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'Dirigimos, em nosso últi-
mo editorial, um apelo aos
empresários e executivos, só-
cios do Paineiras.

Prometemos um cupom
para contato dos interesm-

Vem ai nossa revista...
E precisamos de anunciantes.

dos e não mandamos o
cupom.

Aqui está ele agora. Se
voce quer anunctar em nossa
revista ou colaborar em sua
execução com serviços
(atenção fotógrafos, gráficos,

Poucas reuniões nos sepriram
do mês de agosto, quando se
concluirá nosso mandato como
presidente da diretoria executiva
Cabe-me proferir algumas pala-
was de agradecimento a todos
quanto conosco colaboraram e
trabalharam para o engrandeci-
mento do clube.

Em nossa administração, hoje
como ontem, prevaleceu e vem
prevalecendo o espírito de luta e
dedicação, oferecendo trabalho,
conhecimentos, melhores condi-
ções de lazer, e aprendendo o
quanto nos deram de seus sabe-
res os associados.

Talvez fosse desnecessária
esta alocução. Entretanto, agora
que ela foi exteriorizada, permi-
tam que façamos, rápida e suscin.
tamente, uma exposição de
como se encontra o clube hoje,
após dois períodos de mandato.

Superamos alguns percalços
decorrentes de uma conturbada
situação econômica na.cional
que abalou o país no período, e
cujos reflexos atingiram nossa
administração, encontramos
hoje o clube, numa situação eco-
nômico-financeira de perfeito
equilíbrio, sem dividas, com ver-
bas aplicadas e, acima de tudo,
com nossos objetivos concretiza-
dos.

Enumerar os trabalhos por
eles executados seria bxtrema-
mente €xaustivo, entretanto não
poderíamos deixar de mencionar
alguns deles que marcaram, pela
.sua importância, nossa adminis.
tração.

Pronunc¡qmenro do
Presidente do Clube
Edmundo Cqlli

fabricantes de papel etc.)
preencha esse cupom e
envle-o a nos,

Com sua ajuda vamos
fazer uma revista digna do
nosso Clube !

reuniõo do Co

Conselho
Deliberatívo

gt nq
nselho.
I I - Reforma do sistema

hidráulico das piscinas e trata-
mento d'água.

12 - Mudança do sistema de
cobrança das mensalidades para
carnê bancário.

13 - Substituição das antigas
carteiras de associados, por
novas, bem diferenciadas.

14 - Lançamento do carimbo
postal comemorativo do 208 ani-
versário do clube.

15 - Revisão de todos os con-
tratos de concessão de serviços.
_ 16 - Car_npanha do livro para
formação de nossa bibliotecã.

17 - Maior relacionamento
com a juventude, principalmente
nas festividades. -

l8 - Novas opções de entrete-
r¡i¡ncnto na árca social,

"Flashes" da

mato

3 - Constr
materinal, berc
em fase de e

4-Cop
ginásio c
em junl'

5-
em t-

6 - Co.-
barbearia, c.
de troféus.

atividade do

unho

conselho em
nossas últimas

Frutos de uma
O Depto. financeiro do

Clube Paineiras do
Morumby, sob direção de
Mário Benedito T. Penteado,
esteve empenhado durante as
duas últimas gestões, em am-
plo programa de desenvolvi-
mento organizacional que
permitisse um melhor contro-
le de atividades, a custos mais
baixos. Os resultados de pro-
gramas dessa natureza costu-
mam demorat pala aparece-
rem. No entanto, é com gran-
de satisfação que podemos
adiantar, desde já, os frutos
desse trabalho, conforme
explicações de Mário Pentea-
do:
"Dentre as modificações

operadas pela atual Diretoria,

7 - Pista de "cooper", campo
de futebol, quadra polivalente e
novas quadras de tênis.

8 - Construção de stand olím-
pico de tiro-ao-alvo.

9 - Construção da portaria,
bancade jornaís e sala.- H aiteres.

l0 - Revisão Geral, reparo e
recuperação do sistema elétrico
de todo o clube.

þersas áreas esportivas.
' 20 - Destaque para a natação
infantil nas competições interna-
clonats.

19 - Promoção de cursos nas

Cada vez mais cresce a participa-
ção e diversificam-se ,os pronuncia-
mentos dos senhores Conselheiros
no curso das reuniões do Conselho
Deliberativo do Clube Paineiras do
Morumbv.

Acredilamos que os associados de
nosso Clube, responsáveis pela elei-
ção dos conselheiros, tenham intc-
resse em tomar contato com os pro-
nunciamentos feitos por seus repre-
sentantes.

Para esse fim; reproduzimos abai-
xo um rcsumo das manifcstaçôcs dc
diversos Conselheiros, nas mais
recentes reuniões do Conselho:
Reunião extr¡ordinåria de 12/04142
- Cons. Maria Zoé C. A. P. Corda-

ro:
Problema da presença de abelhas
no Clube. Pedido de providências
para extermínio. Apresentou abai-
xo-assinado de 100 associados.

- Cons. José Tarcísio Doubek
Lopes:
Reclamação sobre os serviços de
restaurante e lanchonetes do Clu-
be.

- Cons. José Rubens Elias de
Godoy:
Transposição de item de Manu-
tenção para Obras e vice-versa no
Plano Orçamentårio.

- Cons. Fábio Missiroli:
Informação e providências quanto
ao fechamento e policiameñto do
Clube.
Piso do ginásio.

- Cons. Décio S. Casadei:
Pronunciamento sobre as eleições
para a Diretoria. Programa de tra-
balho a ser elaborado.

- Cons. Clayton Branco:
Proposta de mudança do local das
reuniões do Conselho Deliberativo.
Pedido de informações sobre o.reco-
lhimento do ISS, e devolução de
valores a associados.

- Cons. Giuseppe G. Pagano e

- Cons. José Luiz V.A. Franceschini
Apresentação e esclarecimêntos
sobre Roteiro operacional para a
revisão dos Estatutos.

.- Cons. Armando Ricard Jr, e
Cons. Egydio Bianchi:
Emendas ao Roteiro aprcsentado.

- Cons. Humberto da Silveira Espi
rito-Santo:
Proposição de Roteiro diverso
daquele apresentado pela Comis-
são de reforma.

REUNiÄO ORDINÀRIA DE
26M/t9t2l.
- Cons. Raul Tôrres de Sá:

Considerações sobre críticas fei
tas aos serviços de bar, lanchone-
tes e restaurante. - Reiùndica-
ções para o setor de pólo aquáti
co.

