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COM A PALAVRA

Com

a palavra

Amigo(a) Praiano(a),
Boas-vindas a todos os novos praianos que
participaram da última Entrega de Carteiras em nosso
Auditório e que, agora, fazem parte de uma grande
família.
Em 2008, quando presidente, comemoramos os
50 anos e agora os 60 com sessão solene, coquetel,
torneios, hasteamento da bandeira, café da manhã,
churrasco e um grande baile com Daniel Boa Ventura.
O nosso Clube navega com todo vento em popa!
Agradeço aos Diretores, Conselheiros e a todos os sócios
que prestigiam o nosso grandioso Praia Clube São
Francisco. Especialmente, sou grato aos queridos Paulo
Habib, Jacy Lopes, Miguel Aide... e a minha família: meu
pai (Ex-Presidente) Herbert Ferreira dos Santos; minha
mãe Júlia Maria de Miranda Santos e meus irmãos por
terem me confiado mais este grandioso desafio. Estou
onde eu desejo, onde eu amo estar, e aqui posso curtir
com amigos e familiares. Fico feliz em estar realizando
a alegria e a união dos Praianos; uma grande família em
uma cidade cadê vez mais insegura.
Preciso agradecer a todos os Diretores da gestão
2016-2019 que, em todas as áreas e setores, têm dado
tudo de si para superarmos as deficiências atuais do
país e ainda assim conseguirmos deixar o Clube com a
qualidade que todos vocês conhecem e merecem!
Ao Diretor Alexandre Fontoura, deixo o nosso
agradecimento pelos trabalhos realizados no setor de
comunicação, especialmente em relação a elaboração
dos vídeos comemorativos que estão disponíveis no
nosso canal do YouTube, que pode ser encontrado em
nosso site.
Um agradecimento especial ao conselho pelas
autorizações dos pedidos feitos pela executiva que
gera o andamento do clube.
Estamos nos esforçando ao máximo com a equipe
administrativa, seguindo normas de acordo com a
nova exigência do INEA, para nos legalizarmos junto ao
Corpo de Bombeiros e, para que ainda assim, seja
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Presidente
Praia Clube São Francisco

HENRIQUE MIRANDA SANTOS
possível a concessão das solicitações diversas
que chegam, diariamente, do quadro social. Não
esqueceremos de nenhum pedido e faremos tudo o
que for possível para atendê-los.
Recentemente, o Conselho Deliberativo e a Diretoria
Executiva do Clube se reuniram para traçar um rumo
de crescimento saudável e com novas parcerias, com
o objetivo de agilizar trâmites necessários no que
diz respeito à inevitável burocracia. Atualmente, é
obrigatória a pré-aprovação de fundos financeiros,
pelos nobres Conselheiros, para que possamos realizar
obras, manutenção, solicitações e quaisquer atividades
que se façam necessárias. Essa demanda tem nos
causado uma enorme dor-de-cabeça burocrática,
mas nossa Administração segue incansável, junto ao
Conselho, em busca de melhores condições para todos.
Vasculhamos por todo o Clube em busca de
vazamentos e nos deparamos com algo tão grande que
danificou nossos aquecedores, que agora, passam por
manutenção. A tubulação de gás estava furada e nos
causou um aumento do consumo, mas rapidamente
colocamos mãos à obra e controlamos a situação.
Estamos abaixando os custos do Clube em mão de
obra, sem deixar cair a qualidade e ainda renegociando
contratos, tornando o PCSF cadê vez melhor para o
Praiano. Seguimos com o foco nas reformas de: saunas,
salão, piscina, deck e cobertura para o salão. Tudo isso
sem deixar de lado um ponto importante, que é a
legalização junto aos órgãos competentes; Prefeitura e
Secretaria de Obra do Município de Niterói.

