
&

*t'
t
t_

i.t

å+
!
i

ttI

t

fr

t
t
t

*i

\

q

+'
T

-þ

I
tttt\

*--*{ Ï \

+{

.ttï #{ry[''
rl

-'#
ü

A-r

'f - *-#Ë

,d t I
i*f* "r i*

r1ü

{t'Y

f¿
l'-t



I AZAR
CS MENCRES PREÇCS NAS MELHCRES MARCAS

Buckman . Cavalera . Cori . Crawford . Cumplice
Everlast . Fio a Fio . Green . Guaraná Brasil . John

L.Cook . Khelf . Lilica & Tigor . Mix Store . MOB
Niasi Chohfi . Oxto. Parafinus. paul & Shark
Planeta Bijoux . Polo Play . polo USA . Replay
Rosa Chá . Sergio Gaz . Swatch . Siberian
TNG . Triton Eyewear . Vitamina o Vita Romana

VR Menswear . Wrangler . Wollner . yachtsmam

Zapping . Zara. Zoomp e muitas outras.

Jockey Club
Av. Lineu de Paula Machado, 1269
(junto à ponte Cidade Jardim)

Estacionamento no local

Diariamente das 12h às 22h,
inclusive domingos e feriados.
Mais informações: www.qb azar.corn.br



C A R T A DO EDITO R

Paineirenses

Chegamos ao meio do ano.

Tivemos um primeiro semestre repleto de realizaçoes

e conquistas sociais, culturais, esportivas, assistenciais

e administrativas.

Todos, associados, diretoria, conselho e funcionários,

merecem os nossos cumprimentos. Cada um fez a

sua parte e contribuiu para tornar o Paineiras um dos

melhores clubes de São Paulo.

Mas, não pára por aí. Há muito mais o que realizar e

outro tanto que já está sendo executado. Veja, nesta

edição, um pouco disso tudo.

Portanto, mãos à obral

CI-UI]E PAINEIRAS DO II,ORUMtsY
Av. Dr. Albcrto Penteado, 605, MorL¡mbi - São Paulo - SP - 05678-000 - tel. :3779-2OOO

http://www.clubepaineiras.conr.br e-lrrail: atendirìrenlo@clubepainciras.corn.trr
CO N S E LII O D ELI ts ER AT I VO

P¡esidente: Dulrnar Vicente Lavoura I Více-Presidente: Nelson Ruy Silvarolli

I Secretário: Nelson Terra Barth
DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Waldyr Arld I l0 Vice-pres¡dente: Ariovaldo Fenìarìdes Xav¡er Rabello I 2'Vice-
presidente: Luiz Antônio Dias lvlart¡ns de Oliveira I Secretário: Sérgio de Alrneida Martins

Tesoureiro: Mário N4igliavada
D I R L A R I A D [, D EPA RTAM EN f OS

Assistência Social do Paineiras: Irene Chaves Arid
Esportes - Futebol: Rogério lt/arques da Silva I Nado Sincronizado: Jussara Maria Vieira

Nogueira I Natação Competitiva: Rosely Blumke Adde I Peteca: Juliano de Oliveìra I

Programação de Esportes: Rogers Baladi Rufino Pereira I Snooker: Júlio Ribeiro Mansur I

Squash: Rui Pastor I Tênis Recreativo: Francisco Carlos Paiva Monteiro I Triathlon / Scorp
(Setor cle Correclores clo Paineiras): Élicle Elisa Rodrigues Luccas I Voleibol Veterano

Feminino: Glorìrrda Jesus Silva
Jurídico: Maria Helena Boenciia Machado De Biasi I Qualidade: Amaldo Pereira Ribeiro I

Recursos Humanos: Fernando Barbosa Calvet I Sociocultural - Social: Migrrel Garde Filho

I Cultural: Manoel Antonio Peres I Adjunto de Eventos Culturais: Jorge Henrique Ferreira
Gomes Lopes I Adjunta de Cursos Culturais: Rosangela de Araújo Tnl¡st Costa Hernandez

I Ombudsman: Edgard Mansur Salorrao
COMISSAO DE DISAPUNA

Presidente:.José Roberto Salirn I Membros Efetivos: Rodrigo t3ocndia lr4achado Salim,
José Orlando de Almeìdâ Loro Filho

CONSELHO FISCAL

Presidente: Marco Aurélio Scalise I Secretário: Antonio Robles.Júnior I Membros Efetivos:
Roberval Rarnos Mascarenhas, Silvio Luiz Norris Gabrielli e Wlademir Antonio Giorge 

I

Membros Suplentes: Alvimar Leite da Silva Júnior, João 0rlando Vian e José Viccnte Júlio
Filho I Aud¡tor Externo: B¡nah Auditores lndepenclentes S/C

COMIS.çÁO 0¡ S//V D I C A N C I A
Presidente: Odrnir Antônio Martino I Secretário: Sérgio Antonio de Marques Gonçalves I

Membros Efetivos: Antônio José Bittar, Douglas Ansarah e Renata Diana l,4iotti I

Membros Suplentes: Carlos Alberto Papa, Paulo Cclso Cagno e Waltor Tranchesi Ror¡z
COMISSAO DE JULGAMENfO

Presidente: Nelson Ruy Silvarolli I Secretária: Regìna Fernandes Arruda I Membros
Efetivos: Joffre Antônio D. B. A. Sandin, José Gaspar Gonzaga Franceschini e Valter
Lucato I Membros Suplentes: Aciolfo do Canro Neto, José Fernando Leite da Sìlva

e Flávio Simocs
Programação de Esportes: Rogers Baladi Rufino Pereira I

M AR K ET I NG E COM U N ICAçAO
Gerente: Cibele Ghion

PRODUçAO EDITORtAL
Jornalista Responsável: Joás Ferreira (MTb: 12.475) | Direção de Arte e Capa: Wagner

Ferreira Fragoso I Repórtercolaboradora: Hellen Bcnavides I Revisáo: Eva Barbosa I

Fotos: Ancirea Ribeiro, Beatriz Albuquerque, Éric 8., l\¡lário Almeida, Sônia lr,lellc e arquivó
Paineiras I lmpressão: Gama
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WALDYR ARID
PRESIDENTE

E, por falar em herança, temos a "super-herança

maldita" das causas trabalhistas. Nossa adminis-
tração não tem sequer uma única reclamação proce-

dente, porém estamos resolvendo as que se perpe-

tuavam no tempo por total descaso administrativo.

Fica a certeza de que a atual diretoria vai resolver a

maioria dessas causas trabalhistas sem trauma e

comprometimento das atividades delazer, esporte e

socioculturais.

ESTACIOIIAME}IT()

A Diretoria Executiva, após a regularização das edifi-
cações (o último Habite-se data de 1986), tem toda

sua ação voltada para a construção do tão sonhado

estacionamento.

A obra será um marco na história do nosso Paineiras:

antes do estacionamento X depois do estaciona-

mento.

Para conseguir êxito na aprovação do projeto do es-

tacionamento, foi necessário regularizar as escrituras

de compra dos diversos terrenos adquiridos ao longo

dos 45 anos de existência do Paineiras.

Hoje, todos os lotes estão registrados. São legalmente

do nosso Paineiras, o melhor e mais lindo clube da

cidade de São Paulo.

DADOS ATESTAM A SAÚDE FINANCEIRA DO CTUBE

Balancete abri/2005
Manutenção

Receitas

Despesas

Superávit

Patrimonial

Receitas

Superávit -2004
lnvestimentos

Superávit

Somatório dos Superávits

R$ 9,431.065
R$ 9.069.833
R$ 370.232

R$ 476.279
R$ 434.845
R$ 532.030
R$ 379.094
R$ 749.326

Temos mu¡to
a comemorar

A boa notícia que temos, para todos os associados,

é a liberação do Salão Nobre do Paineiras para a

realização festas de formatura, casamentos, eventos

culturais e sociais,

Depois de uma demanda de mais de três anos, he-

rança recebida pela atual diretoria, conseguimos, na

Justiça, que a nossa principal edificação voltasse a

ser utilizada após as 22 horas.

Hoje denominado Salão Nobre Clayton Branco, justa

homenagem ao nosso ex-presidente, que comandou

o Paineiras por mais de dez anos, o espaço sofreu a

maior reforma, desde sua construção, com a insta-

lação do sistema de ar-condicionado e rigoroso siste-

ma de isolamento acústico e térmico.

A utilização do ambiente climatizado será sempre

confortável e agradável, pois a temperatura interna

é mantida constante: não serão necessárias as vesti-

mentas típicas de verão ou inverno. A temperatura

será controlada, para a alegria dos 1.030 usuários.

Nosso diretor Social, Miguel Garde, mostra-se bas-

tante entusiasmado com a possibilidade de voltar a

utilizar esse ambiente para as festas temáticas e

tradicionais (Aniversário do Clube, Reveillon, etc.).

Outra boa notícia, é a troca total das chapas de

cobertura das quadras poliesportivas do Complexo

do Vale: um antigo e grave problema, que agora está

totalmente resolvido.

Com a eliminação das goteiras (digo, enxurradas),

o aproveitamento dessas praças esportivas será to-
tal, podendo, o vice-presidente de Esportes, Ariovaldo

Fernandes Xavier Rabello, programar os eventos es-
portivos com segurança, pois as quadras não mais

serão interditadas devido às chuvas.

É mais uma herança recebida que ganha a devida
solução.
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funda serenidade e que ela nos proporciona uma

tremenda lucidez sobre tudo. Não será ela o clube?

Use sempre da compreensão, da paciência e do

perdão, para viver uma vida melhor, especialmente,

na vida clubista.

Porfim, deixo um texto, para a reflexão, que se refere

aos dias atuais e à diversidade antes apontada.

PoNTUAçÃo

Uma pessoa muito rica estava muito mal de saúde.

Prevendo seu fim, pediu papel e pena e assim escre-

VEU: DEIXO MEUS BENS À MINHA IRMÃ NAO A

MEU SOBRINHO JAMAIS SERÁ PAGA A CONTA DO

PADEIR0 NADA DOU A0S POBRES. Morreu, ele,

antes de conseguir pontuar o texto. Os concorrentes

a herdeiro da fortuna começaram a chegar. 0 primeiro

foi o SOBRINHO que fez a seguinte pontuação: Deixo

meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho.

Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou

aos pobres. Chegada a IRMA, não concordou com

a pontuação e assim o fez: Deixo meus bens à minha

irmã. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta

do padeiro. Nada dou aos pobres. Chamado o PA-

DEIRO, também não concordou com os primeiros e

pontuou: Deixo meus bens à minha irmã? Não! A
meu sobrinho? Jamais! Será paga a conta do padeiro.

Nada dou aos pobres. Aí chegaram os POBRES,

descamisados e pés descalços, e um deles, estuda-

do,fez esta pontuação: Deixo meus bens à minha

irmã? Não! A meu sobrinho? Jamaisl Será paga a

conta do padeiro? Nada! Dou aos pobres.

Reflexão: Como pessoas tão estranhas e tão dís-

pares, em termos de objetivo, podem "interpretar",
pontuando, quando o objetivo lhes interessa.

Concluindo, assim é a vida, nós é que colocamos a

pontuação em nossos atos, e, como se nota no texto,

é isso que fazloda a diferença.

Ponto-e-vírgula
Outro dia, ouvi alguém dizer: Esfá cada vez mais

difícil viver!!!

Fiquei pensando sobre o tema. Será? Será que não

somos nós, pobres mortais, que estamos colocando

nossas vidas em sérias dificuldades? Fiquei imagi-

nando se não estamos transformando, o nosso viver,

em algo difícil e penoso, com total ausência de pen-

samentos bons, de amor, de carinho, de amizade,
para falar do simplório, do básico. Não estaremos

transformando nossa vida, por nossos atos, em um

estado profundo de obtusidade, um estado mental

e social apagado.

Vejamos a amizade. Conquistar um amigo, hoje em

dia, é um dom divino. Ter e manter esse amigo, é
uma graça. Conseguir conservá-lo nessa condição,
por bom tempo, é uma virtude, inegável, de poucos.

Quantos de nós podem enquadrar-se nesse conceito.

Somos, ou não, paradigmas. E o que estamos fazen-

do vivencialmente para alcançá-lo.

Ainda outro dia, li, em algum lugar, sobre a força do
pensamento, positiva e negativa. Uma pessoa tinha
praticado um ato físico extremamente grandioso para

o seu porte, franzino e fraco. Ao seu redor, todos se

perguntavam como aquilo poderia ter acontecido. Mi-

lagre, diziam. Eis que surge um ancião e, do alto de

sua sabedoria e existência, diz saber o motivo. Qual?

Exclamaram eles. Respondeu-lhes: Náo havia nin-
guém ao seu lado para dizer-lhe que ele nao seria

capaz.

Sejamos positivos em nossas atitudes. Há que se

manter o estado de alerta e valorizar as pequenas

coisas que nos rodeiam. Devemos perceber que nem

tudo deve e vem para agradar a todos; somos seres

diferentes, devemos nos respeitar sempre. Há que

se olhar com clareza os atos das pessoas que nos

cercam. Começar a perceber que, por trás da turbu-
lência do processo da vida cotidiana, há uma pro-

Paincirec





o processo
estacionamento I e 180 no estacionamento ll. Des-

sas 418 vagas, 21 são destinadas, por lei, aos

associados acima de 60 anos e cinco aos porta-

dores de necessidades especiais. Nossa

dade seria de, ao menos, 700
temos um déficit de mais de 300
delas cria inúmeros

necessidade de se

de trânsito na Av, Dr.

acidentes no

de

que é do

de um novo

nha dos esforços que

pela Diretoria Execu-

por associados dispostos a aju-

conöEtizar esse sonho. Apenas para escla-
"'rffil àqueles que não tem conhecimento de como

se aprova um projeto de obra na Cidade de São

Paulo, vale dizer que o caminho burocrático é longo

e árduo. São muitos os órgãos que devem aprovar
a realizaçâode uma obra. Órgãos de trânsito, meio

ambiente, ocupação de solo, cada qual com seus

trâmites, cada qual com sua burocracia. O com-
promisso da atual Diretoria Executiva é solucionar

de uma vez por todas o problema do estaciona-

mento. Os processos estão caminhando e a solu-

ção está mais próxima do que muitos imaginam.

