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O Diretor Secrctário
As realízøções qae o gente não'vê...

abre o jogo

cia geral. ------ - Þ----- Quanto às

.. No que -se refere ao trabalho quem vem sendo loJ"s car-

Þrtllo desse setor incluem-se as secretarias e gerên-

ilesenvolvidodesenvolvido por essÍr ¿irea, está o daieoreanizacão do tgqas st}
clube. Os enfoques básicos dessa mudañca. ¡yjo. .- cnts, outro
primeiro lugar, fortalecinento do setor oessãal ánde aspecto

O sr. Sérgûo Antonio de Marques
Gonçolves é hoje æc¡aário de

nosv Díretods ExccirtÍva e como tal
é reryiwfuel pela odnÍnÍstração do

c;bbe, vb o ponþ dc vËsta
operaciottol, com afuolÍdade de

ôferecer às dcna¡s dì¡eøñas
condÍções de fuciutørcma

primeiro lugar, fortalecinento do setor pessôaf óndé
se pretende implanAr uma política'de recursos
hurnanos, que- posa -prever dåde um con¡unto ae
beneficios aos funcionáiios até a preparaçãodässa mao
de oåra (treinamento) para o perieitb exircicio de suas
funções.

_ O segundo ponto seria a implan-tação da nossa Sharp-8. A. 1000 (mini prooessarioáj-pi"¿"rioào váriÅ
,It^lgry p"F F9ró melhoraroi controles, quanto.;¿gpag@çqto dg - taxas, vtircimentos de 

-ei¿ines
urgorcoF, -etc., inas, também, tl6 asDectos de
comunicação, estratificando os socios por atividades
1'o'f.Tpo"Tcral e esportivo, estabelecenão assim, umaol{çao eletiva- para todas as unidades.

Ë,m ¡erceffo lrtgar, o,censo que estáparaserrealizado
com obJetivo de atualizar arquivos, ãssim como obter

iäoiÏo*t 
para q "input" necessário å própria B.A.

aoo

política de recursos

Quanto às

teiras s(>

aspecto
enfocado, deveni trazer um esquema maior de
seguralJa para-o controle de freqüência para as várias
ûepenoencras do clube, isso em função de estudos
recentemente realizados, o que também já está se
tornando realidade.

.e'pm .ao exposto, tem estâ Secret¿ria ainda,
col,aborado nos p-lanos estratégicos do clube,
Juntamente com o diretor de planejamento e demaii
membros de diretoria.
' Homem dinâmico e E+ dispoÈto. está sempre

presente às atividades sociais e eiâtamenæ Iþr esse
motivo, tem sentido que apesar das dificuldadäs,;;;
ryto!, o associado não -tem respondido como se
desejaria.erse¡¡undo sua- visão, só'com uma p"rf"iiã
cordesporñdência do sócio, podemos obter plenb êxito.
Acredita que através rtas Gntativas é que se busca ã
perfeito ajustamento entre o que pensa à diretoria e o
corpo associativo. Dsclara què uh grande Dasso está
sendo dado no que se refere à obtençã--o dos ..Ëabite-se"
para todas as obras do clube.

Esse trabalho bastante intenso é fruto da.dedicaçãode toda uma equipe liderada pelo nôsso atirat
prestdente.

Conselho DeliberatÍvo
Atividades do

.It[a4o.de.lt00

No dia 27 de ilezcmbro, com a presença de t5
_ 

Conselhciros, foi realizada a última neuiiao O'r¿¡n¿ria
do comelho Deliberativo de nosso Clube relativa ao atro

- o objetivo dessa importanre reunião foi 
" 

db.Hik
tsloposta_oçamenûária e do plano de obras" auesentados

pela Direûoria Execudva para o exeic¡ó¡o de 19S0.
. A matéria, como não @eria deixar de ser, suscifou
long¡s {.1"t"+- evidenciañdo-se a preo"upaçao de-toã;
os Srs. Cmelheiræ no senf.fulo ai¿ar,fointaUo.æao