Grande abraço.

rapidinhas do presidente
(21) 2711-6295
www.pcsf.org.br
/praia.clubesaofrancisco
@praiaclubesf

@

dicom@pcsf.org.br
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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 Antonio Carlos Simões Melo
SUB DE PATRIMÔNIO Carlos Dario May Cezar
DIRETOR DE NÁUTICA Rene Mario Louis Alfonsi Moynier
SUB DE NÁUTICA Horácio Alberto Duarte
DIRETOR SOCIAL E CULTURAL Paulo Henrique Cerchiari
DIRETORA INFANTO-JUVENIL E DA MULHER Isa Regina Brandão
DIRETOR MÉDICO Dr. Luis Felipe Decnop Mendonça
SUB MÉDICO Dr. Adolfo de Carvalho Prestes
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO Alexandre Fontoura Costa

PRODUÇÃO: LARA OLIVARES | VICTOR REIS
SUB DE COMUNICAÇÃO Esteban Walter Gonzalez Clua
DIRETOR DE MARKETING Jonatas Correa Pereira
DIRETOR DE INFORMÁTICA Paulo Henrique Silva e Fonseca
SUB DE INFORMÁTICA Raphael Costa Porto Marinho
DIRETOR DE FUTEBOL Nilson Porfiro da Silva
DIRETOR DE ESPORTES DE QUADRA E SALÃO Sergio Ronand G. Pinto
SUB DE TÊNIS Luiz Eduardo Pereira Soares
SUB DE SINUCA Revetrio de Melo Soares
SUB DE BOCHA Giovanni Smiriglio
SUB DE FUTSAL Ricardo Guimarães
SUB DE PETECA Mario Alvares Durra
DIRETOR DE ESPORTES AQUÁTICOS Heraldo J. de Vasconcelos V. Filho
SUB DE SAUNA FEMININA Tania Neri Silva Scovino
SUB DE SAUNA MASCULINA Odilard da Silva Pontes
DIRETOR DE SUPERVISÃO DE ESCOLINHA Ademir Sereno
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE Antonio Henrique M. da C. Quintão

SUB DA ORLA Paulo Sergio de Souza Cardoso
OUVIDORIA Maria do Carmo F. Dias Coutinho
COMISSÃO FUTEBOL Ricardo Guimarães, Alexandre Tavares, Renato
Gonçalves, Jairo Reis, Eduardo Soares, Henrique Ribeiro, Arnaldo Oliveira,
Robson Souza e Jair Marinho
COMISSÃO NÁUTICA Adriano Ferreira (caiaque) e Glauter Aguiar (stand up)
ASSESSORES Felício Laterça de Almeida, Marcello Braga Maia,Rui Barboza Jasmim, Leonardo José de A. Freitas e Augusto de Barros Silva
PRESIDENTE COMISSÃO DE OBRAS Edson Paulo Macêdo de Carvalho
MEMBROS Rogério Moreno Pergingeiro e Edgar Chagas Muniz
PRESIDENTE COMISSÃO DISCIPLINAR Marcelo de Luna Freire
MEMBROS Piero e Almeida Queiroz e Marcelo Albuquerque de Almeida
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rapIDINHas Do prEsIDENtE
RAPIDINHAS DO PRESIDENTE
SEGUNDO ACAMPAMENTO DO PRAIA CLUBE
No mês de maio, os praianinhos curtiram o segundo
o acampamento do Praia Clube São Francisco. O evento
foi em nosso salão social e contou com atividades como:
natação noturna, cochilo em barracas com colchonetes,
lanchinhos da madrugada, histórias de terror, cabo de
guerra e outras brincadeiras.
Os pequeninos brincaram até o sono chegar ou o
sol raiar. A equipe de recreação do Clube tomou conta da
galerinha e preparou a diversão que animou a criançada
até as 8 horas do domingo.

PRAIA CLUBE NO JORNAL O FLUMINENSE
No dia 6 de julho o nosso querido Clube virou notícia
em um dos jornais mais conceituados da nossa cidade.
Tivemos o orgulho de contar sobre as nossas décadas de
história em uma super matéria feita pelo O Fluminense,
impressa na página 7 e publicada na internet.
Além de abordar sobre o desenvolvimento social
e esportivo, a matéria fala do aniversário do Clube e sua
programação especial para a data.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 PC 2018
Do dia 2 a 8 de julho aconteceu o Campeonato
Brasileiro de Futebol 7 PC em Joinville - SC. A competição
teve como campeã a equipe da cidade de Maricá-RJ,
Amaped – Associação Maricaense das Pessoas com
Deficiência, que derrotou, na final, o APBS/Corinthias/
SP por 4 a 0. O Praia Clube fica orgulhoso de ter cedido o
campo de futebol para os treinos da equipe com o sócio
e técnico Nelsinho Pacheco e presidente Rinaldo Carvalho.
Parabéns a todos os envolvidos!