. Aumento do número de associados - Alguns recla-

mam do aumento do número de associados. Não
há aumento do número de associados, o que há é

um aumento na freqüência do clube. São os mes-
mos 5.500 tftulos de sempre, o que ocorre é a
retomada de tftulos dos inadimplentes e a de-
volução de títulos pelos que não mais freqüentam
o clube. lsso faz com que possamos vender ou

alugar esses títulos, que são adquiridos por fa-
mílias que, obviamente, passam a freqüentar o

clube, ou seja, saem os que não freqüentavam o

clube e entram os que vão freqüentar, porém,

repito, o número de tltulo é exatamente o mesmo

de sempre, isto é, 5.500.

. Elogios - Felizmente, nem só de reclamaçöes são

preenchidas as folhas de ocorrências. È crescente

o número de elogios recebidos. Foram objeto de

elogios a Quarta Cultural, as aulas de loga, a apre-
sentação e as aulas de Dança Flamenca, o aten-

Paineiras

,'dêspetáculocom o

n'a Biblioteca, as aulas

o serviço de Reprografia, a Rua

No mais, continuo à disposição de todos através

dos canais de comunicação divulgados na revista

de abril que são o Livro de Ocorrências, o e-mail

edgardsalomao@clubepaineiras.com. br e, principal-

mente, os plantões às sextas-feiras das l.7h às 19h.

(*) Edgard Mansur Salomão,44 anos, advogado

atuante nas áreas educacional.e tributárla.

¡n 1*ii
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Mirem-se no exemplo
dessas meninas

Da esquerda para a direita (em pé): Sérgio Nabhan, Juliana Renesto, Luiza Sonnervig, Mariana
Sonnervig, Carolina Sonnervig, Flávia Nagayama, Danilo Navacinski, Estephanie Lopes e Ronaldo

Cortez Gomes. Agachados na fileira de trás: José Carlos Cícero da Silva (Baianinho), Juliana
Malaviglia e Tatiana Dualyb. Agachadas na fileira da frente: lsabella Assad, Estefania Haddad,

Carla Sandri e Lúcia Lewgoy.

Elas são jovens, algumas tímidas, lrltras mats
desinibidas. Elas são mentnas, algumas adolescentes,

¡utras quase mulheres. Diferentes em alguns aspect1s,

mas muito parectdas na determinação e n0 desejo
de um dia se tornarem grandes atletas,

profissionais do tenis de camPo
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E esse elenco de atletas que compoe o tênis feminino

do Clube Paineiras do Morumby. Um time que está

crescendo e se fazendo notaç cada vez mais, em

torneios nacionais e internacionais.

Os resultados obtidos não mostram outra caracterís-

tica (veja abaixo): as tenistas paineirenses sempre
figuram nas primeiras colocações dos principais e

mais competitivos eventos esportivos de tênis.

Tais conquistas refletem a filosofia de trabalho ado-

tada pela atual diretoria do Paineiras: "Nós voltamos

a priorizar os esportes competitivos. Entre eles, é
muito importante o tênis de campo, que já é tradicio-

nal dentro do nosso clr.rbe", resume Sérgio Nabhan,

conselheiro de Tênis.

O tênis feminino, de uns dois anos para cá, tem
sido preparado, segundo Nabhan, "para retomar o

espaço de ponta gue merece, ao lado da melhores

equipes de São Paulo e do Brasil".

APOO TÉCNrcO

0 sucesso dessa filosofia de trabalho seria, certa-
mente, pouco provável, se o clube não pudesse con-
tar com atletas tão empenhadas e com um corpo
técnico composto por pessoal muito competente e

aplicado.

Além dos professores José

Carlos Cícero da Silva
(Baianinho), Danilo Navacinski
e Ronaldo Cortez Gomes
(na foto ao lado), o tênis
paineirense também conta
com o professor Antônio Carlos
Oliveira (Carlinhos)

e o coordenador do setor
Otaviano Alves dos Santos

'A diretoria tem, na verdade, funções mais adminis-

trativas do que técnicas. Quem realmente escolhe e

define as equipes é o pessoal técnico e nós procura-

mos não interferir nessas decisoes. 0 Otaviano Alves

dos Santos, que é o nosso coordenador técnico, e

sua equipe de técnicos e professores é que têm a

incumbência de ensinar, treinar, escolher e escalar

os jogadores, de determinar os torneios e estabelecer

o método de trabalho do setor", revela Sérgio Nabhan,

INVESTIMENTO E RESULTADOS

0 conselheiro de tênis do clube também explica que,

mesmo com um orçamento enxuto, é possível manter

um excelente nível nos esportes competitivos, O tê-
nis, em especial, recebe os investimentos necessá-

rios para dar continuidade ao trabalho.

O Paineiras, além de apoiar os atletas de 12 a 18

anos, tem também a escolinha de tênis, que está

preparando novas geraçoes de jogadores para o fu-
turo. Por isso, em São Paulo, o Paineiras pode ser

considerado o clube que oferece as melhores con-

diçoes para o atleta: "lsso é uma vantagem nossa,

tanto que muitos tenistas de fora estão pleiteando

vir jogar pelo nosso clube, Nota-se uma procura cres-

cente pelo tênis. A geração atual está realmente en-

volvida com esse esporte. Temos, então, boas pers-

pectivas pela frente", conclui Sérgio Nabhan.
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Conheça melho
STEFANIA HADDAD

A tenista tem apenas 12 anos e joga desde os cinco: "Eu comecei

a jogar tênis porque meu pai jogava e meus irmãos também. Como

jogadora, eu já fui para diversos Estados, para disputar campeonatos

brasileiros. Eu gosto muito do que faço e pretendo me tornar uma

profissional". Além do tênis, Stefania também gosta de ver TV e
jogar handebol.

Títulos
. Costa do Sauípe: Campeã na etapa de Salvador e vice de duplas

nas etapas de Aracaju e Salvador.
. Campeã de duplas do Bananinha.
. Campeã nos Torneios Abertos de São Paulo da Play Tennis e

Unisys Arena,

JULIANA RENESTO

"Meus pais jogam de brincadeira e eu jogo desde os seis anos,

mas também comecei a treinar por passatempo. De lI para !2
anos, decidi treinar a sério e, hoje, já disputo campeonatos impor-

tantes como o Brasileiro, Banana Ball, Gerdau e Sul-Americano",

explica Juliana, que acaba defazer 16 anos e também pretende

se profission alizar no esporte.

Durante dois anos seguidos, ela foi a primeira do ranking paulista,

na sua categoria.

Além do tênis, Juliana curte ir ao cinema e passear com as amigas,

geralmente nos shoppings.

Títulos
. Vice-campeã do Torneio Nacional de Novo Hamburgo e Pelotas,
. Campeã de duplas do Torneio Nacional de Novo Hamburgo,

Santa Maria e Pelotas.
. Campeã do Torneio Paulista Aberto 2a Classe do Esperia.

CHIARA SANDRI

Chiara, apesar da pouca idade (está com 12 anos), também já

figura como uma grande promessa do tênis nacional.

Títulos
. Campeã do Torneio Paulista Aberto do Corinthians.
. Vice-campeã nos Torneios Paulista Aberto do Espéria, Banco do

Brasil, Jaraguâ Campestre eBazzon Tennis,

p iunhn I ^nos



nossas atletas
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FTAVIA NAGAYAMA

"Depois da classificação nas pré-equipes, em janeiro de 2004, eu

fui campeã de três torneios confederados e de dois federados.

Acho que evoluí muito e melhorei consideravelmente meu jogo",

analisa Flávia, que tem apenas 14 anos.

Ela começou a jogar com oito anos e meio. Além do tênis, aprecia
jogar futebol e se divertir com o computador.

Títulos
. Vice-campeã dos Torneios Nacionais de Macio e Aracaju l.
. Vice-campeã de Duplas no Torneio Nacional de Aracaju ll.
. Vice-campeã do Torneio Paulista Aberto da Unisys Arena.

BRUNA CUI{HA

A Bruna, que tem 18 anos, atualmente está na Europa, disputando

torneios profissionais importantes para sua carreira,

Títulos
. Circuito Paulista: campeã nas etapas do Esperia e Copa São

Paulo do Pinheiros e Campeã na Etapa Final Máster.
. Semifinalista do Torneio lnternacional Profissional da ltália de

Duplas,

MARIANA SONNERVIG

Hoje com 14 anos, Mariana conta que se interessou pelo tênis

depois que sua irmã mais velha começou a jogar: "lsso foi naquela

época em que o Guga estava ganhando todos os torneios. Eu ia

assistir aos treinos da minha irmã e gostei a ponto de querer

freqüentar as aulas também. Depois, minha irmã gêmea, Luiza, e

meus pais também passaram a jogar tênis".

0s próximos campeonatos que ela disputará serão o brasileirão e

os circuitos Credicard, Unimed e Banco do Brasil.

"Eu gosto muito de jogar tênis, mas também gosto de correr e de

ir ao cinema para ver filmes de comédia e de ação."

Títulos
. Circuito Paulista: Campeã nas etapas do Paulistano e Esperia e

Vice na Copa São Paulo e Etapa Final Máster.
. Vice-campeã no Circuito Credicard Etapa de Ribeirão Preto.
. Campeã do Circuito Unimed Etapa de Joinville.

Painnirec



CAMPEONATO PAULISTA

JUNIOR ESE'V'OR

No período de 14 a 17 de abril,

a equipe paineirense de nadadores esteve

em Ribeirão Preto para a disputa

do Campeonato Paulista Júnior e Sênior.

A competição foi realizada na piscina

da Universidade Adventista (Unaerp),

com a participação de 41 clubes

e 324 atletas. O Paineiras ficou

em 104lugar na classificação geral.

Resultados individuais
. Júlia Abdu: campeã paulista

nos 100 borboleta.
. Bruno Rodrigues: vice-campeão paulista

nos 200 livre e bronze nos 200 costas,
. Victor Santos: vice-campeão paulista nos

1.500 livre e bronze nos 800 livre.
. Medalha de bronze no revezamento

Júnior ll, nos 4x100 livre (Felipe

Azambuja, Lucas lacovone, Victor Santos

e Lucas Brígido) e 4x50 livre (Felipe

Azambuja, Lucas lacovone, Victor Santos

e Gustavo Duarte).

DEST]AQUES

. Lucas Matos Tavares (categoria 11MB) foivice-
campeão no 3e Torneio de Tênis do Corinthians,

realizado em abril (foto 1). Ele também se sagrou

campeão do 3o Unisys Arena, realizado

no período de 16 a 21 de abril.
. Carla Sandri (categoria 10 anos) foi campeã

do V Torneio Eduardo Eche Open de Tênis, realizado

no período de 22 a 23 de março (foto 2).
. Chiara Sandri, 12 anos, campeã do 30 Torneio de

Tênis do Corinthians, realizado de 10 a 5 de março.

TENIS
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CLíNICA COM CAROLINA E ISABELA

As paineirenses que praticam o nado sincronizado

participaram de uma clínica da modalidade,

realizada no dia 17 de maio, na piscina social,

desenvolvida pela irmãs gêmeas Carolina

e lsabela de Moraes.

COPA MESC

Parabéns às equipes infantil e juvenil de natação, pela

conquista do 5a lugar na classificação geral da Copa Mesc,

realizada no dia 16 de abril, em São Bernardo do Campo.

Além da classificação geral, o lnfantil I ficou em 4a lugar

e o Juvenil, em 50.

Resultados individuais
. Talitha Adde: 1o lugar nos 50 livre, 200 borboleta e 200

medley e Troféu índice Técnico pela prova dos 50 livre.
. Ricardo Reis: 1o lugar nos 200 costas e 2o nos 100 costas.
. Lucas Gerotto: 2a lugar nos 200 borboleta

e 3o nos 200 livre.
. Mariana Lanza: 2o lugar nos 100 peito e 30 nos 200 peito.

. Esmeralda Kimura: 1a lugar nos 200 livre, 2o nos 200

costas e 30 nos 100 livre.
. Sérgio Netto: la lugar nos 100 borboleta.
. Marina Oliveira: 2elugar nos 100 costas e nos 200 peito.

. Ana Paula Azambuja: 1a lugar nos 200 costas, 20 nos 100

costas e Troféu índice Técnico pela prova dos 200 costas.
. Ana Carolina Azambuja: 10 lugar nos 100 peito, 200 medley

e 200 peito.
. Caio Serebranik: 1o lugar nos 200 livre e 20 nos 200 medley.

p iunho I ^aos



TROFÉU KIM MOLLO
No perÍodo de 2I a 23 de abril, na cidade

de Mococa, a Seleção da 1o Região representou

a capital no Troféu Kim Mollo.
0s atletas do clube, convocados para

a competição , fizeram sua parte, contribuindo
para o bom desempenho da competição.

Principais resultados
. Júlia Gerotto: 1o lugar nos 400 livre e 2a

no revezamento 4x50 livre.
. Lucas Gerotto: 1o lugar nos 400 livre e 2a

no revezamento 4x50 livre.
. Esmeralda Kimura: 2. lugar nos 400 livre

e no revezamento 4x50 livre.
. Caio Serebranik: 20 lugar nos 400 livre

e no revezamento 4x50 livre.
. Bruna Matrangolo: 2a lugar nos 100 peito

e 3a nos 400 livre.
. André Pacheco: 2o lugar no revezamento 4x5O livre.

. Júlia Parizotto: 2a lugar nos 100 peito.
. Talitha Adde: 2o lugar no revezamento 4x50 livre.

. Ricardo Reis: 2o lugar nos 100 costas.
. Pedro Egydio: 2.lugar nos 400 livre.

. Sérgio Machado; 2o lugar nos 100 borboleta.

HALTERES

CAMPEONATO PAULISTA

DE POWERLIFITING

A equipe do Paineiras esteve em Leme, nos

dias 30 de abril e 1o de maio, para participar
do Campeonato Paulista de Powerlifiting.

0s atletas paineirenses conquistaram

excelentes resultados:
. Edson da Rosa foi campeão

paulista Master l.
. José Ricardo Ankerkrone
foi vice-campeão pau lista

Master l.
. Flávio Ramos Ankerkrone ficou

em 3o lugar no Absoluto.

ËRRATA

Na edição de abril, da revista Painetras,
páginas B e 13, onde se lê diretores

Alessandro Maria Pagano, Marcelo Rizzo
Costa e Sérgio Nabhan, leia-se ex-diretores.

