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Atualmente, receber um

certificado da qualidade, que

ratifica as normas internacionais

lS0 9000, passou a ser meta da

maioria das instituiçoes, Muitas

transformaram radicalmente seu

processo administrativo para

demonstrar capacidade de

produção com a máxima
qualidade.

Além de resgatar o valor

semåntico de 'igual ou uniforme',

o prefixo lS0 reúne as iniciais em

inglês da Organizaçäo

lnternacional de Normatizaçã0.

Com sede em Genebra, a

entidade foi criada a partir de um

consenso entre vários países

signatários, entre eles o Brasil,

preocupados em modelar

conceitos de qualidade que

pudessem ser aplicados nas

relaçoes cliente-fornecedo r,

Constituída por 4 normas, a série

lS0 9000, publicada em 1987, já

foi implantada em mais de 50.000

empresas e instituiçoes do

mundo.

0 custo da certicação é baseado

pelo tempo dispendido no

processo, que pode variar entre 2

meses até três anos (pré-

auditorias váo definindo em que

estágio se encontra a empresa) e

a extensão do trabalho solicitado.

SEFFE:
conquista e manutenção
do ßo 9oo2
Após passar por um processo de

remodelamento de suas

atividades, o Setor de Educação

Física e Formação Esportiva
(SEFFE) é a primeira escola de

esportes da América Latina a

receber um certificado da
qualidade lS0 9002. Concedido
pela Fundação Carlos Alberto

Vanzolini (filiada à Escola

Politécnica da Universidade de

São Paulo), o certificado tem

validade de 3 anos e comprova a

competência administrativa do

setor, "Trata-se de um primeiro

passo em direção a uma

administração caracterizada por

padroes operacionais modernos,

controles eficazes e funcionários
plenamente capacitados para

atender todas as expectativas dos

associados.", verifica o Diretor da

0ualidadq Arnaldo Pereira

Ribeiro, e lembra, ainda, que esta

primeira meta foi alcançada

graçasàdedicaçãoeà

competência da equipe do SEFFE

e do Comitê da 0ualidade e aos

patrocínios da Fundação Vanzolini

e da lnteraction Recursos

Terceirizados.

Auditorias semestrais da

fundação certificadora garantirão

a manutenção da norma e,

anualmente, será efetuada uma

análise crÍtica, por meio da qual

poderão ser aperfeiçoados os

procedimentos e a estrutura do

setor,

Para preservar o diploma

internacional da qualidade, os

responsáveis do SEFFE adotaram

como meta a polÍtica de satisfazer

as necessidades dos associados

que tenham como expectativa o

aprendizado esportivo de seus

filhos, mantendo professores de

educação física especializados em

cada modalidade; elaborarando,

aplicando e aprimorarando

constantemente planejamentos e

planos de aulas, Ao Setor cabe

também propiciar aos alunos a

participação em intercâmbios

esportivos e encaminhar os

atletas potenciais às equipes

competitivas, dentro ou fora do

clube.
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Capoeira: bdga, luta ou dança?
Herànça dos escravos africanos, que a utilizavam para

se defender dos capitães'do'mato, a capoeira era, no

final do século 19, confundida com briga de rua e

considerada crime com puniçöes previstas no Código

Penal.

A imagem dos capoeiristas foi se atenuando no

momento em que os praticantes mostraram-se homens

de grande leveza corporal, de movimentos ágeis e

ritmados e confundidos com coreógrafos. Entre os

principais divulgadores da capoeira, estão mestres

ôomo Manoel dos Reis Machado (Bimba) - que abriu a

primeira academia em Salvador no ano de 1932'e

mestre Pastinha, imortalizado na cultura popular pela

MPB e pela literatura de cordel.

A Confederação Brasileira de Capoeira foi reconhecida

oficialmente pelo Comitê 0límpico Brasileiro em 1995.

Há um ano, o mestre Peixada está ensinando os

associados a lutar caPoeira.

JiuJitsu: a arto suavo
0 Jiu'Jitsu nasceu há mais de 2 mil anos, na lndia,

como método de defesa dos budistas contra

assaltantes. Mas foi no Japáo que esta filosofia marcial

encontrou lugar de honra, gerando outras artes

marciais como o Kempô, o Aikidô, o Karatê e o Judô.