PLEBISCITO NO CLUBE
No dia 08 de abril foi realizada a votação do plebiscito
com a finalidade de decidir sobre a alteração (Sim ou Não)
no caput do atual artigo 108 do Estatuto 2016: “A prática de
esportes náuticos no Clube restringir-se-á às diversas classes
de barcos a vela, remo competitivo e outros congêneres,
bem como, vedada expressamente a embarcação movida
a motor”. Feita a contagem dos votos, em um universo de
350 votos-válidos, confirmou-se o resultado final com 159
votos para SIM e 191 para NÃO. Mantendo assim a não
alteração do texto em vigência.
6
6

7

Com

a palavra

Amigo(a) Praiano(a),
Os trabalhos na Diretoria de Comunicação
continuam a todo vapor. Estamos digitalizando uma
grande quantidade de imagens de nosso acervo
fotográfico para fazer uma espécie de túnel do tempo
fixo na nossa página na internet. Aliás, depois da nova
repaginada do nosso site, o acesso de março até junho
dobrou, chegando a mais de 3 mil visitas mensais. No
último mês geramos quase 2.500 redirecionamentos
para a página e já temos mais de 300 termos indexados
no Google. Isso significa que o nosso site está mais
visível e mais fácil de ser encontrado através de
palavras-chaves. Agora vamos trabalhar em ações
que façam, por exemplo, com que o salão de festas do
Clube seja encontrado por interessados em locação
desse tipo de espaço em Niterói, para que nós sejamos
uma boa opção e que isso gere renda para o Clube.
Nosso crescimento nas redes sociais também
é expressivo, com aumento de 30% em nossos
seguidores em todas as mídias, de modo geral, nos
últimos dois meses. Estamos incrementando também
nossa lista de transmissão de Whatsapp, então, se você
quiser saber das novidades do Praia Clube em primeira
mão, cadastre na sua agenda o número (21) 994280304 e mande um “Oi”. Assim, você passará a receber as
notícias do clube direto no seu celular.

Diretor de Comunicação

ALEXANDRE FONTOURA COSTA
digno de ser exibido em qualquer grande canal de TV.
Vamos continuar essa produção em todos os setores do
Clube, enriquecendo nosso site, redes sociais e nosso
canal do YouTube que você pode acessar e se inscrever
através do nosso site www.pcsf.org.br.

Comemoração dos 60 anos do Praia Clube

Mais uma vez, peço aos associados que
mandem sugestões de como podemos melhorar a
nossa comunicação, seja na revista, na internet ou no
espaço físico do Clube. Outras novidades estão por
vir, o que vai fazer do Praia Clube o pioneiro em várias
conquistas digitais, como foi o caso de ainda sermos o
único a estar com fotografias em 360 graus no Google
Street View.
Aproveito o espaço para agradecer a multitarefas
Tainá Bittencourt pelos anos dedicados à Comunicação
do clube. Um muito obrigado aos parceiros: AMULT
Vídeo e Agência Plumo de Marketing Digital, e também
Arraiá Praiano 2018 - Vídeo comemorativo
à nossa atual equipe: Lara Olivares e Victor Reis. Sem a
Na festa junina praiana produzimos nosso dedicação de vocês nada disso seria realizado.
primeiro vídeo/documentário que mostra esse
grande e tradicional evento niteroiense com direito
a depoimentos de associados, da diretoria, dos
funcionários e de personalidades. No churrasco de
comemoração dos 60 anos também produzimos outro
vídeo com os mesmos padrões de qualidade,

8

por dentro do clube

PATROCINADORES DOS NOSSOS 60 ANOS

APARECIDA
EMBALAGENS
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COM A PALAVRAC om a palavra

