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'r A Grande Noite do Conselho
(UeicOes)pe. z

* Correio lança
carimbo comemorativo

dos 20 anos do Paineiras Pe' 5

* Atletas do Paineiras brilham na
Natação e na Ginástica Olimï;.1
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Quem passava em frente ao Paineiras há menos de 10

anos atrás, podia ver, da rua, o conjunto aquático e algumas
quadras esportivas ao ar livre.

, Ficava fácil perceber que se tratava de um Clube cuja ativi-
dade se concentr¡va em alguma recreação de fim-de-semana.

Com o desenvolvimento dos planos de obrss modilïcaram-
se, tanto a fisionomia como as próprias ¡tivid¡des do Clube.

A årea esportiva desenvolveu'se de uma forma marcante e

ingressou em rma fsse de esporte competitivo com equipes em

quase todas as modalidade mais populares.

O convivio social aumentou em virtude principalmente do
cinema, da multiplicaçõo de fest¡s e d¡ movimentação do depar-
tamento feminino.

Hoje, quem passa diante de nosso Clube e vê a impressio-
nante sede social encimada pelas maiestosas cúpulas, pode supor
que se trat¡ de um Clube essencialmente social.

E, no entando, nossr "vida noturna" aindr ê praticamen-
te nula.

Dentro de muito pouco tempo estaremos inaugurando o
coniunto de Boiterestaurante nas cúpulas que completa com o
Mezanino, hall social, cinema e salão de festas, um coniunto so-
cio-cultur¡l difícil de ser €ncontrado em qualquer clube.

Como vamos moviment¡r e utilizar intensivamente esse

conjunto?
Talvez rnuitos dos sssoci¡dos que hoie pouco freqr¡entam o

Pa¡neiras sejam atraídos pelas novas opções de lazer que se

abrem.
M¡s é importante, sobretudo, que nossos próximos

frequentadores ativos ctrnecrcrn dede jå, a ver no Paineir¡s o seu
ponto de encontro äxo com amigos e convid¡dos; sua Boite de
jodas as s€msnas; seü restaürante de todos os dias.

Estamos entrando em uma nov'a fase e convidamos todos
os paineirenses a participar dela.

uma Nova Fase...
Entrando em

Chegando ao término de
meu mandato como Presidente,
da diretoria executiva do Pai-
neiras, quero tornar público
meu agradecimento a todos os
Diretores que, com sua dedi-
cação. tornaram possível a
realização do grande número
de feitos e obras que engran-
deceram o patrimônio e con-
ceito social e moral de nossa
entidade.

Obras como a Boite e o
Restaurante, a Escola Mater-
nal e o Berçario, as quadras
polivalentes e as novas qua-
dras de Tènis, os Camarins de
nosso Teatro e outras, consti-
tuem hoje um patrimônio
incontestável, do qual muito
nos orgulhamos. Obrigado
Dr. Luciano Mendonça e
equipe. Não foi só nas
obras que o clube se realizou
nesses dois anos.

Diversos feitos mmarcantes
foram registrados na área
esportiva. As inúmeras meda-
lhas de ouro levantadas por
nossos esportistas em cam-
peonatos realizados no País e
Exterior. no âmbito de nata-
ção e outras modalidades,
confìrmam o proficuo traba-
lho de nosso Conselho de
esportes. Para destacar o
sucesso desse setor bastaria
citarmos apenas um caso:
aquele que o Paineiras, atra-
vés do Jaime Oncins, tornou-
se campeão mundial de Tênis
- Categoria infantil, nos
jogos realizados em Caracas.
Obrigado Pastor, Ahualli e
Callil.

Obrigadc Dr. Agostinho

0 Presidcntc Agradece

no¡to do Gonselho

cido pode ser dada pelo suces-
so de realizações como a
"Noite do Haway". Agora,
como coroamento de todas as
atividades desse departamen-
to, teremos ainda a Festa de
Aniversário, marcada para o
dia l5 de agosto, com a pre- '
sença do maior ídolo brasilei-
ro - Roberto Carlos. Um
sucesso que pode ser preconi-
zado desde já. Obrigado,
Clery, obrigado Pagano. Um
agradecimento muito especial
deve ser feito à diretoria da
Sede e Patrimônio, aquela a
quem cabe a maior área de
ação: a mais sobrecarregada
de todas, cuidando do dia a
dia do Clube nas tarefas de
manutenção e conservação de
todas as dependências para
que o Clube possa sempre
apresentar boas condições de
funcionamento. E aqui nosso
agradecimento se divide em
dois: uma homenagem póstu-
ma ao saudoso Raul Ducat
que esteve à frente desse
departamento durante todo o
mandato de meu antecessor e
metade do meu mandato e um
muito obrigado ao Waldyr
Arid.

