
PAINEIRAS
PUBLICAÇÃO MENSAL DIRIGIDA AOS ASSOCIADOS DO CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

SETEMBRO/2010 www.clubepaineiras.com.br

UM CLUBE CAMPEÃO
Com grandes resultados, o Paineiras é 
destaque no cenário esportivo brasileiro.

SUPER FESTAS
Confira a cobertura completa das festas 

do cinquentenário do nosso Clube.
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muito contribuem para o aprimo-
ramento, tanto do esporte compe-
titivo como do recreativo.

Nossas  crianças tem amplo 
amparo em todos os setores do 
Clube que freqüentam, tais como 
berçário, parque infantil e brin-
quedoteca.

O departamento sociocultu-
ral se aprimora cada vez mais em 
apresentar um grande número de 
excelentes  espetáculos. O suces-
so do show  Abba Magic e Rod 
Hanna é o exemplo  mais concre-
to de tudo aquilo que acontece no 
departamento.

Nosso restaurante é hoje um 
ponto de encontro de nossos as-
sociados, com freqüência cada 
vez maior, graças à qualidade de 
suas refeições e a atenção  que a 
equipe dedica aos seus freqüenta-
dores.

Enfim, seria impossível  es-
crever sobre  tudo o que acontece 
neste maravilhoso Clube e só me 
resta agradecer a todos que nos 
ajudam e contribuem  para que 
unidos possamos superar todas 
as adversidades e tornar o Clube 
Paineiras do Morumby  cada vez 
melhor.

    
FELIZ ANIVERSÁRIO PAINEIRAS.

Começo a escrever este edito-
rial no dia que antecede a festa de 
aniversário de 50 anos do Clube 
Paineiras, ao cair de uma tarde 
quente e seca de agosto, escutan-
do apenas o ruído do ar condicio-
nado de minha sala de trabalho.

Dizem que “o melhor da festa 
é antes dela” motivo pelo qual já 
sinto os aromas, escuto  os sons e 
desfruto  a alegria que certamente 
contagiará a todos que compare-
cerem.  

Todas as pessoas envolvidas 
no evento, sejam dirigentes  ou  
funcionários, se entregaram inte-
gralmente para realizar uma festa 
digna das tradições de nosso Clu-
be.

Respiramos no Clube a agra-
dável atmosfera do mês de setem-
bro que se avizinha e  cuja esta-
ção se desenha com o perfume e a 
beleza das flores, que entremeiam 
nossos  jardins, para acolhermos  
as inúmeras obras que já foram 
iniciadas ou que começarão em 
breve.

Estão em reforma novo local 
para o judô e o karatê, a antiga 
escola infantil para acolher várias 
dependências do departamento 
sociocultural, a reforma do ves-
tiário masculino, reforma do grê-
mio dos funcionários;  iniciadas 
as obras do elevador panorâmi-
co e as do quiosque do futebol e 
a  captação e drenagem de água 

UM NOVO TEMPO

pluviais P2.
Inauguramos dia 8 de agosto, 

dia em que o clube foi fundado, 
a nova Central de Atendimento e 
já estamos em andamento com a 
licitação para dotarmos o Clube 
com novo sistema de identifica-
ção do associado, através de iden-
tificação digital.

Nosso departamento de Ma-
rketing já conta com uma nova 
equipe, que reformulará todos 
nossos instrumentos de comuni-
cação;  a partir deste  mês,  nos-
sa revista já apresenta um novo 
layout, será feito um novo portal 
do Paineiras e reformulada toda 
nossa comunicação visual.

O departamento de Esportes 
oferta a  todos  cursos e aulas que 

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

PLANTÃO DE GESTORES - NExTEL: 55*11 100 2163
Dia Gestor Ramal

05.09.10 NEIVALDO A P. RODRIGUES 3779 2049
07.09.10 VERISSIMO V. MILHOMEM 3779 2011
12.09.10 REGINALDO TEIxEIRA ROSA 3779 2100
19.09.10 REGINALDO TEIxEIRA ROSA 3779 2100
26.09.10 ROBSON TEIxEIRA DE BRITO 3779 2060

Editorial
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Caros Amigos Paineirenses, 

Dando continuidade à prática de 
mantê-los informados do que tem 
acontecido no âmbito do Conselho 
Deliberativo, bem como do que tem 
sido repassado a nós pela Diretoria 
Executiva, vimos informar:

Em 23/08/2010, realizamos uma 
Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo, onde foram tratados os 
seguintes assuntos:

1. Discussão e deliberação sobre 
inserção no Regulamento do Atleta 
Não Associado, da condição “Atleta 
em Teste”, acrescentando ao artigo 
6º, como Parágrafo Único, a redação 
sugerida pela Comissão:

ÚNICO: O Atleta Não Associado, 
antes de efetivada, a sua condição 
“Pré-Militante”, deverá ser 
submetido a um teste para análise de 
seu potencial, de até 15 dias.

O período de quinze (15) dias para 
atleta em teste é o momento em que o 
atleta transita pelo Clube para efetivar 
a sua análise junto ao setor a que se 
propõe, uma vez que o regulamento 
em questão não prevê essa condição.

Aprovado por unanimidade.

2. Discussão e deliberação sobre 
aprovação do Regimento Interno da 
Comissão Permanente de Avaliação 
Esportiva.

Após a conclusão dos trabalhos, a 
Comissão Permanente de Avaliação 
Esportiva solicita a aprovação de seu 
Regimento. 

Aprovado por unanimidade.

3. Discussão e deliberação sobre 
requerimento da Diretoria Executiva 
para que a decisão tomada na R.E. 
de 29/03/2010, que autorizou o 
oferecimento de bens em penhora 
para garantir ação trabalhista, seja 
estendida a outros processos de igual 

ENCARANDO OS PROBLEMAS DE FRENTE

natureza.
Solicitação sobre o oferecimento 

de bens a penhora, sem necessidade 
de autorização específica do 
Conselho Deliberativo, para ações 
trabalhistas, similares àquela 
apresentada ao Egrégio Órgão na 
Reunião Extraordinária realizada no 
dia 29 de março de 2010. 

Em virtude das duvidas 
levantadas pelo plenário sobre o 
tema, resolveu a Diretoria Executiva 
retirar a proposta para melhor estudo, 
sendo deferido pelo Presidente do 
Conselho Deliberativo.

4. Discussão e deliberação 
sobre requerimento da Diretoria 
Executiva solicitando autorização 
para renegociar o contrato com a 
“Kopenhagen”, bem como referendun 
do Plenário para o atendimento 
do determinado pelo Parecer da 
Comissão Temporária 03/2009, 
devidamente aprovado na R.E. de 
15/03/2010.

Autorização à Diretoria Executiva 
para renegociar o “Contrato de 
Locação não Residencial de Área 
para Instalação de Quiosque 
“Kopenhagen” por Prazo 
Determinado”, para que a locatária 
passe a pagar o valor mensal locatício 
maior, até o encerramento do 
contrato. Sendo que em janeiro será 
reestudado o problema buscando 
uma situação mais adequada.

Aprovado por unanimidade.

Lembramos a todos os associados 
que:

• As Reuniões do Conselho 
são públicas para os integrantes do 
quadro associativo. (Estatuto Social - 
Art. 83.)

• As Reuniões do Conselho 
Deliberativo serão convocadas por 
Edital afixado em quadro de avisos, 
com antecedência mínima de oito (8) 
dias. (Estatuto Social - Art. 80)

O Conselho Deliberativo vem 
cumprindo o seu papel de fiscalizar e 
colaborar, e conta com a colaboração 
daqueles que, mesmo sem um 
mandato, estejam dispostos a nos 
ajudar a enfrentar esses problemas, 
pois, a única maneira de resolvê-
los, é encará-los de frente, com 
transparência e disposição.

Saudações Paineirenses.

Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo - Gestão 2009/2011

Presidente 
Edgard Mansur Salomão (ao centro)

Vice-Presidente 
Luís Augusto Bulcão  Carvalho (esq.)

Secretário 
Luís Sérgio de Campos Vilarinho (dir.)

Conselho Deliberativo
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Em 10 anos de serviços, 
a Analista de Recursos Hu-
manos do Clube Paineiras 
do Morumby, Maria Neusa 
Medeiros da Silva, se dedi-
ca à gestão dos benefícios, 
comunicação interna e as-
sistência social dos funcio-
nários do Clube.

Essa paulistana, com for-
mação em Serviço Social, já 
trabalhou na rede estadual e 
municipal da cidade de São 
Paulo como professora do 
ensino fundamental: “Essa 
experiência profissional 
ajudou bastante na escolha 
da formação acadêmica. Os 
alunos eram extremamente 
carentes até de necessida-
des básicas; e eu percebia 
que essas questões inf luen-
ciam muito o aprendizado”.  

Sempre com muita serie-
dade e trabalho árduo em 
prol do Paineiras, Neusa au-
xilia e protege os interesses 
dos colaboradores em seus 
momentos de dificuldades, 
executando suas funções 
com dedicação, amenizando 
as dificuldades e conf litos 
que acontecem entre o tra-
balho e a vida particular do 
funcionário Paineirenses.

Tudo que fazemos 
tem como foco os ob-
jetivos do Clube. Essa é 
a nossa missão diária 
no RH.

Funcionária do mês

Tudo começou quando, 
à procura de seu primeiro 
emprego na área universitá-
ria, Neusa foi admitida pelo 
Clube através de um anún-
cio anexado no mural da 
Faculdade FMU (Faculda-
des Metropolitanas Unidas). 
Quando viu a oportunidade, 
sentiu que seria um enorme 
privilégio fazer parte da fa-
mília Paineiras.

Não é apenas o trabalho 
que dá alegrias para essa 
guerreira. Do lado de fora 
dos muros do Clube, pelo 
lado pessoal, mãe coruja do 
Pedrinho, Neusa se diverte 
com a fase atual do filhão: 
“O Pedro é divertidíssimo. 
Ele está com 1 ano e 10 me-
ses, e agora está aprenden-
do a falar. Ele me surpreen-
de a cada nova descoberta”, 
comenta sorridente.

