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cditoriais
Você ¡ó estú

pqrticipondo de
nossq vidq

Uma das coisas mars evr-
dentes no Paineiras, hoje, é o
extraordinário esforço que
está sendo desenvolvido para
oferecer ao sócio opções de
lazer e entretenimento que
independam da ocorrência de
domingos ensolarados.

Esse assunto que tem ocu-
pado seguidamente nossos
editoriais, merece um lugar
especial na mente e no cora-
ção de todos os Paineirenses.

Sem que você se habitue a

fazer do Paineiras seu ponto
de encontro com amigos e

convidados, sem que você
programe seus almoços e jan-
tares de ñm de semana em

sociql?
nosso restaurante, sem que
você venha, traga sua família
e convidados à nossas festas,
não haverá vida social no Pai-
neiras.

Temos aqui, para atendê-
lo, um dos melhores "Buf-
fets" de São Paulo, o "Baiú-
ca".

Nossas festas estão cada
vez mais animadas (veja neste
número da Folta do Painei-
ras as reportagens sobre o
Baile das Debutantes e Noite
do Cowboy - pág. 8).

Só falta você seligernesses
acontecimentos e lembrar
que não precisa esperar o sol
chcgar para vir ao Paineiras.

Gonselho Deliberatiuo
A reunião do conselho

deliberativo realizada no
último dia 3l de agosto
foi uma das mais movi-
mentadas dos últimos
tempos. Nada menos do
que 30 conselheiros fize-

ram uso da Palavra em
acalorados debates.

locoçõo do ¡slõo

dependêncios do Clube.

Matérias de extremo
interesse para o Clube,
como a criação de uma
comissão especial para
estudar a reforma dE
nossos estatutos e a pro-
posta de reforço orça-
mentário para o último
semestre do ano foram
debatidras e aprovadas.

de fc¡lo¡ e oulros

Tendo em vista melhor
regulamentar a locação do
Salão Nobre, Saguão, Mez-
zanino, Salão das Piscinas,
Boate e Restaurante (Terra-
ce) evitando a superposição
de compromissos, o Departa-

O Restaurante Terrace Paineiras do
Morumby funciona todas as sextas, sábados
e domingos com cardápios fixos (sugestões
do chefe) e serviço A La Carte.

As sugestões do Chefe têm preços fixos
entre 650 e 780 cruzeiros. No almoço de
domingo (Buffet) as crianças de 6 à l0 anos
pagam metade do preço e as crianças até
5 anos não pagam nada.

As sugestões do Chefe variam de semana
para ser4ana conforme cardápios editados e
distribuídos na portaria.

_ Q serviço A La Carte oferece as opções
relacionadas a seguir.

Anote e venha experimentar essas delí-
cias do Buffet Baiúca:

Você conhece os progrqmos
de nosso Restqurqnte?

C FourADovy FillrErRAS

No momento em que
rodávamos esta edição
da FOLHA DO PAI-
NEIRAS o Conselho
Deliberativo se reunia
para discutir o orçamen-
to do Clube para 1982.
Os resultados dessa ses-
são serão publicados em
nossa próxima edição.

mento Social editou normas
específicas, centralizando
todas as reservas com o coor-
denador-social.

Essas normas estão à dis-
posição de todos os interessa-
dos na secretaria do Clube.

Órgão dirigido aos asso-
ciados do Clube Paineiras
do Morumby
Edicão
Departamento de Comu-
nlcaçoes
Av. D:. Alberto Pentea-
do, 605 - tel:240-2777.
Diretor do Departamento
Roberto L. Miranda
Documentação e Redação
Eucyr Nogueira Peixoto

Entradas

- Patê da casa
- Fundo de alcachofras
- Camarão saucê Golf

Conselho Diretor Departa-
mento de Esportes:
Hamilton L. Ahualli,
João Pastor Júnior, Jorge
Calil.
Diretora do Departamento
Feminino:Clery Callia
Diretor do Departamento
de Higiene e Saúde: Agos-
tinho P. Freitas
Diretor do Departamento
lnfanto/Juvenil: José
Maria G. D'Eça
Diretor do Departamento
Jurídico: João Batista de
Camargo
Diretor do Departamento
Obras: Luciano B. Men-
donça.

Diretor do Departamento
de Sede e Patrimônio:
Paulo Fernandes do Car-
mo

Diretor do Departamento
Social e de serviços:

Edison Rodrigues Ferreira.

Peixes e Crustáceos

- Filet de sole ao Gratin 580.00
- Poisson aux Amandes 620:00
- Camarão Saucê Blanche l.OOO;m

Aves

- Sup.reme de Frango Grelhado com creme
de Milho verde __-5j0:tli

- Supreme Parisiense 580,00
- Peru à Canadense 6(X),(Ð
Massas
- Espaguette ao Atum 380.00
- Espaguette à Alfredo 430:00
- Talharim aos 4 Queijos 430,00
Carnes

Fotografia
Osmar G. Nina
Presidcnte: Edmundo
Callia
le Vice-Presidente: Fer-
nando E. Guerra
2e Vice-Presidente: José
Carlos B. Pimentel

Diretor-Secretário:
nåldyr Arid
Diretor-Tesoureiro:
Mário B. Filho Penteado.

Diretor dos Departamen-
tos de Comunicações e
RP: Roberto L. Miranda

Diretor do Departamento
Cultural: Altamiro Mar-
tins.

Reloções Públicqs

Sexta-feira
Sábado

350,00
350,00
900,00

- Medaillon en Brochete
- Tournedos à Rossini
- Chateaubriand M. Champignon
Sobremesas
- Preço por unidade

Horários
- Jantar a partir das 20 horas.
- Almoço a partir das 12 horas
- Jantar a partir das 20 horas.
- Almoço a partir das 12 horas.

Compøiçio e ImpÌes¡o
DIARIO DO GRANDE ABC S/Â.
Ediaor¡ de Jorois, Revistrs e Lirm
Rü¡ Crteque, 5ó2 - Fmc: ,149-5533

CEP 0!)000 - Súto Aodré - SP.

O financiamento de um
grande número de atividades
esportivas e sociais do Painei-
ras te m fre quentemente
dependido do apoio empresa-
rial com que o Clube possa
contar.