Presidente do Conselho

Leandro Carvalho Pinto
Amigo(a) Praiano(a),
Saudações a todos os associados pela ocasião
da passagem de mais um aniversário praiano.
Há sessenta anos, quando um grupo de pessoas
altruístas e visionárias se reuniu para dar forma ao
sonho de um lugar para a prática desportiva e o
congraçamento social, muito pouco poderia ser
previsto sobre essa potência, que chamamos de
Praia Clube São Francisco.
Ao redor de nosso Clube, se desenvolveu um
bairro, até então escondido no cenário niteroiense.
Décadas se passaram e o Clube se revigorou, se
transformou sob a égide de diversas adminstrações
que, cada qual ao seu jeito, ajudavam a moldar o que
hoje representa o nosso Clube, cultural, esportiva e
socialmente.
Enfatizo aqui a dedicação de todas as pessoas que
fazem parte do quadro social praiano e que, de uma
forma ou de outra, contribuem para o atual estágio
do Praia Clube.
Chegamos aos 60 anos com o vigor dos jovens,
a pujança de um grande Clube e a serenidade de
uma entidade que, administrada com austeridade
e clareza, segue a proporcionar a seus associados o
conforto, o bem estar e a alegria de poderam estar
em um Clube com uma sede maravilhosa, uma
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estrutura de primeiro mundo e que, a cada dia, se
mostra mais bonita e bem cuidada. Um local em
que, como extensão de nossas casas, desfrutamos
de momentos maravilhosos junto a nossa familia e
amigos .
Muito me orgulha em estar como Presidente do
Conselho Deliberativo nesse momento de muito
trabalho e empreendimento, no qual cuidamos com
seriedade de nosso presente, projetando o futuro
e, evidentemente respeitando e nos orgulhando de
nossa história.
Temos trabalhado com muita calma e paciência,
zelando pelo nosso Clube. Essa gestão tem o recorde
de sessões e aqui deixo o meu agradecimento aos
nossos conselheiros pela dedicação inconteste em
prol do PCSF.
Parabenizo a diretoria praiana pela bela acolhida
a todo quadro social no churrasco de aniversário,
pela excepcional organização do aniversário do
Clube e pelo empenho e seriedade na condução
dessa gestão.
Que o Praia Clube siga a nos emocionar e a
proporcionar, a todos, momentos felizes: de paz, de
confraternização e alegrias. E que possamos, unidos,
fazer com que o Praia Clube siga se desenvolvendo
e sendo, cada vez mais, a melhor opção de lazer em
Niterói.
Salve a natureza pródiga que recosta suas
benesses por toda nossa orla, nossa sede e que
nos encanta com seu esplendor diariamente. Salve
nossos fundadores e familiares. Salve todos nós, que
nos orgulhamos de aqui estarmos.
Parabéns, Praianos! Curtam o PCSF. Viva o Praia
Clube!

Carpe Diem.

PPRRAAIAIANNININHHOOSS
RECADO DO PRESIDENTE
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CONSELHO DELIBERATIVO

CONTROLE DE ACESSO
AO ESTACIONAMENTO
Solicitamos aos associados que portem as carteiras sociais nas vindas ao clube.
Realizamos diversas mudanças, entre elas a compra de novas roletas e um novo sistema
para o acesso de veículos no Clube. O sócio que não tiver a carteira social precisa ir à
secretaria solicitar uma nova identificação. Só será permitido 01(um) veículo por título.
Mesmo para o sócio que usa a digital, a carteira social é obrigatória para acessar:
estacionamento, saunas, parque aquático e para a utilização de material esportivo.
Essa iniciativa busca ter um maior controle no acesso ao estacionamento, para garantir
que o sócio consiga parar o seu carro sem demais problemas. Vale ressaltar ainda que não
é permitido o empréstimo da carteira social ou provisória a outrem, de acordo com o art.
44 § 3º do Estatuto, ficando o associado sujeito a punições cabíveis.

Atenciosamente, a Gerência.

REDES SOCIAIS PRAIA CLUBE
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conselho deliberativo
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ENtrEGa DE CartEIras
CONSELHO DELIBERATIVO

No domingo, 10 de junho, se reuniram no Auditório Onofre Bogado
Leite, muitos associados que acabaram de chegar ao Praia Clube.
Aproveitamos o espaço para dar as boas-vindas a todas as famílias que
compõem o Praia Clube São Francisco. Sejam muito bem-vindos!

Bem-vindos

14
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CaNtINHo Do sÓCIo
ENTREGA DE CARTEIRAS
Reservamos esse espaço na revista “O Praiano” com muito carinho
para apresentar novos e antigos amigos a todo o quadro social.