Sempre que algum fun-
cionário do Clube tem pro-
blemas com os benefícios, 
Neusa entra em ação. Ela 
faz a intermediação entre 
os funcionários e os benefí-
cios, sempre visando o bem 
estar dos colaboradores. Em 
algums momentos ela tem 
que se desdobrar para aju-
dar nos diversos problemas 
que surgem.

Seu papel foi fundamen-
tal na reestruturação do 
departamento, trazendo 
mudanças benéficas ao Clu-
be em diferentes gestões: 
“Nem precisa dizer que te-
mos muito a fazer pelo Pai-
neiras. Essa é a nossa mis-
são diária no RH, por mais 
imperceptíveis que possam 
parecer todos os processos 
aqui executados, tudo que 
fazemos tem como foco os 
objetivos do Clube”.

Com interesse nas de-
mais áreas do Clube, Neusa 
acompanha através da re-
vista mensal, as novidades 
oferecidas aos Paineirenses: 
“Acho interessante saber-
mos o que está acontecendo 
no Clube para os associa-
dos, afinal, tudo que está 
exposto é resultado da exe-
cução de inúmeros proces-
sos de trabalho”.



www.clubepaineiras.com.br

O PAINEIRAS
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Com o objetivo de transfor-
mar o nosso Clube em um grande 
catalisador de ações esportivas e 
socioculturais, além de aprimo-
rarmos a comunicação interna e 
externa, a Diretoria Executiva do 
Paineiras optou por profissionali-
zar a área de Marketing, através 
de sua terceirização. “Precisamos 
criar processos de comunicação 
condizentes com as necessidades 
e com a qualidade que o nosso 
associado encontra no mercado. 
Com uma agência trabalhando 
dentro do Clube, podemos cobrar 
esta qualidade, como clientes.”, 
explica nosso Presidente, José Mi-
guel Spina.

O processo de licitação, que 
vem correndo desde o início de 
2010, culminou com a escolha e a 
contratação da DeepMind Marke-
ting Estratégico no final de Julho, 
que dentre as empresas habilita-
das, demonstrou maior amplitude 
e qualidade na apresentação de 
sua proposta.

A agência, que traz em sua 

bagagem uma série de grandes 
clientes de vulto nacional e in-
ternacional, é especializada no 
desenvolvimento de estratégias 
de comunicação e comerciali-
zação de produtos. “Nossos ob-
jetivos são claros. Transformar 
o Paineiras num grande case de 
Marketing, através do qual o pro-
jetaremos no meio esportivo e so-
ciocultural brasileiro. Não que-
remos ser vistos como uma área 
de Marketing terceirizada, mas 
como uma Agência de Marketing 
à disposição do Clube.”, afirma 
Stivy Malty Soares, Diretor Exe-
cutivo da DeepMind.

Com uma unidade alocada 
nas dependências do Clube, atu-
almente com 7 profissionais, en-
tre designers, jornalistas e equipe 
comercial, além da nova revista, 
toda a criação de material de di-
vulgação e de comercialização de 
projetos esportivos e sociocultu-
rais, deverão ganhar agilidade e 
qualidade.  

A agência também será res-

ponsável pelo desenvolvimento 
do novo Portal Interativo, muito 
mais fácil, agradável e prático, 
cujo objetivo em médio prazo é o 
de prover vários serviços ao asso-
ciado, como, agendamento de ati-
vidades, compra de ingressos para 
eventos, reservas de mesas para 
jantares, impressão de segunda 
via de boletos, formulários de atu-
alização cadastral, de contato di-
reto com as áreas de atendimento, 
ouvidoria e muito mais. “Quere-
mos facilitar a vida dos associa-
dos, agilizando e provendo novos 
serviços.”, complementa Carmen 
Ribas, Diretora de Marketing do 
Clube.

Numa ação ousada e inovado-
ra, o Paineiras se coloca um passo 
à frente, trazendo para suas ações 
o profissionalismo, a estratégia e 
a criatividade de uma agência de 
comunicação, que costumamos 
encontrar em empresas de grande 
sucesso.

Terceirizar áreas in-
ternas de um grande 
Clube como o Painei-
ras, é sempre um de-
safio. Quando se trata 
do Marketing, visão e 
ousadia.

Ousar para 
Crescer
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Controle 
de acesso e 

segurança

Facilitar a vida dos associados 
do Clube Paineiras do Morumby, 
é apenas uma das diversas preo-
cupações que a diretoria possui. 
Pensando nisso, no mês de agos-
to, o Clube realizou uma simu-
lação para validar o controle de 
acesso por biometria de impres-
são digital, com aproximadamen-
te 100 associados.

Esta simulação serviu para 
avaliar a precisão da identificação 
do associado. 

Mas por que substituir o atu-
al método e apostar em um novo 
processo de identificação? Com o 
aperfeiçoamento da tecnologia da 
impressão digital e esse método 
sendo utilizado cada vez mais no 
mundo todo, os associados agora 
poderão, apenas com um “toque”, 
se identificar e acessar as depen-
dências.

Teste de biometria de impressão digital 
será implantado nas catracas do Clube Pai-
neiras do Morumby.

Além do alto tom tecnológico 
que o Clube irá ganhar, o serviço 
servirá para recadastrar todos os 
associados que ainda possuem 
dados antigos ou incorretos e 
não tiveram a oportunidade de 
atualizar.

Considerando que a maio-
ria dos associados não utiliza a 
carteirinha social para acessar o 
Clube, com esse novo sistema, o 
associado não irá mais precisar 
decorar números ou lembrar-se 
de pegar a identificação antes de 
sair de casa. Basta apenas posi-
cionar o dedo indicador no local 
marcado junto à catraca e os da-
dos serão automaticamente vali-
dados.

A partir de Setembro, a Cen-
tral de Atendimento, em conjun-
to com o setor de Tecnologia, 
iniciarão os testes oficiais. 

Paineiras

50 an
os

Paineiras

50 an
os
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As Novidades do Paineiras

Novas salas para cursos culturais, um bar temático, cobertura e piso do ginásio, sala 
de Judô e Karatê, elevador panorâmico, vestiário masculino, iluminação das quadras de 
tênis 5 e 6 e um novo viveiro de mudas, serão as inovações implantadas no Clube neste 
ano de 2010 e começo de 2011.

Essas novidades trarão ao Clube, modernidades e melhores resultados: “Em nossas 
obras, reformas e até mesmo nas manutenções, procuramos aplicar as melhores técnicas, 
materiais e equipamentos encontrados no mercado, garantindo um resultado satisfatório. 
Quem ganha com isso são os associados”, explica o Gerente de Manutenção e Obras do 
Paineiras, o Arquiteto José Ailton Silva.

O Clube investe em novas reformas para presentear e agradar ainda mais 
seus associados

Novo Espaço Cultural

No aniversário dos 50 anos 
do Clube Paineiras do Morum-
by, quem ganha os presentes são 
os associados. O Clube passará a 
dispor de um novo espaço Socio-
cultural muito mais amplo e mo-

derno, à altura que o usuário Pai-
neirense merece. 

Neste novo espaço, salas serão 
implantadas para melhorar a inte-
gração das atividades do setor so-
ciocultural. Trazendo conforto e 
melhor mobilidade aos usuários, 
o local será ocupado pela Brin-

quedoteca, Sala de Artes Plásti-
cas, Consciência Corporal, Tai 
Chi Chuan, Teatro, História da 
Arte, Tapeçaria, Tricô, Crochê, 
Teclado, Musicalização Infantil, 
Orientação de Estudos e Coral. 
Previsão de entrega para o dia 17 
de setembro.
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Foi feita uma aplicação de 
Poliuretano Spray e pintu-
ra monolítica, na cobertura, 
para aumentar sua vida útil 
do. Materiais com carac-
terísticas termo-acústicas, 
irão garantir maior conforto 
aos usuários do ginásio.  No 
verão, a temperatura interna 
será mais agradável, elimi-
nando também o gotejamen-
to e vazamentos. 

O piso também foi total-
mente reformado. Foram 
executadas raspagens, ca-
lafetamento, aplicação de 
verniz e pinturas das faixas, 
deixando a quadra renovada. 
A reforma foi finalizada no 
dia 20 de agosto.

Reforma da Cobertura 
e Piso do Ginásio Novo

Paineiras

50 an
os

Paineiras

50 an
os
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Bar Temático no 
Deck Cúpulas

Com uma vista de 360 graus 
da cidade, o novo bar temático do 
Paineiras oferecerá, aos associa-
dos, um espaço privilegiado para 
confraternizações.

Destinado a todas as idades, 
cada mesa possuirá um sistema 
individual de som, permitindo ao 
associado, ligar seu aparelho por-
tátil. No amplo terraço com área 
de lazer e espaço gastronômico, a 
ideia é criar um ambiente infor-
mal, ideal para os associados cur-
tirem as tardes e noites de verão.  
Previsão de entrega para última 
semana de outubro.

Com o objetivo de formar judocas para atuar no cam-
po do esporte competitivo, uma sala nova será implantada 
para os jovens associados terem a oportunidade de crescer 
neste esporte. Previsão de entrega no dia 17 de setembro.

Sala de Judô e Karatê

Iluminação das Quadras de Tênis 5 e 6 

Para garantir um nível de luminosidade requerido para 
abrigar campeonatos oficiais, e adequado aos eventos te-
levisionados, um novo sistema de iluminação será implan-
tado, abrigando mais adequadamente os campeonatos ofi-
ciais. Previsão de entrega para o dia 29 de outubro.
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Elevador Panorâmico

Com a crescente demanda e expansões das instalações do vale, o Clube entende que é necessária a am-
pliação dos meios de acesso e locomoção. Os dois elevadores existentes, já não suportam o grande fluxo de 
usuários que passam pelo local, gerando problemas técnicos nos equipamentos.