Paireiras

GIOCCHI DELUGIOVENTU - II FASE

Parabéns ao atleta Ricardo Reis,

pela conquisTa do 2a lugar no Giocchi Della

Gioventu - ll Fase. Com o resultado, o atleta
conquistou o direito de representar o Brasil
na fase internacional, que acontecerá na

Itália (data e local a serem confirmados).
Além do atleta, a nadadora Bruna Matrangolo
ficou em 3a lugar nos 50 peito, resultado
que não foi suficiente para classificá-la
para fase internacional.

TORNEIO REGIONAL INFANTIL E JT]VENIL
Resultados do Regional realizado no
dia 30 de abril, no S. C. Corinthians Paulista:
. Fernanda Soares: 1q lugar nos 100 peito

e 2o nos 400 medley.
. Rafael Vilares: 3a lugar nos 100 costas,

2n nos 400 livre e 1o nos 800 livre.
. Esmeralda Kimura: 2a nos200 e 400 livre

e ls nos 800 livre.
. Olívia Aguiar: 30 nos 200 livre, 1o nos 1OO

borboleta, 2a nos 50 livre e 100 livre.
. Talitha Adde: 3n lugar nos 200 livre

e 100 peito.
. Lucas Gerotto: 3n nos 200 livre, 1q nos

100 borboleta, 2o nos 50 livre e 100 livre.
. Sérgio Netto: 1q nos 200 livre, 3n nos 400

livre e 2o nos 200 borboleta.
. Mariana Lanza:20 200 peito

e 1o nos 10 peito.
. Pedro Werneck: 2o nos 100 borboleta,

2n nos 200 medley e 1Q nos 100 livre.
. lgor Manzan, 30 nos 100 livre.
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liew Care
Shiqtsu
Corrente Russo
Gorduro Locolizodo
Rugos, Acne e Monchos
Drenogem Linfótico e U. Som
Trotomento Corporois e Fqciois

Obesidqde
Botox, Restylone

Celulite Endermologio
Mossogem Modelodoro

Bronzeomento (sproy bronzo)
Gomoge e Hidrotoçoo Corporol

Fone/Fox: (1 1 ) 381 3-5875 I 3g1?-1ï:rz
curioti@netpoint.com.br

Av. Brigodeiro Forio Limo,24i5 - 50 ondor - ld. poulistono
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PROGRAMA

As competições serão realizadas durante todo o mês

de junho nos finais de semana. Confira a programa-

ção no site do clube (www,clubepaineiras,com.br),

Basquetebol
- Categoria 'A'- Feminino - nascidos em (3)1989 +

(3) 1990 e 1991
- Categoria "8" - Masculino - nascidos em 1989/91
- Categoria "C" - Masculino - nascidos em 1987/88

+ (3) até 1983

FutebolSoçaite
- Categoria 'A' Masculina - nascidos em 1990/91
- Categoria "8" Masculina - nascidos em 19BB/89

Futsal

- Categoria "A' Masculina - nascidos em 1997196
- Categoria "8" Masculina - nascidos em 1995194
- Categoria "C" Masculina - nascidos em 1993192
- Categoria "D" Masculina - nascidos em 1991/90

Ginástica Olímpica (ver regu lamento específ ico)

- Níveis: "C" e "8" - conforme regulamento da Fe-

deração Paulista de Ginástica.
- Níveis '41" e "A2 - conforme artigo 7o do Regu-

lamento Específico

Handebol
- Categoria 'A'- Feminina - nascidas em 1989/90
- Categoria "8" - Masculino - nascidos em 1989/88

Acontece em junho próximo a lV Copa Paineiras de

Esportes Formativos, com o principal objetivo de
promover o intercâmbio sócio-esportivo entre clubes,
por meio de uma competição saudável e com alto
nível técnico, o que representa uma oportunidade
única para a obtenção de experiência esportiva por
parte dos participantes.

CTUBES CONVIDADOS

Acre Clube, Alphaville Tênis Clube, Anhembi Tênis

Clube, Associação Atlética Banco do Brasil, Asso-

ciação Brasileira A Hebraica, Associação dos Oficiais
da Polícia Militar, Associação Portuguesa de Despor-

tos, Athletica São Paulo, Automóvel Clube de São

Paulo, Bauru Tênis Clube, Círculo Esportivo lsraelita

Brasileiro Macabi, Círculo Militar, Cisplatina Futebol

Clube, Clube Alto dos Pinheiros, Clube Armênio, Clube

Athletico Paulistano, Clube Atlético lndiano, Clube

Atlético Juventus, Clube Atlético Monte Líbano, Clube

Atlético São Paulo, Clube Atlético Ypiranga, Clube

Hípico de Santo Amaro, Clube lnternacional de Rega-

tas - Santos, Clube Jundiaiense, Clube Mesc, Clube

de Regatas Tietê, Clube Espéria, Esporte Clube Ba-

nespa, Esporte Clube Pinheiros, Esporte Clube Sírio,

lpê Clube, lnstituto Presbiteriano Mackenzie, Jockey

Clube de São Paulo, Med Sport, NacionalA. C., São

Paulo Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras,

Sociedade Amigos Cidade Vargas, Sociedade Harmo-

nia de Tênis, Sociedade Hípica de Campinas, Sport
Club Corinthians Paulista, Tênis Clube Estância Azul,

Tênis Clube Paulista e Yacht Club Paulista.

Este ano, pela primeira vez serão organizada duas

turmas no mês de julho, Faça sua inscrição.

DATAS DO EVENTO

. 1a turma: 10, 11 , 12, 13, 14 e 15 de julho.

.2ahurma: 17,I8,19,20,2I e22 de julho,
(vagas limitadas por turma)

4Po Pa¡neiras Camp
A criançada não pode perder a temporada do Paineiras

Camp, A semana será repleta de atividades esportivas,
recreativas e culturais, para crianças de 4 a 13 anos,

coordenadas por professores e estagiários do Seffe.

As crianças receberão café da manhã, almoço e lanche
da tarde, além de boné alusivo ao evento.

S i¡rnho I ^no¡



Paineiras: destague
esportes formativos
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Caratê

Categoria / ldade / Faixa/ Sexo / Competição
A- 12 a 14 anos / Coloridas / Fem, I Kata
B - 12 e 13 anos / Amarela e Laranja / Masc. I Kata
C - I2e 13 anos/Verde acima/ Masc. / Kata e Kumite
D - 15 a 17 anos / Coloridas / Fem. / Kata e Kumite
E- 14 e 15 anos I Amarela e Laranja / Masc. Kata
F - 14 e 15 anos/ Verd e acima lMasc. / Kata e Kumite
G - 16 e 17 anos / Amarela e Laranja / Masc. / Kata
H - 16 e 17 anos/Verde acima lMasc. / Kata e Kumite
| - 1B anos acima lColorida I Fem. / Kata (colorida)

e Kumite (acima faixa verde)
J - 18 anos acima / Colorida / Masc. / Kata (colorida)

e Kumite (acima faixa verde)

Nado Sincronizado
- lnfantil 'A'- Nascidas até 1995 + (2) Igg4lg3
- lnfantil "8" - Nascidas em 1994/93 + (2) IggZlgI
- Juvenil 'A' - Nascidas em 1992 lgIlgo

Natação

Categorias / Nascidos / Naipe
A- 1994 / Feminino/ Masculino
B - 1993 / Feminino/ Masculino
C - 1992l Feminino / Masculino
D - 1991 / Feminino / Masculino
E - 1990 / Feminino/ Masculino
F - 1989 / Feminino / Masculino
G - 1988 / Feminino / Masculino
H - 1987 / Feminino/ Masculino

á.9OÑËlPrineims
FoRMAs DE PAGAMENT' 

4 9o@bnmr
. la parcela no ato (5O%)
. 2a parcela via boleto bancário, junto com a mensalidade
do clube, em 8 de agosto.

VAI.ORES DE JULHO

Sócio: R$ 220,00
Dois irmãos: R$ 396,00
Três irmãos: R$ 539,00
Não sócio (apresentado): R$ 396,00
Sócios (que participaram em jut. e dez.lOî): R$ 19B,OO

Pólo Aquático
- Categoria '4": Misto - Nascidos em 19Bg/B9i9O

Tênis de Campo
- Categoria 'A': Masculino - i I e 12 anos
- Categoria "8": Masculino - 13 e l4 anos
- Categoria "C": Feminino - 13 e 14 anos
- Categoria "D": Masculino - ib e l6 anos

Voleibol

- Categoria 'A'- Feminina - nascidas em 1992193
- Categoria "8" - Feminina - nascidas em 19g8/g9 + (Z) I9g7

PATROCíilIO

ñ gradesco ).) OBTETIVO

Paineiras



REMATRICULA PARA O 2O SEMESTRE

cuRsos DE NATAçÃO E NATAçAO KIDS

O período de rematrícula vai de 7 a 22 de junho,

Sorteio de rematrículat 24 dejunho.

Procurar a Central de Atendimento
para outra opção.

0 teste (obrigatório só para natação Seffe)

e inscrição para o sorteio de alunos novos serão

realizados nos dias 30 de junho e 10 de julho.

Sorteio da rematrícula de alunos novos: 2 de julho.

FESTIVALNA HEBRAICA

0 dia 16 de abril foi mais um sábado divertido para

as crianças da natação do Seffe, que participaram

do Festival de Natação da Hebraica. lndependentemente

da colocação de cada um, todos os nadadores

receberam prêmios de participação.

0s alunos paineirenses demonstraram

o nível de evolução atingido e todos saíram

contentes com os resultados. (foto 1)

SAT ADULTO

No dia 7 de maio, ocorreu mais uma edição

do Revezamento das Turmas de Natação Adulto. Na

prova, foram montadas equipes e os alunos

se revezaram nadando crawl durante 30 minutos'

0 objetivo desse evento é promover a confraternização

das turmas de adultos da natação/SAT. (fotos 2 e 3)

FESTTVALDA ASSOCTAçAO DOS OF¡CIAIS DA PM

Alunos do clube, de 4 e 5 anos, participaram do Circuito

Lúdico do Festival da Associação dos Oficiais da Polícia

Militar. Alegria e descontração não faltaram durante

todo o evento, que reuniu crianças

de diversos clubes da capital paulista'

Nesse tipo de atividade, a criança demonstra

as habilidades aprendidas durante as aulas, como

equilíbrio, agilidade, coordenação motora e capacidades

motoras gerais, de maneira lúdica e cativante.

lmportante: as listas de espera do curso de

natação kids perderão a validade em 23 de junho

t-

LUDICAP

Os alunos do curso de educação do movimento

participaram, no dia 9 de abril, do Ludcap,

do Clube Athletico Paulistano. Além da brincadeira

e da diversão, as crianças conheceram e tiraram

fotos com o famoso Sherek, da Universal Pictures.



FUTEBOL DE CAM PO AGITA O CLU BE
Fique atento para as próximas atividades

do Futebol de Campo do Paineiras:
. 25 de junho (sábado, a partir das 15h): Aula aberta

para associados de 10 a 14 anos.
De 5 a 29 de julho (exceto sábados, domingos e segundas-

feiras): Aula livre para associados de 8 a 15 anos.
. 2 de agosto (terça-feira): lnício dos treinamentos.

Para outras informaçoes, consulte
a Central de Atendimento,

ritlliii !':1',¡; . -;i i, : ,' ,r

DESTAQUES PAI N EI R EN S ES

EM COMPETTçÃO DE ROTTNAS

As alunas da escolinha do nado sincronizado,
da Área Formativa, participaram da primeira

competição de rotina técnica, no colégio
Mackenzie Tamboré, promovido pela Federação

Aquática Paulista.

Além do Paineiras, que foi representado por 44
atletas, de 4 a 16 anos, estiveram presentes

as principais equipes de São Paulo: Corinthians,
Paulistano, Juventus, Associação Constâncio Vaz

Guimarães, Colégio Arbos, Tênis Clube Paulista,
Clube 1a de Maio, Mesc e Academia Estilo.

Resultados paineirenses

lsis Delboni, do Nível l, sagrou-se campeã,
seguida por Gabriela Alonso (vice-campeã),

lsabelle de Campos (30 lugar), Marina Martes
(40), Lorena D'Azevedo (54), Lara Gonçalves (Ba),

Flávia Misorelli (100), Nathalie Zie (11q), Paula

Brito (12q), lsabella Beck (120), Heloisa Misorelli
(150), Bianca Fernandes (17,), Mariana Dias

(1Bo), Verônica Rabello (190),

Lorena Villaça (214), Ana Cristina

Pa i nei ras

FUTEBOL DE CAMPO

DANONE NAT'OÍVS CUP 2OO5

A equipe do Clube Paineiras

está participando da Danone Nations

Cup 2005.
Dos jogos, que são realizados
nos campos do Cepeusp, participam
inúmeras equipes de São Paulo, tais
como Corinthians, Palmeiras, Santos,

Guarani, São Caetano, São Paulo,

Portuguesa Santista, lndiano, Pinheiros,
Ponte Preta, Banespa, Sete de Setembro,
Brasil Society, Sabesp, Santo André,

Olímpia, Paulistano e Fupe.

Atletas paineirenses: Maurício Bacarin,
Alexander Furst, Erich Sander, Roberto

Parent, Stefan Angelin, Daniel Manzano,
Gustavo Cervantes, Gabriel Antunes,
Rodolfo Assad, Gustavo Brezzi, Lucas

Rodrigues, Rodrigo Martins, Guilherme
Mussi e Rodrigo Bellini (foto acima)

Melo (22e), Vitória Ambrosio (23s), Luiza Mattos
(230), Ana Luiza Allievi (24e) e Beatriz Faria (26e).

No Nível 2, competiram 16 alunas, sendo Bruna

Gonça lves (ca m peã ), Tassia Landgraf (vice-ca m peã ),
Gabriela Gozani (5n lugar), Julia Sanzi (6a lugar).

A diretora de nado sincronizado do Setor Competitivo,
Jussara Nogueira, prestigiou o evento e presenteou

as alunas do clube com uma linda medalha.
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A Federação Aquática Paulista condecorou as meninas
com diplomas e forneceu toucas como brinde.



PEDESTRIANISMO

1la Prova 124 î
Pedestre

do Paineiras
O Clube Paineiras do Morumby, para comemorar

seus 45 anos de fundação, promoverá a tradicional
Prova Pedestre, no dia 28 de agosto. Esse é um

evento muito importante que mobiliza centenas de

atletas e repercute em toda a cidade de São Paulo.

Podem participar da prova corredores e caminhantes,

com idade mínima de 16 anos completos, Todos,

que concluírem o percurso, receberão camisetas e

medalhas.

