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FOLHADO
MINEIRAS

A MAIOR FESTA DA
HISTORIA DO PA¡]IEIRAS (PgS)

.,LJma nova filosofia de
' A dmini str ação 

"*!ìåffüIi iËTri

*Os Grandes Cartazes estão'de volta à nossa tela (pg. 4)

* Depto. Feminino
em grande atividade (pe.s)

traga sGus filhos...

I{OSSA ESCOTA DE
EDUCAÇÃO il\FANTIL

JÁ ESTA DE CASA NOVA
com 5 salas de aula construídas dentro dos requisitos exigidos
especificamente para a atividade educacional - inclusive play-
ground individual junto a cada sala, jâ está funcionando 3.
novíssirha esco-Iã dë Þ-d-ucaçã:o'Infantil do Paineiras para crian-
çasde2a6anos.

As matrículas estão abertas para o segundo semestre.

(pe. 3)
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PrePare-se ltï*i '

u$a l."t"dï$el Qs.

testa ao À1 îf *_junho
il0tTE JUlü]tA

com fogos, quentão, fogueira, quadrilhas
e prêmios para todos.

I

r

I
I

:

i

I

I

I
I11



PáEina

A REU0TUç40 DoS UlllrE Allos
Uma noYa filosofia
de Administração
entrevista com o presidente Edmundo Callia.

Para quem ainda não teve a oportunidade de
conhecê-lo pessoalmente, podemos adiantar que
EDMUNDO CALLIA, não é apenas um politéc-
nico engenheiro especialista em grandes estruturas.
Nem tampouco aquele homem público, adminis-
trador que foi de duas das maiores regionais de
nossa Capital, mas acima de tudo, um homem inte-
ligente, honesto, leal, com firmeza de ânimo, cons-
tantemente preocupado com os problemas sociais
e humanos, sentimentos esses que, na sua persona-
lidade, fundem-se com sua sensibilidade, tão bem
externada em suas pinturas e trabalhos já publica-
dos.

Qual é a orientação seguida por Edmundo
Callia na presidência do Paineiras?
Pergunta:

Trouxe alguma experiência nova, al'êm daquela
iâ adquirida como administrador em oulras enlida-
des?
Resposta:

Sim! Administrar nosso Clube é algo de muito
especial,pois, dentro do espírito comunitário nele
reinante, o associado é visto como parte integrante
de uma só família.

Esse entrelaçamento de amigos, colegas e com-
panheiros, determina um esvaziamento daqueles
requisitos formais e usuais das sociedades empresa-
riais e entidades públicas, por mim sobejamente
conhecidas.

Não existe neste Clube a preocupação de nin-
guém sobressair-se, mas sim, a preocupação precí-
pua entre dirigentes e dirigidos de comungarem um
mesmo ideal social. Costumo comparar nosso Clu-
be a uma verdadeira Colméie, onde todos partici-
pam para o bem estar coletivo.
Pergunta - Na attml admínistração V. Sa. criou um
número elevado de departamentos, não existentes em
diretorias anteriores. Quol a razão?

Resposta: Minha experiência profissional, princi-
palmente no setor público,tem demonstrado que o
àdministrador para bem gerir sua região, necessita
de um contato direto com seus habitantes. Isso se
consegue através das sociedades de classe, clubes
cie serviços etc,fontes seguras de informações sobre
as reais necessidades a prioridades de serviços e

obras em suas áreas. Seus presidentes constituem o
elo de ligação entre a população e o poder público.
Quanto maior a eficiência desses representantes,
mais rápido o atendimento de suas pretensões.

Louvados nesta sistemática de trabalho, e con-
tando com uma plêiade de companheiros abnega-
dos, achamos por bem implantar aqui no Clube a
mesma norma de trabalho. Assim criamos os
novos departamentos, que juntamente com os já
existentes, hoje constituem o ponto de apclio da
diretoria executiva. Basta lembrar apenas um
deles; o departamento feminino, que nunca existiu
e que hoje representa um setor atuante e significati-
vo junto às associadas do Clube. Essa sistemática

,{?)ru¡rm\l!/ FilXSRAS

Gonselho
Deliberatiuo em
Grande Atiuidade

Duas movimentadas e importantes reuniões
foram realizadas neste início de 1980 pelo Conse-
lho Deliberativo do Paineiras.