O novo elevador panorâmico, com capacidade para 21 passageiros, aperfeiçoará de forma significativa o 
transporte vertical, privilegiando o associado com uma vista do mirante, onde temos o campo de futebol e 
uma grande área verde preservada. Previsão de entrega para o dia 21 de janeiro de 2011.

- Captação e Drenagem de Águas Pluviais p2: Previ-
são de entrega: 01/11.

 - Reforma dos Banheiros do Complexo de Piscinas 
Sociais: Previsão de entrega: 29/10. 

- Reforma das Quadras de Tênis: Previsão de entre-
ga:

Quadra 4:   25/06; Quadra 3 :  20/08; Quadra 7 :  
10/09; Quadra 8:   30/09; Quadra 9:   22/10; Quadra 10: 
12/11 ; Quadra 11: 03/12. 

- Reforma do Grêmio de Colaboradores: Previsão 
29/10. 

- Manutenção das Quadras de Squash: Previsão de 
entrega: 

Quadra-01   20/08; Quadra-05   03/09; Quadra-02  
10/09; Quadra-03  17/09; Quadra-04  30/09. 

- Quiosque Campo de Futebol Society: Previsão de 
entrega 05/11.

Concorrência 014/10 - Sistema de Controle de Acesso 
Digital

Uma modernização das 
instalações será implan-
tada, gerando um espaço 
mais amplo e melhor ilu-
minado. Serão instalados 
equipamentos hidráulicos 
mais modernos, uma nova 
rede de esgoto e revisões 
com novas pinturas dos ar-
mários. Previsão de entrega 
para o dia 23 de dezembro.

Mais Obras em Andamento

Licitações e Concorrências em andamento

Reforma do Vestiário 
Masculino

Espaço aberto para os as-
sociados praticarem jardina-
gem, aprendendo e ajudando 
o meio ambiente com o plan-
tio de mudas.

Viveiro de Mudas
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No primeiro semestre de 2010, o Clube Paineiras realizou uma pesquisa com seus as-
sociados, referente à satisfação quanto à disponibilidade de horário e a frequência de 
uso da biblioteca, que utilizou como critérios os horários atuais, dias da semana e horá-
rios utilizados pelos associados. 

Confira os resultados:

Sobre a disponibilidade de horários, foi computado que: 

• 84% estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o atual horário. 
• 6% são indiferentes em relação ao horário de atendimento.
• 10% estão insatisfeitos com o horário de atendimento.

Com relação aos horártios, os resultados obtidos foram:
• 16% freqüentam exclusivamente no período da manhã.
• 17% freqüentam exclusivamente entre 16h e 18h.
• 15,42 % freqüentam entre 13h e 18h.
• 14,67% entre 13h e 15h.
• 8% freqüentam a área entre 18h e 20h.
• 28,91% outros horários.

Paineiras realiza pesquisa sobre os horários da Biblioteca

Sobre a frequência com relação aos dias da semana:

• 22% frequentam exclusivamente às 3ª e 5ª.
• 10% frequentam exclusivamente de 2ª e 4ª.
• 10% frequentam exclusivamente de 2ª a 6ª.
• 7% frequentam todos dos dias.
• 6% frequentam de 2 ªa 5ª.
• 45% outros dias.

Esses resultados serão utilizados como base para o estudo de demanda, e para as análises de viabilidade sobre a 
possibilidade de extensão dos horários de atendimento.

Agradecemos a todos os participantes da pesquisa, e colocamo-nos à disposição para mais detalhes.

Diretoria Executiva
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No dia 08 de agosto de 2010, o 
Salão Nobre do Clube Paineiras 
recebeu, num almoço especial, 
os pais e filhos paineirenses, em 
grande estilo.
Confira.

Almoço Especial do Dia dos Pais

Roberval Mascarenhas e família.

Bruna e família Galhardo.Família Torres.

Xexéu, Paula e Sr. Galhardo.

Família Rapp.Família Souza.
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A noite de 9 de agosto 
trouxe um sabor especial 
para a cúpula administra-
tiva, funcionários e asso-
ciados do Clube Paineiras 
do Morumby. No dia exato 
da fundação do Clube, foi 
realizada uma cerimônia 
de inauguração da nova 
Central de Atendimento – 
CAT, que facilitará ainda 
mais a vida dos associa-
dos.

A cerimônia de inau-
guração começou por vol-
ta das 19h30, com as boas 

vindas da Diretora Secre-
tária, Sra. Ana Emília de 
Almeida Prado. Partici-
param, a Diretoria Execu-
tiva, a Mesa Diretora do 
Conselho Deliberativo, o 
Conselho fiscal e associa-
dos. A preleção do presi-
dente do Conselho Deli-
berativo, Edgard Mansur 
Salomão, afirmou: “Nosso 
maior objetivo é o de apri-
morarmos constantemente 
os serviços e o atendimen-
to ao associado”, explica.

Nosso presidente Dr. 

José Miguel Spina, enfati-
zou que “O Paineiras nos 
deixa cada vez mais fe-
lizes. Trabalhamos duro 
para melhorar sempre, e 
para isso contamos não só 
com os associados, mas 
também com todos os fun-
cionários que nos ajudam a 
construir esse grande Clu-
be. Hoje estamos moderni-
zando o atendimento, para 
dar aos sócios melhores 
condições de atendimento. 
Melhoramos a sala de en-
trada para que eles sintam-

Coquetel do cinquentenário e inauguração da 
Nova Central de Atendimento – CAT

>>

Paineiras
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se sempre bem vindos. 
Aqui dentro, nós podemos 
esquecer um pouco mais 
as dificuldades que a vida 
nos impõe e emanamos um 
sentimento mais amigo e 
fraterno”. 

Após a cerimônia, o  
descerramento da placa 
inaugural da CAT foi re-
alizado, seguido por um 
fino coquetel: “A reforma 
foi de muito bom gosto. 
Sou arquiteto e vejo que o 
projeto não feriu as linhas 
arquitetônicas desse antigo 
prédio. Acredito que com 

a CAT, os processos de 
atendimento serão muito 
mais prestativos”, comenta 
Willian Ribeiro, associado 
do clube.

Além dos associados e 
diretoria atual, alguns dos 
ex-Presidentes, membros 
vitalícios, se manifestaram 
positivamente sobre a obra, 
como o Dr. Leonam Luis 
Souza Goes: “O aspecto 
da entrada ficou diferente, 
tudo bem mais moderno. 
Acredito que o atendimen-
to será ainda mais atencio-
so, à altura do que os asso-

ciados esperam”.  
Para encerrar essa noite 

de festa, as novas instala-
ção, tanto externas quan-
to internas, foram apre-
sentadas aos associados e 
convidados: “A festa es-
tava ótima e com certeza, 
o aprimoramento dos ser-
viços visando o bem-estar 
dos associados, foi o gran-
de marco da noite”, explica 
o associado, José Roberto 
Rodovalho.

Equipe de atendimento, com Dr. José Miguel Spina ao centro.
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Em comemoração aos 50 anos do Clube Paineiras, em 20 de agosto, numa noite 
memorável, nossos associados puderam curtir o show da banda Inglesa ABBA Magic, 
considerado o melhor cover do ABBA de todo o mundo, junto ao grupo Rod Hanna, que 
já na abertura trouxe para o Paineiras o clima “Disco” dos anos 70.

Com os convidados cantando em coro os clássicos da época, a noite foi agitada por 
um show de luzes, boa música e uma incrível performance no palco... e na pista!

Confira os Clicks. 

ABBA Magic e Rod Hanna 
fazem a festa no Paineiras

Paineiras

50 an
os

Paineiras

50 an
os



22
Paineiras | setembro/10 Clicks

Marco Aurélio, Maura Esteffen e Helô Martins.

Milena e Sérgio, Margarete e Augusto, Tânia e Roberto. A Diretora Ana Emília com os integrantes da Rod Hanna.

Deise Shimizelr e Lucilei Lima.

Elmar e Emilce Cardim.

Maria Eduarda Meirelles, Marcella Figueira e Beatriz Figueira.

Daniella e Giovanna Alencar.

Ivana, Dúnia e Camille Curi.
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Ignácio Ipiña, Pedro Folegotto e José Luis Lamas.

Alessandro, Alessandra e Rosemarie.

Luiza Fontes e Pedro Fontes.

Carmen Ribas, Helder Cabral, Flávia Oncins e Alexandre Oncins.

As Diretoras Ana Emília de Almeira Prado e Jacy Abs Musa.

Renata Pereto, Christine Hun, Grace di Paolo, Robert di Paolo e 
Robert Hun.

Marcio e Viviane, Breno e Marcia, Cleusa e Antônio, e Odmir.

Paineiras
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Magnólia e Henrique Pereira.
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50 ANOS EM GRANDE ESTILO
Uma noite mais que especial.
A grande festa do Jubileu de Ouro do Paineiras, reuniu um grande elenco, 
dentre associados, diretores e os ex-Presidentes Executivos e do Conselho, 
num dos eventos mais bonitos e grandiosos que o nosso Clube já promoveu.

Cada detalhe garantiu o seu papel e espaço na lembrança daqueles que estiveram 
presentes na noite de 28 de agosto de 2010, no Salão Nobre do Paineiras. 

Desde o coquetel de recepção dos Membros Vitalícios, ex-Presidentes Executivos e 
ex-Presidentes do Conselho Deliberativo, os homenageados da noite, por seu histórico 
de realizações que nos deixaram como legado este grande Clube, ao grande jantar ao 
som da orquestra Jazz Big Band, e o Show do cantor Fabio Júnior, que encantou os 
paineirenses apresentando seu repertório de sucessos, cantado em coro.

Sucesso absoluto de público, todos aproveitaram com muita alegria e descontração 
as atrações do aniversário do Clube.