O lCampeonato da Moci-
dade de Tênis é um exemplo
típico:'sua realização jamais
seria possível sem um
patroci^::o comercial e jamais
conseguiriamos patrocinado-
res se esse acontecimento
não fosse bastante divulgado
pela imprensa, valorizando o

580,00
630,00
700,00

Um novo

Progrqmq de

estreitomento
de reloções
com empresqs,
imprensq

e outros clubes.

120,00

dor.
A locação do salão de fes-

tas é outro caso. Uma parcela
indispensável de nossas recei-
tas depende da realiz¡çño efe-
tlva das previsões feitas a esse
título.

Finalmente, temos a ques-
tão da própria projeção de
nosso Clube na comunidade.
A necessidade de obtermos
divulgação para tudo o que
fazemos.

Visando imprimir um cará-
ter mais dinâmico ao nosso

do patrocina- relacionamento com a comu-
nidade empresarial, imprensa
e outros clubes, o Depte de
Relações hiblicas do Painei-
ras criou e executou duas
peças fundamentais: um
catálogo geral dos serviços e
atividades que o Clube pode
oferecer às empresas e uma
"chave" convite para visitan-
tes de nosso interesse.

Esse material está sendo
distribuido pelo correio a
mais de mil empresas, velcu-
los de divulgação e clubes
importantes.



Di¡¡s 2, 3 e 4 (Enrlo, quinûo e sexto), 2lh.

Este é um filme brasileiro muito bem aceito
pela crítica e pelo público, sendo um dos que mais
bilheteria registrou no cinema nacional dos últimos
tempos. De Arnaldo Jabor, com Sônia Braga, o
discutido Paulo Cesar Pereo e Vera Ficher. Um
industrial recém-falido e uma jovem abandonada
pelo amante vivem momcntos de muito amor. Mú-
sica de Chico Buarque de Holanda. Censura - lE
anos.

EU TE AMO

c¡nema em de

VATENTINO, O
íDoto, o HoMEM

Dhs 5 e ó (sótodo e domingo), l7h e l?h.

@nHäfr

Mastroiani, Annie Girardot. Um hlme que
mundo, sendo sempre bem recebido pela cr
público. Censura - 14 anos.

Somcnte um diretor
como Ken Russel e uma
figura como Nureyev pode-
riam reviver com tanta
habilidade e classe o maior
amante da tela em todos os
tempos, o inconfundível
Valentino. Com Rudolf
Nureyev, Leslie Caron,
Michelle Phillips e Carol
Kane. Censura - 18 anos.

Dfos ló, 17 e lt (quorlc, quintr c se

ma, uma explosão de paixão e amor, vivido irl
por Ana Magnani e Walter Chiari. Esse drar
de Franco Zeffrrelli vai emocionar muito você,

¡Erfs$MA

Zeffl¡elli volta ao cine Paineiras. Neste fi

l0 anos.

DE CANTERBURY
Dios 9, l0 e ll (quorto, quinto e sexto), 2lh.

O 19 ASSATTO DE T
Dhs ll e 20 (sóbodo e domingo), I

Umo monumentol

os coNTos

Coletivo de Pintuts"

Um drama onde a Histó-
ria se repete, onde o passa-
do tem espantosa realidade
do presente. Sean Connery
como um audacioso ladrão,
Donald Sutherland como
seu cúmplice e Lesley -
Anne Down como a bela e
ardilosa amante e cúmplice,
formando um trio perfei-
to... Direção de Michael
Crichton. Censura - l4
anos.

Depois de "Decameron",
outro audacioso filme de
Pasolini. Grande Prêmio
Urso de Ouro no Festival
de Berlim. Com Hugh Grif-
fith, Laura Betti, Ninetto
Davoli, Franco Citti e
Josephine Chaplin. Direção
do próprio Pasolini, é claro.
Finalmente sem cort€s um
pouco da história da Euro-
pa do Seculo XV, com toda
a sua malícia e intriga. Cen-
sura - 18 anos.

HOMENS DA MONTA

Dios 12 e 13 (sribodo e domingo), l7h e l9h.

Os problemas sociais, o sofrimento, os dramas vivi-
dos por empregados de uma fábrica, muito bem coloca-
dos na tela por Franco Cristaldi. Estrelado por Marcelo

OS COMPANHEIROS

inauguração e coquetel
r pela Seagram Conti-

Dios 23, 24 e
25 (quorto, quinto e

sexto),21h.

lom cada expositor apresen-
do uma média de 6 quadros,
¡ mais diversos estilos, tivemos
articipação de A. Sarro, Diana
irtire, Edmundo Callia, Fáti-

ma de Moura F. Rico, João Pio
de Almeida Prado, Jurema de
Morais Pires, Luiz Sérgio B.
Novo, Márcia A. Gebenlian,
Márcia Perasso, Maria Cristina
L. V. Almeida, Marina P. R. Pin-
to, Nilda Luz, Regina Vitale,
Sueli Steinberg e Vicente Gime-
nez Pena. O sucesso da promoção
foi muito grande, tanto pelo nú-
mero de pessoas que visitaram a
exposição como pelos comentá-
rios dos mais favoráveis aos artis-
tas.

A,luta de um caçador de peles (Bill Tyler) e
um cacique feroz da região montanhosa de índios,
no ano de 1830, por causa de uma bela índia (Run-
ning Moon). Aventuras, suspense, medo. Censura
- 14 anos.

Plínio Mqrcos qgrqdou
tqnto guqnto suo peço

t'Q 
uondo

os Múquinos

Porom".

TRINITY - A COI.INA
DOS HOMENS MAUS

Dios 2ó e 27 (sóbcdo e domingo), t7h e l9h.
Quem já não ouviu falar ou assistiu Trinity? Muito

pouca gente.

O cine Paineiras estava

LETRAS DE CÂMBIO - CRÉDITO PESSOAL
FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS E

SERVIÇOS - FINAME
AÇÕES E DEBÊNTURES.

r FIN
oPo

ANCEIRO
LITANA

Atendimento imediato e altamenle díkrenciado
aos Paineirenses.