A primeira, no dia l0 de março, teve por objeti-
vo na Ordem do Dia (segunda parte de todas as
reuniões do Conselho) deliberar sobre a interpreta-
ção de artigo dos Estatutos .Sociais e sobre Ante-
projeto de reforma do Regimento Interno do Con-
selho.

A segunda, no dia 28 de abril, prestou-se à dis-
cussão de julgamento da prestação de contas relati-
va ao exercício de 1979 (Balanço Geral, Demons-
tração de Receitas e Despesas e Relatório apresen-
tado pela Diretoria Executiva e pareceres do Con-
selho Fiscal).

Confirmando a tendência que vem se acentuan-
do cada vez mais nas reuniões do Conselho, um
grande número de Conselheiros participou ativa-
mente da discussão das matérias, mantendo-se
todos os debates dentro do mais alto nivel de con-
tribuição, independentemente das posições pró ou
contra defendidas por cada um.

Inúmeras matérias de grande interesse de todos

agiliza os trabalhos, cria e reformula planos, aten-
dè as reivindicações, e acima de tudo, cada depar-
tamento se constitui no elo de ligação entre asso-
ciados e diretoria executiva.

3r Pergunta: As metas e playos preconizados no
ínício de iua gestão, estão sendo atingidas?

Resposta: Perfeitamente! Principalmente nas
áreas de esporte, social e cultural.

Através-de pesquisas realizadas na administra-
ção de meu antecessor Dr. Leonan Luis Souza
Goes, quando eu exercia o cargo de Diretor de
Obras, prioridades foram detetadasjunto aos asso-
ciados, 

-e 
daí o desenvolvimento de um plano de

obras canaz de a curto Drazo. atender as áreas aci-
ma referfdas. Nesta adnìinistiação, o plano foi exe-
cutado com a construção de:

- Camarim para artistas
- Cozinha principal para atendimento do salão

nobre e demais dependências.
- Quadra poliesportivas
- Quadras de tênis
- Paredões
- Escola maternal
- Boite e Restaurante
- Belvedere na parte superior da sede social
- Recuperação do mezzanino
- Elevadores
(Estes últimos, em fase final de construção)
A integração do cinema e teatro, com o salão de
festas,ã boite, restaurante, belvedere, salão de lei-
tura e exposições num único corpo do prédio,
determinará, fora de dúvida, um congraçamento
maior entre seus associados, atingindo-se assim
aquela meta proposta no início de nossa gestão,
qúal seja o bèm-èstar e o lazer coletivo.

onrElrrAçÄ0
PEDAGOGIGA PARA PROFESSORES

Obietivando aprimorar, cada vez mais, o
desemóenho de todos os professores e treinadores
contraiados pelo Paineirai nas ciiferentes áreas (es-
portiva, cultural, feminino) estamos criando um
ierviço.de orientação educacional para esses fun-
cionários.

A necessidade desse serviço deriva da acentua-
da demanda para üm ecletismo muito grande que
recai sobre todos os professores atuando em nosso
Clube.

Diferentemente do que acontece na maior parte
das escolas, onde cada þrofessor leciona para clas-
ses de alunos de faixa-etária e nivel definido, os
professores e treinadores empregados pelo Painei-
ias têm a resoonsabilidade de atender aos alunos
de todas as idades e, consequentemente, a necessi-

os sócios foram apresentadas pelos seus porta-
vozes no curso dos horários dedicados ao Exoevozes no curso dos horários. dedicados ao Expe
diente (primeita parte das reûniões) destacandô a
participação efetiva e construtiva de cada Conse-
lheiro na gerência dos destinos do Clube.

As contas apresentadas para o exercício findo
foram aprovadas por 70 votos e nenhum contra,
contando-se l7 abstenções.

Os problemas
da Comunicação...

Têm sido comuns as queixas de associados motivadas
pelo atraso da chegada em sua èasa dos Calendários de
ãtividades mensais do Clube.

Graças a essas queixas pudemos constatar que o servi-
ço de entrega postãl através do sistema de "porte pago"
que vinha sénd-o adotado por nós, apresentava sêrias irre-
gularidades.- Mas, não vamos dar a velha desculpa de culpar o
Correio. Em diversas oportunidades nossos Calendários
iá sairam daqui fora do prazo.' 