EDUARDO COM A FAMÍLIA

BRUNO COM A FAMÍLIA

Quer ver a sua foto aqui? É só nos
enviar pelas nossas redes sociais:
/praia.clubesaofrancisco
@praiaclubesf
(21) 994280304

@ dicom@pcsf.org.br

MARIO COM A FAMÍLIA

FRED E HENRIQUE MIRANDA
O Praia Clube São Francisco gostaria de compartilhar com o quadro social momentos de felicidade como o da foto ao lado. Envie para as nossas redes sociais, whatsapp
ou e-mail um momento marcante ou especial com a família praiana. Nós vamos adorar
dividir e também fazer parte do seu mundo! #somostodospraianos
16
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volta ao passaDo

ENTREGA DE CARTEIRAS

Em julho, o Praia Clube completou 60 anos, mas nem
sempre ele foi do jeito como conhecemos. Tudo começou
na Avenida Taubaté, quando homens visionários,
decidiram criar um projeto audacioso, um Clube que lhes
proporcionasse lazer, conforto e possibilitasse ao bairro,
uma nova praça para a prática desportiva e o congraçamento
social. Tendo sua primeira sede em uma barraca na praia de
São Francisco, o Clube só cresceu, e se tornou a melhor opção
de lazer em Niterói. Ao longo de todos esses anos, o Praia Clube
inaugurou diversas melhorias e opções de lazer, como: a sauna
feminina em setembro de 1999; a churasqueira náutica em agosto de 2000;
a quadra de tênis de saibro em agosto de 2000; o campo de grama sintética em
agosto de 2000; o memorial dos fundadores e o parque infantil em 2001 e diversas outras.

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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cantinho do sócio

Esportes

PÁSCOA DA HIDROGINÁSTICA
A confraternização de Páscoa da hidro
contou com um café da manhã muito animado. Além
de música, dança, bate-papo, guloseimas como
cachorro-quente, salgadinhos e chocolate. A galera
da hidro é fiel aos exercícios, mas adora uma festa.

CAFÉ DA MANHÃ DE PÁSCOA NO TAI CHI CHUAN
O Tai Chi Chuan é uma atividade que engloba
aspectos físicos e emocionais. No setor emocional, a
tranquilidade contagia. Muito embora a prática dos
movimentos seja individual, o Tai Chi Chuan quando
realizado em grupo promove o trabalho em equipe e
desenvolvimento mútuo.
Nesse clima, foi o nosso aulão de Páscoa, que
encerrou-se em um delicioso café da manhã.
MADE IN PRAIA CLUBE
Diretamente do Praia Clube a um passo na
carreira internacional. Primeira parada: Connecticut,
Estados unidos. Os irmãos e sócios Victor e Matheus
dos Santos Reis foram aprovados para serem
estudantes e atletas da escola Putnam Science
Academy. Depois de brilharem em nosso campo, é
chegada a hora de jogarem futebol no exterior.
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PCSF EM 1° LUGAR

Regata Ranger 22

Movido a muita adrenalina, o torneio da categoria
Ranger 22 no Praia Clube São Francisco, realizado nos dias 21,
22 e 23 de maio, foi caracterizado por ventos bons, equipes
de diversos clubes e disputas emocionantes.
O veleiro Vagal conquistou o 1º lugar, marcando presença
no pódio desta tradicional classe.
Gostaríamos de ressaltar que a presença de velejadores
como esses no Clube só engrandece o conhecimento dos
nossos atletas. Da mesma forma que confere destaque e
reconhecimento ao Praia Clube São Francisco na mídia
esportiva. Que venha o próximo!

REGATA DE 60 ANOS PCSF
No sábado, 11 de agosto, o tempo
colaborou com nossos velejadores trazendo
bons ventos em uma tarde ensolarada de
inverno. A Baía de Guanabara foi palco de mais
uma bonita regata que comemorou o
aniversário de 60 anos do Praia Clube São
Francisco. Em clima de festa, o veleiro Vagal
garantiu o primeiro lugar na classe Ranger 22,
o Chame ficou em segundo na classe Bico de
Proa B e o Tuiú Rio levou o bronze na classe
Bico de Proa A. A Escola de Vela do Clube
também marcou presença, conquistando o
bronze na classe Dingue com o Lode Runner.

O Brasil, mais uma vez, brilhou no
Campeonato Mundial de Pesca Oceânica
(Offshore World Championship - OWC)! De
15 a 20 de abril, os melhores pescadores do
mundo se reuniram na cidade de Quepos, na
Costa Rica, para a disputa do exclusivo título
da pesca oceânica internacional.
Neste ano, foi a vez da equipe de Niterói,
Abi de Deus: Matheus Assad, Elias Houaiss,
Mateus Marques, Hélio Marques (Cmdte.)
e Carlos Assad, do Iate Clube Icaraí, sentir
o sabor da vitória do campeonato mundial
com uma brilhante performance durante
toda a competição.