Entre seus benefícios, estão o fortalecimento da

musculatura, a coordenação motora e a flexibilidade.

0s praticantes, qualificados por faixas coloridas de

acordo com a idade e peso, aprendem cerca de 50

golpes básicos, sempre embuídos da filosofia "ceder

para vencer". lntroduzido no Brasil por mestres

japoneses em 1917, o Jiu'Jitsu foi aperfeiçoado por

brasileiros da primeira geração da família Gracie.

A arte é ensinada no clube desde 1997 pelo campeão

brasileiro Anderson Schlautmann, um dos mestres da

5 Academia de Roberto Lage.

Mergulhe næta onda
Controlado pela Federaçáo Mundial de Atividades

Submarinas, o mergulho autônomo é uma modalidade

que utiliza os mesmos equipamentos da caça

submarina, com exceção dos arpoes, Essa atividade

exige um grande preparo físico, mas quem supera 0

esforço é premiado com as mais belas paisagens do

fundo do mar,

0 curso de mergulho autônomo oferecido no Paineiras

inclui aulas teóricas e práticas e uma viagem (batismo)

à llha Grande, em Angra dos Reis.

Tai-GhþGhuan
0 Tai-Chi-Chuan é uma das artes marciais mais

praticadas no Oriente. Baseada no I Ching e na filosofia

Taoista, sua estratégia é vencer utilizando a força do

oponente. Yang e Chen e são os estilos mais

conhecidos - ambos definem movimentos de ação e

contração feitos de maneira lenta e rílmica

fundamentados na natureza. 0 curso foi iniciado no

clube em 1991 pelo professor Helder M. Fouto,

membro da Associação de Medicina Chinesa e

Acupuntura da América do Sul e professor do

CEPEUSP (Centro de Prática Esportiva da Universidade

de Såo Paulo).
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0uadras Multiuso
Duas quadras de utilização multiesportiva, com

uma área 1,740m2, compóem a obra mais

recente do periodo. A multiuso é uma quadra

coberta e de piso rápiclo, que permite a prática

de modalidades com0 tênis, volei, handebol e

basquete sob qLralquer condição atmosférica 0
local é iluminado segundo projeto de

I um i notécn ica.

Fitness Center
0 Fitness Center do Paineiras receberia

qualificação Acadernta 5 Estrelas em qualquer

grande capital do nrundo, poìs reúne fatores

determinantes para atingir a excelência

profissionais dedicados, aparelhos importados

de última geraçao, amp o espaÇo, ar

condicionado, lay-out moderno e prático.

Sua estrutura incluisala de musculaçã0, sala de

aparelhos e sa a de ginástica aeróbica, além de

2 banheiros especialmente projetados,

Sala de Artes Marcias
0s praticantes destas artes receberam, em

1996, um espaço exclusivo c0m 170rn'para

seus treìnamentos Em 1998, o local foi

climatizado

Departamento de Esportes
Este departamento ganhou uma área de 240m',

ìncluindo espaço exclusivo para depósito de

materiais, No piso superior, foram construídos

dois banheiros,

Rampa de Acesso
Foi construída uma rampa de acesso com 25m

de comprimento, do estacionamento dos

funcionários até a plataforma da quadras

multiuso, para facilitar o deslocamenlo e

transporte de materiais.

Passarela: trânsito livre para
o futuro
A maximização da frequência do Complexo

aconteceu com a inauguração em junho de

1997, da passarela coberta de BBm de extensao,

dos elevadores e do acesso vertical
(equiva ente a um prédio de 10 andares), Essa

obra impar, concluida em praz0 recorde de 6

Ìleses, representa a integração do clube cla

década de B0 com o Paineiras do futuro,
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A caminhada deve ser praticada diariamente ou