-. Cons. Paulo Fernandesdo Carmo
Esclarecimentos e pioviaéõèìåi
tomadas relativos ao problema do

Além de outras dezenas de
realizações, cuja citação seria
exaustiva e desnecessária.

Neste período, vivemos toda a
grandeza e beleza de nosso clu-
be. Vimos seu crescimento de
forma impressionante, explodin-
do em suas atividades, projetan-
do-se em nossa sociedade, sinal
evidente do reconhecimento de
nosso associado.

Por tudo isso, meus sinceros
agradecimentos a todos aqueles
companheiros que lutaram e
continuam lutando conosco para
o bom êxito de nossa missão, na
certeza de não transferirmos
para a nova administração
problemas residuais de maior
importância e de evidente e
aniecipada demonstração de
colaboração ao nosso sucessor.

GratoÍ

salões para:
reiras e sala

reunloes

administração financeira eficiente.

.àt

no campo adm:nistrativo
financeiro, ressaltamos ini-
cialmente a mudança da siste-
mática de cobrança- que se
encontrava na mão de tercei-
ros, onerando substancial-
mente nosso orçamento, para
o sistema de carnês.

Essa nova dinâmica opera-
cional resultou um eficiente
controle das referidas cobran-
ças, com informes imediatcs
de nossas disponibilidades a
baixo custo operacional.

Outra ârea que sofreu
mudança estrutural foi a con-
tábil, a qual através de um
processo de agilização pro-
porciona subsídios e instru-
mentos de análise para o
acompanhamento passo a

extermínio das abelhas. Progra-
mação para a instalação do Cen-
tro de Atividades para as crianças.
Esclarecimentos sobre o serviço
de vigilância e providências para
melhor limpeza e conservação do
Clube. Pedido de colaboração dos
Conselheiros para uma campanha
para motivar o associado a não só
conservar, mas, também, a respei-
tar o Clube.

- Cons. Samuel Tufano:
Apresentação de Parecer de inter-
prctação do á.rt. 18, g 2e dos Esta-
tutos, solicitando apreciação pelo
Plenário.

- Cons. Egydio Bianchi:
Saudação e boas-vindas ao associa-
do dr. Labib Taiar, que tomou
posse como Suplente do Conselho
Deliberativo.

- Cons. Joâo Batista de Camargo:
Esclarecimentos arespeito da dis-
cussão e aprovação do Orçamento
e Plano de Obras para o exerci-
cio de 1982 e pronunciamento da
Diretoria sobre o assunto. Infor-
mação sobre o procedimento da
Diretoria com relação ao recolhi-
mento do ISS.

- Cons. JoSé Rubens E. de.Godoy:
Apresentação de Proposição no
sentido de anular Emeñda Modifi-
cativa aprovada quando da reu-
nião de apreciação do Orçamen-
to/82.

- Cons. Celso de Barros Gomes:
Pronúnciamento sobre as Eleições
para a Diretoria.

- Cons. Décio S. Casadei:
Pronunciamento sobre as eleições
para a Diretoria.

- Cons. Hamilton Ahualli:
Solicitação para a construção de
uma piscina coberta e aquecida.

- Cons. Clayton Branco:
Agradecimento pela acolhida sua
sugestão de mudança do local das
reuniões do Conselho Deliberati-
vo para o salão restaurante das cú-
pulas, e pelas informações sobre a
questão do ISS. Considerações
sobre o Depto. de Serviços e difi-
culdades com concessionários
para o Clube.

- Cons. Alfredo Mimessi Jr.:
Comentários, crlticas e sugestões
para o serviço de bar, lanchonetes
e restaurante,

- Presidente da Diretoria, Cons.
Edmundo Callia:
Pronunciamento ressaltando o
trabalho desenvolvido dumnte sua
gestão, e agradecimentos aos dire-
tores que com ele colaboraram.

- Presidente do Conselho Delibe¡a-
tivo, Dr. Plinio Rossi de Carvalho:
Resposta ao Cons. Samuel Tufano
relativa a sua proposição de colo-
car em discussão o Parecer sobre
o Art. lE, 5 29 dos Estatutos.

passo de nossa evolução eco-
nômico-financeira-

Para atender às necessida-
des do desenvolvimento orga-
nizacional desta área foi
implantado o sistema de com-
putação.

Hoje, colhemos os frutos
do plano econômico elabora-
do desde o início desta gestão,
desfrutando de um invejável
índice de liquidez, proporcio-
nando para os próximos exer-
cícios condições financeiras
excepcionais. Este é um lega-
do sem precedentes na hisló-
ria do Clube Paineiras do
Morumby."

M. penteado
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Adélio Sorro: o orte do

volorizoçõo do homem

O homem humilde dos
campos e das grandes
cidades foram, fielmente,
colocados na pintura de

Adélio Sarro que o Dep-
to. Social trouxe ao
Saguão do Clube,no dia
30 de abril. A mostra
individual de Sarro
durou até 9 de maio e foi

muito concorrida, sendo
que o sucesso de vendas
foi grande.

No ve¡nissage, conta-
mos, mats uma vez, com
o coquetel oferecido pela
Seagram BBL.

Com a apresentação
de sua obra ao público
paineirense, A. Sarro

Regino Vitole estú

expor

"sinfonico Estoduol" e

rtl b
Dlas 12 e

"Bollet Municipol" no

.-

l7h e l9h

oniversório do Clube

acrescentou
oonto oositi

QUEÃU i---.

ponto posltlvo em sua
brilhante carreira artísti-

(The Cannonball Run). EUA. Direção
de Hal Needham, com Burt Reynolds, Don
De Louise, Farrah Fawcet, Jack Elam,

Solõo Nobre

ca que já ultrapassou os
limites da fronteira bra-
sileira, indo até o longín-
quo Japão, Espanha,
Estados Unidos, Cana-dá, onde podemos
encontrar um quadro seu
em várias pinacotecas.

lhante carreira artísti-

u mais um

class¡ficados

e oomrngor,

O Depto. Cultural do Clube está anunciando dois ótimos progra-
mas culturais para a comemoração do 22aniversário do Paineiras. em
agosto: "Orquestra Sinfônica Estadual", sob regência do Maestro
Eleazar de Carvalho,no dia 8 de agosto, às 18 horas, e "Corpo de
Baile Municipal", dia 2l Ce.agosto., às 2l horas. Nessas oportunidades
a criança, o jovem e o adulto poderão mostrar aos seus convidados.
com justificado orgulho, o que o Paineiras pode oferecer de mais
requintado em termos de lazer e cultura aos seus associados.

