
PUBLICAÇÃO MENSAL DIRIGIDA AOS ASSOCIADOS DO CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 

PAINEIRAS
AGOStO/2010 www.clubepaineiras.com.br



Revista Paineiras  |  agosto/10  |  2

Paineiras

50 an
os

FABIO JR.
Orquestra Jazz Big Band

Associados - R$ 200,00
Convidados - R$ 260,00

Jantar especial 
(open bar)

Ingressos à venda
a partir de 1º de agosto
estande de vendas

28
de agosto

Aniversário
Você escolheu e o Paineiras atendeu.



Revista Paineiras  | agosto/10  |  3

com esta realização”. Isto mostra seu 
comprometimento com o trabalho. 
Mais uma vez meus parabéns a todos.

Seria redundância expressar o 
quanto me sinto honrado por ter ao 
meu lado, na diretoria executiva, pes-
soas com tanta competência e com-
prometimento com seu trabalho, no-
miná-los antes de tudo, é um dever. 
Muito obrigado, Ana Emília, Fer-
nando, Sérgio e Roberval.

Aos diretores adjuntos, minha 
sempre presente gratidão pela cola-
boração.

Queria encerrar este editorial 
transmitindo a alegria que sinto em 
participar desta comunidade em um 
momento tão especial, como inte-
grante desta maravilhosa família que 
é o Clube Paineiras.

Em 1998, escrevi sobre o novo 
ano que se iniciava, que vou transcre-
ver com as devidas adaptações:

“Um período novinho em folha 
está começando no Clube Paineiras.

Nem bom nem ruim.
Depende de nós, do nosso olhar.
Vamos desfrutar cada dia com o 

mesmo deslumbre de uma criança.
Como se cada dia fosse o primei-

ro em nossas vidas.
E cada descoberta, única.
Um dia, todos nós, sem exceção, 

sentiremos o mesmo encantamento 
do bebezinho diante de uma bolha 
de sabão flutuando no espaço.

Bom seria resgatar esse sentimen-
to em nossos corações com a mesma 
alegria e perseverança que fazem um 
bebê levantar do chão, a cada tombo, 
infinitas vezes, sem nunca perder a 
paciência.

Sem jamais desistir da beleza de 
aprender, criar e recriar a vida”.

José Miguel Spina
Presidente

Escrever sobre este tema parece 
simples, todavia, contar a história 
deste Clube, é sempre um desafio. 
O tempo, este inimigo implacável 
da memória, nos faz cometer enga-
nos, esquecer  fatos e pessoas e por-
tanto, não me arrisco a contá-la.

Ser presidente do Clube Painei-
ras é sempre uma honra, em parti-
cular no ano em que o Clube faz 50 
anos, e que vivo todas as emoções 
dos preparativos que antecedem as 
festividades comemorativas.

Pensa-se em cada detalhe, cui-
da-se para que tudo dê certo, e que 
nossos associados tenham o me-
lhor.

Desde o início do ano, realiza-
ções no setor cultural, social e es-
portivo têm sido feitas em come-
moração ao nosso aniversário.

Mas, de fato, as solenidades 
começarão efetivamente dia 9 de 
agosto, dia da fundação do Clube, 
com a inauguração do novo Centro 
de Atendimento ao associado. 

As novas instalações foram fei-
tas com intuito de termos um lo-
cal que dê mais conforto a todos e 
melhores condições de trabalho aos 
funcionários.

É a primeira fase de um projeto 
amplo que tem como escopo, mo-
dernizar o atendimento na implan-
tação de identificação digital, portal 
interativo e entre outros.

Teremos no dia 20 agosto, show 
com as bandas Abba Magic e Rod 
Hanna e DJ e no dia 28, a festa tra-
dicional em comemoração ao ani-
versário. Aguardem, porque será 
uma festa digna dos nossos 50 anos.

Seguiremos durante o ano todo 
com grandes comemorações.

Todos trabalham com a ambição 
única de dar aos nossos frequenta-
dores, um Clube cada vez melhor. 

Nosso Aniversário de 50 anos

As dificuldades do dia a dia são su-
peradas com trabalho e dedicação.

Obviamente, o trabalho não é de 
uma pessoa particular e sim de mui-
tas pessoas, por isso, não posso me 
furtar da oportunidade de agradecer 
a todos, pela paciência, a compreen-
são e o carinho que tenho recebido.

Quero de pronto expressar meu 
mais profundo agradecimento ao 
conselho deliberativo e ao conselho 
fiscal pela ajuda que me têm dado 
na solução dos nossos problemas, e o 
faço nas pessoas de seus presidentes 
Dr. Edgar Mansur Salomão e Dr. 
Luiz Carlos Lazarini. 

Não posso esquecer e também 
agradecer o trabalho dos integrantes 
da comissão de sindicância e da co-
missão de julgamento.

Aos presidentes vitalícios o meu 
muito obrigado pelo Clube que 
herdei.

Aos funcionários, uma palavra de 
estima pela sua motivação e dedica-
ção ao trabalho.

Conversando com um de nossos 
gestores, ele me disse da sua emoção 
em poder participar da construção do 
novo centro de atendimento; textu-
almente me disse “estou emocionado 

Editorial
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Caros Amigos Paineirenses,
A tarefa de um Conselho Deliberativo como o nosso, tem sido árdua, como foi nos últimos 49 anos.
Ficamos imaginando quantos debates e decisões importantes ocorreram nesse período, e como cada uma 

delas contribuiu para que chegássemos a esse cinqüentenário com a grandeza que temos.
Muito se poderia falar sobre toda a existência do Conselho Deliberativo, mas, não podemos esquecer que 

tudo o que aqui aconteceu, foi por causa da dedicação de cada um dos Conselheiros e de cada um dos mem-
bros das mesas diretoras que por aqui passaram, e, por isso, decidimos homenagear, na figura desses, cada 
um dos associados que doaram seu tempo e sua disposição para construir esse que é o maior e melhor clube 
de São Paulo. A todos que agora citaremos, o nosso muito obrigado.

Quem fez o Conselho nesses 50 Anos de Paineiras

Membros da Mesa do Conselho Deliberativo
Presidentes:	 Mandatos:
• Roberto Pereira Leite (falecido) ............................... 1961/1965
 Secretário: Walter Shardlow Zelmanovits
• Alfredo Boude (falecido) .......................................... 1965/1967
 Secretário: Paulo Assumpção Filho
•  Plínio Rossi de Carvalho ........................................ 1967/1969
 Vice-Presidente Helcias Pelicano (falecido)
 Secretário: Paulo Assumpção Filho
•  Deusdedit Goulart de Faria (falecido)  ................... 1969/1971
 Vice-Presidente: Elihú Luz
 Secretário: Valério Joffe (falecido)
• Helcias Pelicano (falecido) .......................................1971/1972
 Vice-Presidente: Luís Soares de Mello Jr.
 Secretário: Wivaldo Roberto Malheiros
•  Luís Soares de Mello Jr. ..........................................1972/1977
 Vice-Presidente: Cláudio Henrique Corrêa
 Secretário: Wivaldo Roberto Malheiros
  Vice-Presidente: Wivaldo Roberto Malheiros
 Secretário: Victor Kouri
  Vice-Presidente: Walter Guilherme Gomes
 Secretário: Geraldo de Pinho Maia
•  Geraldo de Pinho Maia .......................................... 1977/1981
 Vice-Presidente: Plínio Coelho Brandão
 Secretário: Walter Xavier
  Vice-Presidente: João Carlos Gomes de Mattos
• Plínio Rossi de Carvalho .........................................1981/1983
 Vice-Presidente: Umberto Giuseppe Cordani
 Secretário: Celso de Barros Gomes
• Geraldo de Pinho Maia ...........................................1983/1985
 Vice-Presidente: José Luiz V.A. Franceschini
 Secretário: José Carlos de Barros Pimentel
• Paulo Fernandes do Carmo .................................. 1985/jun.86
 Vice-Presidente: Antonio da Costa Neves Neto
 Secretário: José Carlos de Barros Pimentel
• Antonio da Costa Neves Neto (falecido) .............. ago.86/1987
 Vice-Presidente: Carlos Letti de Callis
 Secretário: José Carlos de Barros Pimentel

Conselho Deliberativo

 Presidentes:	 Mandatos:
• José Carlos de Barros Pimentel (falecido) ................ 1987/1991
 Vice-Presidente: Carlos Letti de Callis
 Secretário: Nelson Ruy Silvarolli
  Vice-Presidente: Renato Tufi Salim
• José Rubens Elias de Godoy ....................................1991/1993
 Vice-Presidente: Nelson Ruy Silvarolli
 Secretário: Renato Cruz T. Lessa
• Nelson Ruy Silvarolli ...............................................1993/1995
 Vice-Presidente: Antonio da Costa Neves Neto
 Secretário: Renato Cruz T. Lessa
•  Renato Cruz Themudo Lessa ................................. 1995/1997
 Vice-Presidente: Carlos Letti de Callis
 Secretário: Pedro José Dias Lima
• Renato Tufi Salim .................................................... 1997/1999
 Vice-Presidente: Álvaro Luiz B. Furtado
 Secretário: José Carlos Bichara
•  Waldyr Arid ............................................................1999/2001
 Vice-Presidente: Alvaro Luiz B. Furtado
 Secretário: Adolfo do Carmo Neto
•  Waldyr Arid ......................................................2001/jul.2002
 Vice-Presidente: Dulmar Vicente Lavoura 2001/jul.2002
                            Luiz Antonio D.M. de Oliveira out.2002/2003
 Secretário: Adolfo do Carmo Neto
•  Dulmar Vicente Lavoura ....................................    2003/2005
 Vice-Presidente:   Luiz Antonio D.M. de Oliveira2003/ago.2004
                     Nelson Ruy Silvarolli         out. 2004/2005
 Secretário:  Nelson Terra Barth
•  Alvaro Luiz Bruzadin Furtado .............................. 2005/2007
 Vice-Presidente: Flávio Bulcão Carvalho
 Secretário: Alvaro Marques Júnior
•  Flávio Bulcão Carvalho ......................................... 2007/2009
 Vice-Presidente: Eugenio R. Palazzi Jr.
 Secretário: Adolfo do Carmo Neto
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te chamada pelos colegas, come-
çou sua carreira profissional no 
antigo Pronto Socorro Santa Pau-
la, onde atuava também na área de 
contas e administração, e com a 
vasta experiência em “socorrer” os 
mais diversos problemas de uma 
empresa, se tornou uma referên-
cia no processo de crescimento do 
Paineiras. 

Seu papel foi de fundamental 
importância na criação do atual 
modelo do Conselho. “No início 
apenas registrávamos as atas de 
reuniões, alguns processos de vo-
tações e estatísticas de presença. 
Hoje temos inúmeras pessoas que 
trabalham nesta área, que cuida da 
organização das leis internas e fis-
cais”, conta.

Ao todo, foram 30 anos de de-
dicação a este Clube tão querido 
pelos atuais associados, e como 
ela mesmo explica, muito do que 

Quase uma vida dentro do Paineiras
Praticamente uma vida dentro 

do Clube Paineiras do Morumby. 
É assim que podemos resumir a 
história da ex-Secretária do Con-
selho Deliberativo, Débora Fer-
reira. 

Mineira de Poços de Caldas, 
dona de uma voz mansa, de quem 
realmente tem nas sábias palavras 
o conhecimento amplo sobre nos-
sa instituição, ela foi eleita pelos 
funcionários como uma das pes-
soas mais queridas que já atuaram 
nas dependências paineirenses e, 
por isso, merece esta justa home-
nagem no aniversário de 50 anos 
do Clube.

Mais do que ter trabalhado 
duro em prol do Paineiras, ela foi 
fundamental na estruturação bu-
rocrática do Conselho Deliberati-
vo, que segundo ela, era apenas um 
pequeno departamento quando 
chegou, e hoje se tornou a princi-
pal referência das ações legislativas 
do Clube. 

“Quando cheguei, em 1972, eu 
tinha a função de ser secretária da 
presidência e cuidava de apenas 
algumas documentações ligadas 
ao processo administrativo. Mas, 
conforme o Clube foi crescendo, o 
departamento se desmembrou em 
outras áreas e eu fui remanejada 
para cuidar do novo Conselho De-
liberativo”, explicou.

Admitida através de um anún-
cio de emprego no jornal, “dona 
Débora” como era carinhosamen-

homenagem

se vê nos dias atuais, se originou 
em projetos criados em sua gestão: 
“Ajudei a construir a história des-
te clube. É uma satisfação muito 
grande ter contribuído para o cres-
cimento do Paineiras, de participar 
de votações para projetos, reformas 
e novas instalações”.

E mesmo aposentada e afastada 
do Clube há alguns anos, “Dona 
Débora” não esqueceu suas raízes 
e disse que constantemente está 
“ligada” nas últimas ações painei-
renses. “Recebo mensalmente a 
revista do Clube e por isso sempre 
faço questão de ver o que se passa 
por lá. Ultimamente confesso que 
não estive presente em reuniões e 
eleições, mas sempre fiz questão, 
quando pude, de colaborar com al-
guma idéia ou opinião que pudesse 
nos ajudar”.

Por isso, como parte das festivi-
dades do cinquentenário do Clube 
Paineiras do Morumby, a ex-Se-
cretária agradeceu aos companhei-
ros de trabalho dos últimos anos e 
expressou seus maiores sentimen-
tos pelo nosso Clube. “Parabéns 
a todos os paineirenses por terem 
o privilégio de desfrutar tudo de 
bom que lhes é oferecido nesse pe-
daço paradisíaco do Morumbi. Me 
orgulho de ter, durante 30 anos, 
colaborado modestamente com to-
dos os Presidentes eleitos nesse pe-
ríodo, eles que hoje são Conselhei-
ros Vitalícios e que terão sempre 
meu orgulho e admiração”.

Dia-a-dia
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de grandes profissionais, para cuidar 
da nova frota de aviões comerciais 
brasileiros.

