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Editorial

Como ocorre na última se-
mana de cada mês, devo escrever 
o editorial para a nossa revista.

Este mês resolvi escrever so-
bre qual é a minha visão e como 
tenho agido como Presidente do 
nosso Clube.

Poderia, burocraticamente, 
escrever apenas uma frase, re-
tirada de nosso estatuto social, 
que elucidaria a questão “obri-
gatoriamente a Diretoria Execu-
tiva deve cumprir e fazer cum-
prir o Estatuto, o Regulamento 
do Clube, Regimentos Internos 
e Resoluções dos demais Órgãos 
Diretivos”.

Na verdade, a letra fria da lei 
nem sempre interpreta correta-
mente o que deve ser feito, uma 
vez que os regulamentos e os es-
tatutos são apenas uma diretriz 
e um norte que deve ser segui-
do, às vezes muito distante das 
 situações que ocorrem no dia a 
dia.

Cada decisão tomada é obje-
to de muita ponderação, não ra-
ras vezes, aconselhamento com 

O Papel do Presidente do Clube

O Presidente recebe nOssOs assOciadOs mediante PréviO agendamentO na secretaria da Presidência. tel. 3779-2001

cisão tomada.
Tenho recebido dos vários se-

tores do Clube, palavras de cari-
nho e incentivo o que alimenta 
cada vez minha vontade de acer-
tar e de servir.

Não sou surdo às criticas 
quando elas trazem no seu bojo 
soluções que possam melhorar 
isto ou aquilo; todavia, repudio-
as quando apenas querem des-
truir e desorganizar.

Felizmente, estou acompa-
nhado de uma plêiade de ho-
mens e de mulheres que muito 
me auxiliam na grande tarefa de 
tornar nosso querido Paineiras 
cada vez melhor.

Ninguém realiza uma tarefa 
de tal magnitude sozinho, preci-
so da compreensão e da ajuda de 
todos, especialmente nos dias de 
maiores dificuldades para que os 
momentos de alegria e de festa 
possam ser compartilhados por 
todos.

José Miguel Spina
Presidente

todos aqueles que poderão con-
tribuir para uma melhor solução 
para o problema apresentado.

Procuro atuar de maneira im-
parcial, não criando privilégios, 
porque estes, no meu entender 
são uma forma de discriminar as 
pessoas; para uns tudo, para ou-
tros nada.

Sempre me pergunto como 
agiria se eu fosse o objeto da de-

Plantão de gestores

Dia	 Gestores	 Ramal:
04/07	 Neivaldo	Rodrigues	-	Controladoria	 2049
09/07	 Ciro	Fernandes	-	Recursos	Humanos	 2040
11/07	 Celso	Iapechino	-	Tecnologia	 2079
18/07	 José	Ailton	da	Silva	-	Manutenção	 2090
25/07	 Veríssimo	Milhomem	-	Administrativo	 2010
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Caros Amigos Paineirenses,

Seguimos informando a to-
dos os Paineirenses as decisões do 
Conselho Deliberativo.

Em 31 de maio de 2010, reali-
zamos reunião extraordinária, que 
tinha em sua ordem do dia dois 
itens de extrema importância:

a. discussão e deliberação sobre Pa-
recer da Comissão Temporária nº 
04/2009 designada para apre-
ciar Proposta de Constituição de 
Conselho Editorial;

Neste caso, não houve discus-
são e deliberação, uma vez que a 
Presidente e o Relator da Comis-
são solicitaram que o relatório fos-
se retirado da pauta.

b. discussão e deliberação sobre Pa-
recer da Comissão Temporária nº 
04/2008 designada para apre-
ciar Inicial Acusatória contra 
Membros da Diretoria Execu-
tiva – artigos 20; 77 “ l” e “t” e 
102, I, “a”.

Neste item, a Comissão Tem-
porária apresentou seu Parecer, 
indicando a aplicação de pena de 
Admoestação aos membros da 
antiga Diretoria Executiva, por 
terem utilizado verba destinada 
à construção do estacionamento, 
sem a autorização do Conselho 
Deliberativo, sem qualquer outra 
penalidade, uma vez que o valor 
utilizado foi devidamente reem-
bolsado à citada conta corrente, 
com as devidas correções.

Presidente 
Edgard Mansur Salomão 

(ao centro)

Vice-Presidente 
Luís Augusto Bulcão  Carvalho (esq.)

Secretário 
Luís Sérgio de Campos Vilarinho (dir.)

Conselho Deliberativo

Prestando contas

Após as discussões e mani-
festações dos Srs. Conselheiros 
inscritos, e da sustentação oral 
do Sr. Advogado designado pe-
los membros da antiga Direto-
ria Executiva para defendê-los, 
a Mesa Diretora, por imposição 
Regimental, determinou que, 
em votação secreta, os Srs. Con-
selheiros presentes decidissem 
pela aprovação ou não do rela-
tório apresentado pela Comissão 
Temporária.

Feita a votação e a apuração 
dos votos, foi o seguinte o resul-
tado obtido:
Sileni Monteiro de Arruda Rolla 
- 50 votos Sim; 30 votos Não
Roberto Manin Frias - 36 votos 
Sim; 44 votos Não
Carlos Alberto Papa - 38 votos 
Sim; 42 votos Não
Fernando Milliet Roque - 34 
votos Sim; 46 votos Não
Cláudio Gonçalo Longo - 41 
votos Sim; 39 votos Não

Ou seja, em relação aos Srs. 
Fernando M. Roque, Carlos A. 
Papa e Roberto M. Frias, o rela-
tório da Comissão foi rejeitado, 

e, portanto, os mesmos foram 
absolvidos.

Já em relação a Sra. Sileni 
M. A. Rolla e ao Sr. Claudio G. 
Longo, o relatório foi aprova-
do, mas a admoestação não foi 
aplicada, uma vez que, por dis-
posição estatutária, penalidades, 
mesmo que aprovadas por maio-
ria de votos, somente poderão 
ser aplicadas se aprovadas pela 
maioria absoluta dos membros 
do Conselho Deliberativo.

Saudações Paineirenses.

Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo

Gestão 2009/2011
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Doenças cardiovasculares são 
responsáveis pelo maior índice de 
causa-morte no mundo. O Clube 
Paineiras, preocupado com essa 
situação, aposta na tecnologia do 
Desfibrilador Externo Automático 
(DEA) como aliada para o socor-
ro precoce de vítimas de acidentes 
cardiovasculares. 

Os equipamentos estão dispo-
nibilizados no ginásio velho, pró-
ximo ao centro administrativo, no 
Salão Nobre, entre as quadras de tê-
nis, nos campos de futebol, na ram-
pa de acesso ao centro médico e no 
fitness. “Com isso, é nossa inten-
ção proteger os sócios de eventuais 
acontecimentos inesperados e mui-
tas vezes graves”, diz o diretor do 
Departamento de Higiene e Saúde, 
Profº Dr. Jarbas Dinkhuysen.

Prevenção antes da Recreação

Os locais foram escolhidos por 
logística de público e estão iden-
tificados, iluminados e com dis-
positivo respiratório ventilatório 
AMBU adulto e infantil, que serão 
manuseados, quando necessário, 
pela brigada de socorristas treina-
dos durante o curso de BLS (Basic 
Life Support).

Higiene & Saúde

Nada impossibilita, entretanto, 
que qualquer pessoa não habilita-
da faça uso do equipamento ad-
quirido pelo Clube. Basta o mes-
mo executar as manobras ditadas 
pelo Desfibrilador, passo a passo.

Bottons de IdentIfIcação 
dos socorrIstas

Todos os funcionários que fi-
zeram o curso BLS (Basic Life 
Support) pela Fundação Zerbini 
“Instituto do Coração” receberam 
certificação para manobras Básicas 
de Socorro a Vida.