Confira os principais momentos dessa grande festa.
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Yara von Oertzen, Maristela, Sonia e Célia.

Silvani Rodovalho, Luíza e Sérgio Stauffenegger e Jacy Abs 
Musa.

João e Elizabeth.

Edgar Salomão, Maria José e José Miguel Spina.

Roberto Pagura e Rosana.

Cláudia, Sonia, Célia e Mário.

Mário e Cláudia.

Rosana e Anselmo.
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Waldyr Arid e Irene.

Dercy e Paulo do Carmo.

Solange Yabarra e Luiz Antonio.

Eliane e Renato.

Leonam de Sousa Góes e Maristela.

Sérgio Satuffenegger e Luíza.

Mário, Ana Emília e Nelma.

Yara e Deloft von Oertzen.

Paola e Flávio Bulcão Carvalho.



Helena Maria e Vital Passos.

Marília, Roberto, Mariza, Ricardo e Simone.

Tito, Isis, Renata e Bárbara. Maria José e José Miguel Spina, com Roberval Mascarenhas.

Regina e Carlos Papa, e Adeilton Brandão.

Jaqueline e Ricardo Campos.

Vitrine do apoiador, Amsterdam Sauer, com Miranda, Samer e 
Branca. 

A Diretora Adriana Mello e seu marido José Adelmo, com as 
Diretoras Carmen Ribas e Silvani Rodovalho.
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Vera Dulci e Roberto Melega.

Sílvio Fleury e Rosa Maria.

José Luiz Torres e Ana Maria.

Sandra e Ricardo.

Juliana e Marcelo.

Rogério e Viviane.

Miriam Braga e Eduardo.

Eduardo e Silvana.

Cristina e Reinaldo.
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Com o objetivo de promover o entrete-
nimento entre os associados do Clube Pai-
neiras, proporcionando o entrosamento e a 
satisfação dos praticantes desta atividade, 
o Torneio de Tranca, realizado no dia 21 de 
agosto, reuniu 48 pessoas divididas em 24 
duplas, todos jogando com muito entrosa-
mento e discontração, em comemoração ao 

No dia 21 de agosto, em uma tarde agra-
dável e descontraída, o Clube Paineiras do 
Morumby recebeu no Cineteatro, a pianista 
Helena Marcondes Machado. Foram apre-
sentadas algumas músicas de seu repertório, 
juntamente com um interessante bate-papo.

MUZAK, tema do evento, como explica 
a pianista, se refere àquelas músicas tocadas 
como fundo musical, tornando ambientes 
como consultórios, elevadores e salas de es-
pera, mais aprazíveis.

Desde muito jovem, Helena se espelha in-
tensamente na música brasileira erudita, se-
mi-erudita e popular: “O tema escolhido foi 
o MUZAK, pois acredito ser um repertório 
mais leve e agradável.”, explica a pianista. 

Helena integra a diretoria do Centro de 
Musica Brasileira, entidade que tem como 
objetivo a divulgação e preservação do patri-
mônio musical brasileiro.

Torneio de Tranca em homenagem ao cinquentenário do 
Clube Paineiras do Morumby

Tarde Musical com a pianista Helena Marcondes Machado

1° 2° 3°

50º Aniversário do Clube.

Resultados:

1º - Antonio Mirantes e Sandra Mirantes
2º - Celso Café e Sérgio Gonçalves
3º - Bruno Marques e Isabel Marques 

Parabéns aos vencedores!



Maestro João Carlos Martins

02 de outubro
sábado | 21h

Orquestra
Filarmônica Bachiana SESI-SP

Salão Nobre

Paineiras
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Os ingressos deverão ser trocados por 1Kg//Litro de produtos de higiene pessoal ou de 
limpeza. As arrecadações serão doadas para os colaboradores do Paineiras, e para 
instituições carentes.

Para todas as idades

O Salão Nobre do Paineiras receberá no sábado, 02 de outubro, a Filarmônica Bachiana, 
formada por jovens e experientes músicos de diversas idades, sob a direção artística do 
maestro João Carlos Martins e apoio da FIESP-SESI.

O Maestro
Considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach, o Maestro João 

Carlos Martins conseguiu chegar a um patamar raramente alcançado por outros músicos 
brasileiros no século XX, com a gravação da obra completa para teclado deste gênio da 
música, um dos pontos mais altos de sua carreira. Agora, após encerrar a sua carreira de 
pianista, o Maestro canalizou sua paixão pela música através da regência.  

A Orquestra
Levando a cultura da música erudita a milhares de brasileiros, a Filarmônica Bachiana 

contribui para a formação de novos talentos para o cenário musical nacional, abrindo múl-
tiplas oportunidades profissionais.

O objetivo deste projeto é levar o espetáculo para cidades do interior do Estado, peri-
ferias de grandes cidades, além de renomados teatros, difundindo e valorizando a música 
clássica de alta qualidade técnica e artística.

Além da chance de prestigiar o evento, o comprometimento social será uma das razões 
do espetáculo. 

Informações no estande de vendas, pelo telefone: 3779-2146
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29ª Expoflora
Passeio à Holambra

Clube Paineiras convida seus associados

ENTRADA FRANCA

Bazar da
Primavera
Bazar da

Primavera
25 (sáb.) e 26 (dom.)

de Setembro

das 10h às 19h
no Saguão Social

e Salão Nobre

HAVERÁ VENDA DE:
- ARTESANATOS

- ARTIGOS EM COURO
- ROUPAS

- BIJUTERIAS
- JÓIAS / SEMI-JÓIAS

- PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
- BRINQUEDOS

- ARTIGOS DE PAPELARIA
ENTRE OUTROS...

A maior exposição de flores e plantas ornamentais da 
América Latina, a Expoflora, receberá os associados do 
Paineiras no dia 16 de setembro, na cidade de Holambra. 
Antiga colônia holandesa, localizada a 140 km da capi-
tal, a cidade representa 30% do comércio brasileiro de 
flores e plantas.

Com atrações como exposições de arranjos florais, 
chuva de pétalas e o melhor da culinária holandesa e 
brasileira, a 29ª Expoflora tem como objetivo resgatar 
os aspectos culturais e sociais, além da divulgação de 
trabalhos desenvolvidos pelos filhos dos primeiros imi-
grantes.

Passeio
Data: 16 de setembro de 2010 (quinta-feira).
Saída: 8:30 (pontualmente) da portaria Social do Clube.
Valores: R$ 70,00 
À venda para sócios e convidados entre os dias 1º a 15 
de setembro, na CAT. 
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Um Pouco de Olga Beltrão

As cores intensas, paisagens 
profundas, flores vivas e rostos 
marcantes, constituem um univer-
so visual realista e ao mesmo tem-
po poético, exposto pela renoma-
da Artista Plástica brasileira, Olga 
Beltrão. Pela primeira vez em sua 
carreira, ela, que também é profes-
sora de artes plásticas, irá expor so-
mente seus trabalhos abstratos.

Com mais de 60 prêmios, entre 
estes, onze Troféus, Olga já partici-
pou de onze Exposições Internacio-
nais, mais de 150 Exposições Cole-
tivas e fez, até o momento, trinta e 
sete Exposições individuais, sendo 
uma em Nova York, vinte e seis na 
cidade de São Paulo, oito no Rio de 
Janeiro, uma em Recife e uma na 
Bahia. 

Olga se diz empolgada com a 
exposição: “É um prazer imenso 
mostrar um pouco do meu trabalho 
aos Paineirenses. A emoção é se-
melhante à que senti quando expus 
minhas obras nos grandes centros 
da arte como Grécia, Paris e Por-
tugal. Esse é um Clube que admiro 
muito”, completa a artista.

Exposição
Olga Beltrão e Gabriele Leozzi
De 13 a 19 de Setembro, no Saguão Social

Um Italiano aventureiro

Com quadros compostos por 
imagens em cores básicas e formas 
geométricas, Gabriele Leozzi busca 
descrever seu trabalho através da 
racionalidade do cotidiano e, nas 
cores, as emoções que este cotidia-
no pode despertar. 

Nascido em Roma no ano de 
1930, Leozzi ao vislumbrar um fu-
turo agradável, porém previsível, 
veio para o Brasil a convite de sua 
irmã, a cantora lírica Eliana Leozzi 

Bruno. 
Durante toda sua vida, Leozzi 

dedicou-se à pintura simplesmente 
por prazer: “Minha formação é na 
área da Engenharia Civil, mas, pa-
ralelamente meu trabalho, comecei 
a pintar por hobbie, paixão e diver-
são. Foram amigos que me conven-
ceram e hoje em dia, me sinto mais 
vivo tendo isso como uma necessi-
dade interior”, comenta o artista.

Imaginário Fantástico, 
de Olga Beltrão.

Família, de Gabriele 
Leozzi.

Cursos 2º Semestre – Matricule-se Já!

RECEBER – UMA ARTE EM DETALHE 
Você adora receber visita em sua casa, mas fica perdida durante a preparação? Esse curso ensina o significado de 
receber, como preparar a mesa, como preparar a casa, a importância do checklist e dicas de comidinhas rápidas. 
Dia 11 de setembro, das 9h às 12h, no Piano Bar. Vagas limitadas.

ATUALIZAÇÃO CULTURAL
Durante o curso, as aulas são acompanhadas por um chá da tarde e serão debatidos temas atuais escolhidos 
pelos próprios alunos, tais como: Política, cultura, psicologia, artes, história, filosofia, economia e outros assuntos 
comentados no Brasil e no mundo. Dia 17 de setembro, às 14h, no Piano Bar. Alunos(as) grátis, convidados(as) 
R$ 20,00.

REEDUCAÇÃO DO MOVIMENTO POSTURAL
O curso é um eficiente método de cuidados corporais que beneficia seus praticantes com uma melhora de postura, 
respiração e alívio de dores em geral. As segundas e quartas, das 19h30 às 20h40. Valor de R$ 60,00 por aluno. 
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Neste mês de setembro, terão inicio as apresentações das peças de teatro participantes do 
XII Festival de Teatro da Maratona Cultural ACESC 2010. As peças serão encenadas em suas 
respectivas sedes.