Os motivos foram vários: Dificuldades de coordenar e

reunir. dentro de um prazo limite pré-fllxado as informa-
ções de todos os depaitamentos; airaso's de fornecedores
na impressão dos Calendários; falhas mecânicas na má-
quina-de endereçar e por que não dizer? - Falhas huma-
rias na própria elaboração dos trabalhos envolvidos.

O plinCipal de todos os motivos continua a ser o
fechamento antecipado'da programação mensal de todos
os departamento, gue nos obriga a esperar, até aúltima
hora, uma ou outra informação.-

Nesse jogo, quem mais tein saído prejudicado e' o nos-
so Cinema. Afim de contornar esse problema resolvemos
s€p¡rar as informações sobre as programaçöes dos dife-
reites departam€ntos e ir passando aos Associados as
diversas informações, na medida em que as vamos rece-
bendo.

Sabemos que essa não é a forma mais confortável para
ninguém, mas francamente, a idéia aqui é "dar a mão
para não perder o braço".- 

E, umà recomendação que não poderia deixar de ser
feita: Vindo ao Clube, consulte os Cartazes afixados nas
diferentes árcas; procure os Avisos e Calendários à sria
disposição na Poìtaria e, particularmente, habitue-se a

cori'sultar o Polimural de inlormações que, dentro de mais
alguns dias estará instalado no saguão de entrada.

dade de transacionar com os mesmos em diferentes
níveis.

Oferecendo a esses professores Orientação
Pedagógica adequada, estamos contribuindo para
seu aprimoramento profissional, em seu próprio
beneficio e em benefïcio de todos os alunos. Estes
serviços serão dirigidos, basicamente, aos p.rofesso-
res que atuam com crianças, cuja faixa etária vai da
infância até a pré-adolescência.

Este trabalho será possível graças a colabora-
ção de Vera Elena P. Penteado e Stela Berardinelli
Freirias - profissionais atuantes na ärea de Orien-
tação e Educação.

Os associados do Paineiras, especializados na
matérias, que desejem colaborar com esse novo
serviço poderão entrar em contato com o departa-
mento feminino manifestando seu interesse.

0rgão dirigido aos associados do
CIube Paineiras do Morumby

Edicão
Departamento de Courunicaçðes

Av. Dr. Alberto Penteado, 605 - Tel. 240.27"17
Direto¡ do Dep¡rt¡mento

Roberto L. Miranda
Documentação e Redação

Cl'eonice dos S. Silva
Fotografia

Osmar G. Nina
Diagramação:

Nelson V.C. Wilson C.S-

OFÍr.flAm\ry nrnEß$

Coñpo.¡çôo . lmpr6róo
DtAlro Do GTaNDE A8C 5/A

Ed¡loÈ d. Jráoir, l.vbl6 . l¡6
lvc Cotoquo, 5ó2 - Fc¡o: ¡L9-553t

CE? O9(Xþ - 5oolo A¡É¡ró - 5?.
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Maio de 1980

Todas as quintas-feiras, em nosso mezanino, continua
funcionando o curso de Crochet, Tricot eTapeçaria. Nesses dias,

no horário das l3 às l7'horas, as associadas interessadâs poderão dirigir-se
ag local onde desenvolvem-se as aulas para participar desses cursos.

Convidamos os paineirenses, a visitarem nosso mezanino

d o s c u rs os q u 
", 

aopil'tI#:l*?: ;rLit": I lfiT;l"l:
g¡¡¿ p¡qm:oção do Departamento ,Feminino.

Nossos cursos
continuam a

todo Yapor

O DESFILE DE

No último dià 23, tivemos uma gratificante surpresa. O desfìle
da Boutique Gunther Tuch, promovido pelo Dona Clery -
Diretora do Departamento Feminino - junto às voluntárias
do. Hospital das Clinicas, foi um dos mais concorridos no Pai-
nerras.
O público compareceu em peso - cerca de quatrocentas pes-
soas - para ver o maravilhoso desfile onde foram sorteados
dois modelos (a escolher/ e três tratamentos para emagreci-
mento e estética do "lnstituto Silhouette".
Além do numeroso público, tivemos a presença da Imprensa
(Jornal Folha de São Paulo) registrando o acontecimento.
As fotos mostram a magnitude desta promoção.