Ao todo são 32 funcionários, 
identificados com os respectivos 
Bottons de Socorrista, e que estão 
locados em lugares estratégicos, vi-
sando a cobertura de toda a exten-
são do Paineiras.  

lOcalizaçãO dOs desfibriladOres

Campo de Futebol Campo de Futebol Society Salão Nobre

Rampa do Centro Médico Piscina Olímpica Ginásio Velho
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avalIação cardIológIca 
Visando a segurança dos as-

sociados praticantes de ativida-
des físicas, leves, moderadas ou 
intensas, o Dr. Jarbas estabeleceu 
a realização dos exames abaixo: 

A) Para associados com ida-
de até 35 anos - REALIZAÇÃO 
SÓ de ECOCARDIOGRAMA 
COM “DOOPLER” COLORI-
DO.

B) Para maiores de 35 anos 
- REALIZAÇÃO TESTE ER-
GOMÉTRICO + ECOCAR-
DIOGRAMA COM “DOO-
PLER” COLORIDO.

Estes exames deverão ser re-
petidos a cada dois anos.

UrgêncIa 123
Lembramos a todos que 

o Centro Médico atende 16 
horas consecutivas e inin-
terruptas de segunda a sexta 
(07-23hs), 15 horas aos sá-
bados (07-22hs) e 12 horas 
aos domingos e feriados (07-
19hs).

Nas intercorrências a 
equipe do Centro Médico 
será acionada pelo ramal 
123. 

Dica ao Associado – 
Nunca remova uma vitima 
diante de uma situação de 
trauma, antes da avaliação 
preliminar do Departamen-
to Médico. 

êxIto na vacInação 2010
Preocupados com a saúde dos 

associados, a Diretoria e o De-
partamento de Higiene e Saúde, 
promoveu a Campanha de Imu-
nização.

As etapas que aconteceram nos 
dias 27 e 28 de maio e 26 de junho, 
contemplaram a 1ª e a 2ª dose das 
crianças menores de 9 anos, com 
isso, conseguimos abranger uma 
população paineirense de aproxi-
madamente 2.000 pessoas.

 Segundo o Departamento de 
Higiene e Saúde essas vacinas fo-
ram fornecidas pelo laboratório 
de origem francesa e tem a ação 
trivalente, (2 de gripe comum sa-
zonais e 1 da gripe H1N1 ).
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Panorama

Concerto ao meio dia “Recital de Piano com 
Eny da Rocha” Homenagem à Chopin  

No dia 19 de junho, recebemos no Cine-teatro a pianista e paineirense Eny da Rocha. Em homenagem ao cinquentená-
rio do nosso Clube e bi-centenário do nascimento de Chopin, nossa querida Eny tocou para todos os paineirenses e seus 
convidados que puderam apreciar a pianista conhecida nacionalmente e internacionalmente.

A paineirense é detentora de inúmeros prêmios em Concurso de Piano Nacionais e Internacionais, medalhas de méri-
to, comendas, troféus e títulos, entre eles o de Artista da Steinway (EUA). Pertence à Academia Paulista de Música, como 
“Acadêmico Fundador”, ocupando a cadeira 18, tendo como patrono João de Souza Lima. É uma das maiores divulgadoras 
da música brasileira e incentivadora das artes no Brasil. Eny da Rocha comemorou em 2003, o Jubileu de Ouro de sua 
carreira artística.

A pianista Eny da Rocha A Diretora Cultural jacy Abs Musa

Exposição de Esculturas 
de Lúcio Bittencourt

Aconteceu de 15 a 27 de junho, no Saguão Social, 
a exposição de Esculturas de Lúcio Bittencourt. A arte 
desse artista chamou a atenção dos apreciadores pela 
forma como ele explora a sucata das indústrias, reu-
tilizando-a sem transformá-la, respeitando sua forma 
original.

De raro refinamento plástico, suas obras expres-
sam a realidade de uma grande e desenvolvida metró-
pole industrial. Não é a toa que Lúcio Bittencourt, em 
mais de 30 anos de carreira, tenha produzido mais de 
12 mil peças, entre elas 200 monumentos instalados 
em praças públicas de diversas cidades.
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O Saguão Social repleto de obras do artista

Transformando sucatas em arte
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XII Aniversário 
da Brinquedoteca

No dia 19 de junho, a Brinquedote-
ca completou 12 anos. Como não po-
deria deixar de ser, as crianças brinca-
ram muito com seus amiguinhos para 
comemorar uma das datas mais espe-
ciais para elas aqui no Clube.

Larissa, Tatiana, Betina e Leandro Figueira de Oliveira Ana Cristina, júlia e Leonardo Taves

Gisele, Davi e Samuel Dutra

josé Antônio, Elisa e joão Pedro Ribeiro

Liz e Luiza Neri com Cinthia e Eduardo Ferreira

Maria Cristina e Sofia Prioli Gomes

Adriana, Alicia e Sofia Teixeira
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Panorama

Atleta do Clube se destaca na Copa 
Chocolover Paineiras 50 anos de Tênis  

De 29 de maio a 6 de junho, o Clube 
realizou a Copa Chocolover Paineiras 50 
Anos de Tênis Profissional Feminino,  tor-
neio de âmbito internacional e válido pelo 
ranking mundial da Associação Feminina 
(WTA), com a  presença das principais 
tenistas do Brasil e de diversos países 
disputando o total de dez mil dólares em 
premiação. 

Além da importância da realização de 
um evento desta magnitude, principal-
mente, no ano em que o Clube completa 
seu cinquentenário, uma atleta paineiren-
se teve excelente participação. Ao lado de 
outras três tenistas paineirenses, Giova-
na Patitucci, 15, disputou o qualificatório 

que reuniu 32 postulantes à chave prin-
cipal do torneio. Giovana, porém, conse-
guiu um feito incrível avançando para a 
chave principal do torneio.

A atleta jogou bem os dois jogos do 
quali, vencendo na final, sua companhei-
ra de Clube e de treinamentos, Giovana 
Ramos. “Tive que me superar muito para 
conseguir entrar na chave principal. A 
partir daí, peguei mais confiança”, dis-
se. Já na outra fase do torneio, Giovana 
enfrentou Natalia Cheng, cabeça 6. Fez 
um bom jogo, mas acabou perdendo da 
oponente 5 anos mais velha. “O que mais 
valeu a pena foi a experiência que tive. Vi-
nha treinando forte e me esforçando, tive 
que me adaptar à bola mais pesada, mas 
meu desempenho foi além das expectati-
vas. Foi muito bom”, comemora.

E Giovana espera não parar por aí. 
Em julho, terá outra etapa deste torneio e 
ela terá a oportunidade de melhorar ain-
da mais seu resultado. “Não conseguiria 
sem ajuda de ninguém. É muito impor-
tante confiar em si mesma e também po-
der confiar nas pessoas”, completou.

Parabéns a todas as atletas do Clube 
que tiveram a oportunidade de participar 
de um evento de dimensão internacional, 
tanto no qualificatório como na chave 
principal.

Samantha Rego

Giovana Patitucci Flávia Ribeiro Natalie Silveira

Ana Helena de Moraes Pinto

Nathaly Kurata

Giovanna Ramos
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Festa Junina na Educação 
do Movimento 

No mês de junho, o Clube esteve repleto de Festas Juni-
nas. Um exemplo disso foi o Encerramento da Educação do 
Movimento, que aconteceu dia 18 de junho, no Ginásio Velho. 
Durante o evento, cerca de 130 crianças mostraram para seus 
pais, através de brincadeiras, o que aprenderam o ano inteiro.

O Ginásio Velho foi todo decorado com bandeirinhas e tudo 
que possa lembrar essa época fantástica que é a Festa Junina. 
Na plateia, os pais se divertiam e apreciavam a festa, enquanto 
as crianças brincavam e se divertiam com seus amiguinhos.

Fernanda Gabrielli, Pr. Leila e Gabriela 
Steagall

A turminha se divertiu muito durante a festa

Larissa Hirt, Fernanda Gabrielli, Victória Almeida, 
Isabela Matos e Sofia Alcântara Sophia Garcia, Pr. júlio e 

Mila Garcia

Ingresso de convidados
A partir de 1º agosto
A taxa será de R$ 10,00 (dez reais), por 

convidado a partir de 6 anos.Esse valor não 
será descontado em consumo de Restaurante, 
Pizzaria, Piano Bar ou outro serviço. Trata-
se apenas de taxa paga para ingressar nas 
dependências do Clube. Taxa isenta para 
menores de 5 anos. 