Por ironia do destino, um desses 
nomes selecionados para fazer parte 
da empresa foi o do então Coman-
dante von Oertzen, um dos princi-
pais nomes da “Luftwaffe”, a força 
aérea alemã e principal frente militar 
de Hitler em uma provável Guerra 
Mundial.

Por isso, para evitar o conflito, o 
Comandante aceitou a proposta de 
trabalhar em solo brasileiro e ao lado 
da esposa e dos três filhos, mudou-
se de Berlim e fixou residência em 
São Paulo.

Com o fim da guerra, anos mais 
tarde, o Comandante retornou à 
Alemanha para executar sua pro-
fissão de piloto profissional em vôos 
comerciais, justamente porque a lei 
brasileira não permitia mais estran-

No Topo do Sucesso

O ano era 1936. O mundo estava 
em plena ebulição política e às por-
tas de eclodir a II Guerra Mundial. 

De um lado, a Alemanha, do di-
tador Adolf Hitler, começava a mos-
trar os primeiros vestígios de que a 
valorização do produto nacional, da 
política nazista, era apenas uma fa-
chada que escondia uma filosofia ra-
dical e de ideais racistas, bem como 
a Itália de Benito Mussolini e a Es-
panha do General Franco.

Do outro, os países aliados Fran-
ça, Inglaterra, EUA e União Sovié-
tica se aliavam em um grupo militar, 
que buscava quebrar esta expansão 
desenfreada dos alemães, e tenta-
ria conter o inevitável, um massacre 
mundial, que anos mais tarde ren-
deu mais de 19 milhões de mortos 
ao redor do planeta.

Diante desta situação trágica, o 
Brasil também vivia sob regime to-
talitário do então presidente Getúlio 
Vargas. Mas, por outro lado, apos-
tava no crescimento econômico e no 
investimento de empresas estatais de 
alto padrão, como a VASP (Viação 
Aérea de São Paulo) que, recém-
fundada, procurava por pilotos ex-
perientes para formar um “casting” 

entrevista com Detlof von oertzen

geiros atuantes em estatais, e assim 
deixou mulher e filhos no Brasil. 
Com isso, era hora de todos se uni-
rem e iniciar suas carreiras em busca 
da estabilidade.

Um desses remanescentes da fa-
mília von Oertzen era Detlof, que 
havia se tornado, com o passar dos 
anos, um dos principais nomes do 
ramo imobiliário em São Paulo.

Atleta de Pólo Aquático e então 
sócio do Clube Pinheiros, o em-
presário recebeu em certo dia, uma 
cotação de terreno no Vale do Mo-
rumbi, para alçar mais lucros para a 
empresa. Porém, não se daria conta 
de que ali receberia uma mensagem 
que mudaria para sempre sua vida. 

“Eu iria apenas analisar o terreno 
para fazer uma venda para a empre-
sa. Foi me oferecido este local, que 
era um espaço de uma fazenda da 
região, para comprar e lucrar no fu-

“No aniversário de 50 
anos do Paineiras do 
Morumbi, Detlof von 
Oertzen fala que fundou 
Clube após se emocionar 
com paisagem no local”.

História
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turo. Mas, quando cheguei ao local, 
que era no cume de um morro de 
uns 4 ou 5 metros de altura mais ou 
menos, olhei para frente e vi a Re-
gião da Avenida Paulista. Depois, 
ao meu lado direito, a represa de 
Guarapiranga, e à minha esquerda 
o Pico do Jaraguá, numa das cenas 
mais belas da minha vida. Não me 
contive, e logo soltei um palavrão, 
tamanha a emoção, e pensei: “Este 
lugar seria perfeito para construção 
de um clube”, lembra, emocionado.

Daquele momento em diante, no 
dia 9 de agosto de 1960, a cidade de 
São Paulo ganharia uma nova insti-
tuição esportiva: O Clube Paineiras 
do Morumby. Mas, como todo co-
meço é difícil, Detlof von Oertzen 
explica que antes do Clube se tornar 
algo mais concreto, foi preciso reu-
nir um número mínimo de títulos de 
sócios-patrimoniais para, dar sequ-
ência ao projeto. 

“Eu nunca imaginei, em minha 
vida, criar um clube. O fato de eu ter 
ido ao terreno e ver aquela paisagem 
toda, foi uma mensagem para que 
eu fundasse uma organização es-
portiva. Assim, tive de reunir ami-
gos e conhecidos para ter uma noção 
exata, do que era preciso fazer para 
erguer o Paineiras; e quando juntei 
500 títulos, pude comprar o terre-
no e investir em nossas instalações”, 
conta.

Com o passar dos anos, Detlof 
lembra que uma medida importante 
para a expansão do Paineiras, foi a 
limitação e padronização do número 
de associados, que segundo ele, de-
veriam passar por uma aprovação de, 
pelo menos, dois terços dos mem-
bros fundadores.

“Eu via em outros locais uma ver-
dadeira desorganização estrutural, 
justamente porque era uma deman-
da muito grande de pessoas para o 

espaço físico de tal agremiação. Por 
isso, coloquei no estatuto do Painei-
ras, que para uma pessoa se associar, 
ela deveria passar por uma análise 
do nosso conselho e, assim, ter seu 
título registrado. Muitas vezes, sem 
querer julgar alguém, tive de negar a 
entrada de novos postulantes. Mas, 
felizmente, essa padronização deu o 
salto de qualidade que temos hoje”, 
afirma.

Outro fator importante para a 
evolução do Paineiras foi a localiza-
ção.Na região que crescia como uma 
das mais nobres na cidade de São 
Paulo, Detlof fala que o Clube foi 
muito bem aceito pelos moradores, 
justamente por zelar pelo padrão de 
qualidade e pelo projeto inovador. 
“Era uma satisfação enorme das pes-
soas do bairro, receber um local em 
que elas poderiam se divertir diaria-
mente e criar novos vínculos de ami-
zade”, recorda.

E o projeto do Paineiras era tão 
deslumbrante, que a fachada foi de-
senhada pelo mais importante ar-
quiteto da época, Carlos Millán, que 
com um desenho revolucionário, ca-

tivou os paulistanos ali residentes, 
como fala Detlof. “Quando ele fez o 
projeto, me recordo que era algo en-
cantador, mas eu não tinha real no-
ção de como poderia ficar na prática. 
Depois que o Clube foi construído, 
ele fez alguns ajustes finais, que só 
aumentaram minha satisfação. Foi 
divino”.

Por fim, Detlof lembra que para 
construir as piscinas do Paineiras, 
hoje uma das mais importantes áre-
as da instituição, foi preciso um in-
vestimento pesado em poços artesia-
nos, pois a região ficava muito acima 
do nível dos lençóis paulistanos e 
dificultava a realização de obras no 
local. “Era muito difícil conseguir 
água na região, já que ficamos no 
cume de um morro. Por isso, tive 
de fazer inúmeros poços artesianos 
para que pudéssemos, não só termos 
água para prática diária de obras e 
irrigação, como também para enchi-
mento das futuras instalações aquá-
ticas. Foi algo pioneiro em São Pau-
lo”, recorda.

Com residência atual em Itu, ci-
dade do interior paulista, Detlof von 
Oertzen foi peça fundamental neste 
sucesso do Paineiras, afinal, sem ele, 
o Clube não completaria um cin-
quentenário glorioso. 

Ele finaliza: “É com muita honra 
e muito orgulho que posso falar so-
bre o aniversário do Paineiras. Toda 
satisfação que vejo em cada frequen-
tador ou colaborador é como se fos-
se um prêmio por tudo aquilo que 
vivenciei e investi no começo. To-
das essas idéias que se encaixaram e 
que foram brilhantemente postas em 
prática é o que mais me realiza como 
sócio-fundador do Clube. Por isso, 
muito obrigado a todos pela dedica-
ção e pelo sucesso. È por isso que, 
com 80 anos de vida, posso dizer 
que ainda me sinto muito bem”.

Detlof e sua esposa Yara Oertzen
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Data:  13 a 16 de agosto de 2010
Local:  MuBE - Museu Brasileiro da Escultura
  Av. Europa, 218 - São Paulo - SP
Horário: 11h às 17h

Para mais informações,
acesse www.piano.com.br

Pianos Fritz Dobbert 
em comemoração aos 
seus 60 anos, convida 
para a Exposição de 

pianos e fotos da 

trajetória da 

empresa.
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Lembrando o passado, 
vivendo o presente e 
vislumbrando um grande 
futuro. Com esta postura, 
o Clube Paineiras chega 
aos seus 50 anos, com 
uma história rica que o 
conduziu até o seu estágio 
atual, e que continuará 
servindo de inspiração 
para impulsioná-lo à 
patamares mais altos

A concretização de 
um grande sonho

Nos anos 1960, ha alguns 
quilômetros do centro da cida-
de, um novo bairro surge. Num 
local ainda praticamente deser-
to, num terreno irregular, um 
vale em três grandes degraus es-
tendia-se numa área de mais de 
80 mil metros quadrados.  Do 
alto de uma plataforma, uma 
vista completa de toda a cida-
de, num ângulo de 360 graus. 
Esta vastidão ilustra muito bem 
a mente dos sonhadores e em-
preendedores. E foi assim, a 
partir de um sonho de Detlof 
von Oertzen, que nasceu o Clu-
be Paineiras do Morumby. 

De lá para cá, muita coisa 
aconteceu e o Clube só fez cres-
cer.  

Hoje, o Paineiras conta com 
uma área de quase 120 mil me-
tros quadrados, que apresenta 
uma grande reserva de vegeta-
ção nativa e toda a estrutura 
que os mais de 20 mil associa-
dos desfrutam. 

O Clube possui um moder-
no complexo esportivo que 
conta com sete piscinas aqueci-
das, treze quadras de tênis, três 
ginásios poliesportivos, cinco 
quadras de squash, quadras de 
peteca, campo de society, cam-
po de futebol, pista de atletis-

mo e fitness completo. O Pai-
neiras é conhecido nacional e 
internacionalmente pelo seu 
investimento em esportes com-
petitivos, principalmente, por 
suas equipes de pólo aquático, 
natação, nado sincronizado e 
tênis, que, por suas conquistas, 
são motivo de orgulho para os 
paineirenses. 

Desde sua formação, outra 
característica marcante é o le-
que de opções de lazer, entrete-
nimento e cultura, que atendem 
todas as idades. O Paineiras 
dispõe de cine-teatro, bibliote-
ca, barbeiro, cabeleireiro, brin-
quedoteca e fitness, além de 
lanchonetes e restaurantes, en-
tre outros espaços, atividades e 
eventos.

A flor da paineira estilizada, 
que foi escolhida como símbo-
lo, já virou uma marca que é 
sinônimo de formação de atle-
tas e de clube para a família. 
Olhando o presente, constata-se 
que, como sonhavam seus fun-
dadores, o Paineiras cresceu e 
fincou suas raízes como um dos 
grandes clubes do Estado de São 
Paulo. Aspirando ao futuro, o 
que fica é a certeza de que os 
próximos 50 anos prometem.

Acompanhe...

História
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História

1960 1970
09/08/1960
Fundação do Clube
Constituição da Sociedade Civil 
Clube Paineiras do Morumby.

17/08/1960
1ª Assembléia Ordinária 
Aprovação do Estatuto.

1964 - Começam a encher as 
piscinas – Entrega parcial de 
17m² de áreas construídas.

1967 - Inauguração das piscinas, 
vestiários e da 1º Sede Social.

1972 - Inauguração do Salão 
Nobre.

1973 - Inauguração da Sauna e 
Fisioterapia.

1975 - Inauguração do Cinema.

1976 - Inauguração do Saguão 
Social, Mezzanino (atual Piano 
Bar) e Portaria Social.

1977 - Inauguração do Ginásio 
Velho.

1978 - A Sede Social torna-se 
uma realidade; Inauguração 
da ala administrativa da Sede 
Social, Diretoria, Carteado, 
Snooker, Salas de Ballet, 
Cabeleireiro e Barbeiro.

1979 - Inauguração do Campo 
de Futebol  Society e Pista de 
Cooper. Início da construção 
das Cúpulas.
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1980
1980 - Inauguração do Ginásio 
Novo.

1981 - Inauguração do  Berçário 
e Escola Maternal; Entrega da 
Boate e Restaurante das Cúpulas.

1982 - Inauguração do estande 
de Tiro e Campo de areia
Inauguração da Biblioteca no 
Mezzanino do Saguão Social 
(atual Piano Bar).

1983 - Lançada a pedra 
fundamental que marcou o 
início das obras do Conjunto 
Poliesportivo  do Vale 
(Plataforma do bar do Tênis); 
Inauguração da Plataforma 
Infantil.

1984 - Entrega da Plataforma 
do Bar do tênis e da 1º etapa da 
obra do conjunto Poliesportivo 
do Vale; Aquisição do terreno 
do Estacionamento II.

1985 - Inauguração do 
estacionamento II; Inauguração 
do novo Campo Gramado; 
Drenagem e infraestrutura 
para a obra do Conjunto 
Poliesportivo do Vale.

1986 - Início das obras da 
Piscina Olímpica; Conclusão da 
1º quadra coberta do Conjunto 
Poliesportivo do Vale.

1988 - Inauguração das novas 
instalações do Snooker.

1989 - Inauguração da Piscina 
Olímpica do Conjunto 
Poliesportivo do Vale.
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1990
1990 - Inauguração dos 
Vestiários do Vale; Cobertura 
das quadras de tênis do 
Conjunto Poliesportivo do Vale.

1991 - Inauguração das quadras 
de Bocha, Peteca e Squash; 
Construção da Pista de Skate 
(Half); Reforma da Portaria 
Social.

1992 - Inauguração da Piscina de 
Biribol.

1994 - Cobertura da Piscina 
Olímpica aquecida; Reforma 
da Cozinha Social.

20001995 - Inauguração do 
Fitness Center; Inauguração 
do Mezzanino’s Piano Bar; 
Reformas do Bar do Snooker e 
Carteado.

