
mais votado, o que me deu muita satisfação, 
pois demonstra a confiança que as pessoas 
têm em mim”, orgulha-se.

Na gestão que se encerra, o nosso vice assume 
que a missão foi cumprida. A paralisação das 
atividades, por causa da Covid-19, serviram para 
colocar a casa em ordem. “Fizemos uma boa 
gestão, com a realização de muitas obras de 
manutenção, como a reforma do salão social, 
das saunas e das churrasqueiras, entre outras, 
o que, inclusive, levou à maior valorização do 
título do PCSF”, afirma Zé do Canto, deixando 
para a nova diretoria o desejo de sucesso 
e continuidade das benfeitorias para os 
associados. “Espero que o Henrique consiga 
realizar todas as suas metas e, claro, pode 
contar comigo quando precisar”.

Zé do Canto agora deixa a diretoria, mas vai 
continuar pelos corredores e quadras do 
PCSF, muitas vezes acompanhado de sua 
atual esposa, Kelly Silvano, e de seu filho, 
Bernardo Canto, que frequenta o clube desde 
que era bebê de colo e, hoje, já com 26 anos, 
coleciona medalhas esportivas do clube. 
“Sou apaixonado pelo Praia Clube”, finaliza.

“Minha vida acontece dentro 
do clube” 
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Hasteamento
O aniversário de 64 anos do Praia Clube São Francisco foi 

comemorado com os tradicionais festejos que a data 
merece. No dia 12 de julho, integrantes da Diretoria 

Executiva e do Conselho Deliberativo se reuniram em torno da Pedra 
Fundamental, hastearam a bandeira e cantaram o Hino do Praia 
Clube, que foi executado pela Banda da Polícia Militar do Rio de 
Janeiro. Em seguida, um farto café da manhã foi servido para todos. 
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Sessão Solene
A comemoração seguiu noite adentro, com a realização 

da Sessão Solene do Conselho, que, neste ano, 
homenageou todos os conselheiros por suas 

contribuições junto ao presidente Magno Vinicius. Também 
foram lembrados os funcionários e os associados que se 
destacaram no esporte e que possuem longa relação com o 
clube. Em seguida, aconteceu um animado coquetel na Boate, 
com show da banda W, que preparou um setlist recheado de 
rock, e ainda teve “palhinha” de conselheiros no palco. 
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Torneios
Os torneios esportivos realizados ao longo do mês de julho e a Regata 

de Aniversário, realizada em agosto, já fazem parte da tradição das 
comemorações do aniversário do Praia Clube. 

Confira o resultado dos torneios disputados em 2022!  

RESULTADO TÊNIS
Bélgica Campeão!
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RESULTADO FESTIVAL DE FUTSAL

Sub 7- Equipe do Cavalão

Sub 9- Sociedade Desportiva Juventude 
3X 2 PCSF (Pênalti)

Sub 11- Sociedade Desportiva Juventude 
6x 3 PCSF

Sub 13- Sociedade Desportiva Juventude 
6x 5 PCSF

FUTEBOL - TORNEIO EM HOMENAGEM 
A HEITOR CASTRO COUTINHO

Melhor goleiro - Lucas

Melhor jogador - Claudinho - time branco

Artilheiro - Bernardo Canto - time vermelho

Vice-campeão - time branco

Campeão - time vermelho

#torneios_de_aniversário
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RESULTADO PURRINHAS

1º lugar- Dirceu 
Parceirinho

2º lugar- Dalton

3º lugar- Carlinhos

#torneios_de_aniversário
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RESULTADO DO POKER
Campeões - Fábio e José Luiz

#torneios_de_aniversário

RESULTADO DA BOCHA

Campeão- William e Raul (Cocotá)

Vice-campeão- Darlan e Jonas (Novo Leblon)

3º Lugar- Ferreira e Erick (PCSF)

4º Lugar- Mazzulo e Santos (PCSF)
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#torneios_de_aniversário

RESULTADO BURACO
1º lugar- Larissa e Adrian

2º lugar- Piu e Ruy
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RESULTADO REGATA

Neste ano, tivemos a honra da participação 
do iatista Torben Grael, que competiu com 
a embarcação Spot Light, na classe Solling, 
representando o clube Rio Yacht Club e 
finalizando a corrida marítima em primeiro 
lugar na categoria.