A partir das 20 horas, se for acesso exclusivo 
para Piano Bar, Pizzaria ou Restaurante 
Social, não haverá a cobrança, porém, deverá 
ser feito o registro na Portaria Social e sob 
responsabilidade de um Associado maior de 18 
anos.  

Para o Piano Bar, haverá a cobrança de  
R$ 15,00 (quinze reais) por pessoa, a título 
de Couvert Artístico, que deverá ser cobrado 
no fechamento da conta.
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Panorama

Boteco da Torcida 
do Paineiras

No dia 20 de junho, foi realizado o Bo-
teco da Torcida do Paineiras, criado para 
que os paineirenses pudessem aprovei-
tar juntos os jogos da Seleção Brasileira. 
Nesse dia, os associados e seus convi-
dados puderam começar a tarde sabore-
ando a deliciosa comida do novo Buffet 
Rofer.

Por volta das 14h, em meio às cerve-
jinhas e os saborosos petiscos, o Show 
do Grupo Demônios da Garoa animou e 
levantou a galera para o início do jogo.

Às 15h30, os três telões chama-
ram a atenção de todos que só queriam 
nesse momento assistir ao jogo. Assim 
que o juiz apitou o começo da partida, 
a alegria contagiou de vez os presen-
tes. Muitos paineirenses concentrados 
prestavam atenção em cada lance, en-
quanto outros só queriam saber de fa-
zer barulho com as vuvuzelas e apitos, 
que, em um certo momento, dominou o 
ambiente. 

Foram 90 minutos de muita emoção. 
Em cada jogada, os torcedores se anima-
vam mais e explodiam de alegria a cada 
gol brasileiro. Depois dos 3x1 contra a 
Costa do Marfim, todos puderam apro-
veitar o finalzinho da tarde dançando ao 
som da percussão da Rateria da Poli, re-
gada com muita cerveja.

O Paineiras no clima da Copa

O show do Demônios da Garoa

A força da torcida brasileira no PaineirasInspiração no look para torcer pelo Hexa
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As famílias reunidas na torcida pelo Brasil

A torcida Paineirense vestiu verde e amarelo

jacy Abs Musa, Dra. Maria josé e Dr. josé Miguel Spina com Ana Emília Almeida Prado
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Esportes

Enquanto a seleção 
brasileira tenta o seu 
hexacampeonato nos 
campos da África do Sul, 
os sócios paineirenses, 
amantes do futebol, se 
inspiram na técnica de 
Kaká, na habilidade de 
Robinho, no oportunismo 
de Luís Fabiano e na raça 
de Lúcio para também 
buscar conquistas nos 
gramados

50 anos de bola na rede
31 atletas entre 70 possíveis, que 
foram selecionados pela comissão 
técnica. 

Até o momento, as partidas 
foram muito disputadas e o des-
taque foi o jogo contra o Clube 
Sírio, que o Paineiras goleou por 
6 a 2. Esta mesma equipe painei-
rense disputa, também, o Campe-
onato Integração do Clube Ipê, 
onde tenta o bicampeonato. 

Na categoria super master, 40 
a 49 anos, a equipe paineirense 
está em segundo lugar, com um 
ponto de diferença do time do 
São Paulo, que possui um jogo a 
mais. O elenco é composto por 
30 atletas, que foram selecionados 
entre 93 possíveis, por uma co-
missão de seis sócios, como Ale-
xandre Guerra, o Xexéu.

Segundo ele, apesar do forte 
do Clube ser o esporte aquático 
e não o futebol, a modalidade co-
meça a aparecer mais. “Tem sido 
uma grata surpresa e o Paineiras 
está tendo um bom desempenho”, 
diz Xexéu, que também joga.

espírIto de eqUIpe
A principal filosofia do time é 

o espírito de equipe e respeito ao 
indivíduo. “É o que temos visto, 
um respeito e integração entre os 
atletas. Não existe titular e nem 
reserva, todos os jogadores estão 
nivelados. A cada jogo são con-
vocados 15 jogadores, mas os que 
ficam de fora comparecem aos jo-
gos para torcer”, destaca. 

E esta união tem surtido efeito, 
mesmo competindo com clubes 

fortes e tradicionais no futebol, 
como é o caso de Corinthians e 
São Paulo, que, inclusive, contam 
com ex-jogadores. “O feito do 
time paineirense até o momento é 
acentuado pelo fato de contar só 
com sócios em seu elenco”, diz. 
Além disso, o Paineiras tem o ar-
tilheiro da competição, Alexandre 
da Costa Strutz, com 8 gols em 4 
jogos. O goleador da equipe mora 
em Rio Claro e vem para São Pau-
lo só para participar dos jogos.

O Clube está invicto até o mo-
mento e tem feitos jogos muito 
bons, aplicando goleadas na Hel-
vetia e Paulistano. A partida mais 
disputada foi contra o Banespa. O 
time paineirense jogando na casa 
do adversário saiu perdendo por 
2 a 0, mas conseguiu virar já nos 
acréscimos do juiz. 

Leia a descrição do gol salvador 
em uma das resenhas feitas pelo só-
cio e jogador Bruno Primati e que 
circulam entre os atletas paineiren-
ses após as partidas. “Aos 40 min., 
em mais um lance de velocidade, 

Às vésperas de começar a Su-
per Copa de Futebol no Painei-
ras, que, neste ano, traz o nome 
de 50 anos de Bola na Rede, em 
homenagem ao cinquentenário 
do Clube, dois times paineiren-
ses, super master e sênior, vêm se 
destacando na Copa Paulistana 
de Futebol.

Esta competição, que reúne os 
principais clubes de São Paulo, é 
dividida em quatro fases e tem 
previsão de término para o início 
do mês de novembro. As partidas 
são de 40 minutos e contam com 
árbitros de federação.

Na categoria Sênior, 50 anos 
+, a equipe paineirense está em 
3º lugar. O técnico e goleador do 
time é Plínio Fontana, que é o ar-
tilheiro da categoria com 7 gols, 
seguido do também paineiren-
se Jose Fernando Leite Da Silva, 
com 4. O elenco é composto por 
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Escalação dos 
craques
• Sênior (50 anos + ): Álvaro; 

Antonio Luis; Ariovaldo; 
Armando José; Carlos Alberto; 
Carlos Eduardo; Cosmo; 
Domingos; Dulmar; Edson 
Augusto; Gilberto; Heber; 
Jorge; José Arnaldo; José 
Fernando; José Roberto; Luis 
Augusto; Luiz Antonio; Luiz 
Aurélio;  Luiz Carlos; Luiz 
Hildebrando; Milton Izzo; 
Milton Passos; Nelson; Paulo 
Áviro; Paulo Prastcher ; Plínio; 
Ricardo; Sérgio Calil; Sérgio 
Salgado Ferreira e Wilson.

• Time Super Master (40 
a 49 anos): Alexandre; 
Ângelo; Bonetti; Pagano; 
Tadeu; Giovanni; Glauco; Ze 
Duarte; Calil; Marcelo Duraes; 
Oricchio; Marcelinho; Menna; 
Marcelão; Marcão; Maurício; 
Dallevo; Noriega; Bianchi; 
Reppa; Rogerinho; Almeida; 
Paulão; Theo; Dario Reis; 
Bruno e Xexéu.

o Paineiras não perdoou. Numa 
roubada de bola na intermediária 
esquerda de sua defesa, o Roma-
rinho dominou a bola e meteu 
na ponta esquerda para o Pagano, 
em velocidade e no mano a mano 
com o zagueiro. Ele dominou a 
bola e partiu para cima, driblou 
o zagueiro e, quando o outro za-
gueiro que marcava o Alexandre 
veio na cobertura, deu um tapa 
sutil na bola e deixou o Alexan-
dre na cara do gol. Este, sem 

 dificuldades, tocou na  saída do 
goleiro, no canto esquerdo, e saiu 
para a festa.”