1996 - Inauguração do Campo 
de Grama Sintética.

1997 - Inauguração da Passarela 
e acesso vertical ao Conjunto 
Poliesportivo do Vale.

1998 - Reforma do Salão Nobre, 
Saguão Social e transferência de 
área da vídeo locadora.

1998/2000 - Implantação da 
Rotatória para veículos na 
Portaria Social; Instalação da 
Lanchonete Be-a-Bar; Reforma 
da Lanchonete da Piscina; 
Construção das quadras 13 e 14 
de Tênis Fast; Reforma de todas 
as quadras de Tênis; Iluminação 
profissional da quadra de Tênis 
1; Instalação de piso flutuante 
(NBA) no Ginásio de Basquete; 
Reforma e ampliação do Salão 
de Cabeleireiro e Barbearia; 
Início das obras de ampliação 
e reforma da biblioteca; 
Transferência e reforma do 
Mini-shopping; Transferência e 
reforma das instalações do CPD; 
Início das Obras de remodelação 
do espaço do Bar da Piscina; 
Pavimentação da Plataforma 
superior do Estacionamento II

História
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2003 - Construção da Piscina 
Kids; Reforma e ampliação 
do Departamento Médico; 
Adequação da sala de Yoga; 
Adaptação e construção da 
Sauna feminina.

2004 - Construção do Campo de 
Futebol.

2005 - Construção da Pista 
de Atletismo; Substituição 
da cobertura das quadras 
Poliesportivas do Vale.

2007 - Regularização das obras 
do Vale; Reforma do Bar do 
Tênis; Fechamento acústico  do 
Salão de Festas; Adequação e 
reforma da Sala de Musculação; 
Tratamento do concreto 
aparente; Remanejamento 
e adequação das Oficinas; 
Construção da nova estrutura 

da sala de Educação do 
Movimento; Reforma do Fitness;
Vestiário Feminino Social
Construção da quadra nª 12
Cabine dos Ficharistas da 
Piscina Social; Conjunto 
Poliesportivo do Vale – Escada 3
Recuperação dos pilares do 
arrimo da Piscina Social.

2007/2009 - Construção do 
novo Fraldário/Berçário; Área 
interna do Berçário; Restauração 
das Poltronas Warren Platner; 
Instalação do Café Kopenhagen; 
Usina para a geração de 
energia elétrica; Substituição 
das Cabines de ficharistas nas 
Piscina; Nova Churrasqueira do 
Tênis; Construção da Passarela 
de acessibilidade ao elevador, 
vestiários da Piscina Social e 
Área Administrativa; Construção 
do novo Fitness; Adaptação de 

espaço para a sala de Educação 
do Movimento; Nova quadra de 
Squash, arquibancadas e acesso 
a Piscina Olímpica; Lanchonete 
do Tênis e Bistrô; Quadras de 
Peteca; Construção da Pista de 
salto; Iluminação do Campo 
de Futebol e Pista de Atletismo; 
Novo Cyber Office com salas 
para cursos; Reforma da sala 
de yoga; Nova Brinquedoteca; 
Rampa de acessibilidade do 
Ginásio Velho; Espaço Jovem.

2010 - Reforma da Portaria 
Social; Reforma da Central de 
Atendimento; Implantação de 
porta automática na Portaria 
Social; Construção do novo 
local do Quiosque do Coco.

2010
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História

Nos 50 anos do Paineiras, muitos contribuíram para seu desenvolvimento e para colocá-lo no patamar de 
destaque que hoje se encontra. A seguir, homenageamos os ex-Presidentes Executivos (nesta página) e ex-
Presidentes do Conselho Deliberativo (na página seguinte), que em suas gestões e ao lado de suas diretorias, 
trabalharam para promover melhorias na estrutura do Clube, oferecendo aos associados um espaço cada vez 
mais agradável, repleto de conforto para a prática esportiva e para o lazer.

celso de Barros gomes
1982/1984

edmundo callia
1978/1982

carlos roberto vazzoler
1990/1994

Paulo fernandes do carmo
1986/1990

Jorge roberto Pagura
1994/1998

gilberto henrique 
fleury guimarães

1998/2002
Waldir arid
2003/2006

sileni rolla
2006/2009

Ex-Presidentes da Diretoria Executiva 
e do Conselho Deliberativo

Detlof von oertzen
1960/1967

francisco franco da 
rocha moreira

1967/1968
clayton Branco (In Memorian)

1968/1976 - 1984/1986
leonam luís de sousa góes

1976/1978
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luís soares de 
mello Júnior
1972/1977

geraldo de 
Pinho maia

1977/1981 - 1983/1985

Paulo fernandes 
do carmo
1985/1986

antônio da costa neves 
neto (in memorian)

1986/1987

José carlos de Barros 
Pimentel (in memorian)

1987/1991

roberto Pereira leite 
(in memorian)

1961/1965

alfredo Boude 
(in memorian)

1965/1967

Plínio rossi de 
carvalho

1967/1969 - 1981/1983

Deusdedit goulart de 
faria (in memorian)

1969/1971

helcias Pelicano 
(in memorian)

1971/1972

nelson ruy silvarolli
1993/1995

Waldyr arid
1999/2002

renato tufi salim
1997/1999

Dulmar vicente lavoura
2002/2005

flávio Bulcão carvalho
2007/2009

José rubens elias 
de godoy

1991/1993

renato cruz 
themudo lessa

1995/1997

alvaro luiz 
Bruzadin furtado

2005/2007
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Em comemoração ao nosso 
cinquentenário, vamos falar 
um pouco sobre os os lugares 
que são importantes para 
a vida dos paineirenses, da 
grande gama de serviços 
disponibilizados, das 
atividades que não podemos 
deixar de conhecer e dos 
eventos que não podemos 
deixar de aproveitar. Enfim, 
tudo aquilo que o Clube 
oferece e enche de orgulho 
seus associados.
A seguir, listamos por ordem 
alfabética, as 50 razões para 
gostar do Paineiras. É certo 
que cada sócio tem o seu 
lugar preferido e guarda em 
sua memória um momento 
inesquecível. Por isso, 
essa numeração é apenas 
simbólica. Afinal de contas, 
são infinitas as razões para 
se encantar por este lugar

50 Razões para gostar do

Área verde preservada
Nosso Clube possui 120 mil m² de área total, sendo 70 mil m² de área 

verde, dividida em canteiros e vegetação nativa local. O Paineiras é uma 
ilha de bem-estar. Com rica flora e fauna, o Clube traz benefícios para 
a saúde de todos.  Muitos aproveitam para caminhar e descansar, desfru-
tando deste verdadeiro patrimônio verde, além de apreciar os pássaros 
como periquito verde, maritaca, sabiá, joão-de-barro, juriti e pica-pau, 
que são muito comuns aqui no local.

Especial

Paineiras
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acqua BaBy e Natação Kids
Seu filho precisa gastar energia? Nós temos as modalidades certas: 

Acqua Baby e Natação Kids. A aula de Acqua Baby é específica para 
crianças até 2 anos, enquanto a Natação Kids é destinada para crianças 
de 3 a 4 anos. 

Essas atividades têm como aspecto principal a saúde, sendo per-
feitas para as crianças que sofrem com algum problema respiratório. 
Além disso, o contato com a água é calmante, aumenta o apetite e tra-
balha a formação da musculatura e do sistema cardiopulmonar.

atletas
Muitos praticantes dos mais diversos esportes que o Clube ofe-

rece aos seus associados, se tornaram referências no esporte brasilei-
ro. Por isso, merecem grande destaque nessa comemoração, como 
o ex-tenista Jaime Oncins, a nadadora Júlia Gerotto, as atletas do 
nado sincronizado, as gêmeas Isabela e Carolina de Moraes, além de 
Nayara Figueira, atleta da Seleção Brasileira da modalidade.

Balada teeN
Seu filho quer sair para a ba-

lada mas você quer deixá-lo em 
um lugar seguro? Aqui no Clube 
temos a Balada Teen, destinada a 
jovens com idade entre 12 e 17 
anos, e que podem aproveitar as 
noites de sábado para rever ami-
gos, conhecer novas pessoas e 
dançar muito.

depoimeNtos

Helene SemlAk
“Sou associada desde quando 
o Paineiras foi inaugurado 
e não tinha toda a estrutura 
que tem hoje. Adoro o Clube, 
é minha vida. Não sei o 
que seria de mim sem ele. 
Além de praticar natação e 
ginástica, o lugar que mais 
frequento é a biblioteca, onde 
leio os jornais e empresto 
livros, principalmente em 
inglês e alemão.”

mAuríCiO nOriegA
“O Clube é para mim e 
para minha família uma 
segunda casa. Os meus 
filhos aproveitam muito as 
atividades e participam dos 
esportes. Particularmente, 
minha turma é 
do futebol, onde 
nos divertimos 
bastante, de 
uma forma 
muito prazerosa 
e descontraída. 
Sou sócio há três 
anos e me sinto 
tão à vontade, 
que parece 
que faz muito 
mais tempo. Pelo ambiente 
familiar e toda a estrutura 
disponível, eu recomendaria 
para qualquer pessoa ser 
sócia do Paineiras.” 
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BiBlioteca
Com um ambiente agradável, ótima iluminação e sistema Wi-Fi, a 

Biblioteca do Clube é o lugar ideal para se fazer uma pesquisa, estudar 
ou simplesmente ter um tempo em seu dia para ler um bom livro. Nos-
so acervo é bem diversificado com livros de literatura, artes, jornalis-
mo, infantil e muito mais. Tudo com ênfase no lazer e entretenimento.  

Nossa Biblioteca foi fundada em 1982, e para iniciar o acervo, a Di-
retoria promoveu  um concerto da Orquestra Sinfônica de São Paulo, 
regida pelo maestro Eleazar de Carvalho, e o ingresso sugerido era a 
doação de um livro. Hoje, a biblioteca conta com cerca de 17.800 li-
vros e também colabora na formação de outras bibliotecas através de 
doações.

BriNquedoteca
Ao lado da Piscina Social, a Brinquedoteca se encontra num lugar 

amplo e arejado, visando o conforto das nossas crianças. Nesse espaço, 
elas podem se divertir, brincar entre si e conhecer novos amigos. Não é 
a toa que esse local é muito apreciado pelos pais e adorado pelos filhos. 

As meninas podem brincar de casinha ou com as bonecas, já os me-
ninos podem pegar, no armário, carrinhos ou caminhões de todos os 
jeitos e para todos os gostos. Ainda na sala, existe um espaço para as 
crianças brincarem com a imaginação, com várias fantasias e um lindo 
teatro com fantoches. 

Boate
Quer curtir os melhores suces-

sos da música com conforto, segu-
rança e na compania de pessoas 
especiais? Nossa boate é realmente 
o lugar certo para você associado 
que não gosta de ficar em casa a 
noite nos finais de semana. Para 
relaxar e tirar o “stress” do traba-
lho, nada mais justo do que apro-
veitar um dos pontos altos do Clu-
be ao som de música de qualidade 
e com os hits que “bombam” nas 
paradas de sucesso.

Especial
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Bocha
Um dos esportes mais tradi-

cionais do público brasileiro, a 
bocha é um reduto de grandes 
amigos e com disputadas partidas 
durante os finais de semana. 

Localizada em um dos seto-
res mais tranqüilos do Clube, a 
cancha é cercada por muito ver-
de e agradável paisagem aos pra-
ticantes. Para completar, a famosa 
“Churrasqueira do Tênis” está ali 
ao lado, para quem quiser fazer 
um belo almoço familiar.

campo de FuteBol
Para tratar da famosa “pai-

xão” do brasileiro, nosso Clube 
tem um dos mais belos gramados 
sintéticos da cidade de São Pau-
lo para prática do futebol. Com 
uma área de 6000 m² e cercado 
por uma pista de atletismo ofi-

depoimeNtos

cial e emborrachada, o local é um 
atrativo especial para quem qui-
ser, durante ou aos finais de se-
mana, reunir os amigos para uma 
partida empolgante e até quem 
sabe, participar dos consagrados 
torneios internos do Paineiras.

líviA k. mund 
SuSemiHl, diretora 
do DASP  e rutH 
HelenA mACHAdO 
ArminAnte, diretora 
adjunta do DASP 
“Quando você vê pessoas 
que não pertencem ao seu 
rol de amizade ou família, 
estamparem nos olhos 
alegria e felicidade, só aí 
poderá avaliar a recompensa, 
a satisfação e o prazer do 
trabalho voluntário do 
DASP. Que, através de 
doações e eventos, recebe e 
distribui atenção e amor aos 
mais necessitados, sejam eles 
colaboradores ou entidades.”

AlexAndrA OliveirA
“Sou sócia há dois anos e 
neste período o Clube só 
veio a acrescentar qualidade 
de vida para minha família. 
É como se fosse a nossa 
segunda casa. Meus filhos 
adoram o Clube, e utilizam 
muito o Seart, que possui 
uma equipe de profissionais 
extremamente atenciosa e 
carinhosa com as crianças. 
O berçário também é um 
lugar importante, pois pude 
utilizar desde o início, já que 
sua construção coincidiu 
com o momento em que 
nasceu o meu filho mais 
novo.”
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Especial
carteado

Um dos locais mais procurados no nosso Clube, a sala de Carteado 
fica no segundo andar, ao lado do salão de snooker, e conta com uma 
estrutura invejável. Com mesas forradas em feltro, acústica para evitar 
ruídos externos e valorizar a concentração dos participantes, as par-
tidas de Buraco, Tranca, Pôquer ou até a “velha” Paciência se tornam 
muito mais agradáveis.

ceNtro médico
O Centro Médico reúne todas as condições técnicas e de recursos 

humanos para dar o melhor e o mais adequado atendimento aos asso-
ciados e esportistas do Clube. Inaugurado no dia 28 de junho de 2003, 
o espaço trouxe um acentuado aprimoramento da mão de obra da área 
médica do Clube. 