- 
pesmal, não somenúena foma de ap[ovaeâg'qu

. desaprovação, à execuçãode unprolh"fiãÉ;
arenoet Dem de perto aos interesses.é:¡*ñessülailè-d[y

toùn æ sóciæ do p.a¡æ¡ras. pÌetados'totosAi
esclarecimentos mlicitadoi 

"-¿"t¿"r"rit"-io.ffiätodm os_pontos das propoÉ@ *t db-*ã.: 
" -.téräfoi aprovada por STvotos a favor, 4 óontra e 2C

Mocidade de TênÍs

Municipal de Esportes.
As federações de tênis do Brasil

E-xterior, facte ao interesse que
despertando estepampeonato determinam ã
integração do Cirçglio Sul Arnericano de

contando pontos
para o "ranking" mundial

Eis o discurso proferido por
nqsso presidente, sr. Edmundo
Callia, por ocasião da abertura
do IX Campeonato
Internacional de Tênis da
Mocidade:

campeão mundial" de tênis pré infantil, na
Copa El Nasional, rcalizada em Caracás.

Çaro^s jgvens: muitos foram os sacrifícios,
rnrrita fadþa, e, força. äe v. tm¡a-de, foi,precip,
dispender para -que -,vossos .i 

ñomei
constassern, na" das listas,.ds particþantes,
mas O Clube Paineiras do Morumby sabe o
que isso'significa e, por isso mesmo, sente-se
honrado em acolhê-los, rendendo suas
homenagens não só aos particþantes, mas
aos. seus organiz?dores, suas delegações,
assrm como a todos que compartilharam e
compartilham do engiandeciniento do tênis
e_ do esporte em todo mundo, independente
de credo ou nacionalidade, faço fotos que
estj .surto:-mas. .proveitoso evento, sè:ja
suficier¡te'pbra. estreit¿r cada vz mâis ós
laços de amizade que nos unem, não só aos
Rossos irmãos b¡asileiros de outros rincões
de nossa Pâ'tna, mas também aos nossos
vizinhos estrangeiros. Festejemos pois, com
esfi¡siante alegria esta data, desejando a
todos muitas felicidades e êxito nas
disputas:"

CriativÍdade: a busca

;do
vem

abstenç.ões.

Robêrto Lira Mir¿nda,-dirctor dos departarentos de
Comunicações e Criatividade ¿o Þã¡ne-¡rãi,urrur¡¡rrsaçu,s:r e r-rrattvtoaoe oo ralnetras, apresentor¡

,na ooite..de_2O de.novenbror,no ¿ufit¡ón:o ,b. cUe-:t 
,

úmâ palestra sob o,tema r.Aberdagen srs"ii"adai ,

solção criativa de Droblemas".
O objetivo dessa palestra, que abordou asftctos como:

- A.nafnrez3 do pensamenûo crítiooåmfftioo ea.

. .¡ Tft$cas para desenvotvimento do pensamentd
. criatiro,: ftli. r€uirassoc!¡ados ¡nteressa¿s'¡a ¡nntê¡ia .

, paú,frÍ'rn4o dos r.Gäpæ de:ffi¡dad;- pdæ'

natureza do pensanento criativo,

- r*l¡"ç para abordagem 
".i"ti"ãã-prOi"."",

J"-r:T,eJoTþJ que rer¡am por llnalirlade propor noyas- ¡mn6:rces úÊ $rteÍese geral a serem desenvolvidas.em
ryI"g,u,"d"fto., g* teriam por finalidaile proeor n""a;

a frþia foi tançada. "* "äffir",ffitffi":i*dg*jg. ter uma participação maior na *lãø¿;
exemçao do6 eventos a serem realizados no paineiras,

As inscrições para rat n "'#flËåffi.#ffiDepartammtæ, ao lado da Seq,etaria.