Na sequência da Copa Paulis-
tana, dois jogos vão mexer com 
o Clube Paineiras. No dia 10 de 
agosto, às 20h30, a equipe pai-
neirense da categoria Super Mas-
ter enfrenta, em casa, o time do 
São Paulo. No dia 24 de agosto, 
às 21h, recebe o time do Corin-
thians. Compareça e torça para o 
nosso time.

sUper copa de fUteBol no 
paIneIras

E jogos emocionantes é o que 
se espera na Super Copa de Fute-
bol no Paineiras, criada por ini-
ciativa do associado Rogério Max 
da Silva “Reppa” e que chega a 
sua sexta edição na 1ª semana 
de agosto. Reunindo aproxima-
damente 200 jogadores acima de 
30 anos, o evento recebe este ano 
o título de ‘50 anos de Bola na 
Rede’ devido às comemorações 
do cinquentenário do Clube e de-
verá ter a participação de um Clu-
be co-irmão.

Time Super Master

Time Sênior
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No final do mês de maio, 27 
atletas do Nado Sincronizado 
participaram do Campeonato 
Sul/Sudeste da modalidade, rea-
lizado nas piscinas do complexo 
esportivo da Unisul (Universi-
dade do Sul de Santa Catarina), 
em Florianópolis/SC.

Campeonato Sul/Sudeste de Nado Sincronizado
Participaram do evento atle-

tas de clubes de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraná e Minas Ge-
rais, que puderam exibir suas 
belas coreografias e mostrar que 
nosso país está cheio de talen-
tos.

As atletas paineirenses sagra-
ram-se campeãs em todas as pro-
vas de equipe. O infantil “b” na-
dou com o tema do Cirque Du 
Soleil “O”, com as atletas: Isabela 
Sampaio, Isabela Rigby, Fernanda 

Esportes

Pieri, Aline Gonçalves, Victoria 
Mussa, Monique Ruptisch, Anna 
Luiza Paulino e Vitoria Casale.
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Campeonato Sul/Sudeste de Nado Sincronizado
Já nossa equipe juvenil nadou 

com um tema indígena, e as duas 
equipes do Clube na categoria, 
conquistaram medalhas, fican-
do em primeiro e terceiro lugar, 
enquanto o Flamengo foi vice-
campeão. Sob o tema “Blue Man 
Group”, nossa equipe Júnior foi 
um sucesso absoluto. As meni-
nas arrasaram ao se apresentarem 
com maiô e maquiagem azuis 
e a camiseta escrita “Blue Girls 
Group”.

O destaque, também, deste 
campeonato foi a atleta sênior 
Isabela Gryzyb, que nadou a 
prova de solo ao som do pianis-
ta cubano Lecuona. A atleta co-
moveu a plateia, recebendo mui-
tos aplausos na premiação e logo 
depois ainda deu uma entrevista 
para o jornal local.

 Parabéns a todas as atletas 
pelo sucesso e ótimo resultado. 
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Turma de 
Handebol

Há cerca de um ano e meio, aten-
dendo solicitação de associadas, foi 
criada uma turma de handebol no Clu-
be Paineiras. Com média de idade de 
40 anos, as alunas têm contato duran-
te as aulas com os fundamentos bási-
cos da modalidade, além de trabalha-
rem o condicionamento físico.

Segundo o professor, José Ro-
berto Nascimento, as participantes 
das aulas, que são mães e trabalham, 
aproveitam bastantes as atividades e 
apresentam um condicionamento fí-

Voleibol Master  
faz jogos 
amistosos

A equipe de Voleibol Master femi-
nino do Paineiras após o último amis-
toso no dia 24 de junho. 

A equipe comemorou o encerra-
mento do semestre no Restaurante 
Social. Em agosto o time feminino re-
toma a preparação para novas dispu-
tas.

Esporte

Concentração a cada jogadaA turma de Handebol Feminino

Clínica e Laboratório Pró-Sono

Prof. Dr. Ricardo Castro Barbosa
Especializada em distúrbios do sono

São Paulo/SP - Moema - Tel.: 11 5051-0092 / 5051-1437 
Fax: 11 5051-0028 - www.pro-sono.com.br

Ronco Apnéia do sono

Ronco - Apnéia do Sono - Bruxismo
Tratamento não invasivo por meio de aparelhos intra-orais

sico excelente, o que contribui para 
manter a saúde e encarar o dia a dia 
agitado. Ele destaca, ainda, que todo 
o treinamento, que tem caráter recrea-
tivo, é planejado junto ao SAT – Setor 
de Aperfeiçoamento Técnico – da área 
de esportes do Clube.

Os treinos são realizados de terças 
e quintas, das 8h às 9h da manhã. Além 
de um horário adicional de sexta-feira, 
das 8h30 às 10h. Para aquelas que se 
interessarem em participar das aulas 
de handebol, a inscrição deve ser feita 
na CAT até o dia 30 de outubro.

Confraternização do Voleibol
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XV Torneio Aberto Brasil Masters de Natação
Nos dias 5 e 6 de junho, o XV Torneio Aberto Brasil Masters de Natação reuniu 
380 atletas, entre masters e pré-masters, na Sociedade Recreativa e de Esportes de 
Ribeirão Preto - Recra, no interior de São Paulo.

No evento, as Equipes Masters foram divididas em Equipes Pequenas, Médias e 
Grandes. Já para a categoria Pré-Master não houve tal divisão. A equipe Master do 
Clube Paineiras participou das Equipes Médias e sagrou-se Campeã.

RESULTADO:

Equipe Master – 1º lugar Clube Paineiras do Morumby com 1.170,50 pontos.
Equipe Pré-Master – 2º lugar Clube Paineiras do Morumby com 52,00 pontos (01 
atleta Lucas Naves Brigido).
Pontuação Geral – 1º LUGAR TROFÉU EFICIÊNCIA.

ATLETAS DESTAQUES

José Orlando Loro, categoria 60+ - estabeleceu novo recorde Sul Americano e Bra-
sileiro na prova de 100 metros nado costas com o tempo de 1.13.58. Este recorde 
era de 10 de março de 2002.
Maria Stella D’Almeida, categoria 40+ - igualou o recorde Sul Americano e Brasilei-
ro na prova de 50 metros nado borboleta com o tempo 32.57 de 06 de setembro de 
1998.

Parabéns a todos os atletas pelos ótimos resultados.
Veja mais detalhes no www.clubepaineiras.com.br

Equipe Pré Master-2º lugar

Equipe Master – 1º lugar e Troféu Eficiência

Destaques

Taça Brasil Adulto 
Feminino de Pólo 
Aquático 
Nossas meninas conquistaram a medalha de 
bronze da Taça Brasil de Pólo Aquático ao 
derrotar o Botafogo por 8 a 4, durante a Taça 
Brasil Adulto Feminino de Pólo Aquático, 
realizada no Rio de Janeiro em junho.

O Paineiras rapidamente abriu dois gols no 
marcador, mas o Botafogo equilibrou o jogo 
no primeiro quarto e diminuiu a diferença. 
No início do segundo quarto, o Alvinegro 
carioca empatou a partida, o que despertou 
o Paineiras, que voltou a liderar o placar 
por dois gols. O terceiro período terminou 
zerado, mas no início do quarto final, o Pai-
neiras fez mais um, com sua capitã Viviane 
Fillellini, e garantiu a vitória. Bronze na Taça Brasil Feminina adulta
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Paineiras volta a ser 
Campeão na ACESC 
2010 de Squash
O Clube Paineiras voltou ao topo do 
Squash ao conquistar o 5º Torneio 
ACESC de Squash, vencendo na final 
a forte equipe do Pinheiros por 3x2. 
As finais foram disputadas no Clube 
Athlético São Paulo – SPAC, na noite de 
17 de junho.
Veja as parciais jogo a jogo:
Categoria A: Jema 1x3 Walter Meyer 
(10/12, 11/4, 8/11 e 9/11)
Categoria C: Marcelo Pereira 1x3 
Marcelo Cersósimo (4/11, 8/11, 12/10 
e 9/11)

Destaques

Categoria B: Jürgen 3x1 Milton Mitidieri 
(11/8, 5/11, 11/1 e 11/8)
Categoria D: Luiz Otávio 3x1 Wolfgang 
(6/11, 11/6, 11/7 e 12/10)
Categoria B: Luiz Felipe 3x2 Carlão 
(8/11, 11/9, 7/11, 12/10 e 11/7)
Além dos jogadores acima, parabéns 
aos demais que ajudaram a construir 
esta importante vitória: Vitor Silva, Ro-
drigo Maynard, Eduardo Massad, Edu-
ardo Kamigauti, Pedro Riviere, Rodrigo 
Guimarães, Hamilton Richter, Daltro 
Morandini,  Mário Antônio e Carlos 
Roberto Gaeta.