-No dia da apresentação da "Sinfônica Estadual", o Depto. Cul-
tural estará promovendo a "CAMPANHA DO QUILO". Como a
entrada será franca, estamos convocando a todos para que serrem
fìleira com essa campanha de fundo fìlantrópico, no sentido de que
tragam uma unidade de qualquer mantimento - lata, Iíquido. quilo.
pacote. O que for angariado será, posteriormente, distribuído para
entidades de assistência social.

ANUNCIE NA FoLHA Do PAINEIRAS E NO CALENDÁNIO PAINEIRAS. A MÍDIA SELETIVA E CERTA.

RREYOA

Mais promoções de teatro
(lá fora).

Devido ao grande sucesso
alcançado no mês de maio, o
Depto. Cultural comunica
que vai estender a promoção,
com desconto especial para o
paineirense, das peças "Fi-
lhos do Silêncio" (Teatro Sesc

s0 B0t0 DE

GHOGOTATE

FONE z 241-6398

Stphem Lack, Jennifer O'Neil, Patrik Mac-
Goodham e Michael lronside. Thriller
onde o diretor, com suspenses e horror,
narra os conflitos entre dois poderosos
grupos de scanners, indivíduos com

Pompêia); "Gay Fantasy",
(Teat_ro Procópio Ferreira -Augusta: 'óOs Raoazes daAugusta; "Os Rapazes dr
Qonl-Jt ,-. _/A_C! T_^9^Ponl-rr " -/A-

poder telep
ra-18an

k, Jennifer O'Neil, Patrik M

um sistema mais aperfeiçoa-
do de tela para projeção dos
filmes; com 16 refletores e
um novo, melhor e maior pal-
co para apresentações de tea-
tro, palestras e shows.

Biblioteca do Paineiras.
Em agosto,

O diretor do Depto. Cultu-
ral Sr. Altamiro Martins,

ático capaz de destruir. Censu-
os.

)--i
¡

comunica aosjovens estudantes e

I
i
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Serão escolhidos 8 estu-
dantes universitários, sócios
do Clube, para a participagão
no referido programa. Esses
universitários poderão sair da
'"I Ginkana Jovem 82 do Pai-
neiras". Aguardem. maiores
detalhes, informações no
Depto. Cultural.

CINEMA INFANTIL
l)ias 5 e ó -DOIS PALERMAS EM OXFORD
I)¡AS 12 C I.1-DOIS TRAPALHÕES BEM INTENCIO-
NADOS
l)i¿s l9 e 2(l - MARUJO IMPROVISADO
l)ias 26 e 27 - SOSSEGA LEÃO

Mais exposições

a vista!

SAUNA DO PAINEIRAS - SOB NOVA
orneÇÃo
+ Massagem com ventosa
* Massagem Oriental Doin
* Atericuloterapia (acupuntura para emagre-
cimento)
* Futuramente, Placas e Máscaras
Nova direQão de Tieko Yamamoto

-l
ì

I

/
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lllárcia llogueira Lsl¡s lllartins
tlyriam Edilù leiroz Maluhy

decoradoras

Rua Gaivota, 150. 6ç Andar - CEP 04522
Telefones 881-4209 e 570-2533 - São Paulo

IilIGIAçÂO

MUSIGAT

Curso básico para todos
instrumentos. Adultos e

crianças. 2 vezes Por
semana-NormaeGláu-
cia. Fones:853-8813 e

57 l-8378
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Um míssil chinês e um míssil
russo estão viajando a toda veloci-
dade, um em direção ao outro. Um
deles a 13000 quilômetros por hora
e o outro a 17000. Se eles, ao Partir,
estavam à distância de 2305 quilô-
metros um do outro, a que distân-
cia estarão a um minuto da colisão?

(Faça a conta de cabeça).

Mate
esta

O rouADo\C/ mNEnAs
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pode ser considera-

Eis o seu desafio: com três cor-
tes, dividir a figura A em qua-
tro partes diferentes e dePois
uìtlr :as'-rnes¡nas Þartes pârâ
formar a figura B.

obras

L Autor do Tratado Geral
dos Chatos
a) Raul Bopp
b) Guilherme Figueiredo
c) Fernando Sabino
2. "Beto Rockfeller"
foi personagem de:
a) telenovela
b) peça teatral
c) fìlme
3. Mêtodo de cultivo:
a) coivara
b) curva de nível
c) caiçara
4. Aparelho que mede
a velocidade do vento:
a) biruta
b) higrômetro
c) anemômetro
5. Vegetâl.que atordoa
e mata perxes:
a) rimbó
b) samambaia
c) ciprestre
6. "Mineirinho"
é criação de:
a) Ziraldo
b) Jaguar
c) Edgar Vasques

Plqno de Obrqs 82. Tudo

O Depto. de Obras do Pai-

neiras, sob direção de Lucia-
no B. Mendonça, continua em

grande atividade. Além da

entrega do Estande de Tiro-
ao-alvo tivemos, neste início
de ano, a conclusão dos sani-
tários do "vale" e a comPle-
mentação das obras do novo
Ginásio Coberto.

dentro do prev¡sto

b) no Ceará
c) no Maranhão
9. Opera do Malandro, de
Chico Buarque, foi
inspirada numa obra de:
a) Brecht
b) Polanski
c) Jorge Amado
10. Arte ou ciência
dos brasões:
a) Heráldica
b) Numismática
c) Filatelia
ll. Obra de Millôr Fernandes:
a) Testamento do Brasil
b) Hai Kais
c) Canto ao Meio
12. Técnica para mudar
a cor das penas
dos pássaros:
a) tapiragem
b) tupinambá
c) krahó

13. Ciranda, música
do gênero popular do:
a.) interior pernambucano
b) sul de Minas
c) norte do Paraná

14. Gado de "caatinga":
a) zebu
b) crioulo

social

maio/junho

Umq rosq com qmor.

Pqineirqs gonho Ginósio
de Esportes Completo

Mais de 800 pessoas estive-
ram presentes no dia 9 de
maio no Salão Nobre do Clu-
be. Paineiras. A motivação
única- era a de homenagear as
mamães paineirenses nó dia a
elas dedicado.

Estão em ritmo acelerado

as obras de paisagismo da

cobertura da sede social e Pre-
para-se o início das obras da

"Plataforma das Crianças"'

Consolida-se a nova face do

Paineiras. Maior, mais boni-
to, com diversificadas oPções

de lazer.