SIMULTANEA DEXADREZ

O evento foi realizado no dia 16 de abril, como

simultanista o mestre Marcos Vinicius Santos,

O sucesso foi total. lnforme-se sobre os próximos

eventos de xadrez com o instrutor Moisés, nos dias

e horários da atividade (quinta-feira, das 17h

às 21h, e sábados, das 10h 13h e das 14h às l8h.

A largada será dada na rua Desembargador Ulisses

Dória, às th, e o percurso programado é o seguinte:
para corredores são 5,6km e para caminhantes,

2,8km.

Para informações e inscriçoes, os interessados devem
procurar a Central de Atendimento, até o dia 23 de

agosto. A taxa é de R$ 20,00 para convidados, 0s
paineirenses não pagam nada e os corredores ins-

critos pelos clubes filiados à Acesc, mediante relação

nominal, pagam apenas R$ 5,00.

As inscrições são limitadas a 700 participantes ou

o número que der até 23 de agosto.

Os pagamentos devem ser efetuados por depósito

bancário: Banco Bradesco, Agência 0504-5, c/c

107500-4, em nome de Clube Paineiras do Mo-

rumby. É necessário enviar fax do comprovante de

depósito e da ficha de inscrição para (17) 3779-
2104 ou 3779-2077.

PATROCíNN:

RUA DE IAZER

Realizado nos dias L6 e 17 de abril,
com a colaboração de estudantes de educação
física da Unib, Unisa e ítalo-Brasileira, o evento
recebeu mais de 200 crianças e ofereceu muitas

brincadeiras e lazer para pais e filhos.

ASS'STÁ, NO CLUBE, O JOGO BRASILX ARGENTINA

8 de junho - 21h30 - Boate

0 jogo, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006,
da Alemanha, será exibido em um telão especialmente instalado

na Boate.

Não perca, venha torcer pela seleção canarinho, a caminho
do hexa,

p irnhn I ^rlos
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374 CAM PEONATO BRASI LEI RO DE MASTER

O evento foi realizado no período de 2I a 24
de abril, no Tênis Clube de Campinas.

Participaram 80 entidades, com 72L atletas inscritos.

As equipes, de acordo com o número de atletas

inscritos, foram divididas em três grupos: Equipes

Grandes (de 104 a 22 alletas inscritos), Equipes

Médias (de 2I a 9), Equipes Pequenas (de oito a um

atleta). A equipe do Paineiras participou das Equipes

Grandes, com 29 atletas inscritos.

0 evento teve ótimo nível competitivo, tanto
que houve quebra de recordes brasileiros,

sul-americanos e mundiais.

Participaram atletas que integraram a Seleção

Brasileira, na 0limpíada de Moscou em 1980:
Marqus Mattiolli, Djan Madruga e Cyro Delgado,

como também a primeira mulher a participar

de uma Olimpíada, Maria Lenk.

Veja quais foram os destaques no site do clube
(www.cl ubepaineiras.com. br).

2A ETAPA CIRCUITO PAULISTA MASTER

0 torneio de natação da Acesc foi realizado

no dia 30 de abril, no Clube Athletico Paulistano,

e foi caracterizado por um forte nível técnico.

Participaram do evento 25 entidades

e 280 atletas inscritos.

A equipe do Paineiras participou com 28 atletas

e ficou com um excelente terceiro lugar na

classificação geral por equipes. Conheça os destaques

no site do cl u be (www,cl u bepa i nei ras.com. br).

PALAVRA DE PROFISSIONAL

M U SC U LAçAO PO DE GAR ANT I R

UMAVIDAMELHOR

Quer melhorar a qualidade de vida? Então,

pratiq ue m uscu lação (exercícios resistidos com

uso de equipamentos ou de pesos livres).

Objetivos

De acordo com Michele Cristina Teixeira,

professora do Fitness Center do Paineiras,

a musculação visa reduzir o percentual de gordura

corporal, definir a musculatura, melhorar

o condicionamento físico e aumentar a massa

muscular, Esse prática também pode ter indicação

médica , objetivando diminuir
a incidência de osteoporose,

osteopenia, artrite, artrose,

desequ ilíbrios muscu lares,

problemas posturais, etc.

"Estes são alguns, dos muitos

benefícios que a musculação pode

proporcionar, desde que praticada,

no mínimo, duas vezes por semana",

destaca a professora Michele, que

também aconselha: "Consulte seu

médico e venha para o Fitness Center

do Clube Paineiras do Morumby,
para que os profissionais da área

possam, depois de uma avaliação,

dar a orientação adequada para você,

Viva mais e melhor". (foto acima)

Paineirac



VOLEIBOL

VOLEIBOLDAS MÃES

Com participação das atletas

do voleibol master, o clube realizou,

no dia 6 de maio, um torneio para

comemorar o Dia das Mães.

(foto ao lado)

MAES E FILHOS

Realizado no dia 7 de maio, com

a participação de dez duplas, foi um sucesso.

Acom panhe os resultados:

' Categoria A (aIé 12 anos, filho)

Dupla campeã: Valéria Novarini e Bernardo

Novarini (bicampeoes)

Vice-campeã: Patrícia Padilha e Bruno Padilha

3a colocada: Denise Ribeiro e Guilherme Ribeiro
. Categoria B (acima de 12 anos, filho)

Campeã: Berenice Faria e Luiz Felipe Faria

Vice-campeã: Marlene Lutz e Guilherme Lutz

3a colocada: Vera Lucia Bellizia e Gustavo Bellizia

Parabéns a todos os participantes.

PAU LI STA I NT ERCLU B ES _ CATEGO RI A 4 5 M B

0s jogos foram emocionantes. O associado

Richard machucou-se, mas continuou jogando até

a final, que foi decidida num super tie break.

0 resultados finais foram:

Francisco (CAP) x Charles (CPM) 416 - 116

Marcelo (CAP) x Jorge (CPM) 612 - 715

Francisco (CAP) x Richard (CPM) 613 - 617 - 7lI0
Emerson (CAP) x Charles (CPM) 716 - 016

TEN IS

TORNEIO DAMAS: PAINEIRAS EM ALTA

Realizado no dia 25 de abril, o evento

contou com a participação de mais de

75 atletas dos clubes e academias de São Paulo.

0 Paineiras teve como vencedoras, da Equipe B,

Sandra Calache e Simone M. Costa, que

conquistaram os 1o e 2o lugares, respectivamente,

e, na equipe C, o destaque foi Dionete Colabone,

Torneio Damas Coopercotia - 13 de abril

lzilda de Laurentis - Sagrou-se campeã categoria A

Torneio de Damas Top Strean - 8 de abril

Eliana V. P Serra - Campeã Categoria B

Regina Canedo - Vice-campeã Categoria B

VEM Aí O PAIS E FILHOS

Programe-se para o Torneio Pais e Filhos de Tênis

de Campo do Paineiras: 13 de agosto, às 12h,

lnscrições no dia do evento: às 12h, na quadra 7

de tênis. Sorteio das duplas, às 13h.

,rvscRrçoEs PARA o rÉfvrs REcREATIvo

Conheça os procedi mentos:

Para associados, com 12 anos completos ou a

completar até 3IlI2l20O5, a

inscrição será por ordem de atendimento (definido

por sorteio em 21 de maio - relação disponível

no site: www.clubepaineiras.com,br), nos dias 7

e B de junho, na Central de Atendimento, a partir

das 8h30. O dia 7 será exclusivo para novos

inscritos, e, o dia 8, para alunos matriculados

no primeiro semestre de 2005.
Caso haja vagas remanescentes, serão colocadas

à disposição de todos os associados interessados,

a partir do dia 9 de junho. A pré-inscrição

não garante vagas.

p irrnhn I ^nnn
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XXI CAMPEONATO BRASILEIRO MASTER
O Clube Paineiras do Morumby parabeniza as ailetas

de voleibol da categoria A - Carla Góes (que foi
a atacante destaque do evento), Cristina Theodorellos,

lrís Sesso, lsabel Magalhães, Magaly Sesso, Maria
Cristina Lajustícia, Mônica Rossi e Rosângela Oliveira

- que se sagraram campeãs invictas no XXI
Campeonato Brasileiro de Voleibol Master Feminino,

realizado em abril, em Curitiba. (foto ao lado)

I LIGA PAULISTA DE PETECA

0 atleta paineirense Juliano de 0liveira conquistou
a terceira colocação na Categoria Principal

Masculina, durante a 1a etapa da I Liga Paulista
de Peteca, realizada nos dias 2 e 3 de abril.

O evento abriu a temporada 2005 da modalidade
no Estado de São Paulo e contou
com a participação de 90 afletas

entre homens, mulheres e crianças.
Além das equipes do Paineiras, estavam presentes

atletas do Pinheiros, Flamengo, Corinthians,
Círculo Militar, Monte Líbano e palestra,

de São José do Rio Preto.

OTAVIANO COSTÁ NA PETECA DO PAINEIRAS
0 apresentador da Rede Bandeirantes

de Televisão, Otaviano Costa, esteve no clube
jogando com os petequeiros paineirenses, no dia

16 de abril. Dotado de um excelente padrão de
jogo, adquirido há alguns anos, quando morava

em Cuiabá, ele disputou belas partidas de peteca.

Pa ineiras

PETECA

I TORNEIO INTERNACIOIVAL (foto ao tado)
Foi realizado no Paineiras, no dia 23 de abril,
o I Torneio lnternacional de Peteca, envolvendo
atletas paulistas e da Federação Francesa, que foi
fundada em 1997, após algumas visitas de seu
presidente, Jean François lmpinná, ao Estado
de Minas Gerais. Desde então, diversos afletas
mineiros estiveram na França para divulgar a

modalidade, que hoje conta com cerca de 30 mil
adeptos, segundo informaçoes da Federação.

Cerca de 85% deles são formados por crianças
e adolescentes, já que a modalidadeÍaz parte
da estrutura curricular nas escolas francesas.
A Delegação Francesa, que veio ao Brasil, era
composta por quatro homens e duas mulheres,
os melhores de seu país, A primeira visita dos
atletas franceses e a realização do torneio deram-
se graças aos esforços conjuntos do presidente

da Federação Francesa e do diretor de Peteca

do Paineiras e presidente da Federação Paulista

de Peteca, Juliano de Oliveira.
No torneio realizado, os atletas de São Paulo

mostraram sua superioridade, fazendo a final
da competição, com atletas paineirenses,

em ambas as equipes finalistas. Aos franceses
coube a surpreendente terceira colocação.
Todos os membros da Delegação Francesa
elogiaram bastante a estrutura, a organização
e a beleza do Paineiras.

A peteca também é praticada em países

como Portugal, lnglaterra, Dinamarca,
Itália e Alemanha. (foto acima)



Associada vai
Þara a llha de'Comandatuba

A ganhadora da Promoção Paineiras e Hotel

Transamérica - Dia das Mães foi a associada

Mônica Giestas de Oliveira Torres, Participaram

do sorteio, realizado no dia 23 de maio, no De-

partamento de Marketing e Comunicação, 80

pessoas.

O prêmio é um mini-semana (quinta-feira a do-

mingo) no Hotel Transamérica - llha de Coman-

datuba, na Bahia, com direito a acompanhantel

Mônica ficou muito feliz quando recebeu a notícia: 'A

nossa família entrou para o clube recentemente, em

dezembro de2004. Essa foi uma ótima surpresa. Vou

ter a oportunidade de conhecer a llha de Comandatuba

e, com cetteza, vou aproveitar ao máximo a estadia".

A ganhadora da promoção é casada com Marcos Teixeira

Torres, que é engenheiro, e tem dois filhos: Dante e

Franco, Formada em Artes Plásticas, Mônica trabalha

com captação de recursos para uma escola do Morumbi.

Promoção 2005 - Buenos Aires com Agaxtur

Para associados que viajaram com a Agaxtur, desde ianeiro de 2003

T-- ---.*-^-*;;;.;'r preencha o cupom e concorra a um final de semana em Buenos Aires, com acompanhante. O prêmio inclui 
I

I

I prrrrg.n, aéreas, transfer e hotel com café da manhã. Deposite na urna que está na Central de Atendimento. 
¡

Nome:

Última viagem pela Agaxtur: Quando:

@quiridas na própria loia Agaxtur (Av. Europa,
t g sorteio será tealizado no dia l9l9l2005,| __

Tel.:

p irrnho I "nos



importância
da vacinação

A vacina contra gripe é utilizada como prevenção,

isto é, para evitar as infecções causadas pelo Myx-
ovirus influenzae (vírus influenza), responsável por

doenças do trato respiratório. 0 quadro gripal pro-
voca febre, tosse, dor de garganta, coriza, dor de
cabeça e dores musculares, entre outros sintomas.

Além disso, em algumas situações, a gripe pode

ocasionar complicaçoes, como pneumonias virais
e bacterianas, Outras complicaçoes respiratórias
incluem otite média, agravamento de doença res,
piratória crônica e bronquiolite, em bebês e crian-

ças. Entre as complicaçoes não respiratórias, estão
as convulsoes febris, a encefalopatia, miosite, mio-
cardite e outras.

¡ncÁcrR

A vacina contra gripe precisa de 15 dias para estimu-
lar o organismo a comeÇar a produzir anticorpos de
proteção. Nesse período,o indivíduo está susceptÍvel

à doença.

Sua eficácia varia de 7O% a 90%, assim, algumas
pessoas vacinadas podem contrair a doença (10% a

30%), porém com sintomas geralmente mais fracos,
parecidos com os de um resfriado comum.

Por causa das mutaçöes do vírus e da rápida disse-
minação da doença, ainda existe a coincidência entre
os tipos de vírus que estão circulando e os

que compöem a vacina, pois, se um novo vírus

influenza, não contido na vacina, começar a

circular após a recomendação das cepas va-

cinais, a proteção pode ficar diminuída.

A vacina está de acordo com as cepas reco-

mendadas pelo Organização Mundial de Saú-
de (OMS), para temporada de 2005, do He-
misfério Sul:
. A/New Caledonia/20l99 - IVR - 116
. ArlWellingtonlIl2OO4 - IVR - 13

' B/Jiangsu/1012003

rNDtcAçÃo

A vacinação contra gripe é um procedimento
recomendado pela OMS a partir dos seis meses

Paineiras
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de idade e beneficia tanto os indivíduos sadios quan-
to, principalmente, os portadores de doenças crôni-
cas, pulmonares, cardiovasculares e metabólicas.
A cada ano, mais de 150 milhoes de pessoas são
vacinadas contra a gripe em países de todo o

mundo, como os EUA, lnglaterra, França, Uruguai,
Argentina, Brasil, etc.