Grupo Fing

Fones: 37-47.ão, acompanhada ao piano

- 

Joana Mendes de Oliva

Rua do Te

tlcuohrciïi.or'å,iÏ' i"ïp rero, co m

G¡bladasposições de Johannes
_-_-1-Il_Illtns, F. Mendelssohn,
nO 19 Ülhssy, Villa-Lobos, Puccini e

os. Um excelente espetáculo.

la harpista e solista Maria
sa Priamonte, na noite de 24

Comunicanros a
pagaram multas
sociais no lc tril

(
f'
I

I
t
\
(

;"ï_äï .r"'þ 4 I 13 de.dezembro,

TI 
N 

å 
NSAS, q'-'{iåoïå,ï"."""i"'#å: Ëä

A relaçao complc f5¡¿ é uma oportunidade
obtida junto a St você adquirir iresentes de

Uma dlca

I para seus amigos,com arte



edltoflals
Você ¡ó estú

pqrticipondo de
nossq vidq sociql?

Uma das coisas mais evi-
dentes no Paineiras, hoje, é o
extraordinário esforço que

está sendo desenvolvido para
oferecer ao sócio opções de

lazer e entretenimento que

independam da ocorrência de

domingos ensolarados.
Esse assunto que tem ocu-

pado seguidamente nossos

editoriais, merece um lugar
especial na mente e no cora-

ção detodos os Paineirenses.
Sem que você se habitue a

fazer do Paineiras seu ponto
de encontro com amigos e

convidados, sem que você
programe seus almoços e jan-
tares de flrm de semana em

nosso restaurante, sem que
você venha, traga sua família
e convidados à nossas festas,
não haverá vida social no Pai-
neiras.

Temos aqui, para atendê-
lo, um dos melhores "Buf-
fets" de São Paulo, o "Baiú-
ca",

Nossas festas estão cada
vez mais animadas (veja neste
número da Folha do Painei-
ras as reportagens sobre o
Baile das Debutantes e Noite
do Cowboy - pág. 8).

Só falta você seliger nesses

acontecimentos e lembrar
que não precisa esperar o sol
chcgar para vir ao Paineiras.

Pelo I ç Yez,

um c¡rco comPleto

Poineiros. Ero o

dio dos cr¡onços.

Um circo cheinho de atrações,
com palhaços, cães amestrados,
malabäristas, trapezistas etc'- Um
circo cheinho de 

-crianças que parti
cioaram ativamentc das brincadeiras
dó pahaço anão que comandava o
espetáculo.

lá fora. barraquinhas da "Antárti-
ca" distríbuia'm refrigerantes,
enquanto a "Gclato" distribuía seus
deliciosos sorvetes.

Nas bârraquinhas de jogos, muitos
brindes, muitas guloscim¿ui para os
acertadores.

Bastante concorrido também foi o
delicioso cachorro-quente distri-
buido na hora do almoço.

Na parte da manhã, antecedendo
ao espetáculo circense e à reapresen-
tacão da oeca infantil "Estórias do
náú r,ncàndado", encenada pelo
Gruoo de Teatro do Paineiras, houve
uma divertidíssima gincana nas qua'
dras de futebol de salão.

No hnal houve diversos sorteios de
bicicletas e outros brindes oferecidos
pcla casá JACQUES CICLE SPORT
(Francisco Morato-3205).

dentro do

social

de fc¡tq¡ e outros
dependênciqs do Clube.

locoçõo do ¡slõo

Tendo em vista melhor
regulamentar a loc_ação-do
Sa-lão Nobre, Saguão, Mez-
zanino- Salão das Piscinas.zanino. Salão das Piscinas,

::,rj{ ;r;ír;; ñ'-,'43o'ó[r-üïr"r"f,'#-'iï,,ï,î"i:"f':f ïHnellnru i

ffii,iïî:l-"Ë":îtrili
lfliT1,::':ú;*i'i,':sqHÀrrs-åä:,¡ä

Bollel-Poineiros.
Numa promoção do

Depto. Feminino, como
acontece todos os anos, o
Corpo de Ballet do Paineiras
estará se apresentando no dia
5 de dezembro, às 20 horas,
no Teatro Cultura Artística -
rua Nestor Pestana - 196.
Nosso ballet é dirigido e
ensaiado pelas professoras'
Madge Branco Donadelli,
Rosana Battistini Fortunato,.
Sílvia Cristina Macedo,
Gônçalves e Márcia Claus
Magalhães Matiole.

Presidcnte: Edmundo
Callia
le Vice-Presidente: Fer-
nando E. Guerra
2s Vice-Presidente: José
Carlos B. Pimentel

Diretor-Secretário:
nâldyr Arid
Diretor-Tesoureiro:
Mário B. Filho Penteado.

Diretor dos Departamen-
tos de Comunicações e

RP: Roberto L. Miranda

Diretor do Departamento
Cultural: Altamiro Mar-
tins.

mento Social editou normas
específicas, centralizando
todas as reservas com o coor-
denador-social.

Essas normas estão à dis-
'posição de todos os interessa-
dos na secretaria do Clube.

Conselho Diretor Departa-
mento de Esportes:
Hamilton L. Ahualli,
João Pastor Júnior- -Ioree

O YOGA NA

ATUA[¡DADE
m. Sårelo lmdbtü

O Yoga é um processo prá-
tico que visa conseguir o
desenvolvimento flsico, men-
tal e psiquico. Foram os sá-
bios do passado que descobri-
ram na îaítÍeza humana um
infinito prisma do seu poten-
cial.

Partindo da observação da
natureza ao seu redor, eles
criaram e dæenvolveram um sþ
tema de práticas físicas e
mentais objetivando desper-
tar e desenvolver esse Poten-
cial.

Tal potencial tem sido pra-
ticado- com sucesso através
dos tempos por pessoas que
são consideiadas exemplos
de perfeição humana. A prá-
tica do Yoga deve começar
pelo CORPO através da p¡á-
tica dos Asanas þosturas flsi-
cas) e Pranaiamas þráticas
respiratórias) que dão vitali-
dadc flsica e cquillbrio men-
tal. (continua nó próximo nú-
ne¡o).

Em novembro houve
umq progrqmqçõo

O depto. Social do Painei
programou uma série de eventos
que movimentaram a boate e o
rèstaurante Terrace Paineiras do
Morumby no mês de novembro.

O primeiro aconteceu no dia 7

-'"A Festa das Escolas", onde a
turma toda veio caracterizada
com peças de uniformes das mais
diversas escolas. No dia 14 foi a
vez da "Festa da Gravata", repe-
tindo o sucesso da primeira. Dia
20 tivemos uma apresentação
muito especial onde os presentes
à boate e restaurante puderam
rever e$se espetacular conjunto
"Traditional Jnzz l¿¡d" - ¡¡¡
dos mais badalados e completos
grupos especializados em ja,.z.
(foto). Dia 28 aconteceu a úl-
tima festa do mês "Os Anos 60",
revivendo os idos e movimenta-
dos movimentos da jovem-
guarda.