7. lnstrumento do músico

Neste mês de junho teremos
a inauguração e entrega aos
sócios da mais nova depen-
dência esportiva de nosso
Clube: o novo Ginásio Cober-
to.

Nesse recinto teremos, além
de uma quadra poliesportiva,
um ginásio completo de ginás-
tica olímpica dotado de: área

A entrada do Salão, cada
mamãe era saudada com o
oferecimento de uma rosa,
símbolo vivo de amor e reco-
nhecimento.

- _ 
Nug mesas, muita alegria.

No_al_moço, o bom cardãpio
do Buffet Baiúca. No palcó, a
romântica música de Rolando
Sterzi.

Foi, sem dúvida, uma sin-
gela e merecida festa da famí-lia paineirense' a todas as
mamães do nosso Clube.
Uma promoção bem oportu-
na do Depto. Cultural, atra-
vés de seu diretor Dr. Edison
Rodrigues Ferreira.

Erq diq dqs

de l2xl2 metros para ginásti-
ca de solo; traves; barra fixa;
paralela assimétrica (femini-
na); paralela (masculina);
cavalo para saltos e cavalo
com argola.

Com essas instalações, o
atletismo no Paineiras ganha

uma nova dimensão e começa
a preparar mais campeões.

O FourADovy mHEnAs

mões no Poineiros

Órgão dirigido aos asso-
ciaðos do Clube Paineiras
do Morumby
Edicão
Departamento de Comu'

lklp+4NrE Do DrA DAS MÃES ñ¿ rscortxn¿ Do pAr_NETRAS

Gronde Show lnternqcionol

Cultural: Altamiro Mar-
tins.
Conselho Díreto¡ 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

Alberto Pentea-
tel:240-2777.

Bqile de

(c estrelo do'.Moulin Rouge,, de poris) e
Grqnde Corpo dJBoile

Gqrqnla derde ió ¡uo r€¡orvo no Depfo. Sociol

Ginkonq Jovem g2
primeiros resultodos

^ C9. _q coordenação de Maria
$ggina M. Ribeiro, Arnaldo pereira
Klþe_]ro, Umberto Cordani e Edson
dos_Santos, o Paineiras realizou a..l(irnkana Jovem-82". Foram mais 150
paruqpantes.

.- P-ara o próximo número desta..|.o_
lha" estaremos publicando fotos e
maiores detalhes da Ginkana. Isso
pgJque, quando do fechamento desta
eolçao, Unhamos apenas realizado as
pnm€rras provas que daremos a
se-guir. Troféus e cãmisetas foram
oter_ecrdas pelo Consórcio ADE_'l-EC, o consórcio lesal.
. N_as provas culturais, realizadas no

domingo, dia 22 de maio, as três
lguipls melhor classificadas foram:
F-ruti-Tuti, com 8 pontos, em 2r Fã
lásttco, com 7_pontos; em 3ç lugar
gmpataram "Alfa" e ..Equipe îo
Peru", com 6 pontos.

Dìo 2l de Agosto

Aniversório do pqineiros
WATUSI

0 Terroce esleve
osr¡¡m em obril/moio
_Com uma intensa programa_

çao noturna nos fins de semana,
o Restaurante Terrace esteve bas_
tante movimentado nos meses de
abril e maio.

^ 99b u promoção do Buffet
Batúca e do Depto. Social do
Clube, foi realizada uma série de
shows, tendo sido, inclusive, revi-
vrrtes as "Noite Arabe" e..Noite
Italiana". Aqui estiveram, em
grandes apresentações, vários
nomes do meio artístico nacionalle ¡nternacional, tais como:
]$.nry Pollak e Seu Violino
L..iga!o'], "Rolando Sterzi", ..Ju_

dite B_arbosa", "Marcelo pórto e

:u3 .Orquestra" eadançarina
Unsttne.

no

^Os 
jnteressados na realização do Baile das Debutan_

piË.Ílðlï : *:åË? tm :",t'*r.i::ilï.3y
¡raile, caso haJa número suficiente de debutantes.

Debutantes 82
Baile das



cultural
Adélio Sorro: o orte do

volorizoçõo do homem

O homem humilde dos
campos e das grandes
cidades foram, fielmente,
colocados na pintura de

Adélio Sarro que o DeP-
to. Social trouxe ao
Saguão do Clube,no dia
30 de abril. A mostra
individual de Sarro
durou até 9 de maio e foi

muito concorrida, sendo
que o sucesso de vendas
foi grande.

No vernissage, conta-
mos, mals uma vez, com
o coquetel oferecido pela
Seagram BBL.

Com a apresentação
de sua obra ao público
paineirense, A. Sarro

Regino Vitole estó

expondo no Solõo Nobre

"sinfonico Esloduol" e
"Bollet Municipol" no

acrescentou mais um
ponto positivo em sua
brilhante carreira artísti-
ca que já ultrapassou os
limites da fronteira bra-
sileira, indo até o longín-
quo Japão, Espanha,
Estados Unidos, Cana-
dá, onde podemos
encontrar um quadro seu

oniversório do Clube

Desde o último dia 28 de maio,
estendendo-se até o próximo dia
6 dejunho, o paineirénse está ten-
do a oportunidade de apreciar a

obra Ciássica e Impressionista de

Regina Vitale, com seu rico efeito
cromático.

Regina Vitale. também. parti-
cipou recentemente da "Coletiva
de Pintura do Paineiras". Nessa

individual ela está dando
sequência à sua fìlosofia de sem-

em várias pinacotecas.

O Depto. Cultural do Clube está anunciando dois ótimos progra-
mas culturais para a comemoração do 22aniversátrio do Paineiras. em
agosto: "Orquestra Sinfônica Estadual", sob regência do Maestro
Eleazar de Carvalho, no dia 8 de agosto, às I 8 horas, e "Corpo de
Baile Municipal", dia 2l Ce.agosto., às 2l horas. Nessas oportunidades
a criança, o jovem e o adulto poderão mostrar aos seus convidados.
com justificado orgulho, o que o Paineiras pode oferecer de mais
requintado em termos de lazer e cultura aos seus associados.

.No dia da apresentação da "Sinfônica Estadual", o Depto. Cul-
tural estará promovendo a "CAMPANHA DO QUILO". Como a

entrada será franca, estamos convocando a todos para que serrem
fileira com essa campanha de lundo filantrópico, no sentido de que
tragam uma unidade de qualquer mantimento - lata, líquido, quilo.
pacote. O que for angariado será, posteriormente, distribuído para
entidades de assistência social.