no mínimo 3 vezes por semana; começando

com 30 minutos subindo gradativamente até

60, Para tal o CPM dispöe de uma Pista de

Atletismo e das esteiras do Fitness Center -

que possibilitam caminhadas com esforços

idênticos às situaçoes reais,

Já a hidroginástica, oferecida no clube desde o

ano passado, ajuda a adquirir massa muscular,

força e resistência, "Nåo é necessário saber

nadar e ela é indicada para gestantes, idosos e

pessoas que possuem problemas de

osteoporose ou de articulaçoes, Para que seus

resultados sejam obtidos, convém praticá-la no

mínimo 3 vezes por semana", explica Fabiana

Falveno, professora de hidroginástica,

Vigilantes do Peso - reeducação
alimentar
Criar novos hábitos alimentares, estimular a

auto-estima e promover a auto-confiança såo

alguns dos objetivos propostos nas reunioes

semanais dos Vigilantes do Peso, coordenadas
pela orientadora Maria lsabel B, Jachtchenco,

"As pessoas não precisam passar fome para

emagrecer, por isso, sugerimos que elas

rodobo 0[]00
I

comam de tudo de forma equilibrada, Mais

importante que cultuar a aparência é rever os

hábitos alimentares e se propor uma mudança

de comportamento.", esclarece lsabel, que

consegue manter seu peso após perder 29

quilos há 4 anos,

Yoga - combatendo a ansiedade
0 curso de yoga, aos cuidados da instrutora de

Hata-Yoga Dirce Vizeu Chioatto, poderá ser um

grande aliado para quem quer emagrecer.

Além da meditação e do relaxamento, as

posturas ensinadas neste curso promovem

também a conscientização do corpo e

combatem o estresse e a ansiedade - requisitos

importantes para redução do peso.

Fitness Center - a academia do
Clube
0s preparadores físicos Edgard Soares Firmo

e Elaine Monteiro Mirara poderão fazer um

programa personalizado de condicionamento.

Elaine recomenda àqueles que náo se

exercitam há muito tempo e estão fora do peso

ideal a "fazer um check up antes de qualquer

tentativa de emagrecer, porque muitas vezes o

excesso de peso está relacionado a problemas

orgânicos, como distúrbios hormonais por

exemplo, 0 segundo passo é ter paciência, pois

o trabalho de condicionamento físico é feito de

forma lenta e gradual,"

Tecnologia & beleza
Na clínica de estética corporal e facial Saun¿

Espaço Harmonia são encontrados diversos

tratamentos destinados ao combate da celulite,

da flacidez e da gordura localizada, como

Mesoterapia, Talassoterapia, Drenagem

Linfática, Gel Crioterápico, entre outros.

Mas, "nenhum tratamento faz milagre se não

estiver associado a uma dieta balanceada

e uma atividade física regula¡ por isso

contratamos os serviços de uma nutricionista
para orientar os sócios", ínforma Maria do

Carmo C, dos Santos, diretora do Espaç0,
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A partir dos anos 80, o

Paineiras passou a ter destaque

nos esportes aquáticos,
ganhando, por meio de seus

imbatíveis atletas, sucessivos

tÍtulos nas mais expressivas

competiçóes brasileiras e

internacionais. Todo este

sucesso é conseqüência da

competência dos técnicos e dos
professores, da dedicaçáo dos

atletas e dos investimentos na

infra-estrutura. 0 parque

aquático do clube, com

10.860m'?de área construída, é

composto por 7 piscinas, sendo

uma olímpica, coberta e

aquecida, que permite que os

treinamentos não sejam

intenompidos em nenhuma

época do ano. Além da

estrutura fhica, o clube oferece
preparador f ísico, atendimentos

médico e fisioterápico aos seus

atletas.

Hoje, cerca de 250 associados

praticam nataçã0, pólo

aquático e nado sincronizado, e

aproximadamente 20 integram

seleçoes brasileiras. Neste ano,

no Mundial de Esportes

Aquáticos de Perth, na

Austrália, o Paineiras foi o
clube brasileiro com o maior

número de convocados nas

seleçoes de pólo aquático

feminino e de nado

sincronizado.

"Toda vez que um atleta é

convocado ele está

representando o CPM. Este, por

sua vez, mostra seu potencial em

função do número de atletas

convocados', avalia Sérgitl

Rezende, supervisor de esportes

competitivos.

llado Sincronizado
Com a contrataçåo da técnica de

nado sincronizado do

Fluminense Clube/RJ, Márcia

Levrini, no ano de 1989, teve

inhio a 'escolinha de nado' no

Paineiras.