Neste mês de dezembro a dose
vai se repetir. Aguardem.

especrql r
oto. Social do Paineiras

eciql no Terrqce.

Reveillon
Vermelho

20 de dezembro

é Notol

no Poineiros.
Promovido pelo dePto.

Social, Papai Noel vai retor-
nar ao Paiheiras no dia 20 de
dezembro, para a felicidade
geral dos pequenos (e gran-
des também) sócios do Clube.

Muitas atrações serão
apresentadas aos presentes,
não faltando, é claro, as tradi-
cionais guloseimas para a
gurizada.

e Bronco
O Reveillon do Painei-

ras continua a ser nossa
maior festa (e, para mui-
ta gente que conhece, o
melhor reveillon de São
Paulo).

Ê. uma festa quase
impossível de ser melho-
rada e, ainda assim, essa
ê a proposta do
Reveillon Vermelho e

Branco de 1981: um
reveillon com mais força,
vida e alegria.

O tradicional espetá-
culo das bolas que caem
do teto à meia noite será
reeditado todo em ver-
melho e branco.

E queremos contar, no
salão, com um máximo
de sócios vestidos exclu-
sivamente de vermelho e
branco.

Venha de vermelho,
venha de branco, venha
de vermelho e branco.

Se você participa de
todos os nossos
reveillons, venha tam-
bém este ano. Se nunca
participou, não perca
este!

Uma outra novidade do mês
que passou foi a abertura da
Boaté Terrace parajovens de 12
a 16 anos, das l7 às 22 horas,
sempre aos domingos.

2l de dezembro,

co nfrote rn ¡ zoçõo

dos funcionórios.
Os funcionários do Painei-

ras irão se reunir no dia 2l de
dezembro para sua festa de
confraternização de fim de
ano.

Para tanto, o depto.
Social está programando um
delicioso almoço que contará
também com as presenças do
nosso presidente Dr. Edmun-
do Callia, Diretores e espo-
sas.



NoY/l9tl

Joõo Pio de

Almeido Prodo.

Gultural

Momenlos de
-roro emoçoo.

29 de setembro ficou mar-
cado dentro da programação
cultural de 81.

A arte cósmica de João Pio
de Almeida Prado não só

lmpressronou o palnelrense,
como também rendeu uma
boa soma em dinheiro, rever-
tido em pról de associações
beneflrcentes.

Aliás, filantropia em suas
aparições públicas é a condi-
ção principal para que o mé-
dium Pio deixe a sua verde
fazenda na pacata Jahú, no
interior de São Paulo. Todos
os quadros foram adquiridos
no leilão promovido logo
após ele ter pisico-fotografa-
do 23 pintores dos mais

famosos, dentre eles Renoir,
Magritti, Picasso, Portinari
etc.

Cine Paineiras lotado. No
palco, após executar algumas
músicas clássicas ao piano,
em pouco mais de 40 minutos
João Pio colocou no papel,
com cry'on, as mais belas
obras, num espetáculo que
primou pela seriedade e por
intensa emoção da platéia
que,rtentamente,acompanha-
va os movimentos do mé-
dium.

Umo monumentol

"Coletivo de Pintuto"

lnrercômbio
cu ltu ro I

de teqtro:
Pqine¡ros e

A.

a supervisâo de Vera Nunes e dirigi-
do pelo professor de teatro Ademir
Martins. O Alto dos Pinheiros nos
brindou com a belíssima sátira de Sil-
veira Sampaio "Da Necessidade de
Ser Poligamo", prendendo o público
pela sua forma envolvente de ènfocar
pensamentos e tabus sociais.

Dirção de Therezinha Cerri Di
Rienzo.

"Estórlas do Bafi
Encantado", alogrando
as crlançar pobrst.
Um trabalho muito bonito, digno

de elogios e agradecimentos por par-
te do departamento cultural do Pai-
neiras, está sendo realizado pelos
componentes da peçainfantil"Estó-
rias do Baú Encantado".

Dia ó de novembro aconteceu uma
apresentação na Biblioteca Infantil
Alvaro Guerra (grupos escolares da
periferia) e no dia 7 de novembro, a

Pinheiros.
Tanto lá como cá, o interesse foi

muito especial. Isso ficou demonstra-
do pclo grande movimento de públi-
co em ambos os teatros, o do Painei-
ras e o do A. dos Pinheiros, respecti-
vamente, nos dias 23 e 27 de outubro.
O Paineiras encenou "O Inglês
Maquinista". de Martins Pcna, com

Com inauguração e coquetel
oferecido pela Seagram Conti-
nental do Brasil no dia 20 de
novembro, e encerramento dia
29, último domingo, o Depto.
Cultural promoveu uma das mais
concorridas exposições coletivas
do Paineiras dos últimos anos.

Com cada expositor apresen-
tando uma média de 6 quadros,
nos mais diversos estilos, tivemos
a participação de A. Sarro, Diana
Mártire, Edmundo Callia, Fáti-

Sônla Dol lforu loz
uma llnda oxposlçâo.

Com a presença de muitos con-
vidados, realizou-se dia 9 de
outubro o vernissage da Mostra
Paisagística de Sônia Del Nero.

O organista William Kreutzer
esteve presente abrilhantando
mais ainda o acontecimento.
Após seu encerramento, dia 18,
Sônia considerou ótimo os resul-
tados e elogiou a iniciativa do
pepto, Cultural do Clube pelo
rnc€ntrvo que representa aconte-
cimentos dessa natureza para as
artes plásticas.

Expo Parto - 81
No Mezanino. de 6 a 12 de

ma de Moura F. Rico, João Pio
de Almeida Prado, Jurema de
Morais Pires, Luiz Sérgio B.
Novo, Márcia A. Gebenlian,
Márcia Perasso, Maria Cristina
L. V. Almeida, Marina P. R. Pin-
to, Nilda Luz, Regina Vitale,
Sueli Steinberg e Vicente Gime-
nez Pena. O sucesso da promoção
foi muito grande, tanto pelo nú-
mero de pessoas que visitaram a
exposição como pelos comentá-
rios dos mais favoráveis aos artis-
tas.