Todos que participaram do 5º Torneio ACESC 
de Squash

Mais uma vitória do Paineiras

Torneio de Squash de Inverno 2010
 Encerrado no dia 30 de maio, o melhor 
Torneio de Inverno por Equipes que o 
Squash já organizou. Além do caráter 
beneficente, pois todos os participantes 
arrecadaram uma grande quantidade de 
agasalhos que foram encaminhados ao 
DASP para suas ações sociais, o tor-
neio contou com um clima competitivo, 
saudável e de companheirismo entre os 
mais de 50 participantes.

Na final, a Equipe 14 comandada por 
Luiz Otávio / Carlos Góes / Mario Anto-
nio / Marcelo Steffen venceu por 2x1 a 
Equipe 8, formada por Jema / Eduar-
do Kamigauti / Paulo Richter e Artur 
Davila.

Parabéns a todos pela iniciativa em 
especial aos associados: Fernando 
Beck, Luiz Felipe, Paulo Rocha, Daltro 
Morandini, Fernando Mello, Helio 
Silva, Flávio Bevilacqua, Vitor Silva, 
Andre Palmier, Sergio Carvalho, Mario 

Os participantes do Torneio

Rui Pastor Homenageia os Campeões Carlos 
Góes, Mário Antônio e Luiz Otávio

Os Vice-campeões jema, Paulo Richter e 
Eduardo Kamigauti com Rui Pastor (ao centro)

Antonio, Marcelo Pereira, Carlos Góes, 
Eduardo Kamigauti, Paulo Jimenez, Luiz 
Renato Jimenez, Fernando Augusto, 
Artur Dieguez, Carlos Gaeta, Paulo 
Richter, Leandro Batagiotti, Rodrigo 
Maynard, Dalmo Naville, Ivandro Van-
netti, Mauricio Steffen, Sven Harsch, 
Jan Freundt, Renan Silva, Andre Guerra, 
José Ricardo, Carlos Von Randow, 
Marcelo Diogo, Luiz Otavio Cunhalima, 
Marcelo D´Avila, Jose Americo e Artur 
D´Avila.
 
Ranking do Squash
1. Luis Felipe H. Martins Costa - 156
2. Jürgen Reller - 155
3. Fernando Beck - 155
4. Pedro Riviere - 148
5. Paulo Rocha - 147
6. Fernando Mello - 144
7. Daltro Morandini - 139
8. Vitor Ramos Silva - 139
9. Hélio Silva Jr - 138
10.  Mario Antonio - 136
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II Biathlon Paineiras
No dia 19 de junho, aconteceu na Piscina Olímpica e na Pista de Atletismo o II Biathlon, que contou ainda com palestras de 
Natação e Corrida. Parabéns aos atletas.

1º Maria Stella de D’Almeida
2º Paula Bevilacqua

1º Alex Hubbe
2º Charles Pereira
3º jorge Aun

1º Renato Pascal
2º Lucas Brigido

1º Carlos Pingarilho e Mariana Ignácio
2º Maria Stella e Rogério Augusto
3º Helena e Bruno Castro
4º Patrícia e Thiago Cabral

1º Karla Pereira e Renata Simi

Velocidade nas passadas Superando os limites

1º Helena Castro
2º janete Lopes Mendes
3º Marion Pasqual

1º Ivan Nazarenko
2º Fernando Cervone
3º Francisco Bahia 1º Wanderlei Pasqual

1º Rafael Ramos e Marcos Neto
2º Fábio Fraga e Ricardo Ayres

1º Alvaro e Marlene Teno
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Destaques

3ª Etapa do Circuito 
Paulista Master de 
Natação 
O Clube Paineiras conquistou a 3ª Etapa 
do Circuito Paulista Masters de Nata-
ção, realizada nas piscinas do Clube 
Pinheiros, no dia 20 de junho. Agora, 
ruma ao pentacampeonato, faltando 
duas etapas para acabar o Circuito. 
Conquistamos o 1º lugar com 1.730 
pontos, enquanto o 2º ficou com o Pi-
nheiros com 1.440 pontos e em 3º ficou 
a Fórmula Academia com 934 pontos.

Rafael Dias 1º lugar no 4x50 livre

Ricardo Reis 1º  no 4x50 livre e no 100 Medley

Ana Capellano 1º Lugar nos 4x50 livre

Karla Pereira 1º lugar 100 peito

Lucas Brigido 1º Lugar no 4x50 livre

Revezamento 240 Revezamento 280

Luciana Mesquita  1º lugar no 4x50 livre

Anete Guisard 1º lugar no Borboleta nos 200 
livre e no 4x50 livre

Marcelo Montoro 3º Lugar livre
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Destaques

Clínica de Pólo 
Aquático 
No dia 30 de maio, foi realizada uma 
Clínica de Pólo Aquático, com o atleta 
espanhol Daniel Cercols. Este atle-
ta foi trazido pelo Clube Paineiras do 
Morumby para reforçar nossa equipe 
adulta no Campeonato Brasileiro, que 
aconteceu de 3 a 6 de junho. Os atletas 
aproveitaram a oportunidade para ouvir 
um pouco de sua experiência pessoal e 
profissional.

Na clínica, tivemos a presença de 68 
atletas das categorias de base até adul-
ta. Também integraram esse grupo, 10 
atletas carentes convidados, que fazem 
parte do projeto da prefeitura “Oficina 
na Piscina”, que ensina Pólo Aquático 
para crianças carentes.

Atletas Paineirenses participam de duas 
difíceis provas no Litoral - SP 
No dia 15 de maio, o corredor Rogério Augusto da Silva participou do tradi-
cional Desafio Corpore Ilhabela 100Km – 10 anos de aventura. A equipe dos 
associados Rogério e Mariana Ignácio participaram do evento e concluíram a 
prova com 07:17:07, conquistando o 1º lugar geral, enquanto Rogério ganhou o 
troféu 40 +. 

Já no dia 29 de maio, o corredor participou da Maratona de Revezamento 

Maratona de 
Revezamento 
Bertioga - São 
Sebastião Maresias 
Foi realizada, no dia 29 de maio, a 8ª 
Maratona de Revezamento Bertioga – 
São Sebastião – Maresias. A largada 
aconteceu às 7h na Praça de Eventos, 
ao lado do Forte São João, na Praia 
da Enseada (Centro). Os 2.500 com-
petidores inscritos percorreram 75 
quilômetros pelas mais belas praias 
do Litoral Norte paulista. Nosso atleta 
Rogério Augusto percorreu a Maratona 
em 05:14:35, conquistando o 4º lugar 
na competição.