Na gravidez e lactação, é importante que a mulher
consulte previamente seu médico.

PERí000 DA VACTNAçÃo

A vacina é recomendada anualmente, no período

que precede o inverno, Recebendo a vacina no outo-
no, garante-se a proteção no período do inverno,
época em que há maior circulação do vírus da gripe.

CAMPANHA NO PAINEIRAS

No clube, a Campanha de Vacinação teve inicio em
30 de maio e se prolonga rá até o dia 12 de junho,
no Centro Médico, nos seguintes horários:

Segunda a sexta, das B às 14h;
Sábado, das B às 16h;
Domingo, das B às 14h;
Almoço, das 12 às 13h.

Outras informaçoes podem ser obtidas no Centro

Médico Paineiras e na Central de Atendimento.

a

a

COBERTURA TRIPLEX
4 dts, 2 suítes, 290 m2,4 vagas, lazer total

quadra de tênis, vista para ârea verde,
próximo ao clube, R$ 590.000.

Tel. (11) 3044-4445

cl

M OVEI 5
www.via bri rnove is. conr. br



Centro Comun¡tári o
recebe doações

A diretora do Dasp, lrene Chaves Arid, e a colabo-

radora Ermelinda Jorge visitaram, no mês de maio,

o Centro Comunitário Ludovico Padovani, entidade

social sem fins lucrativos, que atua em conjunto

com a Paróquia Nossa Senhora da Providência, aten-

dendo crianças, adolescentes e adultos, moradores

das favelas Real Parque e Panorama.

A visita teve como objetivo a concretização de mais

uma doação do Dasp para aquela entidade. Entre

os muitos materiais entregues, estão cestas bási-

cas, toalhas de banho, pares de meia e diversos

brinquedos.

0 Centro Comunitário possui diversos programas

voltados especialmente para crianças de quatro a

14 anos, incluindo aulas de teatro, música, compu-

tação, dança, capoeira, leitura, artesanato com

sucata, origami, bijuterias e embalagens artísticas.

Para os adultos, são oferecidos cltrsos de alfabe-

tização, corte e costura, manicure e bordados, "To-

mamos todo o cuidado para que as crianças e os

adultos se sintam bem em estar aqui", conta Neusa

Soarez, administradora da entidade.

A entidade faz a distribuição mensal de 230 cestas

básicas, atendendo a cerca de mil pessoas, além de

garantir assistências odontológica, jurídica, psicoló-

gica e fisioterápica.

lrene Arid, diretora do Dasp, afirma que ficou muito

impressionada com o trabalho do Centro Ludovico

Padovan: "E um prazer ajudar uma entidade como

essa, tão bem organizada e que presta serviços rele-

vantes para comu nidades carentes".

cHÁ BENEFTCENTE No TERRAç0 lTÁLn

0 Centro Comunitário Ludovico Padovani, com a
finalidade de levantar fundos para suas atividades,

realizará, no dia 22 de agosto, às 15h30, no Terraço

Itália, um Chá Beneficente aberto a todos os que

quiserem contribuir. 0 valor da adesão é de R$ 40,00
a R$ 50,00 por pessoa e pode ser feita pelos tele-

fones (11) 3758-9060 / 41,12.

Outras doações
O Dasp também fez doaçoes à Escolinha Castelinho Forte, aos

funcionários do clube (cestas básicas, fraldas infantis e enxovais

de bebê) e aos terceirizados (cestas básicas e fraldas infantis).

fl ma¡n I "fr05



Bazar do
Dia das Mães

Realizado pelo Setor Cultural do Paineiras, nos dias

30 de abril e 10 de maio, o Bazar do Dia das Mães

contou com a participação do Dasp que, além de

estande próprio com finalidade assistencial, também
garantiu a presença das seguintes entidades beneficen-

tes: Centro Comunitário e Assistencial do Embu, Centro

A diretora do Dasp, lrene Chaves Arid, e suas cola-

boradoras, Denise Zeglio Agreste, Ermelinda Calil Jorge

e Marli Lucato, convocam os associados para conti-

0 Grupo IMPACTo se preocupa em mantera sua
famflia e seu patdmônio bem protegidos.

Para isso, conta com os mais capacitados
profissionais e equipamentos de última geração.

Dê mais tranquilldade para quem você ama.

I'P#
e-mail:impacto@impac{ogrup0.c0m.br

u¡,Yw.impactogrupo.com.br

Comunitário Ludovico Pavoni, Associação para De-

senvolvimento, Educação e Recuperação do Excep-

cional (Adere), Casa de Velhinhos Ondina Lobos, Ação

Comunitária Cantinho Feliz, Associação de Pais e Ami-
gos da Criança com Deficiência Neuromotora (Apac)

e Casa Assistencial Maria Helena Paulina.

Campanhas em
andamento

nuarem a contribuir para as campanhas do Livro e

do Agasalho, lnformaçoes podem ser obtidas no pró-

prio departamento ou na Portaria Social do clube.

Pe i noi rac



Paineiras: Maior concentração de saúd
alegria e diveisão por me

Nr
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l - Reforma do Salåo Nobre Clayton Branco

2- Reforma da Brlnquedoteca
3- centro Médico
4- Depto. de Assistêncla Soclal do Palne¡ras(DASP)

5- Plsclna Klds
6- sate de loga
7- Spa Painelras
8- Reforma do Telhado das Quedras do Vale

9- Plsta de Atletlsmo
1O- Campo de Futebol
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ARRAIA D() PAINEIRAS

A melhor festa
jun¡na de

São Paulo
DIAS 18 (SABADO, DAS 12H AS 2H)

E 19 (Domr'rco, DAs 12H Às zzH) DE JUNHo

O Arraiá do Paineiras traz sempre muita

descontração, alegria e grandes atra-

ções: barraquinhas de pescaria, argola,

bola na lata, bebidas e comidas típicas,

como quentão, pé-de-moleque, bolos,

canjica, maçã do amor e o delicioso
pernil assado. Tem também comida
japonesa e muitas outras iguarias.

Será um megaevento, muito parecido

com os festejos juninos de algumas ci-
dades nordestinas que são pólos tu-
rísticos nessa época do ano.

Para completa¡ serão apresentadas as

mais sensacionais atraçoes musicais.

Num palco de 120 m2, acontecerãovâ-

rios shows de música sertaneja, coun-

Iry, lorró pé-de serra e infantis. Serão

mais de 23 horas de música, em dois

dias de festa.

Os ingressos para convidados estão à

venda no caixa da Central de Atendi-

mento.

Nmn*

viddht*

Às quintas-feiras, o Piano-Bar funciona das 20h à th,
com um excelente cardápio de bebidas e petiscos.

Participe de uma descontraída noite junto com seus ami-
gos e convidados cantando no animado Videokê. Venha
para um dos lugares mais agradáveis do clube e divirta-
se cantando.

Peinpires



SEXTA NOBRE

Jantares dançantes
As sextas-feiras de junho estarão mais quentes, com

a presença constante de sócios e convidados' como

Wagner e lridam Muradian, Mario Vieira e Lener de

Paula Macedo, Lupércio e Eva Regina do Valle, An-

thelmo e Patrícia Schmitt, Manoel e lda Fozzate

Pires, José Carlos e Constança Maria Alves, Se-

bastião e Marcia Ymanaka Barretto, Pedro Alberto

Arlant e Luiza Helena Carvalho, Clovis Nestor Lima

e lnês Sarine Sciamarella, Francisco e Lais Therezinha

de Filpo,

As noites são agradáveis, com a apresentação de

bandas que trazem o melhor da musica popular bra-

sileira e internacional. Nos intervalos, a animação

fica por conta do DJ Luigi.

Reservas de mesas para casais, grupos e aniversa-

riantes devem ser feitas pelo telefone OI) 3779-

2052 ou diretamente no Departamento Sociocul-

tural. A desistência de reserva deve ser comunicada

em até 12 horas antes do início evento, caso con-

trário, o valor correspondente será debitado no boleto

mensal do associado responsável. Convidados de

sócios terão desconta a taxa do ingresso ao clube

na consumação.

ATRAç0ES DE IUNH0

Dia 3 - Banda Carisma 3 & Cia'

Dia 10 - Noite Romântica, com Mafalda Minnozzi

(veja matéria)

Dia 17 - Banda Para Todos e DJ Luigi

Dia24 - Banda Feeling's e DJ Luigi

SHüV'I illAh irti

A programação do Show das Dez está de volta, aos sábados, a partir

das22h, após a reforma do aconchegante Piano-Bar, o associado

pode vir acompanhado dos amigos e convidados, aproveitando os

coquetéis e drinques feitos pelo barman e as delícias do cardápio de

petiscos.

Venha curtir o show das Dez, com músicos da melhor qualidade, que

tocam música popular brasileira, bossa-nova, canções internacionais

e muito mais,

it iiì,LriitiL ri llF ltll{Hn

Dia 4 - Grupo Jazz Brasil (o melhor doiazz)

Dia 11 - Grupo Cores do Brasil (românticas e outras)

Dia 25- Yvette Mattos (repertório romântico, próprio para o Dia dos

Namorados) ffoto)

p irrnhn | ?fto5
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SEXTA NOBRE ESPECIAL

Romant¡smo com
Mafalda Minnozza

nOlre RoNÂHnCA t¡os NAMoRADoS - 10 DE JUNHo - 21H30 - RESTAURANTE ols cÚputRs

IL TEMPO DELL'AMORE

Desde sua chegada ao Brasil, há sete anos, Mafalda Minnozzi é a principal referência

da música popular italiana em terras brasileiras. A cantora representa e carrega

seu país em seus gestos, estilo, cultura e, principalmente, em sua musicalidade.

No repertório, estão as canções dos principais autores italianos, como Cantare

É D'Amore, de Amedeo Minghi, Luna Rossa, de Vincenzo de Crescenzo e Anto-

nio Visciani, O So/e Mio, de Capurro, Di Capua e Mazzucchi, Pailami D'Amore

Mari(t, de Ennio Neri e Cesare Andrea Bixio,

CURTA ESSA NOITE ROMÂNilCA

Aproveite o clima frio do inverno e antecipe a comemoração do Dia dos Namorados, em grande

estilo e com muito romantismo. 0 resto da noite fica por conta de sua imaginação.

Para o show de Mafalda Minnozzi, o Departamento de Alimentos e Bebidas preparou um cardá-

pio especial para aqueles que desejam curtir um jantar à luz de velas, 0 convite está à venda no

Estande da Portaria Social.

Simpatia Para
arrum ar namorado

Como, no Brasil, o Dia dos Namorados é

festejado na véspera do dia de Santo An-

tônio, considerado o santo casamenteiro,

não custa nada aprender uma simpatia que

promete ajudar quem acredita ou que pre-

cisa de um empurrãozinho a mais,,,

Na manhã do Dia dos Namorados, escreva

o nome completo da pessoa amada em uma

fita azul. À noite, você deve contar sete es-

trelas no céu (sem apontar!) e pedir a Santo

Antônio que o ajude a conquistar o coração

de quem você ama. No dia seguinte, amarre

a fita nos pés da imagem do santo e o deixe

amarrado até que o pedido seja concretizado.

Peincirac
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ENCONTROS

Diversão e alegria
pa ra todas as ¡dades

No dia 8 de junho, quarta-feira, as 14h, no Piano-Bar, o

Departamento Social promove o Encontro da Melhoridade

com Chá da Tarde e muita música, tnformação e diversão'

lnscriçoes no estande da portaria social até o dia 5 de junho'

E



ROBERVAL RAMOS MASCARENH AS
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só de terreno o montante aproximado de R$ 175,5
milhöes, que acrescido da área construída chegaria
quase a R$ 300 milhoes.

Se formos conservadores, esse valor seria de R$

250 milhoes que, divididos por 5,5 mil títulos,
resultaria no valor patrimonial aproximado de R$
45 mil - valor que o associado poderia pleitear em

Juízo como ressarcimento ao título, caso desistisse
de ser sócio.

0 título atualmente é vendido por menos de R$ 10
mil e, mesmo assim, dispomos de quase 10% de

títulos em carteira. Conseqüentemente, tal contabi-
lização geraria distorçoes díspares, associadas às

dif iculdades técnicas e econômicas.

0s critérios de contabilização de despesas obedecem

a dois procedimentos: as costumeiras despesas
devem ser contabilizadas pelo regime de competên-
cia, mas, as extraordinárias, devem estar vinculadas
ao regime de caixa.

Atualmente, estão em curso, contra o CPM, aproxi-
madamente 40 açoes trabalhistas, o que representa

um Passivo Trabalhista de cerca de R$ 1,7 milhão.
Tais processos podem tramitar por mais de dez anos.

Para ulilizarmos o Regime de Competência, seriam
necessárias a arrecadação desse montante e sua

aplicação numa conta específica, provavelmente

vinculada e com juros mensais.

Tal prática seria de altíssimo risco. Mesmo aplicada

em conta específica, essa verba ficaria à mercê dos

futuros administradores. Caso tivéssemos um admi-
nistrador inescrupuloso com maioria no Conselho

Deliberativo (o que ainda não aconteceu), essa verba
poderia serdesviada para outra destinação. Portanto,

tal provisão é extremamente temerária.

(*) Roberval Ramos Mascarenhas é Conselheiro Fiscal

do Paineiras, perito e administrador judicial, árbitro e

mediador do Mercosul, membro do lbracon, ex-

professor da Associação Comercial, do Senac e do

Sindicato dos Contabilistas.

Pol¡tizacão
indev¡äa

A politização de assunto técnico, decorrente do

momento eleitoral vivido pelo Paineiras, sempre me

chama a atenção. Destaco, como membro do Con-
selho Fiscal do clube, as que dizem respeito à conta-
bilização das depreciações e à provisão das açoes

tra ba lh istas.

Segundo Sérgio de ludícibus e José Carlos Marion,
em sua obra Curso de Contabilìdade para Nao Con-
tadores: "Depreciação é a perda da capacidade (pelo

desgaste ou pela deterioração tecnológica), daqueles

ativos, de produzirem eficientemente. Assim, tem-
se o valor líquido (valor bruto menos depreciação
acumulada) que deve aproximar-se do valor daqueles

ativos em termos de potencial capaz de trazer bene-

fícios futuros oara a empresa".