Plínio Morcos qgrqdou
lqnto quqnlo suo peço

dezembro,o Depto. Cultural esta-
rá realizando maís uma Expo
Parte (Exposição Paineirense de
Arte), com a participação do
artista paineirense nas mais
diversas manifestações artísticas,
sob orientação da professora
Dona Nenê. Inauguräção dia 6
de dezembro

0 osporado ospotáculo
anua¡ do ulo¡ão.

Professor Adamastor Rezende
e os Alunos de violão do Painei-
ras proporcionaram no último
dia 2E de novembro, sábado pas-
sado, um verdadeiro show de
violão. Com um repertório varia-

apresentação foi no Hospital Infantil
Darcy Vargas (para crianças caren-
tes). Para que os espetáculos fossem
levados a efeito, contamos com a
colaboração importante de Maristela
Goes e Regina Maria Meves, além
do elenco dirigido por Vera Nunes:
Ymei Trench, Cristiana Haddad,
Cláudio Haddad, Luciana Moussali,
Leda Maria, Lavínia A. Santos,
Maria Lúcia Cascelli e Cláudia
Maximino.

os Múquinos

Po rom".
O cine Paineiras estava

lotado, o público .ansioso à
espera do início dos debates,
da palavra, de um dos mais
discutidos autores do Teatro
brasileiro. Público esse que já
havia aplaudido de pé a ence-
nação da peça, com Roberto
Rocco e Diná Lara dando um
verdadeiro show de como
bem representar. A vida de
um operårio desempregado e
sua mulher, suas esperanças,
alegrias e tristezas foram
muito bem captadas e coloca-
das no palco pelo Plínio Mar-
cos,

tt 
Q uo ndo

díssimo, a começar por cantigas
de roda, os vários grupos aPre-
sentaram músicas de Pixingui
nha, Vinícius, Jobim, Toquinho,
Chico Buarque, Dolores Duram,
Dilermando Reis etc. O encerra'
mento foi revestido de grande
DomDa com a execução de músi-
èas eiuditas de J.S. Bach, Rober-
to Visee e F. Tarrega. Foi mais
uma promoção do Depto. Cultu-
ral.

ilax Quolroz Ealrot
ao p¡ano: Ötlno.

O público presente ao cine Pai-
neiras não poderia esperar espe-
táculo melhor do excelente pianista
Max Queiroz Barros. Com músi.
cas clássicas, eruditas, MPB,
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Max apresentou-se no dia 6 de
outubro.

tladrlgal Ganto Llvro:
outro bom ospotôculo.

Aproveitando os minutos que
antecederam as sessões de cinema
nos dias 25 e 24 de outubro, o
Grupo Madrigal Canto Livre foi
a boa atração para os paineiren-
ses presentes no Cine Paineiras.

tlarlana llegråo:
oxcolonto rocltal.

A programação especial das
terças-feiras, promovida pelo
Depto. Cultural, contou com a
apresentação de um recital de
canto da soprano Mariana

No fìnal, o esperado Plínio
levou até a platéia sua fala,
seus conceitos, suas interpre-
tações e conclusões sobre
tudo aquilo que o texto da
peça sugeria. Foi uma grande
noitada teatral, sem dúvida,
aquela de 13 de outubro.

Negrão, acompanhada ao piano
por Joana Mendes de Oliva
e pela harpista e solista Maria
Teresa Priamonte, na noite de 24
de novembro último.

Um programa completo, com
composições de Johannes
Brahns, F. Mendelssohn,
Debussy, Villa-Lobos, Puccini e
outros. Um excelente espetáculo.

Una dlca

De 4 a 13. de dezembro,
Guaracy da Luz vai expor seus'
mini-quadros no Saguão do Clu-
be. Esta é uma oportunidade
para você adquirir presentes de
natal para seus amigos,com arte-
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Teste seu
GONhGG¡MGN

I - Um caracol anda a

uma velocidade de:
a-lmporhora
b- l0 cm por hora
c- I0O dm por hora
2 - Veio ao Brasil em
fins de abril para
uma grande
promoção, mas não
completou uma
entrevista à

imprensa e viajou
às pressas para
a Europa:
a- Joan Baez
b- Oriana Falacci
c- Jane Fonda
3 - Não é uma letra do
alfabeto grego:
a- ômega
b- Tsi
c- Dzeta
4 - Fernão Capelo
Gaivota, é um
livro de:
a- Richard Bach
b- Sommerset Maugham
c- Proust
5 - O primeiro selo postal
saiu em:
a- 1756
b- r88E
c- 1840

A qual
dos cinco
cubos
Gorfcspondo
o desenho?

4

ó - Permaneceu mais
de cinco anos nâ prisão,
foi libertada no
dia 6/7lr98l e

viajou no dia 9
para a Espanha:
a- Princesa Ana Carolina
b- Maria Estela
Martinez de Perón
c- Jaqueline Onassis

7-Duriãoéonomede:
a- um dos três mosqueteiros
b- osso
c- árvore grande

8 - Machu Pichu é uma
antiga cidade dos:
a- astecas
b- incas
c- maias

9 - Dois últimos paises
visitados por Paulo S. Maluf:
a- Canadá e Japão
b- Espanha e Portugal
c- Portugal e Peru

l0 - Os peixinhos vermelhos
de aquário são
originários:
a- da fndia
b- do Japão
c- da China

Püwr¡ Gruzdr

Nov/l9tl

Grullo¡: I - l0) Veículo automotor; 2 - 6) Magoar,
aborrecer; 3 - 7) Diferente da primeira; 4 - l) Que tem cor
média entre o dourado c o castanho claro; 4 - E) Usa-se
para escr€ver; 5 - 2) Grande quinhão, bom lucro (fig.); 5 -
9) Findar, acabar;9 - 6) Examinar com cuidado e atenção;
8 - 3) Não deve ser acordado; l0 - 7) Pequcno lago, char-
co.

ll - Primeira mulher
nomeada para a Suprema
Corte dos EUA:
a- Sandra O'Connor
b- Mary Roosevelt
c- Joan Lawford

12 - t'Penso, logo
existo", é da autoria de:
a- Pascal
b- Descartes
c- Platão

13-Apenicilinafoi
descoberta por:
a- Pasteur
b- Oswaldo Cruz
c- Fleming

14 - Local, ondc em
fins de junho
explodiu uma bomba,
causando a morte
de 74 pessoas,
entre deputados
e lideres religiosos:
a- Iraque
b- Irã
c- Nicarágua

15 - Disneyworld fica
localizada:
a- na Califórnia
b- em Houston
c- na Flórida

O dono desta c¡sa é um músico. Você
saberia dizer que instrumento ele toca?