O Clube Paineiras concorrerá com a peça “O Santo e a Porca”, com o grupo Arte in Cena 
adulto e também com a peça “O Despertar da Primavera”, com o grupo jovem.

XII Maratona Cultural ACESC 2010
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Desde a sua primeira lei-
tura, o texto foi muito bem 
recebido e trabalhado pelo 
grupo. “Normalmente sele-
cionamos as peças, através 
do estudo técnico dos textos. 
E este vem sendo motivo de 
pura alegria e diversão, já 
nos ensaios“, explica Moi-
sés Miastkwosky, diretor da 
peça.

Esta grande comédia, es-
crita em 1957 por Suassu-
na, traz de forma divertida 
todas as características do 
Movimento Armorial, criado 
também pelo autor. Aproxi-
mando-se da tradicional lite-
ratura de cordel e dos folgue-
dos populares do nordeste, a 
peça narra a história de Eu-
ricão Árabe, um velho ava-
rento devoto de santo Antô-
nio que esconde em sua casa 
uma porca cheia de dinheiro.

Suassuna promove a mis-
tura do religioso e do profa-
no, em que os personagens 
(todos muito cômicos) estão 
inseridos em um cenário de 
usos e costumes nordestinos. 
As cenas apresentam a reali-
dade eterna da mediocridade 
dos poderosos exploradores, 
vencida pela criatividade dos 
mais humildes.

O grupo “Arte in 
Cena” se prepara para 
a grande estréia da 
divertidíssima peça 
“O Santo e a Porca”, 
do consagrado autor 
Ariano Suassuna. Se já 
está sendo difícil conter 
as gargalhadas ainda 
nos ensaios, imaginem 
“in Cena”!

Com estréia programada 
para o dia 23 de setembro, às 
21h no Cineteatro do Clube 
Paineiras, a peça “O Santo 
e a Porca” promete arrancar 
gargalhadas até dos mais si-
sudos. 

Duvida?
Então venha conferir!
Além da estréia, as apre-

sentações ainda seguem na 

Teatro Adulto

sexta-feira (24/09), às 21h, 
sábado (25/09), às 19h, do-
mingo (26/09), às 18h, na 
quinta-feira (30/09), às 21h, 
sexta-feira (01/10), às 21h, sá-
bado (02/10), às 17h e domin-
go (03/10), às 18h.

IMPERDÍVEL!!!
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O Despertar da Primavera

Programada para estréia 
nos dias 13 e 14 de novembro, 
com horários às 16 e 19 horas, 
a peça, escrita pelo dramatur-
go Frank Wedekind, em 1890, 
traz de forma poética e cheia 
de simbolismos, os conflitos e 
o despertar da adolescência na 
Alemanha do século XIX.

O Texto
A história conta a saga de 

Melchior e Wendla. Ele, um 
jovem brilhante e rebelde que 
ousa questionar os dogmas con-
temporâneos, e ela, integrante 
de uma família de classe média 
alta, educada por uma mãe com 
rígidos princípios morais e reli-
giosos. 

Entre a cobrança cruel pela 
perfeição, na escola e em casa, 
e o despreparo para o amadure-
cimento, causado pela fuga de 
temas tratados como tabus, ou 
muitas vezes sequer tratados, 

Paixão, poesia, garra, empenho e entrega, são palavras que ajudam a 
descrever um pouco do que o grupo de teatro jovem do Paineiras, nos passa 
ao vê-los ensaiando esta, que será, sem dúvida, uma das mais envolventes 
e encantadoras montagens da peça “O Despertar da Primavera”.

esses jovens descobrem o amor 
e as amarguras que a paixão re-
primida pela sociedade provo-
ca.

O que mais chama a atenção, 
e justamente o que encanta os 
jovens, é a atualidade do tema e 
das inquietudes da idade, mes-
mo tendo sido escrita há 120 
anos. Fatos e histórias que se 
repetem, até os dias de hoje.

A Paixão
O grupo vem estudando o 

texto e se preparando desde o 
início do ano, numa imersão 
histórica, política, artística e 
cultural, para, somente agora, 
com o completo entendimento e 
ambientação contextual, inicia-
rem seus ensaios e a produção 
cênica da peça.

Em sua composição, e sob a 
batuta do mestre Moisés Mias-
tkwosky, o grupo composto por 

Teatro Jovem

17 jovens paineirenses, emana 
profissionalismo, dedicação e 
amor pela arte. Eles se prepa-
ram para seus trabalhos se uti-
lizando de técnicas construti-
vistas, baseadas em processos 
criados por Frenet e Wigotsky, 
e investem pesado na profissão, 
alguns cursando Faculdades de 
Artes Cênicas na Europa.

Não estamos diante de um 
grupo “apenas” apaixonado 
pelo que faz, o que já seria ex-
traordinário, mas de jovens que 
em pouquíssimo tempo se tor-
narão grandes ícones da arte... 
É fato.

Venha conferir esta gran-
de peça e sua magnífica inter-
pretação, a partir de 13 de no-
vembro, no Cineteatro do Clube 
Paineiras.

Rafael De Bona
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Salão de Artes Plásticas

XIV SALÃO PAINEIRAS DE ARTES PLÁSTICAS
O Paineiras realizará de 01 a 09 de setembro, no Saguão 
Social, o XIV Salão de Artes Plásticas do Paineiras, que 
estará aberto à visitação das 09h às 22h. Serão expostos 
trabalhos de pinturas, esculturas, desenhos, gravuras e 
aquarelas de sócios artistas do Clube Paineiras.

No dia 02 de outubro, a partir das 20h, no Saguão 
Social, será oferecido um coquetel aos participantes do 
Salão, onde serão anunciados os artistas classificados 
para a segunda fase do concurso e que representarão 
o Paineiras no Salão Interclubes de Artes Plásticas da 
ACESC.

XIV SALÃO INTERCLUBES DE ARTES
O Salão de Artes acontecerá no Foyer do Teatro do Clube 
Atlético Monte Líbano, situado na Av. República do 
Líbano, 2267. O coquetel de divulgação dos resultados, 
extensivos a todos os participantes do concurso, será 
realizado no dia 30 de setembro, às 20h30, e a exposição 
estará aberta para visitação no período de 01 a 03 de 
outubro, das 14h às 22h.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA:

Este ano, o tema escolhido foi “Esportes”. Os 
participantes deverão fazer sua inscrição e 
entregar o material no período de 13 a 15 de 
setembro, no Dpto. Sociocultural, de segunda à 
sexta, das 9h às 21h e sábado das 9h às 17h.
O regulamento pode ser retirado no 
Depto Sociocultural ou através do site 
programacaosocioculturaldopaineiras.blogspot.com

Modalidades:
- Colorida sem manipulação.
- Preto e branco sem manipulação.
- Colorida ou Preto e branco com manipulação.
OBS: As fotos coloridas transformadas em P/B 
serão consideradas “SEM MANIPULAÇÃO”, 
desde que não tenham alterações na foto além 
da cor.

No dia 20 de outubro, às 20h, na Associação 
Brasileira “A Hebraica”, Rua Hungria, 1000, será 
realizado um coquetel, ocasião em que serão 

divulgados os resultados em ordem alfabética 
e entregues os Certificados de Participação.
Os convites para o coquetel deverão ser 
retirados no Sociocultural. A exposição estará 
aberta à visitação no período de 21 a 22 de 
outubro, das 8h às 21h.

XI CONCURSO DE MPB VOCAL 

Na última eliminatória, realizada no dia 31 
de agosto, o Paineiras foi representado pelos 
associados: Daniela Grandeza Navarro, Maria 
Cristina Keese, Gabriel Alonso, Kayser da 
Silva Abadessa e Silvio Luiz Prado.
Foram selecionados 12 participantes, 6 finalistas 
de cada categoria (masculino e feminino), que 
participarão da final do concurso, no dia 19 
de setembo, às 19h, na Boate do Clube Sírio. 
Os associados do Paineiras que quiserem 
assistir à final, devem retirar sesu convites no 
Departamento Sociocultural.

Alemão para Crianças e Jovens

Tel.: 9600 4194 - 3744 2474

Prof. Elfrida Takats
27 anos de experiência pedagógica.
19 anos lecionando p/ alunos do Porto Seguro.

Espaço de aulas no Centro Empresarial Morumbi, 
próximo ao Condomínio Portal.
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10/09 17/09

Quinteto Oldies 
Mobile & Dj. Dalvo 

24/09 
CONFIRA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL TEMÁTICA 

Koisa Nossa
e Dj. Dalvo

Horário: 21:30h às 02:00h - Restaurante das Cúpulas

Sexta Dançante





14 de Setembro (terça-feira)

20:30h
Cineteatro
Após o recital será servido um coquetel em 
comemoração ao Cinquentenário do Clube e  
pré-lançamento do projeto 2011- Ano da Itália no 
Brasil.

Jimena Llanos

A Mezzosoprana peruana, Jimena Llanos, possui em 
seu currículo o grau de Bacharel de Licenciatura em 
Canto e Ópera, com honras do Conservatório 
“G.Rossini”, em Pesaro, sob a direção do 
Mezzosoprano, Evgeny Dundekova. 
Estudou na Escola Internacional da Canção “Cidade 
de Cagli” (1998-2002), dirigida pelo maestro Mario 
Melani, e participou também como aluna, da 
Masterclass em Canto Barroco do maestro Banditelli 
Glória em 2008. 
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Salão de Artes Plásticas do Paineiras, das 09h às 22h (Saguão Social).

Salão de Artes Plásticas do Paineiras, das 09h às 22h (Saguão Social). Coquetel de Premiação 20h | Karaokê

Salão de Artes Plásticas do Paineiras, das 09h às 22h (Saguão Social) | Não haverá Sexta Dançante.