NITEROIENSES GANHAM
CAMPEONATO MUNDIAL
DE PESCA (ICI)

DO PRAIA CLUBE
PARA O MUNDO
Disputando um dos principais eventos da
Canoa Havaiana do mundo, o “IVF Va’a World
Sprint Championships 2018”, no Tahiti, o
professor Jorge Freitas mostrou a sua garra no
evento que foi encerrado na última segundafeira (30) de julho. Além disso, anunciamos o
retorno da Escolhinha de Canoa Havaiana.
A escolinha de Canoa Havaiana já está
aberta para a pré matricula e aulas
experimentais. Corra até a secretaria e
garanta a sua vaga!
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PCSF

FUTSAL

INFANTIL

SUB 7

1° Lugar: Toque Certo - CAMPEÃO
2° Lugar: Show de Bola - VICE
3° Lugar: PCSF
4° Lugar: Master
Artilheiro: João Pedro - PCSF

SUB 11

1° Lugar: Jaguars - CAMPEÃO
2° Lugar: Fonseca - VICE
3° Lugar: PCSF
4° Lugar: Master
Artilheiro: Luiz Guilherme - JAGUARS
Melhor goleiro: Izac - JAGUARS

SUB 13

1° Lugar: Toque Certo - CAMPEÃO
2° Lugar: Show de Bola - VICE
3° Lugar: PCSF
4° Lugar: Master
Artilheiro: João Pedro - PCSF
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CRAQUES EM CAMPO
No domingo, dia 08/07, rolaram as semi-finais e a grande final
da Copa do Mundo Praiana em alusão ao 60°aniversário do Clube.
Equipes compostas por sócios iniciaram o torneio no dia 30/06,
com seis seleções: Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, França e
Portugal. Na triagulação das semis, o primeiro jogo ficou Brasil 1x5
França. No segundo jogo, o Brasil foi derrotado, novamente, pela
Espanha por 3x2.
Na grande final, a Espanha levou o caneco em cima da França,
em um jogo muito emocionate com o resultado de 4x3.

COPA
PRAIA CLUBE

5º CAMPEONATO GIL RIOS
social

PURRINHA
No sábado, dia 28 de julho, aconteceu
o tradicional torneio Gil Rios de purrinha. Os
praianos presentes competiram a cada rodada
pela classificação para a próxima fase. Na final,
Mario Scovino garantiu a medalha de ouro, José
Carlos Nogueira ficou com a prata e Pietro Acceta
levou o bronze. Um agradecimento especial ao
patrono do campeonato, Gil Rios, que compareceu
e trouxe alegria e ótimas lembranças a todos os
competidores.
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TORNEIOS COMEMORATIVOS

60 ANOS
Sinuca
1° Lugar: Belisário - CAMPEÃO
2° Lugar: Revétrio - VICE
3° Lugar: Héli

Bocha
1° Lugar:
2° Lugar:
3° Lugar:
4° Lugar:

Bruno (ASPERJ) - CAMPEÃO
Paulinho (PCSF) - VICE
Ferreira (PCSF)
William (ECC)

Futsal
1° Lugar: Time Azul
2° Lugar: Time Branco
Artilheiro: João Victor - BRANCO
Melhor goleiro: Nakamura - AZUL

Carteado
1° Lugar: Henrique Miranda e Heraldo
2° Lugar: Elizabeth e Dário
3° Lugar: Heloísa e Claudia
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SOCIAL

Tênis

1°: Eugênio e Raphael
2°: Belisário e Carlos
1° A: Zeba e Thyagão
2°: Nando e Thiago
1° B: Sandro e Paulo
2°: Eugênio e Arnaldo

Feminino
1°: Neyla e Mariana
2°: Tamires e Márcia

UL
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AGE NDA
SOCIAL

Social Praiana

SETEMBRO
14
22
22

BANDA DO SOSSEGO
FEIJOADA SOCIETY
BANDA BLOODY MARY

´

Reveillon 2 0 1 9

À venda na secretaria do Clube.

