
Paineiras 
do Morumby

Clube

Desde 1960, formando esportistas 
e consolidando amizades.
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“120 mil m² de puro lazer. 
Um verdadeiro oásis urbano.”
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O Paineiras

Fundado em agosto de 1960, o Clube Paineiras do Morumby ocupa hoje uma área de quase 120 mil metros quadrados e tem 
o privilégio de possuir uma reserva de vegetação nativa, no bairro do Morumbi.

Para atender ao seu quadro associativo, de aproximadamente 24 mil pessoas, o Paineiras conta com instalações de ponta, 
que otimizaram a sua característica topografia acidentada, criando ambientes agradáveis e ao mesmo tempo garantindo a 
acessibilidade aos cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção. Um complexo esportivo com sete piscinas aquecidas, 
três ginásios poliesportivos, treze quadras de tênis piso saibro, duas quadras de tênis piso rápido, cinco quadras de squash, 
quatro quadras de peteca, quadra de areia, campo de society, campo de futebol, pista de atletismo e fitness completo fazem 
parte dessa gigantesca estrutura de entretenimento. E ainda, a Escola de Esportes, que oferece mais de 40 cursos de formação 
e educação esportiva.
  
A qualidade de vida é um diferencial no Paineiras. Segurança, estacionamento amplo, centro médico, restaurantes, lanchonetes, 
SPA, barbearia, cabeleireiro, escola de idiomas, centro de conveniência, biblioteca, playground, brinquedoteca, cineteatro, 
cursos culturais para jovens, adultos e crianças completam a programação sociocultural e formam um completo conjunto de 
serviços e opções de lazer para proporcionar comodidade e bem-estar para toda a família paineirense. 
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Um Clube preparado para
você e sua família.

Muita diversão e segurança para sua família, com estacionamento amplo e ventilado para mais de 700 veículos 
e câmeras de monitoramento instaladas nas principais áreas do Clube.

Dentre os ambientes cuidadosamente elaborados para agradar nossas crianças, destacamos o Playground com 
piscinas infantis, fraldário, berçário, piscina Kids aquecida, brinquedoteca super equipada e uma grande área 
de convívio, com labirinto e muito mais.

Além desses ambientes, o Paineiras oferece acompanhamento escolar, biblioteca, cursos de idiomas e uma série 
de atividades para entreter e instruir nossa garotada 7 dias por semana.
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Aqui os amigos 
compartilham histórias.

O Clube Paineiras do Morumby oferece aos seus associados uma variedade de ambientes de convívio, com 
restaurante social, bistrô, cafés e lanchonetes, proporcionando momentos agradáveis, desde um encontro de 
negócios a um grande almoço em família.
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A cultura e os grandes eventos
sociais fazem parte do cotidiano
paineirense.

Nosso cineteatro recebe uma variedade de atividades culturais, que vão desde uma grade semanal de filmes 
exibidos em nosso cinema, cursos de teatro e peças premiadas, aos grandes festivais de dança e audições de 
música brasileira com artistas renomados.

Nosso Centro Cultural hoje é referência como a maior academia de dança de São Paulo, com cursos de Jazz, 
Ballet, Sapateado, Flamenco, Zumba, Dança do Ventre, Yoga e Tai Chi Chuan, entre outros.
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Feijoada da Folia, Arraiá do Paineiras, Baile de Aniversário e Réveillon, entre outros acontecimentos sociais 
e festivos, já fazem parte do calendário de nossa cidade, recebendo artistas nacionais e internacionais, em 
eventos que reúnem um público de até mais de 30 mil pessoas.

Além disso, o Espaço Paineiras do Morumby oferece o ambiente ideal e conta com uma infraestrutura e serviços 
de qualidade para tornar o seu evento, social ou corporativo, inesquecível.
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Vivemos o esporte ativamente,
como estilo de vida.

A qualidade de vida está diretamente relacionada à prática esportiva. Por isso incentivamos os esportes desde 
a mais tenra infância à plena maturidade.

Com modalidades olímpicas competitivas, recreativas e formativas, o Paineiras é conhecido por ser um dos 
grandes centros esportivos e formadores de atletas no Brasil.
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Cinco Modalidades Olímpicas
e uma Paraolímpica.

O Paineiras se destaca no cenário esportivo nacional como um dos grandes formadores de atletas de alto 
desempenho.