A equipe Campeã do Desafio Corpore Ilhabela 100 km

Rogerio Augusto conquistou o 4º lugar

Clínica sob a orientação de  Daniel Cercol na 
Piscina do Paineiras

Emerson Martins, Alexandre Miguel López, 
Eduardo Abla, o Atleta espanhol Daniel 
Cercol, Alejandro Sartori e Frank Diaz

Bertioga – São Sebas-
tião Maresias. A prova 
apresentou um novo 
conceito em corrida 
de revezamento, muito 
mais complicado, com 
um percurso que, além 
de sua beleza natural, 
leva o atleta ao prazer 
de competir apreciando 
a natureza. Nesta prova, 
o Trio Rogério Augusto 
da Silva (sócio), Paulo 
Junior Alves e Antonio 
Carlos Vieira de Souza 
conquistou o 4º lugar e 
o 12º geral.
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associados e que impacta direta
mente no dia a dia do Clube.  Nil
son é quem cuida para que tudo 
esteja em ordem e corra dentro do 
esperado. “Trabalho com a monta
gem e decoração de almoços, fes
tivais de danças, cursos culturais 
entre outros eventos”, explica. 

A manutenção, tanto do Cartea
do como do Playground, também 
está diretamente ligada ao seu 
serviço. “É nossa responsabilida
de manter essas áreas limpas para 
que os associados possam apro
veitar estes ambientes da melho
rar forma possível”, diz.

Segundo ele, também é sua 
função, ao lado de seus colegas 
de equipe, cuidar das instala
ções e estar atento a quaisquer 
eventua lidades ou problemas que 
surgirem. “A nossa função é zelar 
pelo Clube”, resume.

Dia-a-dia

“A nossa função é zelar pelo Clube”

À primeira vista, um trabalho 
que pode passar despercebido, 
mas que tem importância enorme 
para que os paineirenses desfru
tem o seu Clube de forma tranquila 
e confortável. Esta é a função do 
encarregado da zeladoria do De
partamento Sóciocultural, Nilson.

Nascido na cidade de Serta
nópolis, ao norte do Paraná, Nil
son alternou moradias em outras 
cidades até se fixar em São Pau
lo. Do Paraná, se mudou  para 
o Estado de Sergipe. Com 19 
anos, veio para São Paulo pela 
primeira vez para trabalhar na 
CocaCola. Aos 21, o paranaense 
de nascimento voltava à Sergi
pe. Nessas idas e vindas, Nilson 
conheceu sua esposa, com quem 
teve um casal de filhos. “Hoje, a 
menina tem 14 anos e o menino, 
10 anos”.

Em 2001, com 25 anos à épo
ca, retornava a São Paulo para uma 
vaga pela qual havia sido indicado. 
Assim, em outubro daquele ano, 
Nilson entrava no Clube Paineiras. 

Desde então, o encarregado 
vem desempenhando o seu traba
lho, de valor inestimável para os 

funcionário do mês 

Nilson destaca que, embora 
seja seu trabalho, cuidar de al
gumas áreas do Clube também é 
uma forma de retribuir pela opor
tunidade. Com segundo grau com
pleto, fez o curso de informática 
no Clube, por meio do RH, além 
de ter feito três anos e meio de 
curso de inglês. “Não posso dizer 
que sou bilíngue, mas já domino 
bem”, diz. 

Para ele, o Clube é uma esco
la profissional muito importante. 
“Aqui pude crescer profissional
mente e tive muitas oportunida
des”, afirma. Nilson salienta, ain
da, que o seu objetivo é manter 
sempre a qualidade e, se possível, 
inovar para fazer melhor ainda. 
“Procuro me empenhar cada dia 
mais para fazer o melhor. Esta é 
minha forma de agradecer ao Pai
neiras”, completa.

Responsável pela 
montagem e desmontagem 
dos eventos e cursos do 
Sócio-cultural, Nilson 
de Andrade Torquato é o 
encarregado da área.
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Nos dias 22 e 23 de ju-
nho, aconteceu o Brechó 
dos Funcionários. Uma 
parte das roupas que o 
DASP arrecadou através 
de doações feitas pelos 
associados do Clube, em 
bom estado, foram ven-
didas a preços simbóli-
cos – peças de R$ 0,50 

à R$ 5,00. A outra parte 
foi revertida para enti-
dades sociais junto com 
o dinheiro arrecadado 
com as vendas.  A Equi-
pe do DASP agradece a 
todos que contribuíram 
de alguma forma para a 
realização do nosso Bre-
chó.

Agradecemos a quem doou a máquina de lavar rou-
pas de 8 kg ao DASP, nesse 1º semestre. E, com satis-
fação, comunicamos que o beneficiado foi o funcio-
nário Edvaldo José Nunes, auxiliar de serviços gerais, 
do Clube Paineiras do Morumby. O Sr. Edvaldo foi se-
lecionado pelo Departamento de Recursos Humanos 
(RH), por meio de uma triagem feita pela assistente 
social Neuza Medeiros, na qual foram analisadas as 
seguintes condições: renda mensal e maior número de 
integrantes na família. Portanto, foi concluído que a 
doação atenderá melhor a este colaborador.

O DASP – Departamento de Assistência Social do Paineiras, junta-
mente com o Palácio do Governo e a Defesa Civil de São Paulo, está 
realizando a Campanha do Agasalho 2010. Solicitamos doações de: 
cobertores, blusas, calças, entre outros. Há uma caixa de arrecadação 
na Portaria Social do Clube com o logotipo da campanha. Deposite 
lá sua contribuição. A equipe do DASP, conta com a colaboração de 

cada um em especial. 
Afinal, cada doação, é 
sempre única e valiosa. 
E ajudar ao próximo, 
além de ser gratificante, 
nunca é demais. 

Campanha do Agasalho 2010

Brechó dos funcionários

doação da máquina de lavar

DASP

Doações do Squash serão revertidas para a 
Campanha do Agasalho da Defesa Civil do 
Estado de São PauloSuzana Lee, Lívia Susemihl, Zuleide Costa e Ana Lara Tomé

Edvaldo Nunes e Lívia Susemihl

Brechó do Dasp
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A festa aconteceu nos dias 12 
e 13 de junho e contou com atra-
ções mais que especiais e delicio-
sas comidas

Nosso Arraiá se firmou de 
vez no cenário paulistano como 
a melhor festa junina da cidade. 
Como de costume, esse que é 
um dos mais tradicionais even-
tos do Paineiras foi um sucesso 
de público.

o melhor arraiá de são Paulo
Sócio-Cultural

Foram dois dias de muita festa 
e diversão para todos os paineiren-
ses e seus convidados que dança-
ram ao som de músicas caipiras ou 
de raiz, country e forró durante as 
apresentações de Ciranda Violeira, 
Orquestra Sanfônica, Banda Red 
Fox, Grupo Sioux, Jonathan Félix 
& Thiago, Banda Flor de Amora, 
Cláudio Lacerda, Nêuber e Ale-
xandre e Roberta Miranda.

A festa contou com mais de 
30 barracas, entre doces e salga-
dos e muitas brincadeiras, en-
tre elas: pescaria, tiro d’água e 
argolas. Entre as comidas típi-
cas tivemos milho verde, vinho 
quente e pipoca. Já as barracas 
de comida japonesa e árabe mais 
uma vez foram um destaque e 
deram um toque todo especial 
ao evento. 
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A família Ribeiro josé Antônio, Elisa, 
Renato e joão Pedro

A nova geração curtindo a tradição A turma do jazz Paineiras

Ana Elizabeth e Ana Carolina Moraes

Andrea,Valentina e Fábio Almanza com 
Marcelo, Pedro, Laura, Cláudia,Maria 

Helena e Maria Vida

Ana Emília Almeida Prado e jacy Musa

Anselmo Raffaelli e Ione Muratorio com 
Anselmo e Rosana Raffaelli (em pé)

Ana Luiza Villa Nova e Luiz Bessa

Antônia Bevilaqua, Reanata Aquino, 
Gabriel Posi e Mariana Giusa

Zeca e Adriana Soares de Mello

Camila Pragioni, Bruna Santos e Ana 
Guiliana

Bruno Mingardo, Diogo Mazza e 
Leandro Pileggi

Carlos e Ana Paula Felizzola com Paulo e 
Maria Helena Lima

Felipe Aldiguieri, Sofia Sardo e Clara Adão

Celso, Francisco, Ana Lúcia e Maria Eduarda 
Antunes com Cecília e Catarina Marshall
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Sócio-Cultural