Mais informações: (21) 2711-6295
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OUTUBRO
14
19
26
27

FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
DOUBLE YOU
REINAUGURAÇÃO DA BOATE
NOITE DO HALLOWEEN

NOVEMBRO
23
30

BIG BAND TUPY ORQUESTRA
& CORAL
FLINIT - FEIRA LITERÁRIA

Samba Praiano

EMBALOS DAS
NOITES PRAIANAS

“Liberdade,liberdade! Abra as asas sobre
nós, e que a voz da igualdade seja sempre a
nossa voz”
Foi ao som de Dominguinhos do Estácio
que a noite do Samba Praiano foi encerrada.
Esse evento incrível contou também com os
maiores sucessos do incrível Zé Katimba e do
Grupo Ninho do Samba.
Foi com imensa alegria, animação, gente
bonita, bebida gelada e muita música de
qualidade que a noite de 5 de maio foi agitada
pelo sucesso do 2º Samba Praiano. O Grupo
Ninho do Samba iniciou os trabalhos no maior
estilo partido-alto. Zé Katimba emplacou seus
maiores sucessos com interpretações únicas
e Dominguinhos do Estácio veio para fechar
com chave de ouro.

FESTA DO SUBMARINO AMARELO

“Yellow Submarine“

O projeto Submarino Amarelo
chegou à Boate do Praia Clube numa
noite inesquecível, trazendo um tributo
a banda The Beatles, que rolou no
sábado, 24 de março.
A festa atraiu dezenas de
pessoas animadas para curtir as
apresentações do Homem Baile, da
banda The Calangles e Bezzouros. Em
clima dos anos 60, o público sacudiu
o salão, tornando o ambiente “Yellow
Submarine” dançante e descontraído.

27

social

RECREAÇÃO E
COELINHO ANIMAM
A PÁSCOA PRAIANA

No domingo, 8 de abril, o Praia Clube São Francisco
recebeu o quadro social com muita diversão e alegria
para comemorar a Páscoa.
A administração do Clube promoveu diversas
atividades para rechear a tarde de domingo:
apresentação de teatro, brinquedos infláveis, roda
mecânica, pipas, pintura facial, lanchinho e recreação
infantil.
O ponto alto da diversão foi a chegada do Coelhinho
da Páscoa que distribuiu deliciosos ovos de chocolate.
Obrigado a todos que compareceram e nos ajudaram
a tornar esse dia inesquecível.
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SOM NAS ALTURAS COM ELYMAR SANTOS

A sexta-feira, dia 11 de maio, era um dia como
outro qualquer no Praia Clube São Francisco, até que
entrou no palco o grande Elymar Santos, encantando
a todos os praianos presentes. Foi ao som de muito
romance que o público niteroiense vibrou com o show
de interpreção no salão social. As músicas “Quem Eu
Quero Não Me Quer”, “Escancarando De Vez” e “Taras e
Manias”, cantadas em coro pelos presentes, tornaram a
noite ainda mais especial.
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IT’S ALL ROCK AND ROLL

BRITISH INVASION
SOCIAL

Relembrando os clássicos do rock britânico, foi
realizada no sábado, 26 de maio, a British Invasion - uma
noite marcante com as bandas Bezzouros, High Hopes e The
Bad Cops. Os hits que embalaram a juventude das últimas
décadas do século passado protagonizaram uma verdadeira
viagem no tempo no palco e na pista do Salão Social do
nosso clube. Músicas consagradas de bandas como The
Beatles, Pink Floyd e The Police esquentaram os niteroienses
apreciadores de ícones do velho e bom rock’n’roll.

Na sexta, dia 29 junho, aconteceu em nossa
boate a famosa festa Flashback com o melhor dos
anos 60, 70, 80 e 90. O DJ Flávio Wave, do programa
Celebration da JBFM, agitou os presentes com músicas
consagradas e dançantes.
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social

DIA DE CARINHO COM A
FAMÍLIA PRAIANA

Dia das
Mães
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SOCIAL

Mãe é a amiga mais verdadeira, com quem podemos contar quando
as dificuldades duras, repentinamente, caem sobre nós; quando a
adversidade toma o lugar da prosperidade; quando os amigos que se
alegram conosco nos bons momentos, nos abandonam; quando os
problemas complicam-se ao nosso redor, ela ainda estará junto de nós,
e se esforçará através de seus doces preceitos e conselhos para dissipar
as nuvens de escuridão, e fazer com que a paz volte aos nossos corações.
O dia 13 de maio ficou marcado pelas ótimas risadas e brincadeiras
da equipe de recreação que uniu mães e filhos em diversas atividades
e danças. O touro mecânico e o quadro de recados foram também
atrações muito requisitadas entre os presentes. Para encerrar a tarde,
providenciamos um bolo gigante para a celebração da data.
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SOCIAL