Mais promoçñes de teatro
(lá fora).

Devido ao grande sucesso
alcançado no mês de maio, o
Depto. Cultural comunica
que vai estender a promoção,
com desconto especial para o
paineirense, das peças "Fi-
lhos do Silêncio" (Teatro Sesc
Pompêia); "Gay Fantasy",
(Teat_ro Procópio Ferreira -Augusta; "Os Rapazes da
Banda" (Café Teatro
Odeon), "Doce Deleite",
(Teatro' Maria Della Costa).
Além dessas, o Depto. Cultu-
ral estará distribuindo, tam-
bém, ingressos, com 5O\ de
desconto, para o espetáculo
"PICASSO E EU" de Marile-
na Ansaldi - às quintas, sex-
tas e sábados (2lh30m) e
domingos (l8h e 2lh30m) no
Teatro - SESC Anchieta (R.
Dr. Vila Nova). O espetáculo
é reconhecidamente fasci-
nante e tenta reconstituir a
"inquietação do artista (Pi-
casso) diante da criação". O
coreógrafo José Possi Neto
está participando desse espe-
táculo e fala de Marilena
Ansaldi resumindo: "Ela se
entrega, o possui: oferece seu
corpo à metamorfose para
que vibrem nele personagens
de sua vida e da sua obra..."

Concluídas as reformas

no cinema.

Em tempo record, uma
semana antes do previsto, o
Depto. de Sede e Patrimônio
efetuou as reformas no Cine-

Paineiras paralisando a pro-
gramaçãodo dia3aTde
malo.

Com essas reformas, hoje,
o Cine-Paineiras conta com

pre acompanhar e participar ati-
vamente dos mais diversos movi-
mentos artísticos - com seu incrí-
vel estilo próprio e espontâneo.
Venha também apreciar Regina
Vitale.

O coquetel, dia I dejunho, do
vernissage é olerecido pela Sea-
gram BBL (20h30m). A promo-
ção é do Depto. Cultural e o
patrocínio de Polymax - Sistemas
e Periféricos, fabricante de micro-
computadores.

CURSO DT INGTÊS N()S EEUU

NAS FÉRIAS DT JUTH()
As inscrições estão se encerrando. O Crupo está praticamente

organizado. O sucesso da viagem vai ser total. Mas ainda você pode
fazer sua inscriÇão. Entre em contato conosco hoje e agora!

Os participantes desse grupo ficarão alojados na Barry University,
em quartos duplos, com três refeições diárias, também podendo fazer
uso de todo o "Campus Universitário", ou seja, quadra de volley, bas-
ket e piscinas. Idade mínima - l2 anos.

Nos fins de semana, estão programados passeios e excursões para
o "Seaquarium, Parrot-Jungles..Viscaya, Key Biscayane", além de um
fim de semana na "Disneyworld".

O curso terá início no dia 4 dejulho, a saída do Brasil - pela Varig
- será dia 2 de julho e o retorno no dia 2 de agosto.

Informações: fone 881-2688 (Maria Aline ou Beth).

um sistema mais aperfeiçoa-
do de tela para projeção dos
filmes; com 16 refletores e
um novo, melhor e maior pal-
co para apresentações de tea-
tro, palestras e shows.

Biblioteca do Paineiras.
Em agosto

O diretor do Depto. Cultu-
raL Sr. Altamiro Martins,
comunica aos jovens estudantes e
aos paineirenses em geral
que, por 'determinação da
Diretoria Executiva, através
do nosso Presidente - Dr.
Edmundo Callia, já está bas-
tante adiantado o projeto de
instalação da Biblioteca do
Paineiras. Podemos adiantar,
também, que sua inaugura-
ção está prevista para agosto,
mês de aniversário do Clube,
e o local escolhido é o "Me-
sanino", sem, contudo, atra-
palhar as finalidades normais
de funcionamento daquele
local.

Os livros estão sendo cata-
logados, com a coordenação
da sócia Leda Maria Maximi-
no (como colaboradora).
Quem quiser, ainda, fazer
suas doações para o acervo
de nossa biblioteca é só
entrar em contato com Anita
ou Naise, Depto. Cultural.

Paineiras no
"Quem Sabe Srbe"

da TV Cultura

O Clube Paineiras do
Morumby estará participan-
do do programa cultural da
TV Cultura - Canal 2,
"Quem Sabe Sabe" a partir
do mês de junho.

I. --\

Serão escolhidos 8 estu-
dantes universitários, sócios
do Clube, para aparticipação
no referido programa. Esses
universitários poderão sair da
'"I Ginkana Jóvem 82 do Pai-
neiras". Aguardem. maiores
detalhes, informações no
Depto. Cultural.

-t

Mais exposições

a vista!

Prosseguindo no seu traba-
lho de cadavez mais apresen-
tar opções de lazer e cultura
aos sócios do Paineiras, o
Depto. Cultural está infor-
mando, através de seu Dire-
tor - Sr. Altamiro Martins,
que em junho, com vernissa-
ge dia 25, teremos a exposi-
ção do primitivista "Orlandi-
ne" que, inclusive, há tempos
já expôs no Paineiras. Para
o mês de agosto está prevista
a presença de mais uma artis-
ta da pintura, Vilma C. Para-
niello.

Oportunamente daremos
maiores detalhes sobre essas
duas individuais.

Reapresentando

Max de Queiroz,

Ele já esteve no palco do
Cine-Paineiras. Foi exata-
mente no dia 6 de outubro de
1981, quando encantou nosso
público com suas músicas
clássicas, eruditas, MPB.
Max Queiroz Barros retorna-
rá ao nosso Clube no dia 15
de junho próximo. Venha
aplaudir Max e traga também
todos os amigos.

-- -?,I
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fogos

Um míssil chinês e um míssil
russo estão viajando a toda veloci-
dade, um em direção ao outro. Um
deles a 13000 quilômetros por hora
e o outro a 17000. Se eles, ao partir,
estavam à distância de 2305 quilô-
metros um do outro, a que distân-
cia estarão a um minuto da colisão?

(Faça a conta de cabeça).