É tógico que a referida definição nos remete a Em-
presas Privadas com Fins Lucrativos. O clube é uma
entidade Privada sem Fins Lucrativos.

0 Paineiras, em seus 45 anos, jamais utilizou o
critério de Contabilização das Depreciaçoes. Por que

somente agora esse clamor da maioria do Conselho

Deliberativo?

É perfeitamente plausível a Contabilização das

Depreciaçoes nas Empresas Privadas sem Fins Lu-

crativos (caso do clube), mas, para isso, seria neces-

sário analisar e avaliar suas conseqüências.

0 lbracon determina que uma lnstituição sem Fins
Lucrativos, que nunca utilizou o critério de Contabi-
lização das Depreciaçoes, poderá fazê,-lo em até cem
anos, mas exige que seja efetuada a Reavaliação
de todo o seu Ativo lmobilizado.

Considerando a área do terreno e a ítrea construída

do clube, estimo que essa reavaliação custará em

torno de R$ 200 mil, valores incompatíveis com o
atual momento econômico do Paineiras.

Considerando ainda que o metro quadrado de terreno

está avaliado em aproximadamente R$ 1,5 mil e

que o clube tem uma área de II7 millm2, teríamos

Paineiras





Eventos pF ra
esquentar o inverno

AS EIICALHADAS

22 de junho - 21h30 - Cine-Teatro
Com direção de Bibi Ferreira, o espetáculo
tem no elenco Miriam Palma, lara Brasil
e Leka Begliomini. Elas interpretam três
mulheres que, por motivos diferentes,
encontram-se sozinhas na vida, justamente

na virada do milênio.

Trata-se de uma comédia musicada, que

satiriza as angústias e prazeres de mulheres
de diferentes classes sociais, que vivem
sozinhas, e as insólitas situações com
que se defrontam num mundo

"feito para casais".

ARY TOLED()

29 de junho - 21h30 - Restaurante das Cúputas
De comedor de giletes a um showman que
canta, toca e, principalmente, interpreta
como ninguém as melhores piadas (ingênuas

ou picantes),

Ary Toledo tornou-se um dos principais
hu moristas brasi leiros.

Ele diz que tem cerca de 60 mil piadas

em seu computador e que se considera

"um garimpeiro do humor". Para ele,

"o humor liberta as pessoas de seus

problemas". Gosta do que faz e acredita
que o humor é como uma espécie

de oxigênio: "Não dá para viver

sem um sorriso".

Não perca todo esse humor e muito mais.

Paineiras



Dom Chicote Mula Manca e Zé Chupança
O Casamento do Pequeno Burguês

Luiz Prezia:'Antes da entrada do Moisés, o teatro

do Paineiras capengava. A partir de sua chegada,

ressurgiu o teatro no clLrbe".

Marta Xavier: 'Aprendemos não só com o profes-

sor, mas também com os próprios colegas, Há uma

constante troca o que proporciona crescimento de

forma rápida".

Jacy Musa: "Q mais importante para mim é que

nosso trabalho é levado a sério, com dedicação e

sob a melhor direção que poderíamos ter".

Edi Longo: 'A convivência com o grupo tronou-me

mais ciente da minha posição diante da realidade,

tanto no campo social, como no profissional ou no

pessoa l ".

Vera Monteiro: 'Através do jogo cênico, o diretor

consegue tazer aflorar de cada ator aquilo que está

escondido e que o próprio ator não conseguia

identif icar".

Frida Takats: "0 júri do Festival da Acesc ficou en-

cantado e emocionado com os nossos espetáculos

e disseram que o nível era profissional",

CURRíCULO DO GRUPO

Nesses sete anos, foram encenados textos de reno-

mados dramaturgos como A Casa de Bernarda Alba,

de Garcia Lorca, que teve duas versões com elencos

diferentes, O Casamento Forçado, de Molière, com

o grupo juvenil e adulto, Um Gilto Parado no Ar e

Eles Não Usam Black lie, de Gianfrancesco Guar-

nieri, Oito Mulheres, de Robert Thomaz, A Guerra

Arte ln Cena
completa sete anos

0 grupo de teatro Arte ln cena do Clube Paineiras

do Morumby foi fundado em 1998.

No Paineiras, o professor e diretor de teatro Moisés

Miastkwosky (que tem no seu currículo 85 monta-
gens teatrais, estágios no Exterior e uma passagem,

por 10 anos, pelo teatro da Hebraica) utiliza um

método inovador e dinâmico, em que os alunos

interagem entre si de forma criativa. Além dos exer-

cícios formais de voz e corpo, os atores têm oficinas

especializadas e palestras exclusivas com profissio-

nais renomados como Paulo Gorgulho, Ewerton de

Castro, Marlene Fortuna e Laura Cardoso.

0 sucesso do grupo de teatro paineirense pode ser

constatado na medida em gue comissoes julgadoras

de Festivais da Acesc sempre identificaram a quali-

dade e a seriedade de seus trabalhos.

Muitas pessoas que já passaram ou ainda freqüen-

tam as aulas de teatro do Paineiras, hoje estão em

escolas de teatro, em espetáculos profissionais e

em novelas e comerciais de TV.

Atualmente, os cursos de teatro juvenil e adulto
estão mergulhados em exercícios gue exigem

estudos, pesquisa e dedicação, pois são exercícios

complexos que vão desde o extremo da comédia

até o extremo da dramaticidade.

DEPOIMENIOS DE INTEGRANTES

Luzia' "É um grupo bastante heterogêneo, o que
permite uma troca de experiências com os mais
novatos do grupo. Estamos nos desenvolvendo não
só como atores, mas como pessoas".

f ilnhnl"nn¡
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Mais ou Menos Santa, de Mario Brasini, O Casa-

mento do Pequeno Burguês, de Bertold Brecht, Iem-
pos Passados com Pierrot, de Timochenco Webbi,

Dom Chicote Mula Manca e seu Fiel Escudeiro Zé

Chupança, de Oscar Von Phull, Pop, a Garota Legal

e Adeus Fadas e Bruxas, de Ronaldo Ciambroni e A

Bruxinha que era Boa, de Maria Clara Machado.

Todas as peças foram sucesso de público e de

crítica. Foram 40 indicaçoes e mais de vinte prêmios

para artistas e técnicos. No ano passado, no Festi-

Pop, a Garota Legal

val de Teatro da Acesc, o teatro.do Paineiras,foi o

grande vencedor, conseguindo ganhar quase que

todos os prêmios do festival, com a peça O Casa-

mento do Pequeno Burguês, de Bertold Brechet.

NOVOS ESPETÁCUtOS

. A Troianas, de Eurípedes, com adaptação do Jean

Paul Sartre, com o grupo dos adultos.
. Com os adolescentes, está sendo estudado o texto

de João Falcão Um pequenino grão de areia,

baseado na música que tem o mesmo título.

A Guerra Mais ou Menos Santa

O þão conr manteiga acomþønhado

þor urna rícara de cøfé cotn leite é um
I ckissico da Saint Germain. Saboreado no sá-

estar num þedacinho da Euroþa.

É,,,@ 3167.5400
Þ @ tr::rrr Abrimos toclos os clìos do ano clas 6 às 22 h.

ãEE ffil @ @ l-ffi;'P- www.sa,intgtrmain.com.br

São Paulo. R. Manoel Guedes, 110
Itaim Bibi Tel" 3167 5400

I\squina con a RJrítnino da Veiga þerto da
Au,9 deJulho conr RJoao Cachoeira.

Curitiba . ¿\1. Princcs¿r Isabcl, 1347 TL'l'r 233 9048
. R. Padrc Anchit:ta,20711 'k'1rr3352422

etmaún

Peineirec
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Simone Ribeiro

Maria Cecília Tomasi

EXPoSIç0Es

Semana do
Meio Amb¡ente

10 A 6 DE JUNHo - gH Às zztl - slcuRo socllt

Para comemorar o Dia do Meio Ambiente (5 de

junho), o Clube Paineiras convidou cinco ilustra-

doras botânicas: Carmem Sylvia Zocchio, Hiroe Sa-

saki, Maria Cecília Tomasi, Bibiana Marie Anna Rys

e Simoni Ribeiro.

tusrnlçÃo sotÂHlcl' A ARTE E R ctÊHcn uNlDAs

A ciência tem, na ilustração científica, um de seus

mais importantes suportes de trabalho, pois, com

a arte, são produzidos os documentos que ficam

perpetuados.

A ilustração botânica, junto com a zoológtca, ofe-

rece, além do aspecto científico, uma das mais belas

e puras formas artísticas, ao levar ao público, a

natureza, por intermédio da arte'

O artista deve ter o entendimento necessário para

atender à pesquisa e, antes de iniciar um trabalho,

é essencial que saiba do pesquisador a finalidade

daquele trabalho e o que ele pretende mostrar da

pla nta.

MARIA CECiLIA TOMASI

Paulista de Bauru, ela trabalha no lnstituto de Bo-

tânica, do Jardim Botânico de São Paulo, onde co-

meçou sua carreira como ilustradora botânica' Com

o auxílio da Fundação Botânica Margaret Mee, fez

curso de aperfeiçoamento em aquarela no Royal

Botanic Gardens, Kew, na lnglaterra em 1993'

Participou de exposições no Brasil e no exterior,

tendo recebido prêmios como o Certificado do Mé-

rito Botânico, pela Sociedade dos Artistas Botânicos

inglesa e, Honra ao Mérito, da Sociedade Brasileira

de Bromélias.

Uma de suas obras, foi entregue ao primeiro-mi-

nistro inglês, Tony Blair, como presente do Governo

do Estado de São Paulo, por ocasião da sua visita

ao Jardim Botânico de São Paulo, em 2001'

llustrou livros e artigos. Ministra cursos e presta

serviços na área de ilustração botânica'

SIMONE RIBEIRO

Natural de Porto Alegre, formou-se em Artes Plásti-

cas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul'

Teve suas primeiras orientaçoes sobre a técnica da

ilustração botânica em 1994, no Rio de Janeiro'

com integrantes da Fundação Margaret Mee'

Desde então, sua vida artística está voltada para a

p irrnhn I "nlth



Bibiana Marie Anna Rys Hiroe Sasaki

produção e a divulgação da ilustração botânica.
Com esse objetivo, ministrou cursos em várias cida-
des do Brasil, realizou exposiçoes aqui e no exte-
rio¡ participou de encontros, congressos e de outras
atividades ligadas ao assunto.

Atualmente, dá aulas de ilustração botânica, no

Atelier Arte e Cia., em São Paulo,

BIBIANA MARIE ANNA RYS

Trabalha com plantas, na área de paisagismo. Co-

meçou a ter aulas de ilustração botânica com Maria
Cecília Tomasi e continua como aluna de Hiroe Sa-

saki, no Núcleo Botânica, Arte & Cia de São paulo.

Procura divulgar a flora nativa brasileira e pretende
contribuir para sua preservação, tendo em mente
os mesmos objetivos da ilustradora britânica Mar-
garet Mee.

HIROE SASAI(I

Nasceu em Hiroshima, no Japão. Formou-se pela
Faculdade de Educação de Nara, onde se especia-
lizou em Belas Artes. Desde 1991, trabalha com
ilustração botânica. Em 1992, obteve a bolsa de

Carmen Sylvia Zocchio Fidalgo

estudos da Fundação Botânica Margaret Mee, no

Royal Botanic Gardens, em Kew, lnglaterra.

Em 1995, venceu o concurso para carlaz do 46a
Congresso Nacional de Botânica. Participou de
exposiçoes no Brasil e na lnglaterra. Faz ilustraçoes
para livros didáticos, revistas, etc., e também traba-
lha para instituiçoes como a USP Ministra aulas
de ilustração botânica.

CARMEN SYLVIA ZOCCHIO FIDALGO

Artista plástica, formada pela Fundação Armando
Álvares Penteado (Faap). Recebeu orientação dos
artistas Colette Pujol (óleo e pastel) e Durval pereira

(óleo) em trabalhos artísticos.

lniciou-se na ilustração botânica quando foi tra-
balhar no lnstituto de Botânica de São Paulo. Com
a artista botânica Margaret Mee, teve o primeiro
contato com a aquarela botânica, técnica à qual
vem se dedicando no presente. Seu principal en-
foque é a flora brasileira. Com outras artistas do
grupo Botânica, Arte & Cia participa de exposiçoes,

workshops e dá aulas de aquarela.

LIGIA MARIA BELMONTE
Telefones: 5535-4495 e 9900-415S

PSICOPEDAGOGIA E PSICOMOTRICIDADE
b ntendimento a cr¡anças e adotescentes
b Acompanhamento escolar
b Workshops para adotescentes
b Orientação de estudos
b Orientação a pais

com dificuldades motora e de aprendizagem

Paineiras
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Faça seus f¡lmes
Muitas pessoas têm câmera de vídeo que, geral-

mente, fica guardada no armário. lsso acontece

porque encontram dificuldades no entendimento

da parte técnica da câmera, mesmo com câmeras

automáticas, e porque desconhecem a linguagem

audiovisual, como expressão de idéias, emoçoes e

momentos.

A oficina de vídeo, com dicas simples e práticas,

propiciará aos associados participantes um olhar

mais crítico e seletivo, para que ele consiga se

comunicar.

0 cuRs0

O participante receberá noçoes de operação da câ-

mera, de recursos técnicos e de linguagem audio-

visual.

Por meio de exercícios práticos e exibição de vídeos,

o aluno aprenderá a obter imagens com qualidade

e planejamento, Os vídeos realizados serão exibidos

numa mostra, com temas ligados à vida do clube'

Não é necessário ter câmera de vídeo.

O PROTESSOR

O curso será ministrado pelo diretor e produtor de

vídeos e programas de TV Arthur Bandeira, que já

realizou os documentários: 20a Bienal lnternacional

de São Paulo, O Othar Singular de Ozualdo R. Can-

deias e Toninho Horta e Amigos. Ele já lecionou

na Faap, na ESPM e na Fisp/FMU. Como diretor

de vídeos da ESPM, lez 0 comunicador Renato

Castelo Branco, Marcas, com Francesc Petit, e

lncomodada fÌcava a minha avó, com Lula Vieira.

COMO PARTICIPAR

lnscrição: Estande de Vendas de Convites, na CAT'

durante o mês de junho.

Duração: dois meses, com uma aula semanal.