GUNTHER TUCH

Crruum\ry h¡ÍtsRÁs

A
T

t t A partir deste mês, estão aberîas as inscrições do curso "A

mümef e YÅ'!:;:"i,i:'KÍ:';i#:',::rt"' dirigido às esposas

o

s o c r e d a d e i'i:fi :i,ii,.':n:;:ir rf;{:i:i!¡"i),

e s ar i a I Y,#iiî,', {,f:*i,ri 
"",

Dando continuidade ao nosso programa de eslreitamen-
to de relações com os diversos clubès de São Paulo, o Depar-
tamento de Relações Públicas, dirigido pelo Sr. Altamiro
Martins, promoveu mais dois encontros.

No dia I2 de abril tivemos a grata satisfação de receber
em nosso clube a visita do. representante ofcial da diretoria
dA ASSOCIAÇ.ÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS,
com um almbço de confraternização entre clubes, cumprindo
assim mais uma etapa no programa da nossa Diretoria de
Relações Públicas.

Duranle a visita, o Dr. ll/ilson Sanlos, Diretor e Conse-
lheiro daquelø entidade, e esposa percorreram as dependên-
cias do Paineiras, em companhia de nossos diretores e, em

Diretores do Banespa e da Portuguesa

Página 5

de Desportos visitam o Paineiras

\
I

Mulner-Lsposa, levonao-a a uma parîu
ativa da vida profissionøl do seu marido.

seguida, houve o ølmoço que transcorreu num clima cordial e
alegre.

E, no domingc dia l3 de abril, recebemos a diretoria do
ESPORTE CLUBE BANESPA.

Estiveram em nosso clube os Senhores direlores daquela
entidade, acompanhados de seu presidente MANOEL
EMBOABA DA COSTA, que junto à diretoria do Paineiras
visitaram nossas instalações.

Para coroar esse eicontro oferecemos um coquelel que
transcorreu num ambiente descontraído e cordial.

Nas tomadas fotográf;cas ficam registrados os fatos das
duas promoções.

levando-a a uma partictpação maís

Feliz aniversârio
Desde o início de 1980 todos os sócios

do Paineiras e seus dependentes estão
recebendo, por ocasião de seus aniversá-
rios, cartões de felicitações.

O levantamento dos natalícios foi ini-
ciado pelo título ne I de þrma que se você
aniversariou nos primeiros meses do ano
e tem um título de número alto provavel-
menle não recebeu seu cartão.

Essa iniciativa de nosso Depto. de
Relações Públicas está sendo mui1o apre-
ciada por todos.

e
C'LUAI PA]NLIRAS DO MORUMEY

e1o o bem moto,
ho)e e *mpre
o 9ñeat o Pot99eî1
de rodos os sus d¡s

nót do Potnerø
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A alegria era muita para podermos aqui descrevèIa...
O chopp geladinho é corn muita espuma corria pelos canecos...
O que-poäeríamos dizer mais do que as fotos traduzem?
A diretôria do Paineiras lâ estava e também vibrou a valer.
Não faltou, é claro, as tradicionais músicas e comidas típicas.
-E muita gente importante presente.
Uma festa sadia, gostosa, descontraída e um sucesso total.
Mais de mil e duzentas pessoas se confraternizando,

M¡io de l9t0

numa fraternidade paineirense. Nunca uma festa como essa será esquecida.
A BANDA DOS COROAS abrilhantou este evento de uma forma magnífica.
O paineirense divertiu-se, vibrou, dançou e saiu satisfeito.
A festa terminou por volta das cinco e trinta da manhã.
O sol iá vinha nos brindar com seu calor e os últimos
retardatårios ainda brincavam nò saguão de entrada de nosso clube.
Foi mais um sucesso em nossa programação social.

PREPARE SUA

FORME SEU GRUPO
FANTASIA,

E ENSAIE SUA
QUADRILHA...

No dia 27 dejunho teremos
mais uma festa ao ar livre no Paineiras.' Desta vez em volta
da fogueira e com quentão para ajudar.

Queremos fazer dessa festa
um outro sucesso

como a Noite do Hawai.
Isso só será possível com sua

participação
Não deixe de comParecer!

lr0lTE JulllllA
UEM AI A

e depois...

ROBERTO GARTOS

No grande baile

de aniversário.

No dia 15
teremos a

dos anos 20
com baile de gala

grande show do "rei"
Roberto Carlos

Programe desde jå sua
presença obrigatória

nesså festa.

de agosto
maior festa
do Paineiras

Adiado para Agæto
o almoço de

confratentização
dos Aduogadfls...