Salão de Artes Plásticas do Paineiras, das 09h às 22h (Saguão Social).

Salão de Artes Plásticas do Paineiras, das 09h às 22h (Saguão Social).

Sexta Dançante - Banda Koisa Nossa e Dj Dalvo, às 22h (Restaurante das Cúpulas)

Teatro Infantojuvenil “Os 12 trabalhos de Hércules”, às 15h e 18h (Cineteatro).

Exposição Olga Beltrão e Grabriele Leozzi (Saguão Social).

Exposição Olga Beltrão e Grabriele Leozzi (Saguão Social). 

Exposição Olga Beltrão e Grabriele Leozzi (Saguão Social). 

Passeio Externo, Visita à Expoflora de Holambra. | 
Exposição Olga Beltrão e Grabriele Leozzi (Saguão Social) | Karaokê.

Exposição Olga Beltrão e Grabriele Leozzi (Saguão Social) | Sexta Dançante - Oldies Mobile e Dj Dalvo, às 22h 
(Restaurante das Cúpulas).

Exposição Olga Beltrão e Grabriele Leozzi (Saguão Social) | Tarde Musical. | Sábado Musical - Mariana Platero, 
às 21:30h (Piano Bar).

Teatro Adulto “O Santo e a Porca”, às 21h no Cinetratro. | Karaokê

Aula especial de atualização cultural. | Teatro Adulto “O Santo e a Porca”, às 21h no Cinetratro. | 
Sexta dançante - Noite das Arábias - Banda San Brasil, às 22h (Restaurante das Cúpulas).

Bazar de primavera, das 10h às 19h, no Saguão Social e Salão Nobre. | Teatro Adulto “O Santo e a Porca”, às 19h 
no Cineteatro. | Sábado Musical - Leonardo Toscano 21:30h (Piano Bar). | Concurso Videokê.

Bazar de primavera, das 10h às 19h, no Saguão Social e Salão Nobre. | Teatro Adulto “O Santo e a Porca”, às 18h 
no Cineteatro.

Teatro Infantojuvenil “Os 12 trabalhos de Hércules”, às 15h e 18h no Cineteatro. | Curso de decoração de mesa. | 
Sábado Musical - Clério Sant`Anna e Bossa Six, das 21:30 às 23:30 (Piano Bar).

Salão de Artes Plásticas do Paineiras, das 09h às 22h (Saguão Social). | Karaokê

Feriado de Proclamação da Independência. Salão de Artes Plásticas do Paineiras, das 09h às 22h (Saguão Social).

Salão de Artes Plásticas do Paineiras, das 09h às 22h (Saguão Social) | Sábado Musical - Cristina Keese, Victor 
Kesse, Silvio Prado e Inês Bertolucci, 21:30 às 23:30 (Piano Bar).

Teatro Adulto “O Santo e a Porca”, às 21h no Cineteatro. | Karaokê.
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Nos dias 18, 19, 25 e 26 de se-
tembro, será realizado o tradicional 
Festival de Escolas de Esportes do 
Clube Paineiras do Morumby. A 25ª 
edição contará com a participação 
de aproximadamente 1500 crianças 
e jovens, de diversos clubes da ca-
pital e interior, em comemoração ao 
cinquentenário do Paineiras.

Com o principal objetivo de in-
centivar a iniciação, formação e prá-
tica esportiva entre crianças, jovens 
e adolescentes, o festival será reali-
zado e dirigido pelo departamento 
de esportes do Clube Paineiras do 
Morumby: “Este evento é tradicional 
no calendário dos clubes esportivos 
e sociais que tem escola de esportes 
e iniciação esportiva. Estamos na 25ª 
edição e a cada ano, contamos com 
mais participantes”, explica o Prof. 
Marcos Mirabelli, coordenador do 
setor de esportes formativos do Clu-
be Paineiras.

XXV Festival de Escolas de Esportes – Paineiras 50 Anos

Participarão do festival, os prin-
cipais clubes da cidade de São Paulo, 
entre eles, o Anhembi T. C., Hípica 
Campinas, Aldeia da Serra, Esporte 
Clube Pinheiros, Círculo Militar, Al-
phaville T. C., Monte Líbano, SPAC, 
Helvetia, São Paulo Futebol Clube e 
Sociedade Esportiva Palmeiras, en-
tre outros.

Sucesso absoluto desde as pri-
meiras edições, o evento passou a 
fazer parte do calendário de quase 
todos os clubes da cidade de São 
Paulo, transformando o Festival de 
Escolas de Esportes em um even-
to de grande sucesso na capital. Na 
edição do ano passado, o Clube Pai-
neiras obteve uma participação em 
massa, com mais de 600 associados, 
divididos em diversas modalidades e 
categorias.

A abertura do 25º Festival de Es-
colas de Esportes acontecerá no dia 
18 de setembro, às 9h30, nas quadras 

do Complexo do Vale. Participarão 
crianças e jovens de 3 à 18 anos, nas 
categorias masculinas e femininas, 
em quatro dias de competição, dis-
putados em 15 modalidades deferi-
das, conforme segue:

- Basquete
- Circuito Esportivo
- Circuito Lúdico
- Futsal
- Futebol de Campo
- Futebol Society
- Ginástica Olímpica
- Handebol
- Judô
- Karatê
- Nado Sincronizado
- Natação
- Pólo Aquático
- Tênis
- Voleibol

Em comemoração aos 50 anos do Clube Paineiras 
do Morumby, o Departamento de Esportes, buscando 
uma identidade visual característica para os setores 
de natação, nado sincronizado, pólo aquático e tênis, 
inicia o concurso “Crie um Slogan e uma Mascote 
para o Esporte Competitivo”.

O objetivo é possibilitar ao atleta Paineirense, rea-
lizar a criação de uma mascote e uma frase de efeito, 
que expresse seu amor e boa conduta em defesa das 
cores do Clube. Poderão participar do concurso, to-
dos os atletas registrados no setor competitivo.

Cada atleta poderá participar com uma ou mais 
idéias/projetos, encaminhando ao Departamento de 
Esportes – Setor Competitivo, um esboço de sua pro-
posta. Esse esboço poderá conter: Desenhos, foto 
composição, fotografias, montagens, etc. O departa-
mento ficará encarregado de providenciar as artes fi-
nais, porém, é necessário que a idéia do atleta fique 
clara. 

A Mascote escolhida, juntamente com a frase, será 
incorporada ao Clube e utilizadas em representações 
a critério do Departamento de Esportes do Paineiras, 
seja na confecção de uniformes, bandeiras, brindes, 
premiações e etc. 

Para a escolha dos logos, será composta uma ban-
ca formada pelos coordenadores de setor e diretoria 
da área, juntamente com representantes do departa-
mento de esportes. Após avaliação das artes apresen-
tadas, essa banca selecionará o grande vencedor, ou 

Vamos criar uma identidade para os Esportes do Paineiras
vencedores, e o departamento poderá, ou não, se utilizar 
das imagens, ficando a critério do autor. 

O vencedor ou vencedores do concurso, apresenta-
rão ao Clube sua arte em um evento de grande repre-
sentação interna. O momento escolhido será a “Festa do 
Atleta”, quando os homenageados receberão o “Troféu 
Identidade”.

Lembrando que o departamento de esportes se reser-
va o direito de administrar todas as artes apresentadas, 
bem como a veiculação da imagem ou não. Ao participar 
do evento, o concorrente cederá todos os direitos de uso 
da imagem, sem qualquer ônus para o Paineiras.

Regulamento Oficial à disposição no Departamento 
de Esportes.
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Com atletas despontando no ce-
nário esportivo nacional e campeo-
natos conquistados com frequência, 
os nadadores Paineirenses estão 
cada vez mais ganhando as águas 
das piscinas nacionais e mundiais

Em um grande primeiro semes-
tre, o Clube Paineiras do Morumby 
conquistou impressionantes mar-
cas na natação, por conta dos nos-
sos atletas. O Clube ocupa hoje o 
6º lugar no Ranking Nacional de 
Clubes.

A natação no Paineiras tem 
como objetivo, desenvolver atletas 
de ponta para os grandes campeo-
natos, formando o associado desde 
criança, através de nossas escoli-

Paineiras e Natação: Uma parceria de sucesso

nhas de Natação. Com motivo de 
muito orgulho, o Clube Paineiras 
do Morumby é considerado pela 
comunidade aquática nacional, o 
maior formador de nadadores do 
país, uma vez que nossos atletas 
são realmente preparados em casa. 
O segredo do sucesso de nossos 
treinamentos é realizar a formação 
do indivíduo como um todo e não 
somente o lado esportivo.

Os atletas são fortemente orien-
tados a se dedicar e a dar muito va-
lor ao estudo e não somente ao lado 
competitivo. Isso forma cada vez 
mais, atletas com boa perspectiva 
de disciplina, dedicação e compro-
metimento em todas as áreas que a 
sociedade necessita. Lucas Gerotto
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                Resultados do 1º Semestre - NATAÇÃO
Campeonato Paulista

Na categoria Petiz, Fernanda 
Pini sagrou-se campeã Paulista 
dos 800m Nado Livre.

Na categoria Infantil, Bru-
na Primati foi Campeã e Re-
cordista Paulista, ganhando 
os dois Troféus de destaque da 
competição (Eficiência e Índi-
ce Técnico). Bruninha quebrou 
um Record de mais de doze 
anos na natação Brasileira.

Pela categoria Juvenil, Ni-
cole Ladeira foi Campeã e Re-
cordista em diversas provas, 
além do Troféu de Melhor Ín-
dice Técnico no Paulista Juve-
nil, categoria na qual Luisa Ra-
daic foi Campeã e Recordista 
de várias provas, conquistando 

também o Troféu de Melhor 
Eficiência feminina.