Com área total de 300m², o Centro Médico está equipado com 
material completo para o atendimento rotineiro e contém até recursos 
apropriados para emergências mais graves.

coral
“Quem canta seus males es-

panta”, já diz o velho ditado. 
Cantar faz bem para o corpo, a 
alma e o coração, além de alegrar 
e rejuvenescer. Desde nossa músi-
ca favorita, até canções infantis, 
seja no carro, na rua ou no traba-
lho, cantar sempre nos acalma e 
faz despertar nossos sentimentos 
e emoções. 

É isso que mostra o grupo de 
Coral do Clube, composto por 22 
alunos de todas as idades e que 
completa 31 anos em 2010. O Co-
ral dá um show de talento e bom 
gosto, além de acolher todas as 
pessoas. Para fazer parte, não pre-
cisa ser cantor, basta ter vontade 
de aprender. 

E quem sabe, no final do ano, 
você não participa da apresenta-
ção de Natal, que para essa turma 
é uma dupla celebração, já que 
o Coral Paineiras estreou, sob a 
regência do Maestro Giovanni 
Momo, em uma dessas apresenta-
ções, no dia 22 de dezembro de 
1979.
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cursos culturais
O setor cultural oferece mais 

de 30 opções de cursos aos as-
sociados do clube. Se você é da-
queles que curte descobrir no-
vos talentos, gosta de relaxar e 
se exercitar ou ainda aperfeiçoar 
uma habilidade, procure o De-
partamento Sócio-Cultural e veja 
a melhor opção para você. 

Os cursos oferecidos são: 
Aquarela, Arte Infanto Juve-

dasp
Ajudar o próximo é sempre uma atitude louvável. Por isso, o 

Clube mostra seu lado diferencial e abrange entre os associados um 
renomado Departamento de Assistência Social, que não só visa a 
integração entre os freqüentadores, bem como a criação de Bazares, 
Campanhas de Agasalho, Festa Junina e Brechós para arrecadações 
de alimentos ou doações que visam amparar aos mais necessitados 
em creches, hospitais e outras instituições nos arredores do Clube. 

A área também está aberta o ano inteiro para receber donativos. 
O trabalho é feito com muita responsabilidade e zela também pelo 
patrimônio interno do Clube, em um programa que mostra o ta-
manho do caráter e do verdadeiro conceito do Paineiras em relação 
à sociedade. 

nil, Atualização Cultural, Ballet 
Clássico, Capoeira, Consciên-
cia Corporal, Coral, Dança de 
Salão, Dança do Ventre, Dança 
Flamenca, Desenho, História da 
Arte, Jazz, Musicalização Infan-
til, Oficina de Circo, Patinação 
Artística, Prática de Atelier 1 e 2, 
Sapateado, Skate, Tai Chi Chuan, 
Tapeçaria, Teatro Infantil e Adul-
to, Teclado, Técnicas Variadas, 
Violão e Yoga.

depoimeNtos

mAríliA FernAndinO 
“Parabenizo o Paineiras 
pelos seus 50 anos e também 
pelas atividades oferecidas 
aos pequenos associados 
que frequentam o Clube. 
Tenho duas netas que 
aproveitam muito o Seart, 
que atinge este público 
de forma maravilhosa, 
possibilitando a socialização 
e o desenvolvimento de 
capacidades artísticas, sem 
nenhuma pretensão.”

WAlter JirO OkAzAki
“Aqui é um espaço 
muito bonito, sadio. 
Estar ao lado dos 
amigos, praticar o 
esporte que adoro, 
que é o tênis, acho 
que são coisas 
que não podemos 
descrever o valor”.

kArin meyer Brink
“O que mais gosto no clube 
é aprender e me divertir nos 
cursos e eventos oferecidos 
pelo cultural”

WAgner mediCi
“Clube é uma vida para 
mim. Meus amigos e minha 
família estão aqui sempre. 
Além de tudo, posso somar 
esses valores com a prática do 
esporte, que faz do Paineiras 
um local especial para mim”.
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educação do movimeNto
A educação e o trabalho psicológico bem elaborado são coisas pri-

mordiais para o crescimento e estabilidade das crianças. Por isso, o Pai-
neiras pensou em atividades que pudessem dar a essa respectiva faixa 
etária, as melhores condições de aprendizado sócio-cultural através da 
prática esportiva. Com um programa inovador, o projeto é a oportuni-
dade ideal para os pais introduzirem seus filhos a uma grande carreira 
no esporte.

escola de esportes
Futebol, tênis, desportes aquáticos, vô-

lei, artes marciais e uma série de outras 
modalidades olímpicas são as atrações que 
nosso Clube tem para oferecer ao associa-
do, novas oportunidades de se atualizar na 
prática esportiva. Com professores de ex-
celência garantida e estrutura de primeiro 
mundo, as escolas esportivas do Paineiras 
facilitam tanto a vida de um “marinheiro 
de primeira viagem” como de um especia-
lista que busca se destacar em determinado 
esporte.

escola de daNças
Na área de dança, o Clube ofe-

rece um dos melhores cursos do 
estado de São Paulo. Destinadas 
para pessoas de todas as idades, as 
aulas possuem um método espe-
cífico e têm objetivo de desenvol-
ver a parte cultural, pois trabalha 
o lado musical, teatral e a expres-
são corporal das pessoas partici-
pantes.

Especial
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exposições
Diversas mostras culturais de 

São Paulo e consagrados artis-
tas brasileiros e internacionais já 
passaram com suas obras pelas 
dependências do nosso Clube. 
Por isso, muitos associados têm 
o privilégio de conhecer as mais 
variadas formas de expressões 
culturais, com eventos que não só 
exercitam a mente daqueles apai-
xonados por artes, como também 
os introduzem ao maravilhoso 
mundo da criação de quadros e 
obras artesanais.

esqueNtaNdo os tamBoriNs
Esse evento já faz parte da agenda 

carnavalesca do Clube e sempre an-
tecede a Feijoada da Folia. Em todos 
os anos, a festa conta com a presen-
ça ilustre de vários grupos, que nos 
brindam com muito samba de raiz. 
O esquenta sempre acontece na pla-
taforma das piscinas, em frente ao 
Fiorema.

depoimeNtos

FERNANDO MITRE
“Sou sócio do Paineiras há 
mais de 30 anos e, durante 
este tempo, convivi com 
pessoas muito interessantes 
do ponto de vista 
humano, em um 
ambiente de elevado 
nível cultural e de 
valores. E vi, neste 
tempo todo, um 
esforço coletivo 
para fazer mais e 
melhor pelo Clube. 
Isto se consolida a cada dia e 
as melhorias são visíveis aos 
olhos de qualquer um.  Além 
disso, na minha profissão tão 
corrida, o Clube me propicia 
momentos de repouso e 
lazer.”

CLÁUDIA SUTTER
“Aqui é o ponto de encontro 
e de lazer da 
minha família. 
Como meu 
marido passa 
boa parte 
da semana 
trabalhando 
fora da 
cidade, nos 
encontramos aqui aos finais 
de semana e curtimos nossos 
filhos”.

Espaço JovEm
O Espaço Jovem, que fica na plataforma infantil, é um dos am-

bientes mais animados do Clube. Ele é um ponto de encontro dos 
jovens paineirenses. Nesse ambiente descontraído, os adolescentes 
podem jogar pingue-pongue, colocar o papo em dia e conhecer no-
vos amigos.
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Especial
FraldÁrio /BerçÁrio

Depois de um dia cheio, o Fral-
dário / Berçário é o lugar certo 
para o seu filho descansar, comer 
ou tomar um banho. Desde sua 
reforma, o local se transformou 
num dos mais procurados pelas 
mães e crianças aqui no Clube. 
Moderno e tranquilo, o ambien-
te tem área de banho, copa, cozi-
nha, além do espaço para ativida-
des culturais. No andar de cima, 
está a área do sono climatizada 
com trocador, banho e um lindo 
jardim de inverno.

Festa junina
Nossa Festa Junina já é a mais esperada e considerada por muitos, 

a melhor de São Paulo. Em um final de semana do mês de junho, 
recebemos aproximadamente 20 mil pessoas ansiosas para escutar o 
melhor das músicas country, forró, sertanejo universitário e de raiz. 
Além das comidas que são maravilhosas e diferentes de qualquer 
festa junina como: japonesa, italiana e árabe.  

eveNtos daNçaNtes
Os finais de semanas agita-

dos no Clube tem como grande 
atrativo o Sábado Mu-
sical, que acontece sem-
pre a partir das 21h30, 
no Piano Bar. As atrações 
são bem ecléticas e para to-
dos os gostos, abrangendo ban-
das de jazz, samba de raiz, MPB 
e muitos outros. E é claro, que 
além de apreciar uma boa mú-
sica, você pode se deliciar com 
as comidas e bebidas oferecidas 
no local.
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Feijoada da Folia
Ao longo desses 50 anos do Clube, a folia sempre rolou solta em vá-

rios momentos inesquecíveis. Completando sua 16º edição neste ano, e 
com muitas ainda por vir, a nossa Feijoada da Folia é o melhor grito de 
carnaval da cidade. Neste evento, os associados podem se sentir como 
eram aqueles antigos carnavais de rua, onde as pessoas se divertiam 
com sua família e amigos, ao som de marchinhas de carnaval e com 
direito a confetes e serpentinas. Esse já é um dos eventos mais espera-
dos do ano, pois além de uma tarde recheada de atrações, ainda temos 
aquela deliciosa feijoada.

FitNess
O novo Complexo Fitness foi inaugurado no dia 6 de junho de 

2009. Neste espaço, foram incluídos dois vestiários e mais seis salas 
(Boxe, Treinamento Funcional, Estúdio de Pilates, Bike, Judô e Ka-
ratê).

Uma das grandes novidades deste complexo é a estrutura da sala 
de Bike Class, com 23 novas bikes e no formato de arena (estádio), o 
que possibilita a visualização integral do professor e proporciona aos 
alunos uma sensação de vivenciar o percurso.  Outra novidade foi a 
transferência da sala de boxe para o Complexo do Fitness. O espaço 
destinado à atividade foi ampliado e suas instalações modernizadas. 
A nova sala proporciona aos atletas e técnicos ampla visão do campo 
de futebol, da pista de atletismo e de uma grande área verde do Clube.

depoimeNtos

rOBervAl 
mASCArenHAS
“No SPA do Paineiras eu 
recarrego as baterias do 
corpo e da alma.” 

nidiA BenCini
“O Clube faz parte 
da minha vida. É 
um local excelente, 
principalmente os 
espaços infantis e 
esportivos que são 
maravilhosos.”

FernAndO ASSiS 
CAmpOS
“Me associei aqui por causa 
dos meus filhos e pela 
liberdade que eles desfrutam 
nesse espaço maravilhoso. 
É um Clube com uma área 
esportiva linda também.”

vitóriO niCAStri
“É um Clube 
jovem e muito 
bem frequentado. 
Criei meus filhos 
aqui e agora, 
estou curtindo e 
criando meus netos 
também. Um local 
muito bem administrado 
e por isso deixo esta 
homenagem”.
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Especial
laNchoNetes

Após uma atividade física des-
gastante, a melhor opção para se 
recompor é uma boa alimenta-
ção. Por isso, nosso Clube dispõe 
das mais variadas opções de lan-
chonetes para você conduzir seu 
paladar ao gosto desejado. Mas, é 
claro que fazer aquele almoço ou 
jantar com a Picanha do Bistrô 
é sempre uma pedida bem reco-
mendável. Agora, se 
você estiver afim de 
encarar um lanche 
bem “pomposo”, o 
ideal é o Brutus, que 
contém um ham-
búrguer de 300g de 
carne bovina, sa-
lada, ovo, cebola, 
maionese, queijo 
prato, bacon, molho 
barbecue e acompa-
nhado por batatas 
fritas. Imperdível!

localização privilegiada
O Clube Paineiras do Morum-

by realmente foi abençoado no 
quesito logística. Com a facilida-
de de se chegar ao Clube com as 
mais variadas rotas de transporte 
em São Paulo, a prática esportiva 
se torna cada vez mais tranquila 
aos associados. 

Próximo à Marginal Pinhei-
ros, com fácil acesso pelo Túnel 
Sebastião Camargo e Avenida 
Morumbi, além de estar situado 
a pouco mais de 1km do Palácio 
dos Bandeirantes, numa das mais 
nobres áreas da cidade, realmen-
te é um dos grandes atrativos aos 
seus ilustres frequentadores.

KopeNhageN No saguão social
Inaugurada em 2008, a loja Kopenhagen, tem um espaço requin-

tado e com o ambiente muito aconchegante. No local, os associados 
podem dar um pausa no seu dia a dia e saborear os deliciosos cafés 
ou chocolates. Lá você encontra chocolates que se tornaram ícones 
de muitas gerações como o Nhá Benta (uma receita de marshmallow 
sobre um biscoito waffer, sendo tudo coberto por uma camada de 
chocolate ao leite), ótimo tanto no sabor tradicional quanto nos de 
maracujá, morango, chocolate e a novidade coco.
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Natal das criaNças
Nas vésperas do Natal, as crianças paineirenses recebem, na Plata-

forma Infantil, a presença ilustre do Papai Noel. Nesse dia, as crian-
ças aguardam ansiosamente a chegada do bom velhinho que sempre 
surpreende, em cima de uma carroça e ao lado de seus duendes. De-
pois de falar com o Papai Noel, elas ainda ganham uma bela lem-
brança inesquecível.

depoimeNtos

luCA puCCi
“Eu procurava um local 
para me divertir, 
já que meu 
prédio não tem 
área de lazer e, 
por isso, como 
aqui é perto da 
minha casa e da 
minha escola, 
me reúno com meus amigos. 
O local, além de ser perto 
do shopping, é muito bem 
arborizado e bonito”.

edSOn BArOne
“Esse Clube superou minhas 
expectativas. Conhecia o 
local há 15 
anos, mas 
somente 
retornei 
nesses últimos 
tempos e me 
surpreendi 
com a estrutura cada vez 
melhor. Um local ideal para 
curtir com a família”.

guidO BurzAgli 
“Com 45 anos e 7 
meses de associação a 
este Clube, só poderia, 
no mínimo, amar este 
local maravilhoso. 
É, sem dúvida, uma 
vida que passei aqui 
e só tenho ótimas 
referências a fazer”.
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passarela do vale
Uma das obras mais inovadoras do Clube, a Pas-

sarela do Vale é uma interligação entre o prédio 
social e o complexo aquático do Paineiras e por 
isso, é famosa pela grande visão panorâmica que 
oferece do Clube aos associados. Realmente, um 
local que não só facilitou a locomoção pelas ruas e 
praças internas, como também é ideal para curtir 
um belo pôr-do-sol ou manter em dia a conversa 
com os amigos. 

playgrouNd
No ano passado, nosso Play-

ground foi reformado e hoje é 
um dos lugares mais seguros do 
Clube para as crianças. O Depar-
tamento de Manutenção mudou 
o layout e instalou um piso mis-
to feito com borracha reciclada e 
permeável, que serve para amorte-
cer o impacto e evitar aguaceiro. 
A grama é outro item importan-
te, pois, no local, temos um misto 
de grama artificial e natural. No 
Playground também foram colo-
cados novos balanços e o escorre-
dor foi reformado.