Preço: R$ 120,00 mensais, Por aluno,

Horários: às quartas-feiras, das 15h às 17h30, ou

aos sábados, das 14h30 às 17h' Exigem-se, no

mínimo, dez alunos Por turma'



ACESC

M aratona Cultural:
primeiras datas

0s concursos da Maratona Cultural Acesc serão
realizados, a partir de junho, nos clubes integrantes
da entidade. O acesso à maioria dos eventos elimi-
natórios será livre, para sócios do paineiras, bastan-
do mostrar a carteira social. participe e prestigie os
representa ntes pa i nei renses.

COI'ICURSO DE BANDAS

. 4 de junho, às 16h, no Cine-Teatro do paineiras:

Seleção da banda que representará o clube. Ve-
nha assistir e torcer pelas bandas que concor-
rerão. A final será realizada no Monte Líbano, no
dia 20 de agosto, às 16h.

CONCURSO MPB VOCAT

. 9 de junho, às 2Ih, no Cine-Teatro do paineiras:

Seleção dos concorrentes. Serão oito selecionados
que representarão o clube - quatro na categoria
masculina e quatro na feminina.

Eliminatórias lnterclubes
la Eliminatória - 2I de agosto, às 19h, no Cine_
Teatro do Paineiras.

2a Eliminatória - 28 de agosto, às 19h, no Monte
Líba no.

3a Eliminatória - 4 de setembro, às 19h, no Sírio.

l/I CONCURSO DE FOTOGRATIA

. 16 de junho, às 20h30: Coquetel de abertura da
exposição de fotografias Gente de São paulo, no
Monte Líbano (Av. República do Líbano, 2.267).
Serão divulgados os resuftados, por ordem alfa-
bética, e entregues os Certificados de participa_

ção e de Premiação.

0s convites obrigatórios para o coquetel serão distri_
buídos pela Secretaria Cultural do paineiras.

A exposição estará aberta à visitação, nos dias l7
e 1B de junho, das 14h às 22h, no foyer do Monte
Líba no.

vil M0STRA DE DANçA

. 23 de junho, quinta-feira, às 2Oh3O: Na Hebraica
de São Paulo. O Paineiras será representado pelas
alunas dos professores Eduardo Ramirez eMayara
Al Jamila, com duas coreografias:

. So/ea por bulerias, com coreografia e direção de
Eduardo Ramirez. Elenco: Juliana Andreatta, Bea_

triz Pacios; Helena Thomé, Natalia Néri, Gabriela
Ketter; Maria Claudia Levy e Eduardo Lopes
Ramirez.

. Derbak, com coreografia de Mayara Al Jamila e
direção de Mayara Al Jamila e Nevenka Garcia.
Figurino: Simone Galassi. Elenco: Mariana Ha_
dad, Jaqueline Kremer, Thais Castro, Mariana Mi_
lani, Juliana Cavole Lavro, Bruna Martins Costa,
Vanessa de Casto, Leslie Manzini, Beatriz Barbo_
sa, Sophia Afonso, Nathalia Abrahão e Mayara
Al Jamila.

ilt MoSTRA DE P0RCELANA, FATANçA E BA|X0 ESMATTE

0 coquetel de abertura da mostra será realizado
nodia lode junho, no Sírio (Av. lndianópolis, 1.192,
1q andar). A exposição permanecerá aberta nos dias
2e3dejunho.

VII CONCURSO DE IITERATURA
. 20 de junho, às 20h30: No paulistano (R. Hon_
duras, 1.400), será realizado coquetel em homena-
gem aos participantes do concurso, ocasião em gue
serão divulgados os resultados, por ordem alfabé-
tica, e entregues os certificados de participação.
Será necessário apresentar o convite para ingresso.
lnformaçoes: Setor Cultural, telefone (II) 3779-
205L

Este ano, o Paineiras será representado por Edi-
leusa Bezerra de Lima Longo, Mylene Abud Santoro
e Amanda B. Fernandes.

Paineiras 
fl



MOSTRAS

Geraldo Bope
21 A 26 DE JUNH0 - gH Às zzH - slcuÃo socllL

A curadoria da exposição é de Mali Villas Boas, crítica de arte, histo-

riadora e diretora da Academia Paulista de Arte'

O baiano Geraldo Bope é graduado em Artes Plásticas, pela Uni-

versidade Federal da Bahia. Ele desenvolve trabalhos de pintura e de

escu ltu ra.

As linhas geométrlcas, a expressividade, os traços, as formas e os

materiais rústicos, como cordas e estopa, são os elementos principals

que caracterizam a obra de Geraldo Bope. Na fase atual, o autor

preocupa-se em retratar o universo dos excluídos da seca, da miséria

e fome, utilizando a técnica mixed media, para composição de escul-

turas, e acrílica, para pinturas sobre telas.

Ch¡ta com Fux¡co,
o mais brasileiro

dos tec¡dos

Nesta mostra, estarão expostos 40 trabalhos, com

formas e expressÕes plásticas variadas, de 20

artistas selecionados da jovem arte contemporânea

brasileira .

O tecido chamado "chita", considerado, há longa

data, o mais brasileiro dos tecidos, foi a fonte de

pesquisa desse grupo de artistas para uma expo-

sição plena de brasilidade.

Trama, cores, textura, luminosidade, função e uso

no cotidiano, imagens e memórias da cultura brasilei-

ra mítgica, alegre e tropical, recuperam o registro de

sua história pura e criativa, através das artes visuais'
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Dia
de junho:
Mund¡al do

eio Amb¡ente
Maria Leticia Wanderley Furquim, Maria Luiza de

Menezes, Marta Alice Sabino A. Silva, Miryam
Baptista Junqueira, Mônica Maria Cartocci, Myriam

P V. Marx, Nadir Lacerda de F. Taubert, Patrícia de

Sá Perlingeiro, Roberto Magalhães, Roseana

Rodrigues Bressane Cruz, Simone Andrade L. C.

Ferreira e Simone Cristina S. Blanco Lopes.

CONSUMO CONSCIENTE

O consumidor consciente satisfaz seus desejos e

necessidades. Ele sempre leva em conta também
o impacto de suas açoes sobre a economia, a socie-
dade e o meio ambiente, toda vez que usa água ou

energia elétrica, joga fora o lixo ou vai às compras.

Seus atos de consumo tornam-se atos de cidadania,
nos quais pequenos gestos rotineiros têm o poder

de mudar o mundo.

DICAS DE CONSUMO CONSCIENTE

ECONOMIZA]'IDO ATIMENTOS

Segundo dados do lnstituto Brasileiro de Geografia

e Estatística (IBGE) e da Secretaria da Agricultura,

de 20% a 30o/" dos alimentos, comprados para

abastecer uma casa, no Brasil, são desperdiçados!

COMO FAZER PARA ECOI{OMIZAR

. Guarde frutas na geladeira.

. Não coloque comida demais no prato, melhor
repetir do que jogar fora.

. Saia mais vezes para fazer compras, não compre
tudo de uma tacada só.

. Congele tudo o que for possível.

. "Reinvente", com o que sobrou de uma refeição.
(Fonte: lnstituto Akatu e Espaço Bombril)

DOADORES DE ABRIL

Adriene Barros lgnarra, Alcina Marques Schincariol,
Aldo Monti, Alessandra Veltrini Del Cistia, Bruna

La Regina Matrangolo, Camilla Yazda Costa Neves,

Cinthia Costa, Cleusa Steffen, Daniélla Camargo de

B. Doro, Elda Aurora Campolargo, Encarnacion

Lopez Garcia, Fernanda Louise Martinho, Heloísa

C. Silva M. Robles, João Carlos R. Casari, Joaquim

Arino Duran, Luciana Ferrari Cury, Luiz Carlos B,

Rosa de Souza, Maria Aparecida Natale Dualiby,

ISO/TS 1ó949:2002 lSO900t:2000 QS-9000 ISO t4001
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Doces caramelados e fondados

O curso acontecerá no dia 28 de junho

(terça-feira), das 14h às 16h, no Espaço

Cultural. As inscrições devem ser feitas

no período de 1o a 20 de junho,

no Estande de Vendas da Portaria Social'

0 custo é de R$ 12,00 por pessoa.

0 curso somente será realizado se houver,

no mínimo, 12 inscritos.

No curso serão ensinadas as técnicas de

caramelizaçáo de tâmaras, cerejas, nozes

e ameixas e a confecção de balas de ovos,

docinho divino e camafeu.

0s participantes levarão seus docinhos

em caixas confeccionadas artesanalmente,

MUSTCAUZAçAo lNtANTlt

Aulas abeftas
Serão realizadas, no dia 2I de junho, nos

horários de aula, aulas abertas dos alunos

de musicalização infantil, para encerramento

das atividades do primeiro semestre. Essas

apresentaçoes serão dedicadas aos pais, que

poderão apreciar o desempenho de seus

filhos de pertinho. Participem!

DANçA rÎ{FANïlt

Realização de aula iunina
Nos dias 29 e 30 de junho, as turmas

infanto-juvenis dos cursos de Balé

Clássico, Sapateado e Jazz, terão aula
junina. Todas as alunas deverão

vir caracterizadas.

Participe dessa festança. Mais

informaçõeó, com os professores

na sala de aula.

ENCERRAMEIITO DAS ATIVIDADES DO PRIME¡RO

SEMESTRE

As atividades dos cursos do Setor Cultural

serão encerradas em 30 de junho, com

exceção dos cursos de loga, que terão

suas atividades até 16 de julho, e de

Teatro Adulto, que terá aulas normais

no mês de julho.

BArÉ CLÁSSrco

Sucesso nas aulas para as mães

Foi um grande sucesso as aulas abertas

para as mães, nos dias 5 e 6 de maio,

dos cursos de Balé Clássico e Sapateado'

Todas se divertiram muito e puderam

conferir o que suas filhas já aprenderam

neste ano.

DANçA CONTEMPORÂNEA

O corpo que dança

O curso propõe-se a trabalhar as

potencialidades de um corpo-indivíduo
que busca autonomia, centralizar corpo

e mente, ampliar o nível de consciência,

de percepção e do domínio corporal,

A técnica aprimora as dinâmicas e as

qualidades do movimento, desenvolve

o fluxo respiratório e a energia física.

O objetivo é estimular o autoconhecimento

e a auto-estima; construir um corpo

expressivo que dança e que seja próprio.

As aulas são dirigidas às pessoas que

desejam "descobrir" seus corpos

e "desenvolver" sua própria dança'

Dias e horários do cursor Segundas

e quartas-feiras, das 19h30 às 21h30.

S irrnhn | ^nn¡
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O Detector
de Sacis

25 DE JUI'IHO _ l1H - CINE.TEATRO

Tio Nelson veio para a cidade participar do simpósio
dos cientistas das ciências sensacionais e apresentar
seu mais novo invento: Um detector de sacis. Mas, ao
chegar no apartamento de seus sobrinhos, o aparelho
dispara. Será que ele não está funcionando direito?
Não existem sacis na cidade? Que mistério é esse?

A maior surpresa é quando seu sobrinho, o Menino,
começa a ter uma alergia que se espalha por todo seu

corpo. 0 Dr. Bereba, dermatologista, é chamado para
examiná-lo, quando se depara com seres microscó-
picos desconhecidos! Tio Nelson examina e quase mor-

re de susto: O menino está infestado de sacis!

TEATRO INFANTIL

A peça discute a ecologia, despertando nas

crianças o olhar para a mélhor¡a da qualidade
de vida nas cidades, de uma maneira lúdica e

acessível; cultiva o respeito e a boa relação en-

tre as pessoas, independentemente de profissão

e classe social; e procura preservar as tradições
brasileiras de lendas e mitos,

Elenco: Daniel lnfantini, Flávia Bertilnelli, Ernani

Sanches, Lilian de Lima, Rogério Tarifa

Música original: Rodrigo Mercadante
Figurinos: Daniel lnfantini
Cenário: Ateliê do Cictope

Texto e direção: Milton Morales Filho

g



SUCESSO NA OFICINA

DO DIA DAS MÃES

Com a participação

de aproximadamente

150 crianças, a oficina

de confecção do
presente para as mães
(uma cestinha com flores)

foi um sucesso!

A maioria das crianças

estava acompanhada de

seus pais, que auxiliaram

na tarefa.

BRINOUEDOTECA

coMEMoRAçÃo D0 SÉTtM0 ANTVERSÁRI0, DE CARA NoVA

A Brinquedoteca do Paineiras é um espaço

em que a criança pode desfrutar do direito
de brincar, escolhendo o brinquedo,
a brincadeira, a duração e as regras.

Nela também é possível a interação
das diferentes faixas etárias e o
desenvolvimento sociocultural da criança.
A diretoria, por intermédio do Departamento
de Manutenção, executou, durante o mês

de maio, melhorias na Brinquedoteca

objetivando o bem-estar do público infantil
que freqüenta o espaço. Foi feita a pintura

do espaço e dos móveis; a troca do piso,

com paginação colorida; a instalação de

um toldo frontal; a limpeza das clarabóias;
e a substituição das grelhas de escoamento
de água, da entrada.

A pedido do Departamento Cultural, foi
elaborado: o cantinho do mercadinho, um

móvel lúdico, para lazer e entretenimento
das crianças e substituidos brinquedos.

Também foi admitida mais uma monitora.

No dia 25 de junho (sábado), a partir
das 10h, será comemorado o aniversário
da Brinquedoteca, com uma série

de atividades. Acompanhe a programação

nos cartazes e no site do clube
(www.clu bepaineiras. com. br).

OFICINA DO JOGO-DA-VELHA

Com o objetivo de despertar e aprimorar
o raciocínio lógico, na busca de estratégias
para vencer o jogo, as crianças aprenderão
a jogar e a fazer seu próprio jogo da velha.
Venha participar: no dia 1i de junho,

das 10h às 12h, na Brinquedoteca.

SEART

FESTA JUNINA

. 1 1 de junho (sábado): O Seart

realizará sua Festa Junina, sob

o comando das tias Lu e Mi.

Venha participar desse arraiall
A festa junina infantil acontecerá

no pátio do Pueri Domus, das 14h

às 17h, com brincadeiras, concursos

e barraquinhas, As inscriçoes para

participar da festa poderão ser feitas no
período de 1q a 10 de junho, no Seart,
com as monitoras ou pelo telefone
(II) 3779-2056. Cada criança deverá
trazer, no dia 11, um prato de doce
ou salgado e um refrigerante.
Todos deverão vir caracterizados.