Na categoria Júnior, Júlia 
Gerotto foi Multi Medalhista 
de Ouro e Recordista em vá-
rias provas, ganhando também 
o Troféu Melhor Atleta do Pau-
lista Júnior. Por fim, pela cate-
goria Sênior, Caio Serebranik 
foi Campeão e Recordista Pau-
lista, além de conquistar o Tro-
féu de Atleta Melhor Eficiência 
do Paulista Sênior.  

Brasileiros
A natação é o esporte com 

maior disputa competitiva en-
tre todos os esportes olímpicos 
brasileiros. Em cada Campeo-
nato Brasileiro, participam de 
90 a 130 clubes em diferentes 

categorias, além disso, num 
esporte individual, a média de 
atletas gira em torno de 400 a 
600 nadadores por categoria. 
Com tantos atletas e entida-
des envolvidas nesse esporte, o 
Paineiras prova sua força atra-
vés dos incríveis resultados ci-
tados abaixo:

Júlia Gerotto foi Campeã e 
Recordista Brasileira da sua 
categoria em 4 provas, além 
de conquistar o Troféu Atleta 
Mais Eficiente. Nossa nadado-
ra conquistou também no Bra-
sileiro Adulto, os melhores re-
sultados do Paineiras nos seus 
50 anos de história, trazendo 4 
medalhas, sendo duas de pra-
ta e duas de bronze no Troféu 
Maria Lenk.

Lucas Gerotto, atleta Painei-
rense há sete anos, já é detentor 
de uma carreira esportiva im-
pressionante na natação. Graças 
ao fruto de sua dedicação e do 
suporte técnico que o Clube lhe 
deu, Lucas já foi diversas vezes 
Campeão Paulista e Brasilei-
ro, além de recordista em várias 
provas. Foi membro da Seleção 
Paulista nos últimos 6 anos e de-
fendeu o país em várias oportu-
nidades onde nadou em piscinas 
da Venezuela, Itália, Polônia e 
Suíça.  

Lucas Gerotto embarcou na 
segunda semana de agosto para 
os Estados Unidos, que recebeu 
uma bolsa de estudos em enge-
nharia em uma das melhores 
Universidades do país, a Cle-
mson University, localizada no 
Estado da Carolina do Sul, onde 
abriga cerca de vinte mil alunos.

Graças à natação, Lucas ad-
quiriu em seus anos de Paineiras 
muita disciplina e amor ao espor-
te, mas nunca deixando de lado 
seus estudos. Conciliando o colé-

Família Gerotto

gio com os treinos, Lucas foi aceito 
pela Clemson, com uma bolsa inte-
gral, não apenas por seus resultados 
esportivos, mas também por seus 
excelentes feitos acadêmicos.

Júlia Gerotto está se tornando a 
melhor nadadora da história do Clu-
be Paineiras. A nadadora Paineiren-
se, que já é Campeã e Recordista 
Sul-americana por diversas vezes, é 
também Campeã Nacional e Paulis-
ta em várias provas, sendo a segun-
da melhor nadadora adulta do Brasil 
nos 400 Medley e 200 Borboleta.  

Com tantos resultados positivos, 
Júlia embarcou no mês de agosto 
para Cingapura, com o objetivo de 
defender as cores do Paineiras e do 
país, nas Olimpíadas da Juventude 
2010. 

Sendo o 3º maior evento do Co-
mitê Olímpico Internacional (COI), 
as Olimpíadas da Juventude reúnem 
quase cinco mil atletas do mun-
do todo, nas mesmas modalidades 
olímpicas dos jogos de verão. 

Lucas Gerotto

Júlia Gerotto
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Brasileiro júnior de Natação
Victoria Salemi - Campeã Brasileira nos 800 

Livre. 
Lucas Gerotto - Campeão Brasileiro em duas 

provas.

Brasileiro Infantil
Bianca Avella - Medalha de prata.
Bruna Primati - 2 ouros e 2 recordes.
Geovana Buoro - 1 bronze.
Giovanna Diamante - 2 ouros, 2 recordes e 

Troféu Índice Técnico.
Yagoh Kubagawa - 1 prata e 1 bronze.  

Brasileiro juvenil de Natação
Nicole Ladeira - Campeã Brasileira em 4 

provas, com obtenção de 4 recordes nacionais.
Luisa Radaic – Campeã Brasileira em 2 pro-

vas com dois Recordes Nacionais.
José Governo – Campeão Brasileiro e 

Recordista Nacional.
Carolina Saad – 3 medalhas de bronze.
Caio Ormachea – 1 medalha de bronze.
Pedro Chen Nabhan – 1 medalha de 

bronze.

Campeonato Sudeste Petiz de 
Natação

Em uma das mais fortes competições de 
nível nacional da Categoria Petiz, o Pai-
neiras conquistou, com Ana Clara Cervo-
ne, 2 medalhas (prata e bronze), Fernan-
da Pini, uma prata, Rebecca Soares dois 
bronzes e Maurício Nasri, duas pratas.

O Clube Paineiras do Morum-
by está na disputa do 49º Cam-
peonato Paulista Interclubes de 
Snooker, competindo na Série 
Prata, da qual o primeiro turno é 
dividido em chaves A e B, totali-
zando 10 equipes.

O Paineiras está no grupo A, 
juntamente com Indiano “C”, Ypi-
ranga “C”, AABB “C” e Saint 
Moritz. O próximo jogo será no 
dia 2 de setembro, contra os com-
ponentes do clube Indiano “C”.

Veja a tabela abaixo:

De 31 de julho à 8 de agosto, 
foi realizado em Goterbg, na Sué-
cia, o Campeonato Mundial Mas-
ters de Natação. Evento que reúne 
os melhores nadadores da catego-
ria do mundo todo.

Como o Clube Paineiras sem-
pre está presente em campeona-
tos expressivos, tivemos a parti-
cipação de duas atletas da equipe 
de Natação Master: Anete Gui-
sard, categoria 60+ e Maria Stella 
D Álmeida Vieira, categoria 40+.

49º CAMPEONATO PAULISTA 
INTERCLUBES DE SNOOKER 

2010 - SÉRIE PRATA

Campeonato Mundial Masters de Natação

Resultados:

Competindo no nado borbole-
ta, Anete Guisard conquistou o 
6º lugar nos 100 metros, 6º lugar 
nos 200 metros e 13º lugar nos 50 
metros.

Também competindo no 
nado borboleta, Maria Stella 
D Álmeida Viera ficou em 9º lu-
gar nos 100 metros, 11º lugar nos 
200 metros e 18º lugar nos 50 me-
tros.

Anete Guisard

Maria Stella D´Almeida Vieira
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No dia 22 de agosto, apesar do inverno, as águas da Pisci-
na Olímpica do Paineiras ferveram na disputa do Campeonato 
Paulista Masters de Piscina Curta. Em homenagem aos 50 anos 
do Clube, os nadadores Paineirenses fizeram bonito e acumu-
laram 1.860 pontos.

Com 200 atletas inscritos na competição, o Clube Paineiras 
do Morumby ficou com a 1ª posição na classificatória geral por 
pontos. “Há 15 anos treino na equipe master aqui do Clube. O 
torneio esse ano estava com um nível forte, apesar de não exis-
tir tantos competidores da minha categoria, conseguimos ven-
cer com larga vantagem e fazer uma dobradinha Paineirense”, 
comemora Ricardo Yamin, campeão dos 50m nado livre, 65+.

A performance dos nadadores do Paineiras foi tão impres-
sionante, que  a atleta Nadir Lacerda Taubert, da categoria 75+, 
quebrou o recorde Sul-americano e Brasileiro de piscina curta 
(25m): ”Estou muito feliz, pois já possuía os mesmos recordes 
na piscina longa (50m). Na minha especialidade, que são os na-
dos peito e borboleta, já não existe mais nada que eu possa ganhar”, brinca a nadadora. O Paineirense Mauro Leozzi, da 
categoria 45+, também estabeleceu um novo recorde do Campeonato na prova de 200m nado peito.

Em outra categoria, o campeão dos 200m nado peito, Emilio Abdo, explica como é prazeroso competir nessa catego-
ria: “O importante é sempre competirmos conosco mesmo. Tenho 65 anos, e sempre estou melhorando”.

Segue abaixo o desempenho do Paineiras:
Classificação Geral por pontos: CAMPEÃO.
Classificação Feminina: CAMPEÃO.
Classificação Masculino: CAMPEÃO.
Classificação Categoria A-40 (acima de 40 atletas inscritos) – CAMPEÃO.
Classificação Absoluta Campeonato Paulista de Pisicna Curta: VICE-CAMPEÃO. 
Classificação Absoluta – soma dos pontos da etapa de Outono e Inverno.

XV Campeonato Paulista Masters de Piscina Curta
Paineiras 50 anos – Etapa de Inverno

Clube Paineiras do Morumby oferece 
Workshop para categoria Master de Natação

Clube Paineiras do Morumby oferece Workshop para categoria Master de Natação.
Pensando sempre em atualizar, informar e reciclar nossos atletas, o Clube Paineiras do Morum-

by realizou no dia 7 de agosto, um Workshop de natação voltado para categoria Master, para atletas 
acima de 25 anos.

O Workshop começou na piscina olímpica, com o técnico Carlos Cesar Costa da equipe de natação 
do Paineiras – categoria Petiz. Foram ministrados na prática, exercícios educativos para os nados Pei-
to e Borboleta: “Foi muito gosto e prazeroso ministrar essas aulas. Todos os atletas prestaram atenção 
e se empenharam ao máximo”, explica o técnico.

Antes disso, houve um café da manhã seguido por duas palestras no Piano Bar. A primeira, com 
a conceituada fisiologista Viviane Noualheitas, seguida pela psicóloga e mestre em Gerontologia, 
Patrícia Cabral. 

Com vídeos e informações indispensáveis, os temas abordados caracterizaram-se na realização 
de exames periódicos, os riscos que trazem a prática excessiva de atividades físicas, os benefícios 
que trazem o esporte de um ponto de vista psicológico e principalmente, aprender a respeitar o limite 
pessoal de cada atleta.