Mate
esta

FotfiA Do
mNEnÂs

x+[=ilx
O ff':"îï:lå:iîiäÍ,îTu""" 

pode ser considera-

Eis o seu desafio: com três cor-
tes, dividir a figura A em qua-
tro partes diferentes e depois
lrltìt âs -ltúmas ÞâÌte€, Þârâ
formar a figura B.

obras

l. Autor do Tratado Geral
dos Chatos
a) Raul Bopp
b) Guilherme Figueiredo
c) Fernando Sabino
2. "Beto Rockfeller"
foi personagem de:
a) telenovela
b) peça teatral
c) filme
3. Método de cultivo:
a) coivara
b) curva de nível
c) caiçara
4. Aparelho que mede
a velocidade do vento:
a) biruta
b) higrômetro
c) anemômetro
5. Vcgctal que atordoa
e mata peixes:
a) rimbó
b) samambaia
c) ciprestre
ó. "Mineirinho"
é criação de:
a) Ziraldo
b) Jaguar
c) Edgar Vasques

7. lnstrumento do músico
Victor Assis Brasil:
a) bateria
b) bandolim
c) saxofone
S.Obabaçuéencontrado
sobretudo:
a) em Pernambuco

Plqno de Obrqs 82. Tudo
dentro do prev¡sto

T

I

O Depto. de Obras do Pai-
neiras, sob direção de Lucia-
no B. Mendonça, continua em
grande atividade. Além da
entrega do Estande de Tiro-
ao-alvo tivemos, neste início
de ano, a conclusão dos sani-
tários do "vale" e a comple-
mentação das obras do novo
Ginásio Coberto.

2

44

Qual é a curiosa relação entre
os números do conjunto abai-
xo?

b) no Ceará
c) no Maranhão
9. C)pera do Malandro, de
Chico Buarque, foi
inspirada numa obra de:
a) Brecht
b) Polanski
c) Jorge Amado
10. Aite ou ciência
dos brasões:
a) Heráldica
b) Numismárica
c) Filatelia
I I. Obra de Millôr Fernandes:
a) Testamento do Brasil
b) Hai Kais
c) Canto ao Meio
12. Técnica para mudar
a cor das penas
dos pássaros:
a) tâpiragem
b) tupinambá
c) krahó
13. Ciranda, música
do gênero popular do:
a) interior pernambucano
b) sul de Minas
c) ncrte do Paraná

14. Gado de "caatinga":
a) zebu
b) crioulo
c) búfalo
15. O le carro brasileiro
fabricado no Brasil:
a) 1950
b) 1952
c) 1958

I
3

maio/junho

A

Pqine¡ros gonho Ginósio
de Esportes Completo

Estão em ritmo acelerado
as obras de paisagismo da
cobertura da sede social e pre-
para-se o início das obras da
"Plataforma das Crianças".

Consolida-se a nova face do
Paineiras. Maior, mais boni-
to, com diversificadas opções
de lazer.

V¡sta
de cabeça

pa¡a
baixo a

operaçâo
ficará

correta.

B

Neste mês de junho teremos
a inauguração e entrega aos
sócios da mais nova depen-
dência esportiva de nosso
CIube: o novo Ginásio Cober-
to.

Nesse recinto teremos, além
de uma quadra poliesportiva,
um ginásio completo de ginás-
tica olímpica dotado de: área

lxl km. ,1 smr das
rclocid¡dcs ê .10000
lm,/h. ou 5ül l¡m./min.

( alcu¡ado de tr¡s paB
frenle, é ribrio que. a um
m¡nuto da colisão. els
$l¿rio r SlXl km dc div
t¡m¡N. $m impoñ¡r ¡
d¡sa¡nc¡¡ quando psrti-
r¡n.

luiz Garlos Santos,
é advogado fcrmado pela Faculdade de Direito da

USP; técnico e¡n administração; membro do gabinete do
Secretário da Justiça, Queiroz Filho, 1962: Vereador da
Capital, 1964; eleito Deputado Estadual pelo MDB. l9ó8;
lc Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo, 1979/1980: membro da Còmissão Executiva do
PMDB, 1980: membro do Diretório Regional do PMDB;
Presidente da Comissão Especial de Investigação em Delesa
do Consumidor; autor da lç moção pela anistia aprovada
no país, na Câmara Municipal de São Paulo. 1964: realizou
curso sobre mercado de capitais na "Getúlio Vargas". em
convênio com a New York University: foi Conselheiro do
Clube Paineiras do Morumbv. de 1974/1981 c Diretor
lociql dF l97a/ß76. Ê candidato à reeleição Deputado
Estadual.

G

de l2xl2 metros para ginásti-
ca de solo; traves; barra fixa;
paralela assimétrica (femini-
na); paralela (masculina);
cavalo para saltos e cavalo
com argola.

Com essas instalações, o
atletismo no Paineiras ganha
uma nova dimensão e começa
a preparar mais campeões.

Órgão dirigido aos asso-
ciados do Clube Paineiras
do Morumby
Edição
Departamento de Comu-
nrcaçoes
Av.D.AlbertoPentea-
do. 605 - tel:240-2777.
Diretor do Departamento
Roberto L. Miranda
Documentação e Redação
Eucyr Nogueira Peixoto

F otografia
Osmar G. Nina
Presidcnte: Edm undo
Callia
ls Vice-Presidente: Fer-
nando E. Guerra
2s Vice-Presidente: José
Carlos B. Pimentel

Diretor-Secretário:
wuldyr Arid
Diretor-Tesoureiro:
Mário B.T. Penteado

Diretor dos Departamen-
tos de Comunicações e
RP: Roberto L. Miranda
Diretor d(' D€pártâfiento

D

Os nomes de todos eles se
escrevem com quatro letras.

@ iit¡l*f ii'å,'rå:* îål¡îil:

Cultural: Altamiro Mar-
tins.
Consell¡o Díteaor 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
Mariä 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 Fcrnandes do Car-
mo
Diretor do Departemento
Social e de serviços:

Edison Rodrigues Ferreira

( ñFñ¡ßro c lnrnt¡o
.r,l^rt(l Do cn^lDt.aF sl/^.
Ld¡aort d. Jomtit, ¡.r¡fs c L¡Ìr6
Rur Crtcqw. !ó2 - Fm: ¡k9-!53_r

('EP ûXm - Sü.o And.¿ - Sp.

SUA GRANDE
GHA]IGE GHEGOU!
Procuram-sc goleiros yete-
ranos para o futebol das
quartas-feiras à noite (20h1.
NÃO SE EXIGE GRANDE FOR.