A pedido de vários
interessados foi adiado para o

mês de agosto o almoço
dos Advogados programado

para o dia 22 de maio...
Para coordenar esse

almoço e os outros relativos
as demais categorias

profissionais representados
no Paineiras estão sendo

formadas diversas comissões.
Procure o Depto. Social

para participar da comissão de
sua categoria profrssional!

a



Maio de l9E0

I) COMPETICÕES
r) FUTEBOL DE-SALÃO

l0/05/W - Campeonato paulista; Clube paineiras x C.A.
Juventus. todas as categorias: Horårio: 14:15 hs _ Local:
Clube Paineiras.
n /05/80 -_Ca¡peonato Paulisra - Nacional A.C. x Clube
ratnetras. I odas as categorias. Horário: 14: l5 hs _ Local _

Nacional A.C.
2!/05/U - Campeonato paulista - À Hebraica x Cluberalnelras. toclas as categorias. Horário: l4:15 hs. Local _
A Hebraica.

PROGRAMAçAO DE

O nosso
Para

r n terc I u bes de F uteb o I ¿" s" raol Tf; s'i"jì : ff""üTB;Jtä":
atividades para recreaçãô infantil.

Na área de recreação infantil, estamos com inscrições abertas
na secretaria de e-sp-ortes, durante a semana, paia Voleibol,

. Basqletebol e- Futebol de Salão e contamos coni ä participação
das crianças paineirenses. Veja toda nossa programaçäo de inãiô.

3l/05/80 - Campeonato paulista - Clube
baté C.C. Todas as categorias. Horário:
CIube Paineiras.

2) voLErBoL

Departamento de Esportes estå em franca atividade.
este mês a programação abrange várias modalidades,

MAIO

ñf,¡taDo
n¡¡En¡s

04/05/80 - Torneio de Vereranas do Clube pinheiros.
Çlube Paineiras x Centro Ed. Edson A. Nasc. (pelé).
Horário: 14:00 hs. Local - Clube paineiras (adiadò)
0E/O5/E0 - Campeonato Paulista - Clube paineiras x
A.D.C. - Categoria: Infanto Juvenil. Horário: 20:00 hs.
Local: Clube Paineiras. _

þ/^q/80 _- Campeonato Paulista-Clube paineiras x
b,.C.B. -_Categoria: Infanto Juvenil. Horário: 20:00 hs.
Local - Clube Paineiras.

l8/95/Eq - Torqeio de Veteranas do Clube pinheiros.Clu-
Þ9 Paineiras x E.C. Pinheiros. Horårio: t4:30 hs. Lôcãl:
Clube Paineiras.
2!/05/n - Torneio de Veteranas do Clube pinheiros. Inê
Clube x Clube Paineiras. Horário: la:00 hi, Lôcãi: ¡;¡
Clube.

3) BASQUETEBOL

0_q/q5/q0 - Campeonato Paulista. Esporte Clube Sirio x
Clube Paineiras. Categoria: Pré-Mini. Horário: l9:00 hs.
Local: E.C. Sirio-

l0/O5/80 - Campeonato Paulista - Clube paineiras x Con-
tinental P.C. - Categoria: Pré-Mini - Horário: 8:30 - Local
- Clube Paineiras. "

UPSI8/ù - Campeonato Paulista - C.A. ypiransa x Clube
Paineiras. Caiegoria: Pré-Mirim. Horárioi 9:00i¡s. Local:
C.A. Ypiranea.

Paineiras x Tau-
l4:45 hs. Local -

A ATIUIDADE

y/üsJry - Câmpeonato paulista - Clube paineiras x Soc.tsp. Palmeiras - Categoria: pré-Mirim. Horário: lg:30 hs.
Local - Clube Paineiias.

17.q5180.- Campeonato paulista - C.A. paulistano x Clu_
De rarnelras. Categoria: P¡é-Mini. Horâ¡io: 9:00 horas.
Local: C.A. Pauüsäno.

l:l/ûs/!fr - Campeonato paulista - Clube paineiras x
!-onnthians. Categoria: pré-Mirim. Horário: 9:00 hs.
Local - Clube Paineiras.

2:P5/n -_Campeonato paulista - À Hebraica x Clube

irri:tJä#:regoria: 
Pré-Mirim. Horário: e:00 hs. Locat -

3l/05/W - Campeonato Paulista. Clube paineiras xA.D.C.^Pirelli. .Categoria; pré-Mini. ttoiã.¡o:--ç: jO fri.
LOCat: Ulube Patnerras.