Pablo Giorgi, Susana Liberman com 
Carolina, Ana Paula e Lucas Giorgi

Daniela Meira e André Batlouni Diana e Carin Saad com Luiz e Elide Luccas 
e Otávio e Maria Cecília Almeida

Dra. Maria josé e Dr. josé Miguel Spina

Fernando Bocco, Stefano Braga, Rafael 
Niemeyer e Gabriel Aguiar

Fábio Piatti, Carlo Mazzaferro, Pedro Vocci 
e Michael Bastos

Flávia Iglesias e Eduardo Pelegrinelli

Fernanda Fabro e Carolina Bortoletti

Gabriel e Beatriz Garofalo

Gabriela de Almeida e Rodrigo Barata

Gisele, Felipe e Luis Fernando Teixeira

Gabriela Monteiro com Paloma, Bruna e 
juliana Gordon

Luiza Borba com Sérgio e 
Carolina Stauffenegger

Giovana Pazzini, Carolina Carvalho e 
Betina Vevtori

O Show da Roberta Miranda
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josé Carlos, Itala e Mariana Ignácio juliana e Lara Oliveira Luis Carlos, Renata e Luana Eid

júpiter Pedraza, Deth, Alvaro e Verônica 
Marques

Lucas Gomez, Bruno Freitas, Alexandre 
Azevedo e Vinicius Prézia

Letícia Correa e Caio Pacheco

Lucilia Menezes com Crhistienne e 
josé Alencar

Lilian e Maria júlia Sá com Ricardo e 
Andrea Amorim

Luis Fernando, Pedro e Eliana Giannini

Luiza Adas, Stella Bassetto, Marcela 
Picarelli, Carla Pereira e Isadora Soleiro

Mauricio Antun, Samantha Rego, Bruna 
Nob, Thais Hucke e Giovanna Ramos

joão e Laura Contart

Pedro e Eduardo Moraes

Marcos Vinicius, Pedro Lukini, Pedro 
Moro,Tomas Pierini, Marcos Reis,Thomas Froes

Pietra Servolo, Giovanna Kencis e 
Serena Canjani
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Sócio-Cultural

Ranieri e Rosana Andrade Ronaldo e Ivone Salies Sálvio, juliana e Eliana Spinola

Sérgio e Márcia Robattino com 
Mônica Kalili

Tatiana Braga, Luísa Souza e 
Alexandre Lyra

Simone, júlia e Alexandre Barbosa

Tatiana Graziano, Mariana Tourelo e 
Bruna Machado

Tathiana, Ana Gabriela, Felipe Louton e 
Fernanda Ramos

Tereza Bucci, Regina Amorin e Ana 
Carolina Almeida Prado

Valéria e Marcelo Salgado

Ana Emília Almeida Prado, Moyses Gross e 
esposa com Sileni Rolla

Thelma e Oswaldo Graziano

As alunas de jazz Infantil do Paineiras

Wanda Buechem e Iva Melo

Ivana, Camille e Dunia Curi 
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As inscrições acontecem de 02 a 
05 de agosto no estande de vendas 
da CAT

Neste ano o Bazar da Primavera 
será realizado nos dias 25 e 26 de se-
tembro, no Salão Nobre e Saguão So-
cial, no sábado das 10h às 19h e no 
domingo das 10h às 18h.

Venha participar do evento 
como expositor, inscrevendo–se 
entre os dias 02 a 05 de agosto, 

Bazar da Primavera

Sócio-Cultural

no estande de venda da CAT. Para 
maior conforto, as inscrições serão 
realizadas em dias e horários mar-
cados, agendados através da distri-
buição de senhas que serão distri-
buídas a partir das 9h do dia 31 de 
julho, no estande de vendas.

Mais informações na Central 
de Atendimento tel.: 3779.2010 ou 
no www.clubepaineiras.com.br.

Almoço do 
Dia dos Pais

No dia 8 de agosto, domingo, 
acontece no Salão Nobre e no Saguão 
Social, o já tradicional almoço em 
comemoração ao Dia dos Pais. Venha 
homenagear seu pai e saborear o 
cardápio especial preparado pelo Res-
taurante Rofer. Lembre-se que nesse 
dia o Restaurante, também, atenderá 
com reservas, porém é necessário ir 
pessoalmente e pagar antecipadamen-
te a taxa de R$ 50,00 (independente 
do número de pessoas na reserva) que 
será abatida no fechamento da conta.

O valor é de R$ 39,90 para adultos 
e R$ 25,00 para crianças de 06 e 10 
anos. Crianças de até 05 anos são 
isentas.

Para mais informações entre em 
contato pelos telefones 3779-2120 / 
3779-2121

Cardápio Especial:
Filet Mignon à Wellington; Salmão à 
Mediterrâneo; Paleta de Cordeiro à 
Caçarola (No Forno à Lenha); Frango 
Coq ao Vin; Peito de frango ao Molho 
de Ervas Finas; Camarão à Paulista; 
Raviolli de Queijo ao Molho Funghi 
Secchi; Ilha de Massas e Risotos (Fei-
tos na Hora); Sushi; Calzones e Pizzas

20 Tipos de Saladas (Variadas); 20 
tipos de Sobremesas

Prestigie	nossos	talentos	que		
se	apresentarão	no	Piano	bar,	
dia	3	de	julho,	a	partir	das	20h,	

numa	descontraida	
confraternização.

Alessandra	Iungano

Tânia	Vasconcelos

Renata	Abadessa

Fábio	Arruda

Claude	Tillier

Clerio	
Santana

Kaiser	Abadessa
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Lista de intenções

Cursos de Férias

Curso de Canto e Técnica Vocal
As aulas têm como objetivo 
oferecer ao aluno, a possibilidade 
de se “musicalizar” e ter uma real 
vivencia com a sua voz e a música.

Dia: 4ªs feiras
Horários: 16h30 às 17h30 / 17h30 às 
18h30 / 18h30 às 19h30
Valor:
Individual R$ 72,00
Dois alunos R$ 50,00 por aluno
Três alunos R$ 44,00 por aluno
Faixa Etária: Associados nascidos em 
1994, ou anos anteriores.

Curso de Maquiagem
Dicas de maquiagem para todas as 
ocasiões para que você possa adquirir 

mais conhecimentos e sinta assim, a 
confiança de se maquiar corretamente
Dia 14/08
Das 10h às 12h
No Espaço Cultural
com Eliana Yazbek
Maquiagem da estação; 
Maquiagem do dia a dia; 
Maquiagem mais elaborada;
Maquiagem Teen
Garanta já a sua vaga.
Inscrições em lista na Central de 
Atendimento.

Yoga *  
Profª Simone
Período do curso: de 28/06 à 22/07
2ªs e 4ªs das 8h às 9h / 9h às 10h / 
10h às 11h
3ªs e 5ªs das 18h às 19h / 19h às 
20h / 20h às 21h / 21h às 22h
R$ 110,00 por aluno / pago direto 

ao professor
Associados nascidos em 1997 ou anos 
anteriores
Profº Sérgio
Período do curso: 28/06 à 14/07
Dias e Horários:
2ªs e 4ªs das 18h às 19h / 19h às 20h
Valor: R$ 100,00
Associados nascidos em 1997 ou anos 
anteriores

Recebendo os amigos no inverno *
Dia 03 de julho
Escolhendo um tema; Como se organizar 

para receber; Como decorar a mesa; 
Dicas de comidinhas práticas; Dobra de 
guardanapo para decorar (leve para casa). 
Curso gratuito
Horário: das 9h às 12h
Local: Espaço Cultural

Decorando a mesa para os Pais *
Dia 31 de julho
O que é criatividade; 
Princípios e técnicas de 
montagem; Hamonização 
e estética; A importância 
dos detalhes;  Finalização 
com uma dobradura 
de guardanapo. Curso 
gratuito
Horário: das 9h às 12h
Local: Espaço Cultural
Os cursos de decoração de mesas são 
gratuitos, mas é obrigatória inscrição em 
lista de intenção na CAT. Vagas limitadas. 