3
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TOJAS BRASITIA
CALÇADOS EM GERAL: ESPORTIVOS - FEMININOS - MASCUITNOS E BOLSAS

Garantimos a você, sócio do Paineiras, um abono especial de

l0o/o
etn qualquer uma das lojas, apresentando APENAS ESTE ANUNCIO.

Barão - Dom José - Quintino - Teodoro - Yaohan - Augusta - João Cachoeira
Santo André - S. B. do Campo - Shopping lguatemi - Ibirapuera - Lapa - Campinas.
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XXI Aniversório comemorodo com muitos yitórios.
A grande vitória ¡las comemoÍa-

çöes do XXI aniversário do Paineiras
foi o êxito alcançado nas mais diver-
sas promoções esportivas promovi-
das entre 15 e 3l de agosto/8l. O
Depto. de Esportes, sob direção de
João Pastor, Jorge Callil e Hamilton
L. Ahualli, contou com o importante
apoio da GENERAL MOTORS DO
BRASIL no fornecimento de mida-
lhas e lanches aos atletas. A seguir,
um resumo dos acontecimentos dessa
comemoração.

Basquotebol
Na abertura das comemorações, lbi

realizado um torneio de basquete
reunindo as equipes pré-mini e mini
do S. Paulo FC. EC Slrio. CA M. Lí-
bano e C Paineiras do Morumbv.

No pré-mini, o campeão lb'r o
Sírio, após brilhantes vitórias sobre
Paineiras e S. Paulo.

No mini, o Monte Líbano venceu
o Sírio e o Paineiras, sagrando-ser
campeão, sendo que o vice pertenceu
aos meninos do prof. Edélcio.

fubËC ac Sr¡le
As competições foram de carátcr

interno, com as várias equipes, sendo
dirigidas por associados pais das
crianças, nas categorias fraldinhas,
pré-mirim, mirim, infantil e infanto,
num total dc 150 atletas.

Na categoria fraldinha, o grandc
camoeão foi o Atlético Mineiro, (foto)
Alei, Daniel, João Marcos, Jose
Roberto, Fábio e Cassiano. O vice-
campeão foi o Flamcngo, com Paulo
Cesar, Fábio, Fábio Augusto Caio e
Rafael, ficando o Vasco em terceiro
lugar.

No pré-mirim, o Grêmio saiu-se
campeão, defendido por Fábio, Sfl-
vio, Júlio, Roberto e Joâo (foto)
Mengo ficou em segundo lugar, com

O Fün Dovyrufnx

es ortes

Atlético, Campeão Mirim.
Márcio, Thiago, Luiz Fernando, Fâ-
bio, Eduardo e Arthur, ficando cm
terceiro o Internacional.

No mirim, o Internacional foi o
vitorioso, formando com Alexandrc,
Luciano, Luiz, Luiz Fernando, Luiz
Francisco e Marcelo. O vice foi o
Vasco, com Roberto, Marcelo,
Ricardo, José Ricardo, Alessandro,
Nelson e Danicl. Em terceiro fìcou o
Bahia.

No infantil/infanto, o campeão foi
o Atlético Mineiro, formando com
Valdomiro, Raul, Edson, Alexandre
e Bruno. O vice pertenceu ao Brasili-
no de José, Marcelo, Ademir, Rogé-
rio e Márcio.

A direção técnica dos torneios
ficou a cargo dos profs. Wagner,
Tadeu e Maurício.

Ghá¡üca Urn¡ee
Ana Luzia, a diretora, comandou

as demonstrações realizadas no
Ginásio do Paineiras, dia 29 de agos-
to. O comando técnico esteve a cargo
das professoras Heloís¿, Alice e

Marilia. A apresentação de nossa
ginástica olímpica encheu os olhos
da platéia com a demonstração de
agilidade e destreza na série de excr-
cícios programados e executados
pelas meninas das diversas equipes.

O Mini Open foi sucesso absoluto.
147 inscrições em todas as categorias
e a participação do Clube de Xadrez
de Santo André, EC Pinheiros, Clube
de Xadrez de S. Paulo, CA M. Líba-
no, SE Palmeiras, C de Xadrez de
Osasco, A.A.B.B., Borba Gato, C.S.
José, CA Paulistano, EC Sírio, C.
Xadrez de S. Bernardo, Ericson Clu-
be e Paineiras do Morumby.

Dentre os participantes estiveram
pr€sentes os Grandes Mestres Her-
man Claudius, Alexandre S. Segal,
Herbert de Carvalho etc.

Os vencedores foram: Herman
Claudius, Angelo P. Stacchini, Fran-
cisco Terzian, Chow l\{an Yee,
Angel Gutierrez, Herbert Carvalho,
Roberto Del Bosco, Iban Nogueira,

üÉô
Agora o depto. de judô está

sob nova orientação técnica, o
prof. Mauro Junqueira substituiu
ao prof. Onodera.

Horário das aulas nas terças e
quintas-feiras: das 8h às 8h50m,
das th às th50m, das lOh às
l0h50m, das l4h30m às l5h20m,
das l5h30m às l6h20m. Horário
feminino: das l6h30m às
l7h20m. Horário para equipe:
das l7h30m às 18h45. Horário
para adultos: das l9h às 20h.

tr¡blol û Srllo
Nossos fraudinhas carimbaram

as faixas de vice-campeão do S.
Paulo FC, no último l0 de
outubro, no Gin¿icio do Paineiras
-4xL

Xat¡çåo

O Paineiras faturou mais um
torneio de aniversário, dia29 de
agosto, em suas próprias Pisci-
nas. Participaram dessa compe-
tição amistosa o'Clube Interna-
cional de Regadas de Santos,
Colégio Santo Américo e o Pai-
neiras. Das 20 provas os painei-

Uðloi tascullno
Também nossa equipe masculina.

comandada pelo Sr. Filpo. conquis-
tou expressiva vitória frente a equipe
de Caçapava, num jogo duramente
disputado: 3x2.