Especial
paiNeiras camp

Qual garoto não tem o sonho de um dia viven-
ciar as grandes aventuras do campo, mas de forma 
segura e próxima dos pais? Por isso, durante os pe-
ríodos de férias escolares, nosso Clube oferece um 
programa de uma semana de atividades intensas e 
monitoradas por pessoas altamente capacitadas, que 
visam dar aos filhos dos associados, a chance de cur-
tir diversas atividades esportivas como se fosse uma 
viagem inovadora com os amigos.
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piaNo Bar
O Piano Bar tem um am-

biente agradável e de qualida-
de para você se divertir, trazer 
seus amigos para conversar e 
apreciar os deliciosos drinks 
servidos no local.

plataForma iNFaNtil (laBiriNto)
O famoso jogo do “esconde-esconde” nunca ficou tão sim-

ples e criativo como no Labirinto, situado na Plataforma In-
fantil do Clube. Lá, as crianças podem desvendar os melhores 
caminhos para “fugir” dos obstáculos colocados nos corredo-
res, durante a brincadeira com os colegas.

depoimeNtos

Piscinas
O complexo aquático do Paineiras é uma referência em termos 

de estrutura no Brasil. O Clube dispõe de uma piscina olímpica e 
arquibancadas para sediar torneios de grande porte, que estimulam 
o aprendizado dos associados. Já na parte externa, o complexo das 
piscinas sociais e conjunto aquático infantil fazem a festa dos fre-
quentadores.

luiz FernAndO 
greziAnO
“Apesar de ter 
apenas cinco anos 
como frequentador, 
parece que já 
estou aqui desde 
a infância. É um 
ambiente, sem 
dúvidas, exemplar e 
maravilhoso para estar com 
amigos e família”.

CArlOS rOBertO 
vAzzOler
“Posso dizer que tenho uma 
vida dentro deste Clube. 
Meus filhos foram criados 
aqui e acho que isso basta 
para dizer a importância do 
Paineiras para mim”.

WAnderlei tOnetti
“O Clube é um complemento 
da minha casa; é meu 
segundo lar. O melhor 
lugar para 
eliminarmos 
qualquer tipo 
de stress ou 
frustração. Aqui 
é simplesmente 
especial para 
mim”.
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pista de atletismo
Para uma simples caminhada 

ou prática de modalidades que já 
consagraram grandes atletas pelo 
Brasil, a Pista de Atletismo do 
Clube é um verdadeiro “xodó” 
dos associados. Localizada ao re-
dor do maravilhoso Campo de 
Futebol em uma área de 6000m² 
muito bem arborizadas, o local é 
ideal para quem quiser manter a 
forma e usufruir de uma estrutu-
ra de primeiro mundo.

RestauRante social
Em um lugar agradável, aconchegante e com linda vista para as piscinas sociais, o Restaurante Social 

oferece ao público deliciosos almoços com o esquema por Quilo ou Buffet. Já aos sábados, temos a deli-
ciosa Feijoada que faz muito sucesso aqui no Clube.

quadras poliesportivas 
do vale

O nome já diz que se trata do 
local para a maior integração es-
portiva do Clube. Com diversas 
opções para se praticar uma de-
terminada modalidade, seja fute-
bol, basquete, vôlei ou handball, 
ali os associados tem a oportuni-
dade de criar uma relação amis-
tosa entre si e manter um grupo 
de contatos fieis, para encontros e 
partidas ao longo do dia.

pizza paiNeiras
A culinária italiana também 

está presente no Paineiras. A Pi-
zza do Restaurante das Cúpulas 
é uma das paixões dos associados 
que buscam uma alimentação di-
ferenciada nas dependências do 
Clube. Feita em forno à lenha e 
uma massa saborosa, fica difícil 
resistir à tentação de experimentar 
um pedaço. As “fornadas” acon-
tecem as terças, quartas, quintas e 
aos sábados e domingos.

Especial



Revista Paineiras  | agosto/10  |  35

réveilloN do cluBe
“O melhor e mais bonito Réveillon de São Paulo”, é assim que mui-

tos associados e convidados consideram o Réveillon do Paineiras. Aqui, 
todos podem passar a virada do ano com os amigos e familiares, apro-
veitando o agradável ambiente e apreciando o tradicional espetáculo pi-
rotécnico. Enquanto saboreiam deliciosas comidas, os presentes aprovei-
tam o show dedicado especialmente para eles.

seart (setor de 
 educação artística)

Localizado na Plataforma In-
fantil, o SEART sempre traz brin-
cadeiras recheadas de muita criati-
vidade. Nesse setor, cerca de 1.600 
crianças/mês podem aprender a 
fazer esculturas com diferentes 
materiais, desde bexigas, sucatas 
ou lixo reciclado. O maior obje-
tivo do SEART é fazer com que 
as crianças desenvolvam sua cria-
tividade e conheçam o valor de 
reciclar materiais como forma de 
conservar o nosso meio ambien-
te. Os horários do SEART são de 
segunda a sábado, das 08h00 às 
18h00.
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salão de caBeleireiro e 
BarBearia

Para se cuidar não tem hora. 
Muitos associados, depois de suas 
atividades pelo Clube, procuram 
se cuidar no Salão de Cabeleirei-
ro, que fica próximo a Plataforma 
infantil, e na Barbearia, próxima 
ao carteado. Nesses locais, os pai-
neirenses podem cortar o cabe-
lo, aparar a barba e até fazer as 
unhas.  

Saguão Social
O hall de entrada do Clube Paineiras do 

Morumby realmente é um verdadeiro cartão 
de visitas para quem quer conforto, comodi-
dade e estrutura de primeira linha. Não é a 
toa, que cadeiras desenhadas e assinadas pelo 
estilista Warren Platner dão ao local, todo o 
charme para se convidar um grupo de amigos 
à uma conversa agradável e com visão privi-
legiada das dependências do complexo espor-
tivo.

Especial
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sNooKer
Situado em uma bela sala estiliza-

da, ao lado do carteado, o Snooker 
do Clube Paineiras já virou tradição 
entre os associados de todas as ida-
des. Quem não gosta de desafiar os 
amigos e manter contatos em am-
biente agradável e de alto padrão? 
Por isso, que tacos em madeira tra-
balhada e mesas profissionais estão 
disponíveis para aqueles que buscam 
um divertimento mais refinado ao 
longo do dia.

shows
Nesses 50 anos de existência, o Clube já trou-

xe diversos shows, entre eles já tivemos a pre-
sença de clássicos como: Roberto Carlos, Elba 
Ramalho, Jovem Guarda, Gal Costa, Ivan Lins, 
Michael Legrand, Família Lima, Toquinho, 
Dionne Warwick, Ney Matogrosso, Titãs, Paula 
Lima, Jorge Aragão, João Bosco, Jair Rodrigues, 
Guilherme Arantes, Fábio Júnior (presença na 
festa de 50 anos) e até show do humorista Ary 
Toledo.
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spa - sauNa
O SPA e Sauna do Paineiras são ideais para quem 

quer qualidade de vida. No local, os associados po-
dem relaxar com as massagens, cuidar do rosto e 
corpo com a estética facial e corporal, além de cui-
dar dos pés com uma podóloga.

Já a Sauna é um prazer à parte, muitos associados 
fazem desse lugar um ponto de encontro, além de 
ser ótimo para relaxar depois de um dia cansativo.

teatro
O nosso núcleo de Teatro completou neste ano, 34 anos de existência. Muitos não sabem, mas o 

Grupo nasceu através da Tia Marialice que, no ano de 1976, começou a orientar jovens que, na época, 
praticavam natação. Seu objetivo não era criar artistas de primeira grandeza e sim unir as crianças por 
meio do teatro, fazendo com que melhorassem o contato social. Hoje, esse objetivo foi conquistado, nós 
temos uma das melhores escolas de teatro de São Paulo. Além disso, nossos alunos são reconhecidos em 
concursos e nossas peças são bem aceitas pelo público e especialistas.

squash
Chamado carinhosamente  como “tênis de salão”, o 

Squash é um dos esportes que mais tem atraído adep-
tos ao longo do tempo, pela infraestrutura oferecida.

Com quadras reformadas, cercadas de paredes de 
acrílico e pisos de última geração, é sempre um pra-
zer “queimar” calorias em um ambiente tão agra-
dável e amistoso como este. Por isso, se você ainda 
não teve oportunidade de conhecer esta modalidade 
aqui no Paineiras, não perca esta chance.

Especial
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têNis
Dizer que o Tênis é o “carro-chefe” do Clube, em relação as demais modalidades oferecidas, pode até 

ser considerado uma injustiça. Mas com 13 quadras profissionais, 11 de saibro e duas de piso rápido, além 
de duas delas serem cobertas, só mostra que o investimento do Paineiras na modalidade e no bem-estar 
de seus associados é enorme.

Com uma das equipes mais fortes de São Paulo, que disputam campeonatos federados, e nomes como 
Jaime Oncins e Roberta Burzagli, ex-top 10 do Brasil nos últimos anos, realmente é difícil não reconhe-
cer a força do esporte entre os nossos praticantes.

Com aulas dinâmicas e bem conduzidas pelos gabaritados professores, além de possuir um ambiente 
extremamente agradável entre os freqüentadores, o Tênis paineirense é uma tradição desde a fundação do 
Clube e por isso, as constantes reuniões de amigos ou famílias na Churrasqueira do complexo de quadras, 
são cada vez mais verdadeiras celebrações do sucesso deste esporte no Paineiras.

videoKê soFisticado
Todas às quintas-feiras, a partir das 20h, no Piano Bar, 

todos os associados tem um espaço sofisticado e com quali-
dade para se divertir e cantar com seus amigos. O Videokê 
conta com telão e mais de 3 mil canções entre nacionais e 
internacionais. É só escolher a sua música, deixar seu nome 
com o operador e esperar ser chamado para ter seus 15 mi-
nutos como um Popstar. Enquanto aguarda o seu momento 
você pode apreciar os petiscos, porções e bebidas. A entrada 
é gratuita.
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O Jubileu de Ouro de um 
grande Clube, como o Painei-
ras, merece uma super come-
moração, à altura de seus asso-
ciados e de suas realizações. E 
nada melhor para valorizar este 
momento único, do que festejar 
a data em grande estilo, com 
jantar especial e boa música em 
clima de festa. Assim será o Jan-
tar de 50o Aniversário do nosso 
Clube. 

O evento acontecerá no dia 28 
de agosto, a partir das 21 horas, 
no Saguão Social e Salão Nobre, 
e contará com a presença do can-
tor Fábio Jr, que fará um show 
especial para os convidados, com 
a Orquestra Jazz Big Band e DJ.

Com todo seu romantismo, o 
cantor Fábio Jr cantará grandes su-
cessos de sua carreira como: “Caça 
e Caçador”, “Alma Gêmea”, “Feli-
cidade”, “Quando Gira o Mundo”, 
“Pai”, um dos momentos de gran-
de emoção do show, entre outras, 
que prometem animar o público 
presente. “Fico sempre muito an-
sioso em todas as apresentações. 
A turnê 2010 está super bacana. 
O show está tão redondinho, que 
resolvi manter algumas coisas da 
turnê 2009”, conta o astro.

jazz Big BaNd, uma das 
maiores orquestras do 
pais

A Orquestra Jazz Big Band, su-
cesso desde 1990, teve como primei-
ro regente o maestro Luiz Arruda 
Paes. Hoje, com diversos músicos, 
entre sax, trompetes, trombones, 

baixo, bateria, piano, guitarra, tím-
panos e vocalistas, o grupo conta 
com a regência dos maestros Nil-
son Zago e Mário Tirolli.

A big band interpreta vários 
sucessos nacionais e internacio-
nais, de Glenn Miller e Ray Con-
nif, aos Paralamas do Sucesso, J. 
Quest, Charlie Brown, sambas e 
músicas de discotecas dos anos 
70, agradando ao público de to-
das as idades.

O evento contará ainda com 
um Coquetel especial e um su-
per Jantar, servido com cardápio 
extremamente requintado e char-
moso, e Open Bar com Whisky 
12 anos e vinhos finos, além de 
outras bebidas.

Veja a seguir:

Especial

Jantar, bebidas e Show, já inclusos no valor do 
convite! Obs.: traje Social.

Jantar de50 Aniversário0

Apoio:
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COQUETEL NO SAGUÃO

Bolinho de bacalhau.
Carpaccio de vitela ao molho italiano e rúcula.
Chester à vileroy.
Cone de presunto cru espanhol com grizete de melão orange.
Delicada rosa de salmão defumado com caviar russo ao creme
sour cream.
Delicado couscous de palmito.
Figos libaneses com roquefort e mel de rosas.
Mini coup de coalhada seca aromatizada.
Polenta italiana com ragôut de cordeiro.
Quiche lorraine.
Strudel de tomates frescos com queijo de cabra.
Tostada de queijo brie com geléia de framboesa.
Vol-au-vent de cogumelos salteados.