Com cinco Modalidades Olímpicas e uma Paraolímpica, estamos presentes nas grandes competições mundiais, 
dentre elas as Olimpíadas, Paralimpíadas, os Jogos Panamericanos e os Para-Pan.
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Através dos Esportes Recreativos, nos 
tornamos esportistas e consolidamos 
nossas amizades.
O Paineiras oferece aos associados sete piscinas aquecidas, dentre elas uma Olímpica, uma semi-olímpica e duas 
de biribol, quinze quadras de tênis sendo duas cobertas, complexo de fitness completo, com academia, centro 
de preparação física, quatro estúdios de Pilates, ringue de boxe e Dojô, cinco quadras de squash, pista de skate, 
cancha de bocha, um grande pavilhão de jogos com quatro pistas de boliche, snooker, pebolim, tênis de mesa 
e espaço para jogos de tabuleiro, além de um complexo esportivo com quadra de areia para beach tennis, vôlei 
e futevolei.

Nossa estrutura esportiva ainda conta com três ginásios poliesportivos, quatro quadras de peteca, um campo 
de futebol, um campo de society, duas quadras de futebol de salão e uma pista de atletismo, todos com amplas 
arquibancadas.



11

O Clube Paineiras é conhecido como grande formador de atletas.

Nossa escola de esportes hoje oferece mais de 40 cursos em várias modalidades, para mais de 3.500 alunos, 
com o objetivo de atender as crianças já a partir de 1 ano de idade, buscando desenvolvimento motor e 
psicoafetivo, despertando o interesse pela prática esportiva e direcionando futuramente para a escolha de 
uma modalidade específica. Para nós o esporte é fundamental para moldar o caráter das crianças, ensinando e 
incentivando a disciplina e o convívio social.

Com os Esportes Formativos 
preparamos nossos jovens para 
grandes jornadas.
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Acessibilidade, sustentabilidade
e meio ambiente.

No Paineiras, a qualidade de vida está sempre em primeiro lugar. 

Dispomos de uma topografia diferenciada, extremamente acidentada, que favorece inúmeros ângulos de visão 
para uma paisagem exuberante. Em função disto, nossa infraestrutura buscou atender a acessibilidade em 
todas as áreas, através de rampas e mais de quinze elevadores.

Por onde andamos em nosso clube, estamos sempre em contato direto e harmônico com a natureza, numa 
variedade de espaços totalmente integrados à nossa reserva privativa de mata nativa e diversos animais silvestres.
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Bem-estar e qualidade nos serviços, 
são as nossas prioridades.

Nosso Centro Médico possui profissionais da medicina esportiva, fisioterapia e acupuntura, entre outras 
especialidades, e está preparado para atender a qualquer necessidade durante a prática esportiva ou nas 
atividades recreativas.

Dentre os serviços disponíveis, destacamos nosso Centro de Estética, com salão de beleza, barbearia e spa, além 
de nossa banca de revistas, a alameda de serviços e diversos restaurantes, lanchonetes e bares.
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Associe sua marca
com ampla visibilidade.
Com cerca de 24 mil associados de alto poder aquisitivo, o Paineiras é um dos melhores ambientes para 
promoção de ações de marketing, com ampla visibilidade para um público qualificadíssimo.

Dentre nossos produtos de comunicação, destacamos a Revista Paineiras, com tiragem mensal de 6 mil 
exemplares, uma das melhores do meio clubístico nacional.

Grandes empresas patrocinam nossos atletas, nossos eventos e atividades esportivas através de projetos com 
base nas Leis de Incentivo Federal e Estadual, além da aplicação de verbas de marketing como forma de 
promoção. Entre em contato com nosso Departamento de Marketing e saiba como associar também a sua 
marca.
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O espaço ideal para os seus eventos
e de sua empresa.

Requinte, flexibilidade, conforto e sofisticação, aliados à segurança e à localização privilegiada e de fácil acesso.

O Espaço Paineiras do Morumby oferece o ambiente ideal e conta com uma infraestrutura e serviços de qualidade 
para atender às necessidades de sua empresa e fazer, com toda tranquilidade, de seu evento corporativo um 
sucesso!



Fone (11) 3779 2099
marketing@clubepaineiras.com.br / www.clubepaineiras.com.br
Av. Dr. Alberto Penteado, 605 - Morumbi - São Paulo/SP - CEP 05678-000

Clube Paineiras 
do Morumby