C o pa d o M u n d o 2 0 1 8

FRANÇA
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SOCIAL
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SOCIAL

TRADIÇÃO E ALEGRIA
NA FESTA JUNINA
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Foram dois dias de muita festa,
comidas e bebidas típicas,
brincadeiras e, claro, o melhor
visual de Niterói: nossa orla!
A festa bombou nos dias, 22
e 23/6, e elogios e pedidos de
mais não pararam de chegar
em nossas redes sociais. A casa
ficou lotada de gente bonita,
todos curtindo o som da Banda
Sitius. A galera se deliciou
em nossas barraquinhas de
salgados, doces e drinks, que
ajudaram a esquentar as nossas
noites de inverno. E a criançada
se divertiu muito com os
recreadores, nos brinquedos
infláveis e também nas barracas
de pescaria, argola e boca do
palhaço. Mas não para por aí:
os jovens também puderam
aproveitar a festa em um
espaço especial, com os hits
atuais. Confira nas imagens
mais um pouco dessa festança.

social
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INFANTIL
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No dia 08/07 (domingo), aconteceu uma celebração
entre todos os praianos que compareceram ao Praia Clube.
O 60º aniversário contou com muita festa ao ar livre, com
churrasco, open bar e música ao vivo. Para os praianinhos,
não faltaram atrações. As equipes de recreação fizeram várias
atividades como pinturas faciais e distribuição de guloseimas.
Os torneios comemorativos tiveram suas finais, o que
tornou a tarde repleta de esportes e atividades físicas.
O final da festa foi marcada pelo famoso “parabéns para
você” e um delicioso bolo repartido entre todos.
Fica o agradecimento especial para todos os praianos
por comparecerem na confraternização, já que a adesão do
quadro social é o que faz trabalhos como esse valerem a pena.
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INFANTIL

Hasteamento da Bandeira +

Café da Manhã

O famoso hasteamento da bandeira aconteceu na manhã do
dia 12 de julho, dia da fundação do Clube, conduzido pelo
Presidente do Conselho, Leandro Carvalho. No decorrer da
cerimônia, a palavra foi franqueada ao Presidente Henrique
Miranda, aos conselheiros nato Ciro Herdy e Jacy Lopes, ao
sócio Ruy Sergio França, ao conselheiro Jorge Arthur e ao
Vice Presidente José do Canto. Foram convidadas também, a
sócia Poline Rios, a ouvidora Maria do Carmo, a sub-diretora
Tania Neri e a sócia Lucilene Trindade, que hastearam as
bandeiras ao som da banda da Polícia Militar do RJ. Houve
também uma homenagem ao querido Ex-Presidente, Gil Rios.

Após o evento, todos os presentes foram convidados para um delicioso café da manhã.

Sessão Solene
+ Coquetel

Ainda no dia 12 de julho, o Conselho Deliberativo se
reuniu para a Sessão Solene de aniversário Praia Clube, em
nosso Auditório Onofre Bogado Leite.
A sessão contou com as palavas do Conselheiro Nato
Jacy Lopes, do Presidente do Conselho Leandro Carvalho,
do Presidente Henrique Miranda e do Conselheiro Nato Ciro
Herdy. Após a cerimônia, todos os presentes se reuniram
na boate para um agradável coquetel. A música ao vivo
animou a confraternização e nossas Conselheiras receberam
uma homenagem especial pela realização dos trabalhos no
Conselho.

SHOW DO
DANIEL BOAVENTURA

PCSF celebra 60 anos
com elegância e animação

No dia 14 de julho, em uma noite especial de comemoração do 60° aniversário do Praia Clube São Francisco,
o nosso salão social foi palco para o emocionante show do Daniel Boaventura. Antes, o cerimonial do evento
foi aberto pelo Presidente Henrique Miranda que deu as boas-vindas ao quadro social praiano, seguido pela
tradicional fotografia dos membros da administração do Clube e dos nobres Conselheiros e suas esposas.
Com o melhor coquetel volante e open bar, os presentes ficaram reunidos em volta de um delicioso bolo, e
cantaram o “parabéns para você”, símbolo de todo aniversário. O show do Daniel, que entoou sua voz pelo
salão emocionando e relembrando cantigas de outras épocas, ficará para sempre em nossos corações. Para
fechar essa festa com chave de ouro, a banda A2 e Evandro Marinho fizeram a galera pular de alegria.
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