PROGRAMA

Dias

1o

2e3
4
7 eB
9e10
11

14e15
16e17
2I e22
23e24
25
28e29
30

Atividades
Confecção de bolsa

Trabalhos com dobraduras

Confecção de lixeirinha

Confecção de disco voador

trabalhos com argila

Festa Junina do Seart: das 14h às 17h
Construção de mosaico

Trabalhos com sucata

Trabalhos com massa de modelar

Confecção de violão

Culinária: Festival do Sanduíche

Confecção de jogo do rato

Pintura em molde vazado

irrnho 12005



Valorização
do men-or
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Com a implantação do Programa do Aprendiz, con-

forme determina a Lei I0.09712000, o Paineiras

dá um passo decisivo para avalorização e a inclusão
profissional do menor. O clube acaba de aderir ao

Programa de Aprendiz em Esportes, que foi lançado
pelo Sindi-Clube e atende às suas características e

necessidades.

A oportunidade, que será oferecida pelo Paineiras,
possibilitará o aprendizado profissional supervisio-
nado nas diversas modalidades de esportes desen-
volvidas pelo clube. Os adolescentes terão aulas teó-
ricas e práticas sobre os diversos temas do programa,

sendo que o aspecto educativo vai prevalecer sobre
o prático. Será feito também o acompanhamento
escola¡ considerando que o aprendiz deve manter
um bom aproveitamento.

Os adolescentes serão contratados por dois anos e
contarão com benefícios, como assistência médica,

alimentação e transporte. Durante o período, nas

aulas práticas, os aprendizes também poderão

auxiliar os professores no desenvolvimento das ati-
vidades em quadras.

O clube vai contratar 25 aprendizes, número que

atende à cota legal (mínimo de5% e um máximo de

15% do total de funcionários, cujas funçoes deman-

dem formação profissional). Esses aprendizes terão
entre 14 e 15 anos e cumprirão uma jornada máxima

de seis horas diárias.

O programa prevê o acompanhamento desses me-

nores por profissionais habilitados pelo Sindi-Clube.
Como orientadores do clube, estão fazendo curso
de habilitação Fernanda Kerbeg N. Garcez, de Recur-

sos Humanos, e Sérgio Picasso, de Esportes.

Texto de Maria Helena Boendia Machado De Biasi,

que é procuradora do Estado de São Paulo e diretora

Jurídica do Clube Paineiras do Morumby.

Bom gosto, qualidade e ótimos preços,
reunidos em um só lugar!
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Aqui o limite éa sua imaginaçåo
.ç

;I Decoraçäo e design
(, Jardinagem e acessórios
o Cerâmicas
o Cristais
n Velas e luminárias
o Móveis personalizados
o Churrasqueiras e acessórios

Rua Alvorada,4S
Vila Olfmpia

tel:.3846.4549
coresef lores@terra.com.br

PaineirH
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CUIDE BEM DAS SUAS COISAS
A Central de Atendimento e o setor de segurança
do Paineiras se preocupam corn todos os
assocrados e, por isso, trabalham incessantemente
para garantir a sua integridade. No entanto,
é preciso que cada paineirense também colabore
cuidando adequadamenfe de seus pertences.
Não deixe bolsas, mochilas, roupas e outros
objetos em locais inapropriados. Utilize sempre
o guarda-volumes dos vest á/ios.
Lembre-se sempre de fechar os vidros
e trancar os yelculos dentro do estac¡onamento
e, principalmente, na rua.

ACHADOS E PERDIDOS
Oó1'etos perdidos devem ser entregues aos
funcionários dos yestlários ou aos seguranças.
O associado(a) que perder algo deve procurar
a Segurança ou a Central de Atendimento,
Não deixe seus pertences em locais impróprios.
utilize os suarda-volumes dos vestiários.

TAXA E EXCLUSÃO DE DEPENDENTES (FILHOS/
ENTEADOS)

Filhos e enteados de sócios, ao completarem
dezoito anos, passam a ser pagantes, de acordo
com o estatuto vigente desde I98S. euando o
jovem completa 30 anos (revisão estatutária de 21/
10/2002L é excluldo automaticamente. Caso ocorra
o casamento do dependente, o sócio titular deve
comunicar o fato ao Clube, no prazo de 30 dias.
As exc/usões de dependentes pagantes alterarão
o valor das meqsalidades segurntes
ao mês de exclusão.

INGRESSO DE CONVIDADOS
A taxa de rngresso de convidados é de R$ 17,00.
Não é permitida a entrada de convidados
no clube às segundas-feiras.
O convidado poderá adquirir o rngresso mediante
identificação (RG) e autorização pessoa/,
ou por escrito, de um sócio maior de 18 anos.
Os convidados não poderão praticar atividades
esportivas nem utilizar as dependências
fora dos servços de bar, boate e restaurante,
conforme Regulamento I nterno.
A partir das 19h, para acesso de convidados
exclusivamente às dependências do Piano-Bar,
Pizzaria ou Sexta Nobre (normal), deverá ser
adquirido convite especifico (R$ 17,00), valor que
poderá ser descontado do total da consumaçäo
na respectiva dependência. O desconto é válido
somente na mesma data de acesso do convidado.

VENDA DE TíTULOS COM NOVAS
coNDtçoEs PRoMoctoNAls

O Clube Paineiras do Morumby colocou tftulos
à venda em cóndiçoes promocionais especials,
principalmente para filhos de sócio. lnforme-se
sobre os detalhes, valores e novas formas
de pagamento na Central de Atendimento.

LIVRO DE OCORRÊNCIAS
Para dar sugestóes, fazer reclamaçóes e e/ogios
so/iclte o Livro de Ocorrências, na Central
de Atendimento. Todas as oôservações
são importantes para aprimorar o atendimento.

FALE COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO
(11) 3779-2010,2012,2013 ou 2017
ate n d i mento@c I u be pa i ne i ra s. com. b r
Pessoalmente: De terça a sexta-feira, das ShJS
às 2Oh; sábados, das 8hI5 às 17h; e domingos
e feriados, das 8h15 às J3h.

S ilnhnIÎqo¡



Só para assoc¡ado
HoTEL TRANSAmÉRlcR - tLHA DE coMANDATUBA

10% nas diárias, com café da manhã e jantar. Até

dez./05. Exceto feriados. Tels.: (1I) 9602-677I e

37 43-4053 (lvete).

POUSADINHA SANTA RITA (110 KM/SP)

10% nas diárias exceto feriados! Diárias a partir de

R$ 30,00! Equipe de recreação o ano inteiro! Joa-

nópolis, Bom, Bonito e Baratol Tel.:5574-1242
www. pousadinhasantarita.com. br

D'LLA ROCHE OPERAI)ORA DE TURISMO

B% nos pacotes rodoviários adquiridos na D'lla
Roche, até 30i8l2005.
Tel.: (1I) 9367-8755 (Roche)
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Luzla Wlnandy
Especlallzada na USP para

atendlmento a adultos.
Desc. de 40olo para sóc¡os

e colaboradores
Fone: 3743-OO9O

Rua Rio Azul, 309 Morumbi-SP
Av. Faria Lima, 7572 110 andar

Amor - Negócios - Dinheiro

Consulta por Telefone
F:3933-7763

disctaro@uol.com.br

AGAXTUR

57" em pacotes de viagem da Agaxtur. Exclusivo para

a loja da Avenida Europa, BB4. Tel.: (11)3067-0900.

OBJETIVO

2O7" nas mensalidades (exceto na primeira): cursos

de educação infantil, ensino médio e pré-vestibular.

Até dez./05.

ITU SAN RAPHAEL HOTEL

10% (casal) e 50% (filhos até 17 anos, no mesmo

apartamento dos pais). Exceto feriados. Até dez./

05. Tel.: (i 1) 4813-8877 I 8862.
www.sa n ra phaelcou ntry.com, br

Atendimento adulto e infantil.
Preço especial para sócios.

D¡sponibilidade para consultas
nos bairros do Morumbi ou

Vila Nova Conceição .

Silvia Marques Souza

Telefone: 9970-9876

Geriátrica, Neuroló9ica, Oncológica,
RPG, Drenagem Linfática

Dra. Carla Maria de Abreu Pereira
Cref¡to 3043

Cel:9577-8100

Rua Arapá, 147 - F:5563-9857
Rua Cravinhos, 89 - F: 3081-0248

I e ll .ltalm Blbl Buffet

-Festas de 15 anos

-Festag Teens

-Gasamentos
-Empresas

Salão Moderno, Ar Central, Telão, Discoteca, Bar Suspenso,
Estacionamento c/ Manobrista e Seguranças.

Gentral de Atendlmento - 3168.8820 / 3168-8831

Contato: Bernadeth - S ite: www. planetparty.com. br

-

___..........-

Þb^4^4t Þ/.f"/ fotos
Gisele Gomes

Folôgrafa

A infâncio em todos os seus momentos deve ficor registroda.
Contrate um profissionol.

C ,uts ooa, ç gor"rgir"le@uol.com.br

OpefQ Rua Nelson Gama de Oliveira 439
Vila Andrade -Sao Pauto/SP - Tet. 374Z7OOO

-,,

Alameda Santos gg0 Loja 1

1"j1i"3 c/ At.Joaquim Eugenio de Lima)
Jd. pautisra-s"ãËäriälsp 

_ Tet. 3266 9026
Rua Andre Ampere Go
(esquina c/ Rua Arandu)
Brooklin Novo Sao paul'olSp - Tet. 5506 2g3g
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21h - Sexta Nobre: Mafalda Mi-
nozzi (Restaurante das Cúpulas)

1 1 - sábado

Rematrícula para os cursos de na-

tação e natação kids (CAT)

10h às I2h - Oficina do Jogo-

da-Velha ( Brinquedoteca)

14h às I7h - Festa Junina do
Seart (Pátio do Pueri Domus)
22h - Show das Dez: Grupo Cores

do Brasil (Piano-Bar)

12 - domingo
Rematrícula para os cursos de na-

tação e natação kids (CAT)

13 - segunda-feira

Rematrícula para os cursos de na-

tação e natação kids (CAT)

l4 - terça-feira

Rematrícula para os cursos de na-

tação e natação kids (CAT)

15 - quarta-feira

Rematrícula para os cursos de na-

tação e natação kids (CAT)

16 - quinta-feira

Rematrícula para os cursos de na-

tação e natação kids (CAT)

l7 - sexta-feira

Rematrícula para os cursos de na-

tação e natação kids (CAT)

21h - Sexta Nobre: Banda Para

Todos e DJ Luigi (Restaurante das
Cúpulas)

18 - sábado

Rematrícula para os cursos de na-

tação e natação kids (CAT)

12h às 2h - Festa Junina do Pai-

neiras

19 - domingo
Rematrícula para os cursos de na-

tação e natação kids (CAT)

12h às 22h - Festa Junina do

Paineiras

20 - segunda-feira
Rematrícula para os cursos de na-
tação e natação kids (CAT)

21. -terça-feira
Rematrícula para os cursos de na-

tação e natação kids (CAT)

th às 22h - Exposição de Arte:

Geraldo Bope (Saguão social)

22 - quar1a-feira

Rematrícula para os cursos de na-
tação e natação kids (CAT)

th às 22h - Exposição de Arte:

Geraldo Bope (Saguão social)
21h30 - Quarta Cultural (anteci-

pada): As Encalhadas (Cine-

Teatro)

23 - quinta-feira

th às 22h - Exposição de Arte:

Geraldo Bope (Saguão social)

24 - sexta-feira

Sorteio da rematrícula para os cur-

sos de natação e natação kids
th às 22h - Exposição de Arte:

Geraldo Bope (Saguão social)
zIh - Sexta Nobre: Banda Fee-

ling's e DJ Luigi (Restaurante das

Cú pulas)

25 - sábado

th às 22h - Exposição de Arte:

Geraldo Bope (Saguão social)
1th - Teatro lnfantil: 0 Detector
de Sacis (Cine-Teatro)

lBh - Balada Paineiras (Salão

Nobre)

22h - Show das Dez: Yvette Mat-
tos (Piano-Bar)

26 - domingo
th às 22h - Exposição de Arte:

Geraldo Bope (Saguão social)

28 - terça-feira

14h às 16h - Curso de Culinária:
Doces caramelados e fondados
(Espaço Cultural)

29 - quarta-feira

21h30 - Quarta Cultural (anteci-

pada): Ary Toledo, (Restaurante

das Cúpulas)
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Qr.raliclzrcle, traclição e gzrrzrntia cle entregzr.
E assim que ¿t

conqllist¿r clientes

REA L PARqIJ E BROOKLIN
3 DORMITORIOS.
AMPLO TERRAçO.
coNHEçAA onçÃo or

Quaclra de tênis oficial.
Lazer completo.

4.OOOM' DE TERRENO,
coM MENos DE 12% ocupADos prlo rolrÍcro.

4 DORMITÓRIOS, ENTRE OUTRAS.

Av [.ln¡¡"\
()scJr Anì(,rictn(t

' 1L6 m2 privativos . 2 vagas de garagem.

' 2.000 mt de terreno com uma só torre.
. Fachada 10070 revestida com cerâmica.

. Térreo equipado e decorado, já incluído no preço.

ENTREGA EM NOVEMBRO DE 2006.

Av. Eng. Luiz Carlos. Derrini tT. 
"{är"LI

RUA ARANDU, 660.
Parulela à Bcrrini c truvessa da lìua Pc. Antônio José dos Santos.

Lr-rciano \Øertheim
satisfeitos hír 55 anos.

4 DORMITORIOS (2 SUITES)
+ FAMILY ROOM - 4 VAGAS.

184 M' PRIVATIVOS.

Palácio dos
Bandeir¿ntc

t!
tì
å
E

U

Ito¡ìte
lllonrnll)i

r lleclrr¡sli

Novo
l'åo dc

Mrrginal <kr Rkr l,inhcir<¡s
Fulum P()ntc
Robcrt<¡ Mlrrirtlt<>

^r'. 
Luiz C;rrlos llcrrini

RUA BARÃO DE MONTEMOR 77.
I)anrlela à lìua l). I)aukl l)cdr)sa c tmrcssa cla lìuâ llanìo <lc Canr¡xrs Gcriris.
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lnrrrr¡xrrtciìo('(1)rìstruci()r CORRETORES DE PLANTAO l)lrrrrr.j:rlrcrlot vr.lrtlrrs

NOS LOCAIS.
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