Confira a classificação dos barcos 
competidores do Praia Clube.

Classe J24

1º lugar- Só da Nós- capitão Robson 
Arouche

Classe Ranger 22

1º lugar- Vagal- capitão Roberto Blackman

3º lugar- Dominus- capitão Lauro Valente

#torneios_de_aniversário
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Henrique Miranda é o novo presidente da Diretoria 
Executiva do Praia Clube São Francisco e assume 
a gestão 2022 - 2025, tendo ao seu lado o vice-

presidente Arnaldo Oliveira e demais membros. A eleição 
aconteceu no dia 11 de setembro, quando sua chapa 
venceu com 364 votos. A chapa de Ruy França e Rogério 
Magalhães teve 185 votos. 

“Quero agradecer a oportunidade que os praianos me deram 
de, mais uma vez, administrar esse clube, que é o lugar onde 
cresci, convivendo com os princípios que norteiam o ideal 
praiano e que tanto me fizeram amar esse lugar. Estou ainda 
mais disposto e motivado a modernizar e fazer um Praia 
Clube ainda melhor para todos, como prometido em nossa 
campanha”, afirmou o novo presidente. 

Também foram eleitos 34 conselheiros, sendo sete mulheres, 
o maior número de participantes femininas na história do 
Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco. Dessas, 
seis apoiadas pela chapa vencedora, incluindo a inédita 
primeira colocação feminina em um pleito praiano, honraria 
que coube a Roberta Carletto, seguindo os passos do seu 
pai, o conselheiro nato, Carlos Alberto Carletto. 

A nova gestão toma posse no dia 1º de outubro, data na 
qual também será realizada a solenidade de posse da nova 
diretoria e conselheiros, além da votação que indicará o 
novo presidente do Conselho Deliberativo do PCSF. 

Roberta Carletto
Jairo Reis
Maria Elisa 
Fernanda Torre
Edson de Carvalho
Patrícia Alvarenga 
Dirceu Parceirinho
Vânia Maria
Dario Ventania
Luiz Antônio
Marcelo Quintes 
André Alcântara
Elmo Jasbick
Adrian Velasco 
José Paraíba
Bernardo Matos 
Heron Szenberg

Henrique Miranda 
é eleito Presidente

Arnaldo Oliveira é o vice-presidente

Conselheiros 
Eleitos

Ari Marques 
Jow Jow 
Carlos Henrique 
Alan Silveira 
Danielle Pimentel
Claudio Serrão
Rodrigo Carvalho
Mario Tasso
Omar Dantas
Neuza Ramos Mantuan 
Guilherme da Costa
Geraldo di Stasio
Marcelo Congnasca 
Maycon de Andrade
Roberto Blackman
Wanildo Junior
Renato Barcellos

#triênio_2022/2025
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Ari Marques 
Jow Jow 
Carlos Henrique 
Alan Silveira 
Danielle Pimentel
Claudio Serrão
Rodrigo Carvalho
Mario Tasso
Omar Dantas
Neuza Ramos Mantuan 
Guilherme da Costa
Geraldo di Stasio
Marcelo Congnasca 
Maycon de Andrade
Roberto Blackman
Wanildo Junior
Renato Barcellos

Ao Felício 
Laterça, nosso 
agradecimento

Quadras 
de Areia

Nosso registro de agradecimento ao 
deputado federal praiano, Felício 
Laterça, ex-diretor, assessor da 

presidência, que sempre representou o Praia 
Clube, em Brasília. Quando solicitado, nunca 
mediu, nem mede, esforços a favor da causa 
praiana, e é presença certa em nosso Praia 
Clube, onde também criou seus filhos. Nosso 
abraço ao ilustre e dedicado praiano!

Quando o assunto é o Praia Clube e 
seus espaços para esporte, nada 
combina mais do que uma quadra 

de areia. Pois bem, agora, nosso clube 
tem duas quadras novinhas para prática 
dos mais diversos esportes na areia: vôlei, 
futevôlei, beach tennis, frescobol, peteca e o 
que mais sua criatividade permitir! Essa foi 
mais uma iniciativa da gestão do presidente 
Piu, que conseguiu aprovação do Conselho 
Deliberativo para essa grande realização. 
Você já viu essa novidade?
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