Aos meus companheiros de
Diretoria Executiva que nos
apoiaram nas rçlevantes tare-
fas de regularizar e legalizar
todas as obras do Clube apro-
ximadamente 25.000 m2, sem

a.o mínimo dispêndio de ver-
bas; a conseguir a isenção de
contribuições ao I.N.P.S.; a
modificar nosso arcaico e
pouco eficiente sistema de
cobranças, subst¡tuindo-o
pelo Carnê bancário, minha
imensa gratidão. Obrigado
Guerra, Alexandre, Sérgio e
Penteado.

Aos membros do Conselho
Deliberativo pelo aPoio rece-
bido, assim como ao Conse-
lho Fiscal e aos membros das
várias comissões que sempre
honraram seus cargos e fun-
ções, deixo também meus
melhores agradecimentos.

Aos Gerentes, funcionários
e a todos aqueles que direta
ou indiretamente colabora-
ram para o bem comum e

grandeza deste fabuloso Clu-
be Paineiras do Morumby,
minhas congratulações e o
respeito que jamais deixará de
pulsar em meu coração.

A Grande

amplamente às suas necessi-
dades. Assim foi que os
Departamentos de Comunica-
ções, Relações Públicas e Pla-
nejamento lograram seus
objetivos. Dedicando-se
intensamente na ârea de Pes-
quisas, conseguiram levantar
informações e formular suges-
tões valiosas para todos os
departamentos. Além disso
nossa programação de carta-
zes, calendários mensais e jor-
nal bimestral entrou em
melhor ritmo e ganhou em
apresentação. Cartões de
Natal e de Aniversário foram
criados e distribuídos, visitas
de confraternização entre
Clubes foram incentivadas.
Obrigado Miranda, Terreri e
Altamiro.

Faço questão também de
referendar os ativos departa-
mentos Feminino e Social. O
primeiro promovendo um
nunca antes visto congraça-
mento das associadas atravês
de Chás beneficentes e desfi-
les de modas, muitos deles
com a presença de esposas de
autoridades e beldades famo-
sas. como foi o caso da Miss
Brasil 1979. Através de Cur-
sos conferencias, apresenta-
ções inesquecíveis do Ballet
do Paineiras. O segundo com
as festividades, jantares,
shows e boatecas que marca
ram época em nosso Clube.
Envolvendo programações e
contatos das mais diferentes
naturezas, o trabalho do
Departamento Social requer
horas e horas de atividade
exaustiva e absorvente, cons-
rituindo-se em um dos maio-
res dæafios dentro da direção
de qualquer Clube. E, a exten-
são em que esse desafio é ven-

de 1980

pela preocupação com a saúde
er bemæstardetodosos associa-
dos. e funcionários configura-
da através da celebração de
convênios para atendimento
de emergência, melhoria da
assistència médica e amplia-
ção do tempo de atendimento
dos plantões. Obrigado pela
sua colaboração na monta-
gem da sala de ginástica e
decidido na fìscalização de
todos os aspectos de higiene
em nosso Clube. Obrigado
Dr. D'Ëca pelo zelo com nos-
sa infância e juventude na
administração da escola
maternal e em outras frentes.

Quero destacar o trabalho
do Departamento. Cultural
que promoveu mais de 600
apresentações cinematográfi-
cas, e dezenas de apresenta-
ções teatrais, inclusive com a
participação de artistas ama-
dores do próprio Clube, con-
gregados no Grupo Paineiras
de Teatro. Que realizou os
concufsos e Festivais de cine-
ma super 8, inclusive a nível
internacional e movimentou
diversas exposições apresenta-
ções e cursos de arte, literatu-
ra, música, etc... feitos que,
pela sua importância e reper-
cussão, dispensam quaisquer
comentários. Por tudo isso

No dia 4 de agosto o Conselho Deliberativo do Painei-
ras vai eleger a Direioria Executiva responsável pelos destinos
do Clube ño Biênio Agosto 80 - agosto E2 e os 5 membros do
Conselho Fiscal para o mesmo período.

Até o momento em que fechávamos esta edição apenas
uma chapa havia se apreséntado para essa eleição:

A ôhapa "Consolidação", tehdo por base membros da
atual Diretoria executiva:

Edmundo Callia - pzra Presidente
Fernando E. Guerra - para lç Vice
Mário B.T. Penteado - para Tesoureiro e dois novos

nomes:
Jose Carlos de Barros Pimentel - para 2ç Vice e
Waldvr Arid - oara Secretário
As diíersas ænilências existentes no Conselho estão em

grande movimentação e não será nenhuma surpresa se, à últi-
ma hora, outros candidatos se apresentarem.
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agradeco aoZaë Jr.. ao Alta-
miro Martins, à Vera Nunes e,

outros colaboradores.
Ao criar, no iilício de nossa

gestão, os vários departamen-
tos novos e confirmar os já
existentes, nosso intuito era
justamente o de ampliar o
contato da diretoria com o
quadro associativo, identifi-
cando e respondendo mais

Órgão dirigido aos associados do
Clube Paineiras do Morumby
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