4) NATAçÃO

17 /05/80; Rggiglal qualquer classe. Local - Agua Bran-
ca. Horário: 14,30 hs.

lE/05/80 -.Regiona.l qualquer classe. Local - Água Bran-
ca - Horário: 8:30 hs.

3^l/05/80_- Festival de longa distância. Local - Água
Branca. Horário: 14 hs.

II) ATIVIDADES
l) Recreação Inf¡ntil

2) Escolinha de Voleibol
Masculino/terças e quintas das 14 as l6 hs. Feminino/ter_
-ças 

e qutntas das ló às 18 hs. Inscrições na Secretarla de
Esportes. Sem Taxa.

FISIGA E OS

SEUS OBJETIUOS
- O homem, independentemente de sexo e ida-

de, sente a necessidade imprescindivel da prática de
atividades fisicas.

Essa busca instintivado movimento éexDlicada
por um processo fisiológico, baseado no prìncípio
d.e que o corpo humano sendo uma máqúina, pre-
cisa estar em constante.funcionamento, para que
todas as suas funções sejam exercidas hárinônicä e
uniformemente, sob péna de falhar, parcial ou
totalmente, levando o-indivíduo à mortè prematu-
1Ít.

De acordo com a faixa etária atuante, a práti-
ca da atividade fisica busca objetivos diversos, con-
dizentes, com o desenvolvimeñto fisico e mental do
indivíduo e com a sua faixa de interesse.

, . {rqir sendo, à criança de 4 a 12 anos, a ativi-
clacle tlsrca. propicia o desenvolvimento e o,aprimo-
ramento das.gualidades básicas de coordeiação,
ritmo, sociabilização, equilibrio das funções neuro_
motoras, descarga de energia e agressividade e um
poslc-lonamento racional diante das situaçöes de
s-atisfação e insatisfação, gerado da vitdria où
derrota, como ocorre no ca-so das competiiO"r. -

Para o joy9m, as atividades fîsicas propiciam,
arem do aperlelçoamento das qualidades mencio_
nadas, o prazer da competição,conduzindo_o a um
aproveitamento das hoias livrês através do lazir.

No caso do adulto, além do lazer puro e sim-
ples, a atividade fïsica propicia o equilíbiio das ten-
sões diárias ocasionadãs felos pro'blemas comuns,
por meio da,catarse que é a maiõr válvula de escape
para o equilíbrio mental e fïsico do homem modêr-
no.

. No entanto, o maior beneficio da atividade fi_
srca para o,ser humano é encontrado no campopreventivo da saúde e do bem-estar; aumentandó a
circulação sanguínea, fortalecenàã'o rnUi.ìlo iãr:
gqgo. .e amphando a capacidade respiratória do
rnctrvictuo, a atividade fisica evita os prôblemas car_
olacos, clrculatórios e respiratórios,-principalmen_
te os enfartes, as anginas, ä esclerosé þr"èóð" 

" 
su"s

consequenclas.

Além disso, a prâtica do movimento físico
constante e metódico, previne ou corrige iní¡meros
problemas ortopédicos, como aqueles {ue atingem
comumente a coluna, as articulaèões e ós múscülos
$9 uma lorma geral, renovando as energias e pre_
clrspondo o ser humano para a satisfaçãõ de t<idas
as suas necessidades bio-mecânicas.

- Pelas razões expostas acreditamos estar bem
claro porque devem os assoiiados do Clube painei-
r¿s procurar as suas instalações.esportivas para
desenvolver um programa dê atividades que os
auxlllem a encontrar o seu bem estar geral.

Coorden¡doria de Esportes

AMPUAç40

Visando atender ao crescente interesse de nossos
associados pela prática do '.Futebol Soçaite" o gra-
mado no interior da pista de Cooper está sendo alar-
gado para comportar um maior número de jogado-
res por equipe.
Continue na "boca" ago¡a vamos ter uma ponta
para você

DO GAMPO

3) Escolinha de B¡squetebol
Somente masculino. 

-Horários/ 
tercas

hs. e Segundas, quartas e sextás daj 14
na Secretaria de Esportes. Sem taxa.