Jutlô
Sensacional inter-clubes foi pro-

movido. com a participação do São
Paulo. Sírio, Espéria. Ipê Clube.
Academia Onodera e Paineiras. Casa
cheia. sucesso total, dessa promoção
organizada pelos diretores de judô.
Dr. Bueno e Dona Giselle, com a
participação de aproximadamente
300 atletas, nas mais variadas catego-
rias.

ll flllmpiadrs do¡ Goro¡s

Com 6 equipes de veteranos, de 30
anos em diante, tendo em cada uma
I 5 casais, foi realizada com estrorrdo-
so sucesso a Il Olimpíada dos
Coroas, nas seguintes mödalidades:
vôlei fsrn¡¡¡¡6 é masculino, tênis de
mesa feminino e masculino, tênis
feminino e masculino, natação mas-
culina e feminina, basquete, xadrez e

snooker.
Iniciados no dia 15 de agosto, os

jogos colocaram em ação ll7 asso-
ciados. Foram l5 dias de competição
altamente valorizada pcla seriedade e
des-ortividade com que se portaram
nosr Js queridos v€teranos. No final,
a linda festa de confraternizæão,
com entrega de medalhas e troféus às
equipes: lc lugar - (campeã). "No
Empurra que es Pior", com 104 pon-
tos; 2e lugar - "Sanguessugas", com
97 pontos; 3ç lugar - "Oba Oba",
com 79 pontos; 4e lugar - "Turma
51", com 69 pontos; 5ç lugar -- "Den-
te de Leite", com 63 pontos; óc lugar
- "Taiuva", com 3ó pontos.

Max Cohn, Wagner Maderra, Paulo
Cesar de Haro, Bô G. Detthow,
Fausto Minelli, Umberto Cordani,
Ranuto Mr""ollo, Ivan Nascimen-
to, Nazir Sabbag e Sheila El Khouri.
A direção geral coube ao Sr. José
Júlio. Smelr

No dia 22 de agosto, foi realizado
um triangular entre Club Homs, Tê-
nis Clube Paulista e Clube Paineiras
do Morumby. As partidas revesti-
ram-se da mais apurada tecnica e
malícia, dos tacos de ouro que se
apresentaram. Pelo Paineiras joga-
ram: Júlio Mansur, Alonço, Celio,
'Sérgio e Filpo.

üô¡l ldrrr
O Paineiras venceu es. -cacular-

mente ness€ esporte, em disput con-
tra as equipes do Espéria, S. F¿ulo e
XI de Outubro. Nossa equipe de
veteranas, comandada pela incansá-
.vel diretora, Dona Beni, conquistou
com brilhantismo o titulo, vencendo
na final o S. Paulo por 3x2.

renses conquistàram l7 primei-
ros lugares e ficando em 2e nas
provÍrs restantes. Isso ocorreu
graçÍrs ao ótimo preparo dos nos-
sos nadadores pelos professores
Pancho e Fátima e Pela Precisa
direção de Alfredo e Sueli.

Xadroz

No mês de setembro, defron-
taram-se, pela terceira vez con-
secutiva, ¿ìs equipes de enxadris-
tas do Paineiras e Sírio. Curiosa-
mente em 2 anos dessa compe-
tição (79180) houve empate no
final, ficando o troféu
sem dono durante esse

período. Mas este ano o Painei-
ras tomou posse definitiva do
troféu ao somar I1,5 pontos con-
tra 8.5 do Sírio.

Eis os nossos campeões:
Rerrato Mazzarolo, José Luiz
Torrado, Fritz Loepert, José
Júlio -Carneiro, Nazir Sabbag,
Ivan Nascimento, Celso Collì,
Paulo Melega, Germano Ham-
sen, Luiz Plezz4¡ols e Fabrízio
Guidi.

X.arsz - GüT¡orü ?n[¡la.
O Paineiras promoveu em sua

sede, dias 16,23 e 24 de o'rtubro,
colaborando com a FP)., as eli-
minatórias "Zona Sul d, Cidade
de S. Paulo", válidas para o cam-
peonato paulista de 81. Dessa
eliminatória participaram 35
representantes. Para a final, o
Paineiras classificou o jovem
Renato Mazzarolo, de 15 anos.

Tornolo Tenátlco do Xadrez.
Aberto a todo associado, terá

continuidade o Torneio Temá-
tìco Interno, com tema PD, sob
direção do Prof. Herbert Carva-
1119. As rodadas são sempre aos
sábados, às l5h30m.

OUITA UTZ
Jaiminho e Am taria

Disputada a etapa do Sul-América
Nacional da Bahia, deu a lógica.
lom muitos méritos e ext' ma cate-
Éoria o garoto Jaime Onc. ;, como já
é rotineiro, sagrou-se ca..rpeão na
c Ltegoria de l2 anos. Da mesma for-
n a, Ana Maria André, espetacular-
n ente sagro'¡-se campeã na categoria
d, l8 anos. Brilhante também foi a
c( nduta de Valter Taurisano, com o
h< nroso segundo lugar na categoria
l6 anos.

ldlvlnhem quon uencou no
Srl...

Se você arriscou Jaime Oncins e
Ana Maria André acertou fácil. Jai-
me venceu esta Etapa Sul-América
Regional do R.G. do Sul na sua cate-
goria, o mesmo ocorrendo com Ana
Maria. O irmão do Jaime, Alexandre
Oncins, não deixou por menos e con-
quistou a primeira posição nesta
mesma etapa, categoria 14 anos.

AdiYlnhom qumr ual â ilhni...
Acertou. Jaiminho e Ana Maria

André. Eles completaram os pontos
necessários para a disputa do Cam-
peonato Mùndial de Tênis que será

disputado em dezembro em Miami
Estados Unidos. Esses pontos forarr
completados no Master Sul-América
Nacional realizado no Rio de Janeirc
nos dias 6 - 7 - I e 9 de novembro.
Ambos classifìcaram-se em lç luga¡
na contagem geral do Sul-América
Nacional.

Iorneio dos Gasals

Realizou-se, com o maio¡ brilho, o
2c Campeonato de Tênis para Casais,
dias l7 - 18 - 24 e 25 de outubro. Foi
um torneio bem disputado e que, ao
seu fìnal, apontou Renato Lessa e
Cely Lessa como campeões, os vices
foram Luis Antônio e Nirce Pentea-
do. Em tcrceiro lugar, Celso e Silva-
na.