MA FÍSICAI
VENHA. VOCÊ VAI GOSTAR!
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Notoçõo do Poineiros

Amistoso

Iniciando a temporada de
1982, o Depto. de Natação pro-
moveu, no dia 4 de abril, um tor-
neio amistoso, muito equilibrado
e disputado. O adversário foi o
Esporte Clube Palestra de São
José do Rio Preto e a distribui-
ção das medalhas, nas 16 provas
disputadas pelas duas equipes,
foi a seguinte: Palestra -7 de
ouro, 6 de prata e I de bronze,
totalizando 2l medalhas; o Pal-
neiras - 9 de ouro, r0 de prata e
8 de bronze, totalizando 27
medalhas.

Os nadadores de S. José do Rio
Pret_o passaram 3 diað na capital,
tendo sido alojados pelos atletas
da natação do Paineiras, o que
serviu para aprimorar o entrosa-
mento já existente entre as duas
equrpes.

Travessi¡

O Paineiras foi convidado pelo
Clrculo twlfitar c1c e.mD.lnas a-
participar da "10r. Travèssia do
Lago", que foi realizada no dia
25 de abril, em comemoração ao
22ç aniversário daquela entidade.
Na referida compétição, em que
se frøeram presentes 36 Clubès
de todo o estado de São Paulo,
os atletas paineirenses competi-
ram em todas as categorias, em
provas das quais participou gran-
de número de concorrentes (al-

o todo vopor em 82.

FourA DO
MHENAS

Carlos Dudorenko, André Fer-
nandes, L. Guilherme Pinho e
Rodrigo C. Barros; Juvenil A
(fem.) - Ana Cristina C. Barros;
Juvenil "4" - (masc.) - Douglas
Buell; Juvenil "B" (fem.) - Mari-
na Cordani; Adulto (fem.) - Bár-
bara Franceschini e Adulto
(masc.) - Fábio Missiroli, Fran-
cisco Gaos (Pancho).

Domingo Festivo

No último dia 24 de maio,
foram diplomados cerca de 350
nadadores que terminaram o
curso da escolinha de natação no
Paineiras, sob responsabilidade
das professoras Ä. Lúcia p.
Munhoz e Débora Portaro. A
festa de encerramento foi das
mais animadas, contando, inclu-
sive, com a presença de banda de

Carlos Dudorenko, Gislene
Branco, Johanna Poulsen, Jorge
Taiar- Juliana Wendlins- Luiz
Eduaido P. Pinho, Luiz õî¡lher-
me P. Pinho, Luciana Fleury,
Marcos Peano, Marina Cordani,
Melessa Guerra, Renato Corda-
ni e Rodrigo C. Barros.

B r^vev.¡Ys sv !

música.e um grupo de palhaços
na prscrna, para alegria da crian-
çada. Em seguida, houve -uma

Oficial d¡ FPN

Nos dias 8 e 9 de maio, reali-
zou-se mais um Torneio Agrupa-
do promovido pela FPN, na pis-

o
d

umas das categorias com mais
e lü) atletas). Foram premia-

rca e um grupo ce palhaços
iscina, para alegria da crian-

competição amistosa envolven-
do a equipe de pré-atletas do

dos os l5 primeiros classificados
de cada prova, cabendo ao Pai-
neiras os seguintes destaques:
Infantil "4" (fem.) - Márcia
Dudorenko; Infantil "4" (masc.)

- Fábio Nosé; Infantil
(masc.) - Alexandre Steinberg,

Paineiras é as eqïipes do FIT
Ceater e Ësco,læ -Riêâsd. Fiaa-Ceater e.Ësco,las -Riãâard. 

Fiaa-
Eando, tolo o Departamento de

cinã do Clubb Espéria, para
todas as categorias ¡ (Infantil "4"

Natação, Dirigentès e Técnicos,
bem como os atletas e seus res-
pectivos familiares, confraterni-
zaram-se num churrasco muito
concorrido e alegre. Nesta oca-
sião, foi feita a ðntreea de orê-
mios aos 20 melhores -naCadäres

paineirenses, como reconheci-
mento de seus esforços em defe-
sa do Clube na temporada de 81,
sempre muito bem orientados
(assim como toda a equipe) pelo
técnico Francisco Gãoì (Þan-
cho)'auxiliado pela Þrofeòsora
Fátima Marangöni. Os atletas
premiados(fotq)foram os seguin-
tes: Adriana Rugeri, Alessañdra
Gameiro, Alexandre Constanti-
qi,- Alexandre Steinberg, Ana
C_ristina C. Barros, AnaRegina
Monteiro, André Fernandes,

todas as categorias ¡ (Infantil "A
até Adulto). Na contaqem ser¿até Adulto). Na contagem geralaté Adulto). Na contagem geral
de pontos o Paineiras obteve o 4e
llgar (dentre os nove clubes par-
ticipantes), apesar de não coñtar
com nadadores da cateeoria
adulto. Os destaques paineiren-
ses foram os seguintes: Luiz Gui-
lherme PPinho (inf. "8") - le
lugar - l00m borboleta. Luciana
ilgury ,(int '4") - 2c lugar -rreury 'unl. 'lì , - ¿v mpàÍ -
l00m boiboleta. Álexandre Stein-

ores da categoria
lestaques paineiren-

berg (inf. "8") - 3ç lugar - l00m
!iyr" . Marina Cordani (iuv.
-4") - 30 lugar - lOOm costas.
Vânia Costa (inf. "4") - 3ç lugar
- l00m borbòleta. L.Guilheräe
P.Pinho, Alexandre Steinberg,
Eduardo Costa e Douglas Buell
conquistaram o 2c lugar de reve-
zamento-4x50m-livre.

Próximas compet¡ções

Dias 5 e 6 de junho, Campeo-
nato Paulista Inverno para In-
fantil A/8. Dias 12 e 13 de junho,
Campeonato Paulista de Inverno
para Juvenil A./B e Adulto. Dias
19 e 2Q de junho, Campeonato
Paulista 'Absoluto. Os locais
serão confirmados pela FpN,
oportunamente.

No Campeonato Zonal o Judô do
Paineiras conseguirr a conquista de
um honroso 2e lugar, através do
judoca Mauro Roberto Junque.ira,
que, além de nosso atleta, é também
nosso técnico. O professor Mauro
mais uma vez é convocado pela Con-
federação Brasileira de Judô para a
Seleçâo Brasileira que participârá do
Campeonato Internacional de Judô.