natureza do



O indescritível show do Ballet
no Teatro Paulo Eiró

FüfiAlx,ã¡tgß

As palavras são frias, quando se

trata de descrever um espetáculo
como o que assistimos no último dia

16 de dezembro, no Teatro Paulo
Eiró, promovido pelo nosso

Departamento de Ballet.
A começar pela vibração do

ambiente, com a platéia super-lotada,
e chegando a cada um dos números

de dança apresentados, excelente com
sua coreografta e formidável figurino.
O recurso é deixar que as fotos falem
por sí. E lamentar, como era muito
de moda no tempo da Televisão em
preto e branco, que este jornal não

seja a cores.

Paineiras

O espetóculo
Místico

As alunas da Yoga, sob a orientação
da professora Nilza, nos brindaram
com um espetáculo mágico, onde todo
o misticismo que envolve as práticas
yogues foi demonstrado com pelfeição.

Esse espetáculo inesquecívrel nos foi
apresentado no dia 27 de novembro,
em nosso teatro.

dø Yogø

Dr. José
Guerreiro
Alvares

Dentista
Reabilítação orat (prótese e

restauraÇão)
Av. Paulista, 2073 - Coniunto
Nacional - Goandar - C¡. 601

Tels.: 289-2420 e 284-5808

Camisas

Mind Power

RITON

A Reveladora Palestra do
Dr. Agripino Doria

O dr. Agripino Dória já era bastante esperado no
paineiras para a palestra realizada em novembro, por
iniciativa do nosso departamento feminino, que
revelou interessantes aspectos sobre o "poder da
mente" e sobre o comportamento do homem na
sociedade, face as tensões e pressões do mundo
contemporâneo.

Dignas de

um palco.

KUANTA
KOISA

Aguinaldo, estilista e decorador,
montou há 4 anos um loja que

está fazendo muito sucesso.
Lá voce vai encontrar antiguidades

coisas usadas e novas.

Pça. Dom Gastão Liberat
Pinto, 95

Itaim - Tel.:852-0656.

trTET
IUIET

- Projetos de lnstalaçÕes
Elétricas e Hidráulicas

- Prediais e lndustriais.

Pltl In¡cll¡li¡
R. França Pinto, 1 023 - Fones: 549-001 9

e 549_0020.



Reveillon

A tradição do Reveillon paineiras
como a mais concorrida e animada
festa de cada ano, foi mantida e
desenvolvida em 1979.

Ao sempre apreciado espetáculo
das mais de 5.000 bolas caindo do
teto ao soar a meia noite,
acrescentou-se o espetáculo das
toças espumantes de champanha,
com a névoa do gêlo seco.

E a alegria tomou conto de todos
até o raiar do primeiro dia da década
de 1980.

Quem não vtu, ainda pode ver.
Toda a festa foi filmada e estortí
sendo exibida em muitas de nossas
sessões de cinema.

lg7g.
A chave de ouro do Ano 20 do paineiras.

A tradição de

Outra festa tradicional reeditada com sucesso em
1979, îoi a chegada de Papai Noel, descendo de seu
helicóptero sobre nossas piscinas.

O entusiasmo da garotada e a maciça participação
dos associados do Paineiras nesse evento vem
crescendo de ano para ano.

Papai Noel

de t9t0

Ronald Golias
Show de

A última "boateca" de 1979 contou com a participa-

ção do "super-bronco" Ronald Golias com seu humor

autêntico e exclusivo. Foi mais uma noitada de destaque

promovida pelo nosso Departamento Social.

Festa de Natal
dos funcionárÍos

"... trabalho do Paineiras há l5 anos e nunca ví uma
festa como esta...". A afîrmação comovida de um de
nossosmals antigos colaboradores ilustra bem o que foi a
Festa de Natal oferecida aos funcionários de nosso Clube
em 1979.

Um finíssimo Buffet com pratos frios e quentes,
pres€ntes para todos os filhos de funcionários-e uma
sortida sacola de mantimentos e frutas de natal que cada
gm levou para casa, foram os ingredientes desse inédita
homenagem do Clube aos seus funcionários.