Consciência Corporal
O curso de Consciência 
Corporal visa alívio de 
dores corporais, melhora a 
postura, a musculatura e a 
flexibilidade.
Dias e horários:
2ªs e 4ªs – 10h / 11h /14h /15h
6ªs – 10h às 11h30
*Mais informações e inscrições  na Central de 
Atendimento (CAT) - 3779-2010

Sócio-Cultural

Exposição “Álvaro 
Buendia”
De 03 a 08 de agosto, recebe
mos no Saguão Social, a exposi
ção de “Álvaro Buendia”.
Esse expositor que começou expon-
do suas obras na Feira de Arte da 
Praça da Repú-
blica entre 1990 e 
1995, atualmente 
desenvolve seu 
trabalho artísti-
co para públicos 
mais específicos. 
Ele já expões suas 
obras em toda São Paulo e até na I 
Maratona Paulista de Artes - Aca-
demia Internacional de Belas Artes 
Hércules Florence.

XI Concurso de 
MPB Vocal ACESC
Inscrições prorrogadas até 15 de julho. A 
seleção dos representantes do Paineiras 
foi alterada para dia 05 de agosto, no Cine-
teatro, às 20h30.  Serão selecionados 2 
homens e 2 mulheres para representar o 
Paineiras no Concurso. Informações no 
Sócio-cultural.
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agenda sócio-cultural e esPortiva de julho

01, 08, 15, 22 e 29 Noite do Videokê. Piano Bar – 20h

01 Campeonato Brasileiro Sub 19 Feminino de Pólo Aquático. Piscina Olímpica - 20h45

02 Campeonato Brasileiro Sub 19 Feminino de Pólo Aquático. Piscina Olímpica - 20h

03 Campeonato Brasileiro Sub 19 Feminino de Pólo Aquático. Piscina Olímpica - 18h30

04 Final do Campeonato Brasileiro Sub 19 Feminino de Pólo Aquático. Piscina Olímpica - 10h

Até dia 15
“Maratona Cultural ACESC”. Inscrições para a seleção dos representantes do Paineiras no XI Concurso de MPB 
Vocal. Sócio-cultural – das 09h às 19h

03
Sábado Musical – com a participação dos associados: Claude Tillier, Fábio Arruda,  Alessandra Iungano, Tânia 
Vasconcelos, Renata Carvalho, Kaiser e Clério Sant’Anna e Banda – encerramento do semestre, das 21h às 23h. 
Piano Bar (o espaço abre às 20h)

06, 13, 20 e 27 Hora do Conto. Brinquedoteca – 16h

07 Encerramento das aulas do Curso de Tapeçaria 

12 58º Paineiras Camp - "50 anos Paineiras". Salão Nobre – 07h às 18h

17 Teatro Infantil “Tampinha Tira os óculos”. Cine-teatro – 11h  

17 e 25 Circuito de Brincadeiras. Brinquedoteca – 10h e 15h

31 Teatro Infantil “As incríveis histórias de Mariazinha e seu amigo Sol”. Cine-teatro – 11h  

31
“Bazar da Primavera”. Distribuição das senhas para agendamento das inscrições. Estande de Vendas – A partir 
das 09h

agenda sócio-cultural e esPortiva de agosto

01 Início das vendas de ingressos para o Aniversário de 50 anos do Paineiras. Estande de Vendas.

02 Início das aulas do 2º semestre da área formativa

Até dia 10 Inscrições para o Torneio de Tranca. Central de atendimento

05, 12, 19 e 26 Noite do Videokê. Piano Bar – 20h

02 Inicio das aulas do 2º Semestre

De 02 a 06 “Bazar da Primavera”. Inscrições conforme agendamento – das 09h às 17h50

De 02 a 07 “Maratona Cultural ACESC”. Inscrições para XIV Salão Interclubes de Artes Plásticas. Sócio-cultural. das 09h às 19h 

De 03 a 08 Exposição Álvaro Buendia. Saguão Social – das 10h às 22h

03 e 10 Hora do Conto. Brinquedoteca – 16h

05
“Maratona Cultural ACESC”. Seleção dos representantes do Paineiras no XI Concurso de MPB Vocal. Cine-teatro – 
20h30

06 Sexta Dançante – Banda Fênix & Dj Dalvo Pascolato – das 20h30 às 2h 

07

Circuito de Brincadeiras. Brinquedoteca – 10h e 15h
Sábado Musical – As Melhores de Chico. Piano Bar – das 21h30 às 02h
Clinica Pais e Filhos de Tênis “50 anos Paineiras”. Quadra 01 – 11h
Torneio Pais e Filhos de Tênis “50 anos Paineiras”. Quadras 1, 2, 3 e 4 – a partir das 13h

11
Reinicio dos testes para o 2º semestre da área formativa ( Natação todos os níveis) e a partir do 2º nível Judô, Karatê, 
Tênis e Ginástica Olímpica)

13 Sexta Dançante – Grupo Feeling’s e Dj Dalvo Pascolato – das 20h30 às 02h

14 Sábado Musical – Grupo Bossa Six & Clerio Santanna. Piano Bar – 21h
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Infantil

Teatro Infantil “Tampinha Tira os Óculos” 

Acontece dia 17 de julho, 11h, no Cineteatro

Os palhaços Chicabom e Tan-
gerina contam a história de 
Tampinha, uma menina que 
se acha feia porque usa ócu-
los. Certo dia, ela é convenci-
da por uma amiga a tirá-los e 
acaba se envolvendo em uma 
divertida confusão, na qual 
descobre a beleza de ser do 
jeito que é.

As Incríveis 
Histórias de 
Mariazinha e seu 
amigo Sol
Acontece dia 31 de julho, às 11h, 
no Cineteatro

Todas as manhãs o 
Sol pede à Maria-
zinha, uma clown 
contadora de histó-
rias, que conte uma 
das suas emocio-
nantes histórias de 
infância.

Para atender ao 
pedido do amigo, 
Mariazinha, abre 
seu diário, depo-
sitário das suas 
melhores lembran-

ças, e faz reviver vários acontecimen-
tos maravilhosos: a fabulosa chegada 
da sua avó em um navio, as diversas 
tarefas para as quais era solicitada, o 
dia em que o primeiro circo chegou a 
sua cidade.

ProgramaÇão do seart julho
No mês de julho, as atividades do SEART serão realizadas na Brinquedoteca, das 09h às 17h

1 Confecção de gaita  (papelão, cola canudo e gliter.)

02 e 03  Trabalhos com potes de iogurte (Pote de iogurte, papel cartão, cola, Lã e color set)

05 e 06  Confecção de passarinhos, (prato descartável, papel cartão, cola e cartolina)

07e 08  Confecção de viseira (papel cartão, látex, color set, cola e canetinha)

10  Trabalhos com bexiga, (bexiga, farinha, lã, canetinha)

12 e 13  Protetor de interruptor (papel cartão,cola, canetinha e dupla face)

14 e15 Trabalhos com palitos de sorvetes (palito de sorvete,cola, giz de cera e canetinha)

16 e17 Trabalhos com caixa de leite (caixa de leite, papel grafite, durex e cartolina)

19 e 20
 Confecção de trem (rolo de papel, cola, papel laminado, 
rolha, tampinha e papel cartão)

21 e 22 Sucata livre (sucata em geral, retalho de papel, cola e fita grepe)

23 e 24
 Porta lápis de urso (rolo de papel, papel espelho, cola, 
papel cartão e canetinha)

26 e 27 Argila (argila e forminha)

28 e 29 
Porta retrato (papel micro ondulados, cola colorida, 
gliter e color set)

30 e 31 Trabalho com biscuit (biscuit e forma)

Oficina dO dia dOs Pais - dia 07 de agOstO, venha fazer um lindO 
Presente Para O PaPai, nO seart, das 10h às 15h

Horário Especial de Férias: 
Biblioteca

No período de férias a Biblioteca 
fechará uma hora mais cedo, 

em virtude da redução do 
movimento de usuários. 

Horários: 
Segunda à sextafeira 

das 8h as 19h
Sábados das 8h as 17h

Domingos das 9h as 13h
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