^o€/7,,#,ffilo"

o esporte mais barato que existe. E
muito diverlido

O Estande de Tiro.ao-alvo funcio-
na diariamente até as l6h. Apareça.
Fica nos fundos do Ginásio de Espór-
tes Coberto, com entrada pelo þró-prio ginásio.
Para iniciantes de 14 anos acima,
favor retirar ficha para o curso.
Esta deverá ser preenchida pelo seu
pai ou rcsponsável. O aluno fica em
experiência durante 90 dias.

^tUTr¡,Jo.ll¡,o.

Acima, flagrante do "Domingo Festivo". Na outra
foto, attete3 p¡emi¡dos, juntamente com equipe
têsie. À esqærda, S¡- e Se Atfredo Steinberg,
à frente do D-epto. da Natação na temporade 81.
À d¡re¡ta, Sr. e Sra. Hamilton Ahu¡lli,
pela diretoria de Esportes.

Venha experimentar sua pontaria.
E, quem sabe. tornar-se um adeoto
desse novo esporte em nosso Estande
Olímpico de Tiro-ao-alvo. O Clube

quem sabe, tornar-se um adepto

Olímpico de -Tiro-ao-alvo. O Clube
tem as carabinas de pressão para

\fu.".** ?,å'*

emprestar e um instrutor, experiente
no local. Você só tem que pagar o
atvos (Cr$ 5.ü) cada) e os'ch-umbialvos (Cr$ 5,ü) cada) e os'ch-umbi-
nhos (Cr$ 1E0,00 a caixa com 250). É

Paineiras em

3ç no Regional

da FPN

Com grande destaque o pai-
neiras classificou-se em 3ç lugar
no Torneio Regional da FPN,
gue_ ¡e-uniu 16 clubes da capital e
do Vale do Paraíba, dias 15 e 16
de maio no clube Espéria. Os
principais resultados foram -Alexandre Steinberg (Inf. B) -le lugar - 2(þm - liv¡e, 2ç lugar

nhos (Crf 1E0,00 a caixa com 250). É

e um instrutor, experiénte,

na Caltabiano, Patrícia M.M. de Sou-
za, Ana Paula H. Borghi, Daniela
Braga, Francini Ferretti e Patrícia
Balarin. O Mirim "C" teve a seguinte
formação: Priscila Smith, Pãulete
Pedrosa, Gabriela Inglês, Fernanda
Ignarra e Rebeca I. acreda. Está pro-
gramado para o dia 3 de junho, no
Rio de Janeiro, nossa participação nc
Campeonato Brasilei¡o Infantil.

. Brilhante participação de nossas
glnastas no Campeonato Aberto
Mirim realizado no dia 8 de maio, na
cidade de Campinas, onde consegui-
In-9! as seguintes classificações:
Mirim "4" - 3c lugar; Mirim ..-C" -
5ç lugar.

Nossa equipe Mirim ..4" foi for-
mada pelas seguintes ginastas: Maria-

os

- l00m - livre e 2s lusarf4(pm -liwe. Carlos Dudoreñko - (Inf.
B) - 3e lugar - 400m - livre.
André Fernandes - 3ç lugar -100 m - peito. No revezamento
- 4 x lü)m - 4 estilos - Infantil
A ficou em 2ç lugar - com Lucia-
na Fleury, Vania Costa, Debora
Buell e Márcia Dudorenko.
Revezamento - 4x l00m - 4 esti-
los - Infantil B - 2ç lugar com -Rodrigo C. Barros, André Fer-
nandes, L. Guilherme P. Pinho e
Alexandre Steinberg. Os demais
resultados encontram-se afìxa-
dos no.mural da natação. iunto
as prsc¡nas.

(ou o "nhoco dos troves")
- . Nossa participação no Campeonato Metropolitano d" ,r& O. 

"Jilj 
lirii'

foi razoável, uma vez que nossâs equipes pof motivo das férias de Janeiro.
somente começam a se entrosar no final do Campeonato. Não querendo justifi-
car.a desclassjficação, realmente a falta de sorie de nossas e{uipes foi'nosso
maior adversário.

Dos fraldinhas ao infanto, o númcro degols perdidos foi um caso fora de
série, com muitas bolas chutadas de encontio às'traves.
- Outro dia, contra a Hebráica, o Roberto (Mané), do Infanto, conseguiu

chutar de nossa área ao gol adversário, uma treménda cacetada na råue.
Somente neste jogo demos quatro chutes nas traves. É muito.

. . M1s.o impossível aconteceu no jogo contra o GERCAN, na categoria pré-
mirim. Só o Luiz Gustavo conseguiu cñutar tr& bolas nas traves. O m-ais diñcil
loi que colocou -uma de cada trãve e a última no travessão, numa jogada de
tremenda habilidade, mas novamente a sorte estava contra nós. Vamósisperar
que^para no Campeonato Estadual a sorte mude de tado e passe ajogar a nos-
so favor, senão...

Ah!... sê 0 trqve fosse rede!

M udanças no Depto. de Futebol de
Salão. Está entrand-o, em substituição
;ao técnico Tadeu, o novo técnico
Walter Martim. Walter e Gilberto
(Babazinho) comporão a dobradinha
que dírigirá os destinos de nossos
fraudinhas, mirins e pré-mirins.

Na escolinha, eles estão concluindo
mais um campconato interno com as
participações de Corintians, SAN-
TOS FC, Palmeiras e São paulo.
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Continuam abertas as inscrições para a Escolinha MistaparaEa13anos.
. Informações e inscrições no Depto. de Esportes. para

maiores de 13 anos estamos criando ð setor de äprenOizaão.
Venha fazer sua inscrição enquanto há tempo.



Três orquestras sensa-
cionais. Três ambientes
diferentes. Comidas típi-
cas 

'do Hawaii. Muita
fruta tropical. Muita
gente. Muitos jovens.
Muita animação.

Esse foi, em resumo,
o grande sucesso da IIf
Noite do Hawaii que o
Paineiras viveu no dia 26
de março.

A decoração de
Henrique Leandro este-
ve magníhca, com três
ambientes em cores
diferentes, facilitando a
identifìcação dos lugares
reservados. Sarongs,
pareôs, calças brancas,
blusas etampadas, lindas
e autêntlcas bailarinas
hawaiianas. Tudo nos
levou às famosas ilhas
do Pacífico.

Nos palcos, os con-
juntos "Grupo Hawaiia-
no coni 4 Moças",
"Vip's Trio" e "Conjun-
to Musicshow" encarre-
gavam-se 

'de 
completar

e dar continuidade à ale-
gria tiopical que reinava
na III Noite do Hawaii
do Paineiras.

,l