Foi uma festa diferente das já
rcaluadas no Paineiras.

Diferente e inédita, associada
ao já tradicional bom gosto nas
decorações e à incrível descon-
tração do paineirense quando
chamado a participar de eventos
sociais desse tipo.

Só mesmo quem esteve lá
oode avaliar. a habilidade de
biannilstr4petti em colocar den-
tro do Salão Nobre um verda-
deiro Saloon, caracterlstico das
velhas cidades do oeste ameri
cano dos anos de 1.800.

no

q mqror
"qgitoçõo"

Sqloon Nobre
do Pqine¡ros.

Mocinhas, mocinhos, bandi-
dos e bandoleiros, numa verda-
deira "batalha de bang-bang"
com muita animação e descon-
tração.

A Noite do Cow-boy (24 de
outubro) foi uma noite de botar
inveja nos produtores hollyoo-
dianos de faÉwest, contando
inclusive com um grupo muito
bem ensaiado (foto) que dançou
o difícil e característico "Can-
Can". Foi uma festa diferentè!
O serviço de buffet foi prestado
pela Baiúca.

F
a

ot

Poine¡rqs compeõo de
vôlei feminino.

Subiu pqrq o pr¡meirono.

Dr.-Edisòn RlFerreira, durante o sòr-
teio de prêmios.

No dia 27 de outubro, ao
derrotar o Banespa por 3 sets
a l, a equipe juvenil feminina
do Paineiras sagrou-se cam-.
peã metropolitana de vôlei,
na segunda divisão, ganhando
o direito de ascender à pri-
meira divisão.

As campeãs são: Angélica,
Moniquinha, Cláudia, Ales-
sandra, Paula (infantil), Ana
Paula, Zuta, Rina, Simone e
Bia.

O técnico éLuiz Henrique,
tendo como auxiliar, Toni-
nho.

O depto. de de esportes do
Paineiras espera contar com
o mesmo apoio de 8l dos pai.-
qeirenses no sentido de.
incentivar em 82 nossas meni-
nas, para que possam colher
outros brilhantes resultados
no .campeonato da primeira
drvrsao.

O Bqile dqs Debutqntes
foi um sonho reqlizqdo.

Coordenada pelo Depto.
Social, foi realizada a.solene
festa das debutantes do Pai-
neiras de 1981. Foi um baile
cheio de muita ernoção e ter-
nura, que contou com a pre-
sença maciça do paineirense.
A animação estere a cargo do
Conjunto Santabranca; deco-
ração de Gianni Strapetti;
padrinho - Tony Freitas;
padrinhos de honra - Cadetes
da Academia Militar do
Barro Branco; comissão de
honra - Ana Leonor Castelo
Branco Ferreira, Ana Cristi-
na. Castelo Branco Ferreira,
Clorry Penno Callia, Maria
Regrna Moura Ribeiro, Neu-
za Augusta P. Miguel e Vera
Nunes; a {irção geral de
Edison Roditgues Ferreira. O
ótimo atendimento de buffet
foi da Baiúca.

Essa no.ite de 26 de
setembro vai ficar gravada
para sempre nas debutantes:
Adriana A. M. de Siqueira,
Adriana M. Lutz, Adriane de
A. Paiva, Ana Cristina P. L.
Mqrzei, Ana M. Palma, Ana

"Bolo de 0uro" do futebol de
solõo infontil é do Poineiros.
A imprensa especializada

escolheu Guilherme Corrales
Fernandes para receber o
prêmiô máxímo da tempora-
da como melhor jogador da
categoria infantil de futebol
de salão.

No último dia 28 de
novembro, no salão de festas
do Tênis Clube Paulista,
durante um jantar dançante,
Guilherme recebeu seu prê-
mio "Bola de Ouro", aliás,
segundo comentiirios unâni-
mes, mtiito merecidamente,
graças à excelente fase que
atravessa o defensor do Pai-
neiras.

Paola S. Chiodo, Andréa B.
Bouabci, Ana Letícia F.
Gomes, Blandina M. G. Has-
selmann, Carina P. A. Teixei-
ra, Cássia H. R. Perrotti,
Cláudia C. de Mendonça,
Cláudia de M. Ribeiro, Elia-
ne M. G. Rodrigues, Eliza-
beth Sanzi, Ivani M. Otani,
Jacqueline A. Rennhard,
Luciana B. Bouabci, Luciane
P. Miguel, Maria L. de A.
Camargo, Mariana B. de

Koussew¡ tzky, Grieg,
Nepomuceno e Brqhms,
em dois qtos de ótimq

execuçõo e interpretoçõo.

Milani, Mônica B. Baruffal-
di, Mônica de F. D. Nunes,
Mônica P. Cansanção, Paula
C. L. Ambrósio, Paula N.
Otani, Rosangela Arid, Sílvia
M. Di Reda, Sílvia T. Pimen-
ta, Simone Hamada, Simone
P. do Vale e Suzana E. Oels-
ner.
No dia 2l de setembro, o
Jóquei Clube' Paulista pres-
tou homenagem às debutan-
tes,oferecendo-lhes um páreo.

No último dia 26 de
setembro, esteve presen-
te no Salão Nobre do
Paineiras a Orquestra
Sinfônica Jovem Munici-
pal, juntamente com o
Madrigal Klaus Dieter
Wolff e o CUCAS
Coral da Universidade
Católica de Santos.

No programa do con-
certo constaram autores
eruditos dos mais impor-
tantes: Serge Kousse-
witzky, Edvard Grieg,
Alberto Nepomuceno e
Johannes Brahms que
foram executados pela
orquestra, madrigal e
coral de maneira impecá-
vel.

Destacamos as partici-

pações especiais das
solistas Ana Valéria
Poles e Heloísa Castelar
Petri. Na regência da
Sinfônica Jovem esteve
Jamil Maluf, do Madri-
gal - Celso Antunes e do
CUCAS - Juan Serrano.

Esta foi mais uma
realização do depto. Cul-
tural do Paineiras, com o
apoio da Prefeitura
Municipal - administra-
ção Reynaldo de Barros,
da Secretaria Municipal
de Cultura - Secretário
Mário Charmie e Depar-
tamentos de Teatro da
Prefeitura.