A alegria dos

A alegria dos Trapalhões
... F o ples€nte de !m de ano para a criançada

paineirense foi.o espetiículo apresenìado por Reñato
Aragã-g, M'ssum, .7-acanas e Dedé Santana, os
comediantes de maior "IBOPE" da atualidade,'gue
lotararn nosso salão de festas e hzeram rir a valêr.'

Trapalhões



Março de 19t0

Os melhores no Esporte do Paineiras

Dentre as vdrias modalidades esportivas que tem
sido desenvolvidos no Paineiras, foram escolhidas as
que mais se sobressairam, no ano de 79, para receber o
Trofeu Destaque.

A ginástica Olímpica, que obteve três primeiros
lugares em competições promovidas pela Federação
Paulista foi uma dos premiadas. Assim também os
enxadristas, que obtiveram excelente classi/icação no
Torneio Inter Clubes, colocando-se entre as 6 melhores
equipes da Grande São Paulo. O snooker, por sua vez,
também foi homenageado no Paineiras pela sua
atuação num îorneio da mesma envergadura.

O judô, a equipe de Natação, de basquete mini e pré-
mirim, assim como a de volley infantil e veteranos
receberam também, por suas conquistas em 79, o
Trofeu Destaque.

No futebol de solão, os Jiaudinhas obtiverarn
classificação no Campeonato Metropolitano da
Grande São Paulo e no Canpeonato Estadual de São
Paulo, também agrat'iados cottt o'l-roféu do Paineiras.

F[II{BRÂS
DO

Página 7

Os tenistas marcaram a sua presença nos
campeonatos de que participaram, vaiendo destacar
que o nosso atleta Jaime Oncins, conquistou,

A inauguração da cúpula

representando o Brasil, o título de campeão mundial na
categoria I0 anos, no Torneio Infantil Mundial
realizado em Caracas.

A drea esportiva do Paineiras fez uma aquisição de
grande importância para seu desenvolvimento. No
primeiro dia de fevereiro, o professor Antonio Roque
assumíu a gerência de esportes, com a Jînalidade de
implantar uma administração mais efetiva neste setor.

A nova filosofia de trabalho da secreîaria de esportqs
visa criar condições para que maior número de
associados possam gozar dos beneJícios que oferece a
atividade esportiva.

Sob esse enJoque o elemento humano é de vital
importância, pois, do desenvolvimento geral que o
indívíduo possa obter, gerar-se-á -o 

esþírito
competitivo, não como um fim, mas como
conseqüência. Esse objetivo, o envolvimento de um
moior número de pessoas, possibilitard, na sua
continuidade, o desenvolvimento de uma quantidade de
atletas de alto nível.

No dia 26 de fevereiro,
com a presença de
membros do conselho e
da diretoria, foi inaugu-
rada a cúpula, que
compreende o coniunto
boite-restaurante, que
muito em breve todos os
associados poderão
desfrutar.

ESCOLA DE
EDUCAÇAO
INFAI{TIL

A partir do dia 6 de março passa a funcionarem suas
lovas dependèncias a escola de educação infantil do
Paineiras.

Além do horário já tradicional de funcionamento
(das 8:00 ir¡ I 2 h) nassa a funcionar também no período
da tarde (das 13:00 às 17:00).

- As matrículas podem ser feitas para crianças a partir
de 2 anos até 6, que serão distribuidas em 5 classes com
atendimento especializado para cada idade.

A anuidade será de Cr$ 10.800,00 (matrícula Cr$
900,00 e I I mensalidades de Cr$ 900,00).