DE FUTEBOT

4) Escolinha de Futebol de Salão.
Horários/quartas e sextas das 8 às 9hs./ 9 às l0hs. / 16
às 17 hs. e das 17 as 18 hs. Inscrições'na Secretariá dè
Esportes. Sem taxa.

e quintas das 8 às 9
às l6 hs. Inscrições

Departamentos Espo rtivos
O Conselho Diretor de Esportes - srs.João P.astor Jr.,Hamilton Luiz Ahualli e Jorge Calil -nom€ou os novos diretores responsáveis-pglos setorês daqueleããpartamento- SilnuUénscarneiro de carvalho - ?epartàmgnt1o dé réniJ, Si. jãre-j,nìõ¿Ëõãiñõñõ;,'Ë;;.

iiöTï"Í.äii'åi'-Bjolå:'åi,åtr;p.i,nÏm"ff fli:cf :"""nrfi 3;iîJ[tîî#;Ginastica-Feminina; Séigio A. Cap-oralli: öãpãrtãr*r.ã;-cfi¿stióa rvrã'sðùii,iä:'i;ãurcFrança - Departaménto ðe Karatê,'Mario MjClFüîä:'bij*tã."ñõil'å;".-k;iü;il; trã"P. Leuenrotñ - Deoartamento dè v'ottevu-ãtifni-u"nðbi"¡"tilöö*t"."nto de Futebol deSalão; Fernando i cfrylsã ryf""I,#õ ]ilp";Ëäö" ü'oor".; Alfredo SteinbergNeto,, DepartamenJo de Nãtação; paulo renianaãì-ãäb;;.;:-ñ;"iiä.-""tJliJîõro
Aquático. os srs. Diretores.já-estâo em ptenJãi1riã"¿",äåùã."10ópiüã'ää"-ñ"äiu¡-
mento do esporte no Paineiias

l{ovos diretores dos



lloite do Hawai r Um Marco
No ano que o Paineiras come-

mora 20 anos não poderia deixar
de acontecer algo realmente lindo
como uma Festa do Hawai.

Todos puderam divertir-se a
valer. com a descontração natu-
ral do paineirense.

A juventude disse presente,
desfilando sua alegria contagian-
te por todos os pontos da festa
cantando e dançando ao som dos
conjuntos BIG SOM e TROPI-
CAL JUNGLE que tão bem
abrilhantaram a noite.

Falar da decoração é funda-
mental. Os repuxos de água, as
folhagens, as flores e os lrutos
transportaram todos aos mares
do sul e todo seu tropicalismo.

Ao adentrar o clube, o painei-
rense já se sentiâ envolvido na
magia havaiana através ìda música
inconlundível de Sidney e seus
Havaianos e de prontojá recebia
o seu coco verde para de imediato
começar a saborear as delícias
das lrutas tropicais.

Foi realmente uma noite de
sonho e encantamento com todos
de pareôs. sarongs e camisas
floreadas e os tradicionais colares
coloridos. completando ' assim o
cenário de um acontecimento
digno do Paineiras do Morumby.

A beleza disso tudo foi propor-
cionada por um trabalho con-
junto, árduo e preciso de nossa
diretoria que em momento algum
poupou esforços para que o even-
to fosse coroado de êxito e dessa
lorma o Paineiras vai comemo-
rando seus vinte anos, com gran-
de euloria e repleto de expectati-
va paÍa um glorioso futuro.

A ilOUA SALA DE GII{ÃSTIGA.
Já está em funcionamento a nova

sala de ginástica
montada ao lado dos vestiários.

Ali, jovens e adultos, homens e mulheres
poderão exercitar-se com os vârios e modernos aparelhos

colocados à disposição dos associados e receber
orientação correta de instrutor especializado.

Faça uma visita e obtenha informações

detalhadas junto a Secretaria .de Esportes.

I]{AUGURADA Torneio lnternac¡onal
de ilatação no Paineiras

Nos dias 28, 29 e 30 de agosto
teremos, pela primeira vez no Paineiras
um Torneio Internacional de Natação

que contará com a presença de nadadores
da Argentina, Chile e Uruguai, além
dos clubes Hebraica e Harmonia de

São Paulo.
Contamos coÍl urnâ,presença maciça
de associados para participar desse

importante acontecimento !

frequência no Paineiras

Recordo de

lsso mesmo!

Entre sócios e convidados

tivemos 70.880 pessoas no Paineiras

durante o Mês de março!

Esse número confìgura um recorde

absoluto de frequência e demonstra

como o interesse de nosso associados

tem crescido em relação a todos as

atividades desenvolvidas no Clube!