Extremamente perfeccionista,

Márcia semeou os ingredientes

imprescindÍveis à prática do

nado sincronizado - disciplina e

dedicação nos treinos, Estes

princípios foram de imediato

assimilados, pois, naquele

mesmo ano, a equipe infantilA
ganhou em todas as categorias

do Campeonato Brasileiro.

De lá para cá, muita água rolou,

As primeiras bailarinas aquáticas

cresceram, simultaneamente ao

nível de suas conquistas, que

passou a ser internacional;

outras categorias foram
cfra'as, como a luvenr I

ü;lmi.?nt,' Ë5
quadro de profissionais de

ponta, como a supervisora

Ana Maria Lobo e a técnica

Andrea Curi, o Paineiras é

o único clube paulistano

que oferece o

nado sincronizado. Mais de 60

associadas praticam-no,

divididas em 5 categorias.

Meses antes de competiçoes

internacionais, as atletas são

submetidas a testes

estabelecidos pela Confederação

Brasileira de Desportos (CBDA)e

as escolhidas, juntamente com

as de outros estados, formam a
Seleçáo Brasileira, que

representa o país em mundiais,

olimpíadas e competiçoes sul-

americanas. Entre os principais

tÍtulos internacionais estão:

Campeås dos Sul-Americanos de

1995,1996,1997 e 1998.

Pólo Aquático
Assim como o nado

sincronizado, o pólo aquático

também começou a ser
praticado no Paineiras na década

de 80 e suas equipes detêm o

maio¡ número de títulos

conqtristados no Brasil. A
primeira grande conquista data

de 1989 - Campeåo Brasileiro da

f Divisã0.

0 clube oferece 9 categorias e as

equipes profissionais dispõem

de piscinas, sala de musculaçã0,
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proparação e condic¡onamsnto

ffsico, além de inscriçöes em

campeonatos e auxflio nos

orçamentos de viagens.

Em contrapartida, os jogadores

de pólo aquático precisam ter
experiência em nataçåo (nos

estilos crawl e co$asle muita

força de vontade, afinal eles

porcorrom aproximadamente

2000 metros durante um jogo e
quase 3000 em cada treino.

Todo este esforp tem sido

meræidamente reconhecido: a

Seleçåo Brasileha feminina da

categoria júnior, integrada por I
atletas do clube, sagrou-se

campeã no Sul-Americano

de 1997.

Neste mês, 10 atletas do

Painehas, integrantes da

Seleçå0, estarão em Cuba

defendendo novamente as cores

brasileiras nos Jogos Pan-

Americanos de 1998,

Aquq do CPfil
celeiro de cqmpeæs



Piano Bar - requinte e bom gosto
Sempre com boa música, o Mezzanino's Piano Bar é,

definitivamente, um dos melhores espaços de São Paulo para

um happy hour, conversas relaxantes e reuniöes de negócios,

A decoração do ambiente promove uma equilibrada mistura

dos estilos art deco e o styling dos anos 30 e 40.

Porçoes de carpaccio, canapês de caviar, filé, entre outras

iguarias, são ótimas opçoes do cardápio. Para beber, os

cocktails sã0, absolutamente, tentad0res,

0s sabores do Paineiras
A infra-estrutura de alimentação conta com um

restauranteipizzaria, um piano-bar, quatro lanchonetes (entre

elas o famoso Chicohamburger) e o recém inaugurado Café

Todo Dia,

Desde 1996, para ampliar 0 "cardápio", o Paineiras passou a

convidar tradicionais restaurantes 5 estrelas para assumir o

Restaurante Social aos finais de semana, Nestes espetáculos

gastronômicos, os associados puderam saborear as delícias

da cozinha nacional e internacional, The Place e São Paulo

Grill foram algumas das grifes apresentadas.
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Um t¡m&dê
Médicos,
economistas,
Toda a
passou nestes
incrementou
foi possível

Encerrando o segundo mandato lagosto de
1996 a agosto de 19981, a Diretoria Executiva
e a Diretoria de Departamentos estão
compostas da seguinte forma:

Diretoria Executiva

Jorge Roberto Pagura

médico neurocirurgião presidente .1

José Vicente Júlio Filho

engenheiro civil 1! vice.presidente .2

Sérgio de Almeida Martins
engenheiro naval secretário .3

Mário Migliavada
economista e administrador de empresas tesoureiro .4

Diretoria de Departamentos

Fernando Barbosa Calvet
psicólogo diretor de concessionários e do restaurante social .5

Sylvia Paes Barreto Smith
bióloga diretora cultutal .6

Elias Mendes Alves
administrador de empresas diretor executivo de esportes .7

Luiz Sérgio Robotton Leonetti
advogado diretor geral de esportes .8

Matilde Pinto de Maal

administradora de empresas e artista plástica diretora dos esportes

aquáticos .9

Sandra V.A. Marques Zupo

engenheira química diretora de fomação esportiva .10

Edgard José dos Santos

administrador de empresas ombudsman .11

Maurício Martins
advogado diretor iurídico .12

Ronaldo Giraudon

engenheiro mecânico diretor de manutenção '13
Atair Pereira Júnior
engenheiro civil diretor de obras .14

Amaldo Pereira Ribeiro

engenheiro consultor diretor de qualidade .15

Suely Henandez Alboleda
decoradora diretora social .1ô

Cósar Prates Castanho Júnior
empresário artístico e produtor cultural diretor sociocultural .17

Giuseppe Tudni
administrador de empresas diretol de suprimentos .18

Colaboradores da 2ê gestäo

L¡bib Taiar 20 vice-presidente até 27.10.97

Carmo Honei Carelli administração esportiva

Antonio Carlos Fonssca Bezerra recrealivos

Manoel A, Coslacurta Azevedo higiene

Mônica Herrgan Salem Caggiano iurídico
Giarcarlo Lolli manutençäo

Osmar Nicolau Tortorella médico

Luís Ricardo Branco restaurante social

Suely Corte Real Castanho sociocultural e diretora

da Folha do Paineiras

0 primeiro mandato {agosto de 1994 a agosto de 1996)

terminou a gestão com o seguinle quadro:

Dirctoia Execut¡va

Jorge Roberto Pagura presidente

Nslson Terra Barthle vice-presidente

Elias Mendes Alves 2s vice-presidente

Sórgio de Almeida Martins secretário

Di rctoil a de Depa ft ame ntos

Sandra V,A. Marques Zupo esporles recreativos

Sylvia Paes B. Smith formação esportiva

O¡mar Nicolau Tortorella higiene e saúde

Maurício Martins jurídico adjunto

Arnaldo Pereira ßibeiro obras

Giarcarlo Lolli patrimônio e manutenção

José Vicente Júlio Filho planejamento e qualidade

Suely Corte Feal Castanho programação e eventos

Suely Hernandez Alboleda relaçoes sociais/cultural

Fornando Barbosa Calvet serviços

Nazir lssa Sabbag suprimentos

Colaboradores da Ia Gestâo

Antonio Machado Filho administraçäo adjunto

Luiz Ademaro Pinheiro Prózia cultural

Piergiorgio Helzel divulgaçåo/ marketing/patrocínios

Luiz Sórgio Robotton Leonetti geral de esportes

Guerino Manlilni Neto esportes recreativos

Anselmo Frederico Neto higiene e saúde

Cyro Kusano juridico

Joaquim Mendes Santana jurídico adjunto

Carlos Alberto Milhen Chalita obras

Newton Jacobucci obras adjunto

João Francisco de Olivei¡a Neto patrimônio e

manutenção

César Prates Castanho Júnior programaçóes e

eventos

Antonio Raphael de Vita relaçóes públicas/social

Arnaldo Zanatta serviços

Patroc¡nadores

Durante ðs duas gestoes, muitas das roalhaçÕes só foram

possíveis graças a parcerias com algumas destacadås empresas

brasileiras: Banco Re¡l S/4, Consigaz Comércio de Gaz

Ltda., Dataroft lnformátlcr Ltda. ,Spal S/A lndristria
Br¡¡ileira do Bsbida¡