Cardápio do evento de comemoração do 
Cinquentenário do Clube Paineiras 
do Morumby

SALÃO NOBRE (finger food)

Cocktail de camarão rosa. Bouquet de folhas frescas com 
barco de palmito recheado de funghi bosco e lâminas de 

bufalina ao molho pesto.

BANQUETE (Buffet)

Tortelli de palmito com coulis de tomates frescos e majericão.
Tornelos de filet mignon à bordelese.
Madeleine de linguado à provençal.
Risoto de grana padano com azeite de trufas brancas.
Legumes salteados e finalizados no  forno à lenha.

DESSERT

Divina ópera. Quatro versões de deliciosas sobremesas com 
base de chocolate belga, frutas vemelhas, frozens e creme de 
avelãs, finamente decorado por nossos chefes patissier. 
Café, Chá, Licores: Frangélico,43 ,Drambuí, Contreau, Baile, 
Petit fours e Mini dirses.

BEBIDAS INCLUSAS

Água mineral com e sem gás, Refrigerante normal e diet, 
Cerveja Original,  Prosseco, Vinho tinto e Whisky Black Label.

Venha dançar ao som da
Orquestra Jazz Big Band e Dj.

28
de agosto

Sábado 21h

Fábio Jr.

Sócios: R$ 200,00 / Convidados: R$ 260,00
3 Cheques: 1 no ato /30/60 dias, ou em 2 vezes no cartão

mais informações pelos telefones 3779.2050/2052
www.programacaosocioculturaldopaineiras.blogspot.com
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Panorama
Campeonato 

interno de 
Snooker 2010  

Aconteceu entre os meses de mar-
ço a junho, o já tradicional Campeona-
to Interno de Snooker. 

Neste ano, a competição foi um su-
cesso de público, contando com mais 
de 50 participantes. 

O Encerramento do 34º Campe-
onato Interno de Snooker Regra Bra-
sileira e o 5º Campeonato Interno de 
Regra Inglesa foram realizados dia 17 
de junho, na sala de Snooker. 

Neste dia, tivemos as grandes fi-
nais e as disputas pelo 3° lugar nas 
regras inglesa e brasileira.

Após o término dos jogos, foi ofe-
recido pela diretoria um coquetel de 
encerramento para todos os partici-
pantes. 

Ao final da premiação, Francisco 
Filpo foi homenageado por todos os 
representantes, por sua participação 
no torneio e por ter atuado em dois 
jogos decisivos (a disputa de 3° colo-
cado na regra brasileira e a disputa do 
título na regra inglesa).

O Paineiras agradece a participa-
ção de todos que prestigiaram e dis-
putaram as partidas durante esses 
quatro meses. Parabéns à todos.

Classificação do Campeonato
Regra Inglesa

Campeão - Romero Dantas
Vice-Campeão - Francisco Filpo
3º colocado - Marcelo Gontijo

Regra Brasileira
Campeão - Catarino
Vice-Campeão - Mário Macedo
3º - Gilberto Oliveira

Para saber mais acesse o portal do 
Clube.

Campeão Catarino RB recebendo troféu de 
Valter(esquerda) e Gilson(direita)

Campeão RI Romero(direita) recebendo 
troféu de Valter

Vice campeão RB Mario recebendo troféu de 
seu filho Bruno

Vice-campeão RI Filpo 
recebendo troféu de Moacir

Melhor tacada RB Gilberto Oliveira 
recebendo troféu de Leonan

Melhor tacada RI Romero recebendo troféu 
de Luis Bulcão

Disputa do 1º RB Catarino e Mario

Disputa do 1º RB Catarino

Disputa do 1º RI Filpo e Romero 1



Revista Paineiras  | agosto/10  |  43

No período de 25 a 27 de junho, realizamos na Piscina Olímpica, o Campe-
onato Paulista de Inverno de Nado Sincronizado, que levou o nome Troféu Pai-
neiras 50 Anos.

O Paineiras sagrou-se campeão geral da competição, que contou com a pre-
sença do presidente do Paineiras e da Federação na abertura do evento.

Esta investida esportiva é fruto do empenho da atual gestão, na busca da 
excelência de seus esportes competitivos.

Personalidades presentes:
Miguel Carlos Cagnoni – Presidente da Federação Aquática Paulista

José Miguel Spina – Presidente CPM

Sérgio Stauffenegger – 1º Vice-Presidente CPM

Leonice Mota Rossello – Diretora de Nado Sincronizado CPM

O dueto Olímpico com o Vice-presidente 
Sergio Staufennegger e o Presidente José 
Miguel Spina

Juvenil - Nível A

Infantil A principiante

Junior Nível A

Meninas exibem medalha de ouro 
conquistada em casa

Nos 50 anos do Clube, título paulista é um 
presente aos associados

Mais uma vez, Paineiras sobe ao ponto mais 
alto do pódio

Conjunto feminino dá show de beleza e sincronismo 
em apresentação

Anfitrião, Paineiras leva troféu do 
Campeonato Paulista

Paineiras leva título paulista no Nado Sincronizado  
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Campanha do Agasalho 2010
Agradecemos a todos que colaboraram com a Campanha do Agasalho 

2010, afinal, conseguimos um ótimo número de arrecadações.

Comidas típicas e boa música

1° Arraiá dos Colaboradores

A Defesa Civil retirou as doações

Caros associados,

Lembramos que o DASP – Departa-
mento de Assistência Social do Paineiras 
-  está aberto durante o ano inteiro à do-
ações. Tudo o que arrecadamos é doado 
aos colaboradores do Clube e para enti-
dades devidamente cadastradas no sis-
tema.

A gestão atual do DASP, assim como 
a administração do presidente, Dr. José 
Miguel Spina, visam o bem estar de cada 
colaborador, para que este possa traba-
lhar feliz e satisfeito. 

Agradecemos desde já a colaboração 
de todos, pois cada pequena doação, tor-
na-se grandiosa, frente à necessidade de 
cada pessoa.

Almoço e Jantar Julinos:
Agradecemos a todos que trabalha-

ram duro para que fosse realizada essa 
gostosa comemoração aos colaborado-
res. Celebração esta, organizada numa 
parceria que deu muito certo, entre o Re-
cursos Humanos (RH), Sóciocultural, e o 
DASP. Foi gratificante ver em cada cola-
borador sua satisfação.

Atenciosamente,

DASP

Campanha de arrecadação de sucatas
Iniciamos uma campanha para arrecadação de alguns materiais para atividades 

do SEART e Brinquedoteca. Precisamos dos seguintes materiais:
Latas vazias de achocolatado, leite em pó e similares, nos tamanhos: pequena, 

média ou grande. Latas de molho de tomate e similares com tampa (aquelas com fe-
chamento a vácuo, que não cortam os dedos das crianças). Potes de sorvete de dois 
litros ou mais, CDs usados. Os materiais podem ser entregues no Sócio-Cultural ou 
para Rosana e Janaina do SEART.
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Sexta 
Dançante

Banda Feeling's e Dj. (bolero, chá-chá-chá, baião, 
forró, sertanejo, pop, samba, pagode, músicas
dos anos 60 e muito mais).

13/08

Banda Fênix e Dj. (Músicas dos anos 60, 70, 80,  
Sertanejo, Pop Rock, MPB, Românticas, Fox, 
Jazz, Boleros, Forró Universitário, Dance, Trash, 
Samba e Samba enredo).
 

06/08

Não haverá programação.

Reservas pelo telefone.: 11. 3779-2052

20/08
    e
27/08

Novo Horário: das 21h30 às 2h

Sócio-cultural
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SçBADOÊMUSICAL

ClŽrioÊSant'AnnaÊeÊBossaÊSixÊ(AlexandreÊArruda,Ê
AndreÊGrowald,ÊEdsonÊGhilardi,ÊEduÊAlvesÊeÊ

JosŽÊEduardoÊSaba),Êapresentar‹oÊoÊmelhorÊdaÊBossa.

CantaÊBrasilÊ(SambasÊ-ÊCl‡ssicosÊdeÊNoelÊRosa,Ê
Cartola,ÊNelsonÊCavaquinho,ÊentreÊoutros).Ê

N‹oÊhaver‡Êprogramaç‹o

Fl‡viaÊÊLibonati,ÊAlineÊSard‹oÊeÊThitoÊNevesÊ
(MPB,ÊBOSSA,ÊJAZZÊEÊPOP)ÊÊ

07/08

14/08

21/08

28/08

aosÊS‡bados,ÊaberturaÊdoÊPIANOÊBARÊˆÊpartirÊdasÊ20h
hor‡rioÊdosÊshows:ÊdasÊ21h30ÊˆsÊ23h30

Paineiras

50 an
os
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Cursos 2º Semestre – Matricule-se Já!

AQUARELA: Desenvolve através de 
propostas específicas, capacitação para 

executar trabalhos de aquarela. São 
ensinadas noções de observação  
de luz e sombras e proporções das 
formas.
 
ATELIER DE PINTURA: Oferece 
aos alunos orientação à prática 
de diversas técnicas de artes 
plásticas, atendendo aos interesses 
individuais.
 

CAPOEIRA: O curso ensina os 
fundamentos da arte capoeira, através da 
música, ritmo, canto, expressão corporal, 
criatividade de movimentos, presença 
cênica e conteúdo histórico. 

CONSCIÊNCIA CORPORAL: O objetivo 
do curso é fornecer elementos para 
a compreensão e o diálogo do gesto, 
postura e forma do corpo. 

CORAL: Não é necessário ter experiência 
anterior ou conhecimento musical, 
somente disposição para participar. Junte-
se ao grupo, mesmo que você acredite 
ser desafinado e “não saber cantar”. 
Cantar traz resultados surpreendentes 
e você poderá usufruir os benefícios 
que o contato com a música traz, como 
relaxamento, mais energia e tranquilidade.

 

DESENHO: Habilita o aluno a desenhar,  
por observação e à mão livre: casas, 
paisagens, naturezas mortas, figuras 
humanas e rostos, entre outros. 

DANÇA FLAMENCA: Desenvolve a 
coordenação motora e rítmica, através dos 
ensinamentos da arte e cultura espanhola.

 

HISTÓRIA DA ARTE: Aulas expositivas 
e teóricas que abordam a História da 
Arte, da Antiguidade à arte do século 
XX, apresentando de maneira objetiva e 
sucinta, a evolução das artes plásticas, 
escultura e arquitetura durante os 
períodos históricos.

JAZZ: Desenvolve a integração do aluno, 
através da expressão corporal, criatividade 
e aprimoramento técnico da disciplina. 

TAPEÇARIA: Ensina técnicas múltiplas 
de tapeçaria para confecção de tapetes, 
panos e outros trabalhos manuais, que 
resultem em objetos úteis ou decorativos, 
de acordo com as necessidades e 
habilidades de cada aluno.

TRICÔ E CROCHÊ: Ensina técnicas 
múltiplas de pontos em tricô e crochê 
para confecção de peças de vestuário ou 
decoração, de acordo com a necessidade 

e habilidades de cada aluna. 

ATUALIZAÇÃO CULTURAL: O curso 
é desenvolvido através de encontro 
semanal, onde são debatidos temas 
escolhidos pelos próprios alunos, de 
relevância atual, tais como: política, 
cultura, psicologia, artes, filosofia, 
história, economia e outros assuntos em 
voga no Brasil e no mundo. 

MUSICALIZAÇÃO: Desenvolve 
os pré-requisitos necessários para 
alfabetização musical e para o estudo de 
algum instrumento que a criança possa 
futuramente escolher. 

OFICINA DE CIRCO: A oficina tem por 
objetivo resgatar, de maneira lúdica, a 
relação dos participantes com o circo, aos 
quais serão oferecidas habilidades como: 
malabarismo, equilibrismo, trapézio, 
cama elástica, monociclo, tecido, laços e 
chicotes.

PATINAÇÃO: O curso tem como 
objetivo promover a aprendizagem e o 
aperfeiçoamento da Patinação Artística 
sobre Rodas, além de desenvolver a 
criatividade, coordenação motora e ritmo. 

Inscrições na Central de Atendimento. Em caso de dúvidas, procurar o Departamento Sociocultural, ramal 2053, 
ou através do e-mail: cursosculturais@clubepaineiras.com.br

Programação sujeita a alterações.

Sócio-cultural
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DANÇA DE SALÃO: Ensina vários 
ritmos de dança, dos mais simples às 
evoluções mais floreadas, tais como: 
bolero, tango, ritmos latinos, gafieira, 
valsa, merengue, rumba e outros. 

SAPATEADO: Desenvolve o ritmo, a 
coordenação motora e a musicalidade, 
através de técnicas de sapateado. 

TAI CHI CHUAN: A prática contínua das 
formas de mãos livres ou armadas de Tai 
Chi Chuan não exige nenhum esforço de 
seu praticante, ou seja, respeita os limites, 
e estimula a sua compreensão de forma 
natural e equilibrada. 

TEATRO: Utiliza o ensino de técnicas de 

interpretação, baseadas em improvisação, 
jogos dramáticos, montagens de cenas, 
dinâmicas de desinibição individual e 
grupal, exercícios de expressão vocal e 
corporal.

TECLADO: Desenvolve os pré requisitos 
para a Alfabetização musical (partitura 
e cifrado universal), teoria e percepção 
musical (intervalos, acordes e escalas), 
técnica (coordenação motora/exercícios), 
generalidades sobre o instrumento e 
repertório. 

DANÇA DO VENTRE: Tem como 
objetivo ensinar a técnica da dança do 
ventre através de movimentos corporais 
específicos da disciplina. 