Maiores informações, vocè poderá obter com a
diretora Maria Francisca, na escolinha.



lntern?
x'rïs dA

trffiT*$
os bastidores dc quatqaer atividode, sejo ero esportívø, socíd ou culturol,

sem,pre mostÌam umo gande agìtação com a movímentação de'ilíversos setotese de- u!, 
-c-ontingente huntøno, capoz dc assegursr o'alcance dos objetivos

estabelecidos. Essa movimentaçãoi que nø maìõrío ¿"t i"i"iial-Z iiíivet ao
simples_obsemadoy, ocorren no paîneiras durante o p"riõø li eráioração e
execução do IX campeonato Internacional de Tênií da Mocíctade.-

F,tn, cgm,pe?noto gønhou com o decorrer dos ønos anà inportanciø
consrdetøvel dentrc as competições de caróter nacional e internacional. Isso
pode serfacilmente obsemadopag_rutnero de atletas ¡ot"rito; ¡;;;;; de gm)
y4ryenyndg I poíses @rasil, Chile, Argentina, peru, Bolívíø, vene¿uela,
r^ara-gaü e uraguoi) e nove estados brasíleiros, além de vóríos clubes de são
Paulo.

. os jo-gos-realizaram-se no paineiros e, devido os chuvas, nas quadras
cobertas do centro Paulísta de Tênis, Espéiia, pocaimbi e õírlilo Militar.
O resultado final foi:

Provas: l0 anos, masculino: lo
Jaime Oncins (Paineiras), 2" Carlos
Suetsch (RGS) 12 anos,
masculino: l'Jorge Simon (SP), 2'
João Suetsch (RGS) - 14 anos,
masculino: l" C. Santibanez (Chile),
2" W. Taurizano (SP) - 15 anoi,
masculino: lo Eduardo Oncins
( Paineiras), 2o F. Caprota
(Argentina) 

- l8 anos, masculino:
l' Hugo Chapacu (Uruguai), 2'
Pablo Martin (Argentina) 

- 2l
anos, masculino: l' Marcos Braga

Estes resultados nos mostram o bom desenvolvimento que o paineirosvem
ten_do no Tênis e fazem crescer nossøs espectatiiii ;;lt;çà;;;, nossosailetas-

(SP), 2" Atila Sanros (RGS) - l0
anos, feminino: lo Andréa Vieira
(SP), 2" Andréa Silva (Paineiras) 

-12 anos, feminino: lo Claudia
Ferillace (Argentina), 2' Roberta
Caldas (SP) - l4 anos, feminino: l'
Mercedes Paz (Argentina), 2o
Denise Borges (SP) 

- 16 anos,
feminino: lo Lucia Sapere
(Argentina), 2" Ana C. Moreira (Sp)

l8 anos, feminino: lo Laura
Arraya (Peru), 2o Mariza
Marchesini (Argentina) 

- 2l anos,
feminino: Flora Zacharias (SP), 2'
Maria Luiza Andre (SP).

Nas comemorações do 20"
aniversário do Paineiras, o
Carnaval 80 marcou sua passagem
no calendário social.

Muita alegria, muita folia, foram
as constantes em nosso salão.

O Paineiras brincou como nunca

de 19t0

no alegre carnaval do Ano 20

{

I

Dentro da programação normal dos
bailes (3 noturnos e 3 matinées)
destacou-se o concurso de
fantasias, realizado entre os sócios,
tanto nas sessões infantis, quanto
adultas. Esta promoção contou cvm

a colaboraÇão de Bicicletas Caloi e
Patrizia Romana Modas.

Foram escolhidas as melhores
fantasias entre as categorias luxo e
originalidade, bem como os blocos
melhor caracterizados. E não faltou
ainda, a escolha dos maioresfoliões

Fantasaa: O nenê oue laz cocô duro

do Paineiras. Isso tudo propiciou,
sem dúvida um dos melhores bailes
da cidade, o que foi comprovado
com a presença constante e maciça
dos nossos associados, mesmo
debaixo da torrencial chuva que
caia sobre São Paulo.

Bala de coco em dia de aniversário
Jean
lndio

1o lugar em or
Sonia Ofiveira
No Mundo da