YOGA: O Yoga é uma filosofia de vida 
que proporciona plena forma física, 
emocional e mental. Prática baseada 
exclusivamente em técnicas que ensinam 
como respirar melhor, como relaxar, 
como concentrar e trabalhar os músculos, 
articulações, glândulas endócrinas, 
nervos, órgãos internos, etc, através de 
exercícios físicos extremamente bonitos, 
fortes, mas que respeitam o ritmo 
biológico do praticante. 
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Sócio-cultural
Cursos gratuitos Início das atividades 

culturais 2º semestreDobradura de guardanapos - A arte de Receber
Confira 15 dobraduras que vão impressionar os convidados, 
feitas com guardanapo de tecido e papel para levar para casa.  
Dia 21 de agosto
Horário: das 9h às 12h
Local: Sala de cursos nº 6 do Novo Espaço Cultural.

Curso de Maquiagem com Eliana Yazbek
Toda mulher quer estar bonita e apresentável em todas as 
ocasiões. Renove seu look com criatividade e praticidade. 
Dicas de maquiagem para todas as ocasiões. 
Maquiagem da estação; Maquiagem do dia a dia; Maquiagem 
mais elaborada; Maquiagem Teen.

Garanta já a sua vaga

Dia 14/08

Horário: das 10h às 12h

Local: Na sala nº 6  do Novo Espaço 

Cultural

Inscrições na central de atendimento

Informamos que as aulas do 2º semestre do setor 
cultural iniciarão a partir de 2º de Agosto. 

LISTA DE INTENÇÃO 
Xadrez

Por que jogar xadrez?
Goethe definiu o xadrez como “a ginástica da inteligência”. O 
xadrez é válido tanto no aspecto lúdico quanto competitivo, ou 
seja, é altamente positivo para quem joga como passatempo, 
como  para quem disputa torneios, com o objetivo de buscar os 
melhores resultados dentro das competições. 
De uma maneira mais sucinta podemos dizer que o xadrez 
proporciona ao praticante o desenvolvimento da criatividade, 
concentração, memorização, paciência, disciplina, tomada de 
decisões, respeito a adversários, árbitros e leis. 
Valor do curso: R$ 60,00 por aluno/mês (pago ao professor)
Sábados das 10h30 às 12h ou quartas das 18h às 19h30
Associados nascidos até 2002.

Tarde Musical com a pianista 
Helena Marcondes Machado

Dia 21 de agosto, às 15h, no Saguão Social
Uma tarde agradável e descontraída, em que a pianista Helena Marcondes Machado 

falará sobre os fatos interessantes que envolvem as composições tocadas.  

O tema do evento é MUZAK, nome que os músicos dão àquela música tocada nos 
consultórios, elevadores e etc. Funcionam como fundo musical para tornar agradável 
o ambiente. Essas músicas são facilmente reconhecidas, mas ninguém sabe nome e 
nem autor e com isso, poucos artistas as colocam em repertório. Até a valsa “Sonho de 
Valsa” (que deu nome ao bombom) já virou MUZAK. Entrada Franca.

Sobre a pianista: Desde muito jovem é voltada intensamente à música brasileira, 
tanto a erudita como a chamada semi-erudita e mesmo a popular, desde que autêntica 
e de  qualidade. Domina um vasto repertório, tendo várias peças a ela dedicadas por 
compositores paulistas contemporâneos. Helena integra a diretoria do Centro de Músi-
ca Brasileira, entidade que tem como objetivo a divulgação e preservação do patrimônio 
musical brasileiro de todas as épocas e estilos, com programação anual de concertos, 
cursos e palestras.
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agenDa sócio-cultural 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

02 a 05 “Bazar da Primavera”. Inscrições conforme agendamento – das 09h às 17h50

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

03 a 08 Exposição Álvaro Buendia - Saguão Social – 10h às 22h

03, 10, 17, 24 e 31 Hora do Conto - Brinquedoteca – 16h

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

06 Sexta Dançante – Banda Fênix & Dj Dalvo Pascolato - Restaurante das Cúpulas – 21h30 às 2h 

07
Circuito de Brincadeiras. Brinquedoteca – 10h e 15h
Sábado Musical – Flávia Libonati e convidados - Piano Bar – 21h30 às 02h

08 Almoço do Dia dos Pais. Restaurante Social – 12h

10 Término das inscrições para as duplas formadas por associados na Central de Atendimento ou no Carteado - 13h

13 Sexta Dançante – Banda Feeling’s e Dj Dalvo Pascolato - Restaurante das Cúpulas - 21h30 às 02h

14
Curso de Maquiagem com Eliana Yazbek - Carteado – 10h às 12h
Sábado Musical – Grupo Bossa Six & Clério Santanna - Piano Bar – 21h30 às 23h30

20
Show do ABBA Magic & Rod Hanna e DJ “Comemoração aos 50 anos”. Salão Nobre – 22h
Sexta Dançante – Banda Musical EM MI e Dj Dalvo Pascolato. Restaurante das Cúpulas - 21h30 às 02h

21
Torneio de Tranca “Comemoração aos 50 anos” - Sala de Dança 1 – 14h
Tarde Musical - com apresentação da Pianista Helena Marcondes Machado - Saguão Social - 15h
Sábado Musical – Grupo de Samba Canta Brasil - Piano Bar – 21h30 às 23h30

28 Aniversário do Clube com Show do Fábio Junior e Orquestra Jazz Big Band - Salão Nobre – 21h 

28 e 29 Teatro Infanto-Juvenil “Arte in Cena“ – “No Reino Perdido do Beleléu”. Cine-Teatro – 11h e 15h

ProgramaÇÃo Do seart 
agosto
02 e 03 Marcador de Páginas

04 e 05 Confecção de Cartão

06 Imã de Geladeira

07 Oficina do Dia dos Pais

09 e 10 Confecção de Dumbo

11 e 12 Confecção de Relógios

13 e 14 Trabalhos com Lã

16 e 17 Confecção de Cuca

18 e 19 Confecção de Curupira

20 e 21 Confecção de Saci

23 e 24 Confecção de Pet Mouse

25 e 26 Palhaço de Bolinhas

27 e 28 Confecção de Rato

30 e 31 Confecção de Urso

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
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O Macaco Juiz
Faminto, o “Senhor Lobo” sai pela floresta à procura de alimento e sente 

cheiro de queijo. Mas “Dona Raposa”, também cheia de fome, acha o queijo 
primeiro. Um cheirou, o outro achou.

De quem seria o queijo? Na dúvida, vão em busca do parecer do Macaco, 
juiz da floresta. O espertalhão, também interessado na comida, tira partido da 
situação para enganar os dois briguentos.

No Cineteatro dia 7 de agosto de 2010 as 11h. Entrada gratuita

Sócio-cultural

A Magia dos anos 80 está de volta
A programação dos 50 anos de fundação do Clube Paineiras traz mais novidades. 

Venham confraternizar com os amigos, comemorar a convivência coletiva, integrar e 
festejar mais um aniversário paineirense nos eventos Socio-culturais. 

No dia 20 de agosto, sexta-feira, no Salão Nobre, as 
bandas ABBA Magic e Rod Hanna apresentam “Mam-
ma Mia - O Show”.

Nossas melhores lembranças são sempre emba-
ladas por grandes músicas. E a sensação que temos 
ao ouví-las novamente, nos causa novas e felizes 
emoções. 

Quem já assistiu ao espetáculo “Mamma Mia - O 
Show”, com ABBA Magic, da Inglaterra, e o grupo Rod 
Hanna, sabe bem do que estamos falando. 

Juntos no palco, realizam um show espetacular e 
emocionante em tributo ao ABBA, uma das maiores bandas de “Dance Music” dos anos 
80. A platéia, que mescla as mais variadas idades, canta e cria coreografias durante 
todo o show. IMPERDÍVEL!!!

Informações na Central de Atendimento – Telefone: 3779.2012 / 2010

“No Reino 
Perdido do 

Beleléu”
Datas: 28 e 29 de agosto
Horários: 11h e 15h
Dirigido por Anna Grecco, com 

o elenco do curso de teatro Nível I, 
composto por crianças de 10 a 12 
anos, o texto de Maria Heloisa Pen-
teado foi adaptado por Rafael Geri-
bello Cabral, que foi aluno do curso 
de teatro em 2008 e 2009.

Sinopse: O Reino do Beleléu é o 
local para onde vão todas as coisas 
que perdemos. Um dia, uma menina 
é levada para lá e essa visita tem o 
poder de transformar o mundo da 
fantasia e o mundo real. Entrada 
Franca.

“Os Doze 
Trabalhos de 

Hércules”
Datas: 11 e 12 de setembro
Horário: 15h e 18h
Texto de Christian Grenier, adap-

tado e dirigido por Anna Grecco, com 
o elenco do curso de teatro Nível II, 
com jovens de 13 a 15 anos.

SINOPSE: Hércules, herói mi-
tológico, tem que enfrentar os doze 
trabalhos para expiar seus crimes. 
Nessa jornada, ele descobre coisas 
preciosas sobre a vida. Não reco-
mendada para menores de 12 anos. 
Entrada franca.
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A Pensão Sombria
Os Duarte eram uma família muito religiosa. Passavam o dia e a noite rezando.
As férias estavam chegando e todos resolveram passá-las em uma cidade do inte-

rior, já que moravam em uma cidade grande. Como as férias estavam muito perto, eles 
reservaram um quarto na primeira pensão que encontraram.

Quando chegaram a pensão, sentiram terríveis calafrios. Ao abrirem a porta da casa, 
sentiram o erro de não pesquisar melhor: as paredes eram roxas, o sofá e as poltronas 
pretas e móveis muito antigos. A casa parecia não ter um único sinal de vida. Ouviram 
um ruído na cozinha e entraram nela na esperança de encontrar alguém, mas só se as-
sustaram mais: os azulejos eram todos pretos e havia milharem de ervas penduradas 
no teto de toda a cozinha. Logo depois, se surpreenderam com duas moças magras e 
pálidas que apareceram do nada na cozinha.

-Olá, eu sou Lorena, a dona da pensão, e esta é minha filha Pandora- disse a moça.
-Nossa! São tão...brancas!- falou Amélia Duarte, a mãe 

da família.
-Nós somos sensíveis ao sol - disse Pandora, que pa-

recia não conseguir colocar um único sorriso no rosto.
A família se instalou em um quarto todo cor de vinho  

e cheio de livros.
Uma semana se passou, e a família percebeu que as 

duas moças nunca apareciam na casa de noite, então de-
cidiram seguí-las. Seguiram-nas até um bosque escuro e 
deserto. Elas fizeram um círculo de velas e com uma sim-
ples palma, Lorena fez com que todas acendessem. Fala-
vam estranhas palavras e cada vez que as pronunciavam, a neblina do bosque ia fican-
do maior. Depois de um tempo, a família simplesmente adormeceu, sem saber como.

Acordaram assustados e logo encontraram uma carta que estava presa a uma árvo-
re que dizia: -Poupem suas vidas cuidando apenas dos seus problemas”

A família voltou para a pensão e, sem pensar na carta, entraram escondidos no 
quarto de Lorena e Pandora, que era mais assustador que o resto da casa: paredes 
pretas com palavras estranhas escritas em verde e um enorme pentagrama de prata 
pendurado na parede. Reviraram caixas e gavetas até encontrarem um livro antigo, só 
com palavras e símbolos desconhecidos. No final da contracapa estava uma legenda 
dizendo “LIVRO DE MAGIA NEGRA”.

-Mas que horror! Impossível que magia negra ainda exista. Vamos queimá-lo falou 
Jackes Duarte, o pai da família e o mais fanático por sua religião. O resto da família fez 
o que Jackes mandou, mas pouco tempo depois, sua esposa e os dois filhos desapa-
receram.  Jackes foi procurar Lorena e Pandora na noite depois do desaparecimento 
da família. Procurou pela casa inteira até chegar a um barracão abandonado no quintal 
escuro. Conseguiu encontrá-los, mas infelizmente perdeu sua vida.

Tempos depois todos os Duarte foram encontrados no barracão da casa, que já 
havia sido abandonada pelas bruxas. Todos queimados, presos a troncos, assim como 
se fazia com moças julgadas bruxas na época da Inquisição.

Veja as datas e programe-se 
para participar do seu concurso 
favorito

A ACESC (Associação de Clubes 
Esportivos e Sócios Culturais de São 
Paulo) está promovendo mais uma 
Maratona Cultural. Então veja os con-
cursos e participe pelo nosso Clube.

XIV Salão Interclubes de 
Artes Plásticas

• Inscrições: 02 a 07 de agosto
• Entrega das obras: 16 a 20 de 

agosto, no Departamento Socio-
cultural.

• Exposição dos associados do 
Paineiras: 01 a 09 de setembro, 
com coquetel de premiação em 
02 do mesmo mês.

• Exposição Interclubes: 01 a 03 de 
outubro, das 14h às 22h. 

• Coquetel de divulgação dos clas-
sificados em 30 de setembro, às 
20h30, no Foyer do Teatro do 
Clube Monte Líbano.

X Concurso de Fotografias
• Tema: Esportes
• Inscrições: 13 a 15 de setembro. 
• Categorias: Juvenil (de 12 a 17 

anos) e Adulto (acima de 18 anos).
• Modalidades: Colorida sem ma-

nipulação; Preto de Branco sem 
manipulação; Colorida e Preto e 
Branco com manipulação.

• Coquetel: 20 de outubro, às 20h, 
na Associação Brasileira A He-
braica de São Paulo. 

• Datas da exposição: 21 e 22 de 
outubro, das 8h às 21h.

Maratona 
Cultural 

ACESC 2010

Luiza ten

Texto ganhador do XI  Concurso de 
Literatura da Maratona Cultural ACESC
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Dia dos Pais
Oficina do 

Dia dos Pais
O Clube Paineiras do Morumby con-

vida todos os pais paineirenses para 
p a r t i c i p a r e m 
de atividades 
criativas com 
seus filhos, no 
dia que ante-
cede esta data 
comemorativa 
tão especial no 
ano.

Durante o sá-
bado, os pais poderão confeccionar junto 
com seus filhos, um lindo presente que 
será dado para eles ao final do evento.

Portanto não perca esta oportunida-
de especial e venha participar. Traga seu 
filho e divirta-se bastante neste que será, 
sem dúvidas, um dia maravilhoso para 
vocês.

Data: 07/08, Sábado, das 10h às 15h, 
no SEART

Torneio 
Pais e Filhos de 
Tênis de Campo

No dia 07 de agosto, sábado, aconte-
ce nas quadras 1, 2, 3 e 4 o Torneio Pais e 
Filhos de Tênis.

Esse evento vai contar com diversas 
categorias em todas as idades. As ins-
crições podem ser feitas até o dia 07 de 
agosto na Central de Atendimento (CAT).

Por volta das 12h, serão sorteadas as 
chaves e o Torneio começará às 13h.

Venha comemorar esse grande dia,  
confraternizando com outros associados 
e se divertindo com seu pai ou filho.

Almoço Especial
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 Restaurante Rofer, com o melhor da 
culinária europeia, mediterrânea e japonesa.

Lembre-se que neste dia, o Restaurante também atenderá com reservas, porém 
é necessário ir pessoalmente e pagar antecipadamente a taxa de R$ 50,00 por mesa 
(independentemente do número de pessoas na reserva) que será abatido no fecha-
mento da conta.

O valor é de R$ 39,90 para adultos e R$ 25,00 para crianças entre 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 (Feitos na Hora)
Sushi
Calzones e Pizzas
20 Tipos de Saladas (Variadas)
20 tipos de Sobremesas* 
* obs.: sobremesas à parte no valor 
   de R$ 6,00 
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Será realizado nos dias 25 e 26 de 
setembro, o Bazar da Primavera. No 
evento, poderão ser comercializados 
produtos de artesanato em geral, cama, 
mesa e banho, papelaria, jóias e biju-
terias, roupas, quadros, perfumaria e 
entre outros.

Para maior conforto dos associa-
dos, as inscrições serão realizadas em 
dias e horários marcados, agendados 
através da distribuição de senhas. 

A partir das 9h, do dia 31 de ju-
lho, sábado, serão distribuídas se-
nhas no estande de vendas de convites 
para agendamento das inscrições, que 
aconteceram no período de 02 a 06 de 
agosto.

Bazar da Primavera
Cada associado poderá retirar uma 

senha por título, escolhendo melhor 
dia e horário para seu atendimento. 
Essa senha será o protocolo que ga-
rantirá o atendimento, e deverá ser en-
tregue no ato da inscrição.  

Serão distribuídas senhas confor-
me número disponível de mesas no 
bazar. A retirada da mesma garante 
a presença com mesa, mas não a lo-
calização entre salão nobre, saguão e 
área de alimentação. Serão agendadas 
no máximo 40 inscrições por dia, com 
previsão de 10 minutos para realiza-
ção de cada inscrição. 

Caso o associado não compareça 
no dia e horário agendados, poderá 

realizar sua inscrição no sábado, dia 7 
de agosto. A partir do dia 10 de agos-
to, as  senhas retiradas e não apresen-
tadas serão canceladas e as vagas li-
beradas para outros interessados. 

No ato da inscrição, o participante 
deve analisar e conferir nos mapas as 
diferentes condições de ocupação das 
mesas, tais como: possibilidade de 
instalar arara, estantes, grandes volu-
mes, etc. Não será permitida instala-
ção de araras e exposição de grandes 
volumes fora das áreas específicas e 
demarcadas nos mapas.

A solicitação de instalação de to-
madas elétricas deve ser feita no ato 
da inscrição e as taxas devem ser re-
colhidas na mesma ocasião. Caso o 
número de expositores interessados 
seja maior que o número de vagas, 
será aberta lista de espera.
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Esporte
Equipe de Voleyball masculino 
conquista o 3º Lugar na APV 

No dia 26 de junho, a equipe masculina do Paineiras conquistou o brilhante 
terceiro lugar no campeonato da APV, na categoria adulto. Parabéns aos atletas: 
Alexandre Lima, Fábio Tassi, Luís Gustavo Bruza, Alexandre Iorio Zanuto, Rogé-
rio Rovito, Giacomo Perovano, Rui Ferreira, José Tarcisio, Daniel Iorio, Gustavo 
Iorio e ao Técnico Celso Avancini pela conquista.

Equipe de Pólo feminino é 
vice no Brasileiro

No dia 7 de julho, na Piscina Olímpica, a equipe feminina sub 19 do Paineiras foi 
vice-campeã do Campeonato Brasileiro de Polo Aquático. A campanha foi de supe-
ração, já que as paineirenses haviam perdido para o Botafogo na fase classificatória 
por 10x7, mas nas semifinais, bateram as botafoguenses por 12x10. . Já no Infanto 
Juvenil, o Paineiras conquistou o 5º lugar, ao bater o Jundiaiense, campeão da Copa 
SP, por 5x4.

Paineiras conquista o bronze na Copa SP 
Na disputa do terceiro lugar da Copa SP Adulta de Pólo Aquático, o goleiro Locke fechou o gol e garantiu vitória 

paineirense por 5x4 sobre o SESI.  O jogo foi tenso e depois de sair do 1º quarto perdendo por 3x0, predominou a ex-
periência da equipe paineirense, que virou no quarto seguinte. Os gols foram de Binho (2), Ramiro (1), Alessandro (1) e 
Braz (1). E as parciais foram de (0x3) (4x0) (1x1) e (0x0). No Infanto Juvenil, o Paineiras conquistou o quarto lugar da 
Copa SP. 

Atletas 
paineirenses no 

Circuito das 
Estações

No dia 4 de julho, no Pacaem-
bu, aconteceu o Circuito das Esta-
ções, que contou com o percurso 
de 10km.  As subidas, descidas e 
algumas retas fizeram do percurso 
algo bem motivante para os atle-
tas, que, mesmo sob o sol forte, 
tiveram disposição para termi-
nar a prova. Com cerca de 2.500 
participantes, a prova contou com 
a participação de 8 atletas do 
SCORP.

Os corredores tiveram supor-
te técnico oferecido pelo SCORP, 
que proporcionou alongamento, 
água e frutas da época.

Parabéns aos corredores:
Paulo Sérgio B. Ferreira ..... 54:46

Gilberto Perigolo ............... 55:00

José Ignácio ......................58:34

Laércio Schulze de Sousa ..59:00

Alexandre J. Batista ........ 1:00:02

Ítala Raphaela G. Ignácio ...48:00

Diana Jaen Saad ............. 1:00:30

Fabíola Le Sueur Baldacci 1:00:30
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Corrida Track & Field 

Intercâmbio de Pólo Aquático 
na California (EUA)

No dia 6 de julho, nos despedimos, temporariamente,  de alguns atletas  da 
equipe Juvenil e Júnior (masculina e feminina) de Pólo Aquático, que participam, 
até 20 de julho, de um Intercâmbio da modalidade, na Califórnia (EUA).

Esta ação tem como objetivo elevar o nível técnico de nossas equipes e pro-
porcionar aos atletas uma experiência internacional, tanto no âmbito pessoal 
como esportivo. Na programação, estão previstos treinamentos intensivos e tor-
neio com clubes e universidades da região de São Francisco e Santa Cruz, den-
tre os quais podemos destacar a Universidade de Stanford, SoPen Club e Marin 
Water Polo Club. Parabéns aos atletas: Victor Pessoa, Guilherme Musa, Luca 
Slerca, Lucas Schiavetti, Filipe Rogê, Guilherme Marrani, Adrian Grecco,  Gabriel 
Faria, Gabriel Poci, Pedro Allievi, Viviane Bahia, Júlia Janssen, Mariana Rogê, 
Carol Carillo. Boa viagem e bons treinos!

As Famílias do Pólo Aquático na despedida 
dos atletas

No dia 27 de junho, 14 atletas do 
SCORP do Clube Paineiras participa-
ram, brilhantemente, da 2ª etapa do 
circuito de corridas Track & Field, com 
distância de 10 KM, que foi realizada 
no Shopping Villa Lobos e que reuniu 
cerca de 2.900 participantes.
Mesmo com toda infraestrutura ofe-
recida pelos organizadores da prova, 
nossos atletas contaram também com 
suporte técnico, alongamento, água 
e frutas, oferecidos pela estrutura do 
SCORP. Parabéns a todos que par-
ticiparam do evento.

Resultados:
Johan Focion C. Alvarado .........43:51
Paulo Fernando C. Damiani.......51:56
Wagton Lincoln Barreto ............52:00
 Gilberto Perigolo .....................53:00
 Roberto de Oliveira Gonçalves .56:48
Laerte Manduca Filho ...............57:38
Antônio Carlos Montel Galassi ..58:00
Alexandre Jamal Batista ............59:32
José Luiz H. Loureiro ............. 1:04:46
Ítala Raphaela G. Ignácio ..........47:40
Sandra Pini Sapata Dantas ........52:11
Carolina Alves R. Costa Lanna ..57:46
Eliana Maria G. Rodrigues ...... 1:04:46
Nara C. dos Santos Feijó ....... 1:05:00

Vem aí a 2ª 
Copa CI de 

Vôlei Feminino
Competição irá reunir jovens 
de várias escolas de São Pau-
lo e uma equipe do Paineiras
No dia 12 de setembro, das 8h 
às 20h, acontece nas Quadras do 
Vale, a 2ª Copa de Vôlei Feminino. 
O torneio é realizado pela C.I. 
(Central de Intercâmbio), que já é 
nossa parceira, e que está 
patrocinando a substi-
tuição da iluminação 
das quadras cobertas. 
Irão participar da com-
petição alunas do ensino 
médio de 24 colégios parti-
culares de São Paulo e uma equi-
pe de vôlei da área formativa do 
Clube. 
Assim como no ano passado, os 
colégios são convidados pelas lo-
jas da grande São Paulo, da região 
do ABC, Guarulhos, Osasco e Al-
phaville. 

Então venha torcer por nossas 
atletas!
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Paineirense conquista vaga no 
Mundial de Iatismo na Malásia

O 32º Campeonato Sul-Brasileiro da Classe Optimist, válido como seletiva 
para o Mundial, aconteceu em abril desse ano, em Florianópolis/SC. Em um dia 
chuvoso e frio, os 123 velejadores saíram do mar de Jurerê e seguiram para uma 
raia. Nesse dia, o atleta Martin Lowy, 13 anos, conquistou o quinto e o segun-
do lugares. Além disso, conquistou a primeira vaga para a seletiva e ficou em 
segundo lugar no Sul-Brasileiro. O jovem iatista também levou uma das cinco 
vagas para representar o Brasil na concorridíssima classe de iatismo Optmist no 
Mundial, que acontece de 28 de dezembro deste ano a 8 de janeiro de 2011, na 
Malásia. Parabéns ao nosso atleta prodígio e boa sorte na competição.  

Esporte
Circuito Adulto 

de Natação 
No dia 29 de maio, aconteceu a última 
etapa do III Circuito Adulto de Nata-
ção. As etapas anteriores foram reali-
zadas em aula, nos meses de abril e 
maio, e simularam a travessia do nor-
deste brasileiro.
Participaram do evento 129 atletas, 
que foram divididos em três catego-
rias. No final do evento, todos os atle-
tas foram premiados com medalhas, 
enquanto os três primeiros de cada 
categoria ganharam brindes especiais.  
Parabéns a todos os alunos do SAT.

Atletas paineirenses são convocados para o Pan Jr. 
e Pré-Mundial – Masculino e Feminino

A CBDA divulgou, no dia 22 de junho, as listas de atletas pré-convocados para treinamentos visando o Pan-America-
no Jr., masculino e feminino, que acontecerá em agosto próximo nos EUA, e o Pré-Mundial Adulto de 2011, nas mesmas 
categorias. Foram nomeadas, também, as Comissões Técnicas para as respectivas competições, que terá a participação 
do técnico, Frank Almora Diaz, na Comissão Técnica do Pan Jr. Feminino.

Parabéns aos atletas pela convocação:
Pan Jr. Masculino: Gabriel Salgado; Maurício Lima; Fábio “Binho” Arnoldi; Ramiro Garcia; 

Pan Jr. Feminino: Melani Palaros Dias; Gabriela Mantellato; Hanna Silveiras; Sara Larissa; Mirela Coutinho; Vic-
toria Muratore; Viviane Bahia; Carolina Moretti; Mariana Rogê.

Clínica de Karatê conta com 
medalhista do Pan de Winnipeg

Realizado no último dia 19 de junho, no Ginásio Novo, a Clínica de Karatê 
contou com a presença ilustre do atleta Max Pagano, ministrante do evento e 
medalhista nos Jogos Pan-Americanos, em 1999, em Winnipeg, no Canadá.

O evento teve ótimo aproveitamento por parte dos 38 alunos em todas as 
categorias participantes. O professor Marcello Dutra, do curso de karatê da 
Área Formativa, parabeniza a todos os presentes.

agenDa esPortiva De agosto

07

Torneio Pais e filhos de Tênis "50 anos Paineiras" (Quadra de Tênis 1) – das 13h às 18h
Clínica Pais e Filhos de Tênis “50 anos Paineiras” (Quadra de Tênis 1) – das 11h às 13h
VI Super Copa Interna de Futebol de Campo “50 anos Paineiras” (Campo de Futebol)  –  
07h15

10 Super Challenge Squash. Quadras de Squash – das 18h às 22h

22
Campeonato Paulista Piscina Curta de Inverno "Paineiras 50 anos" (Piscina Olímpica) - 08h 
às 14h

26 Futebol de Campo – Copa Integração (Campo de Futebol ) – Horários diversos
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Av. Doutor Alberto Penteado, 605 - Morumbi - São Paulo - SP - CEP: 05678-000
Telefones: (11) 3779.2121 - (11) 3779.2124 

Sua festa em grande estilo!

Parabéns Paineiras!
Estamos juntos nessa grande festa.

- Eventos Corporativos

- Casamentos

- Baile de Debutantes

- Aniversários

- Bodas

- Confraternizações

- Festas e Congressos

De coquetéis à grandes jantares!