Sucesso absoluto, participaram do Workshop e das palestras, aproximadamente 40 atletas associa-
dos e militantes do Paineiras. 
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Realizado no dia 7 de agosto, o Torneio Pais e Filhos de Tênis foi um evento tradicio-
nalmente organizado em comemoração ao mês dos pais e uma homenagem aos 50 anos do 
Clube Paineiras do Morumby. 

Reunindo na Quadra 1 do Clube, com vinte e uma duplas participantes, o torneio foi 
considerado sucesso absoluto: “Este ano os jogos aconteceram de uma maneira mais sau-
dável e rápida, permitindo a todos os participantes, até as finais, encerrar os jogos antes do 
início da noite, não repetindo horário de término como nas edições anteriores”, comenta 
comissão organizadora.

Foram realizados dezoito jogos bem disputados entre os pais e filhos, sob a tutela do 
professor Iran e do estagiário Max. Durante os jogos, o que não faltou foi o espírito de 

confraternização entre os participantes.
Os jogos foram divididos em três cate-

gorias: A, B e C. Na categoria A (filhos de 
até 12 anos), Antonio Paulo e Pedro Bar-
bosa foram os grandes campeões, seguidos 
por Wolfgang e Julia Schach. Na categoria 
B (filhos acima de 13 anos), Luciano e An-
dré Ferreira conquistaram o primeiro lugar, 
seguidos da dupla Luiz Eduardo e Ana Cor-
dani Dantas. A categoria C (filhos a par-
tir de 16 anos), teve João e Marcelo Alvim 
como vencedores, seguidos por Miguel Pe-
reira Neto e Lucas Pereira.

Torneio Pais e Filhos de Tênis

Vencedores da Categoria A - da esquerda para 
direita, Pedro e Antonio (campeões), Wolfgang 
e Julia (vice-campeões).

Vencedores da Categoria B - da esquerda para 
a direita, Ana e Luis (vice-campeões), André e 
Luciano (campeões).

Vencedores da Categoria C - da esquerda para 
a direita, Lucas e Miguel (vice-campeões), 
Dr.Spina (Presidente), Marcelo e João 
(campeões). 
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                Resultados do 1º Semestre - TÊNIS

Clínica de Tênis - Pais e Filhos Tenistas Paineirenses mostram 
suas forças em torneios

Ainda no tênis, também no dia 7 de agosto, as 
quadras 1 e 2 foram invadidas por pais e filhos que 
se interessaram e participaram da Clínica de Tê-
nis, ministrada pelos professores e estagiários do 
Tênis Recreativo.

Com muita animação, informação e novidades 
técnicas do esporte, 25 pais e 25 filhos entraram 
no espírito dessa excelente homenagem aos pais 
em conjunto com os filhos e ao Paineiras.

O Clube mantém a tradição de potência da mo-
dalidade e faz jus à fama de fabricar excelentes 
atletas.

Celeiro de atletas renomados do tênis mundial 
como: Família Oncins, Roberta Burzagli, Richard 
Brostowicz, entre outros, o Clube Paineiras do 
Morumby sempre que participa de algum torneio 
dessa modalidade, impõe respeito aos seus adver-
sários.

Torneio Interfederações
O torneio Interfederações, rea-

lizado dos dias 6 a 10 de julho, na 
Academia de Tênis em Brasília, 
contou com tenistas de diversos 
estados do país e encerrou com 
São Paulo como campeão geral 
da competição. Representado por 
3 atletas: Gabriela Alves, 14 anos, 
Ana Helena Pinto, 16 anos e Fla-
via Ribeiro, 18 anos e 2 treinado-
res, Otaviano Alves Santos e José 
Cícero da Silva, o Clube Paineiras 
obteve grandes resultados.

Gabriela Alves e Flavia Ribei-
ro, sagraram-se campeãs em suas 
categorias, e Ana Helena Pinto 
ficou com o vice: ”Me preparei 
muito para esse torneio, pois fazia 
tempo que queria participar do In-
terfederações. Foram jogos muito 
difíceis e agradeço ao Paineiras 
pela torcida e confiança deposita-
da em mim”, comenta Gabriela.

Considerado um dos campeo-
natos de maior visibilidade nacio-
nal, o Interfederações é bem visa-

do pelos atletas: “Este torneio é, 
sem dúvida, um dos mais difíceis 
e disputados do país. O Clube nos 
influencia para sempre focarmos 
em grandes competições e nós 
nos preparamos e treinamos muito 
para o Interfederações. Defender 
as cores do Paineiras e do estado 
de São Paulo é muito gratificante”, 
comenta a campeã Flavia Ribeiro.  

Campeonato Brasileiro 
Infanto Juvenil

Realizado dos dias 10 a 17 de 
julho na Academia de Tênis Re-
sort, na Capital Federal, o Cam-
peonato Brasileiro Infanto-juvenil 
é considerado um torneio de al-
tíssimo nível por parte dos atle-
tas. Nele, nossa tenista Natalie da 
Silveira, 14 anos, terminou como 
vice-campeã das categorias sim-
ples e duplas. Ana Helena Pinto 
foi semifinalista e Bruno Padilha, 
16 anos, conquistou o vice-campe-
onato de duplas G2.

Copa Nestlé Chocolovers
Em comemoração aos 50 anos 

do Paineiras, a Copa Nestlé Cho-
colovers de Tênis Feminino trouxe 
às quadras do Clube, dos dias 18 
a 25 de julho, tenistas renomados 
como Nathalia Rossi, Roxane Vai-
semberg, Gabriella Barbosa, Pau-
la Gonçalves, Fernanda Hermene-
gildo e várias atletas estrangeiras, 
representando Argentina, Alema-
nha, Canadá, Peru, Paraguai e 
Equador. 

Contando pontos para o 
ranking mundial da Associação 
Feminina (WTA) e com seis par-
ticipantes no torneio, o Paineiras 
passou pelo “qualifying” com a 
atleta Giovana Ramos Patitucci, 
feito importante devido a dificul-
dade do torneio. 

Circuito Passaredo
O Circuito Passaredo Paulis-

ta do interior é composto por três 
etapas, todas em Ribeirão Preto. 
A primeira etapa de 18 a 22 de ju-

Ana Helena e Gabriela Alves Flávia Nagayama Ribeiro
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16/10
9 às 18h
Quadras 1 e 2

Paineiras assume a terceira posição do 
Troféu Paulistão 2010 de Tênis

Através de uma brincadeira entre os tenistas mais 
experientes do Clube, o Torneio de Tênis Sub 400 tem 
como objetivo, comemorar os 50 anos do Paineiras e 
festejar a saúde daqueles que, com mais de 80 anos, 
continuam jogando regularmente.

O torneio será jogado em duplas, e os componentes 
devem somar, em idade, no mínimo 140 anos. Serão 
permitidas todas as combinações de idade, desde que 
se respeite a idade mínima de participação, de 60 anos.

Aos interessados, as duplas devem ser inscritas no 
Departamento de Esportes até o dia 30 de setembro.

É com grande orgulho e satisfação, que o Clube 
Paineiras do Morumby assumiu a terceira coloca-
ção do Troféu Paulistão de Tênis.

Em ranking divulgado na quarta-feira, 11 de 
agosto, pela Federação Paulista de Tênis (FPT), o 
Paineiras soma agora, 617,59 pontos. 

Confira abaixo, a classificação dos cinco pri-
meiros colocados:

1º Esporte Clube Pinheiros – 570,59/218,80/789,39
2º Sociedade Hípica de Campinas – 565,06/130,30/695,36
3º Clube Paineiras do Morumby – 458,19/159,40/617,59
4º Club Athletico Paulistano – 335,70/248,90/584,60
5º Nippon Country Club – 501,22/67,40/568,62

lho, segunda de 23 a 27 de julho 
e terceira de 28 de julho a 1º de 
agosto. Participam do campeonato 
atletas de 12 a 18 anos.

Na primeira etapa, guiados 
pelo treinador Danilo Navacinsk, 
cinco atletas Paineirenses partici-
param da competição. Destaque 
para Luiza F. Adas, 16 anos, cam-
peã da 1ª etapa, e para Natalie da 
Silveira, campeã de sua categoria 
em uma final com Sophia Chow, 
também do Paineiras.

Na segunda etapa, comanda-
dos pelos treinadores José Cícero 
da Silva e Alexandro Cirilo Alves, 
oito atletas do Clube entraram na 
disputa. Mais uma vez, final Pai-
neirense entre Sophia Chow, cam-
peã e Ana Dantas na categoria 14 
anos. Na categoria 16 anos, no-
vamente Luiza F. Adas sagrou-se 
campeã.

Pela terceira etapa do torneio, 
os treinadores Otaviano Alves, 
Antonio Carlos de Oliveira e José 
Cícero da Silva, comandaram cin-

co tenistas do Clube. Provando sua 
supremacia, o Paineiras disputou 
outra final com duas atletas da casa: 
Sophia Chow campeã, enfrentou 
Ana Dantas na categoria 14 anos. 
Luiza F. Adas tornou-se campeã na 
categoria 16 anos, Lucas Santos foi 
campeão da categoria 14 anos mas-
culino e Marcelo Alvim, 18 anos, 
ficou com o vice-campeonato. Des-
taque para Sophia Chow e Luiza F. 
Adas, vice-campeãs na categorias 
duplas, 18 anos. 

“Gostaria de parabenizar os atle-
tas participantes pelas fascinantes 
conquistas. Eles mostraram muita 
garra e dedicação, sentimentos que 
são essenciais aqui no Paineiras”, fi-
nalizou Otaviano Alves Santos.

Circuito COSAT
Enquanto isso no Equador, mais 

precisamente na cidade de Quito, o 
Circuito COSAT (Confederação Sul 
Americana de Tênis), torneio inter-
nacional dividido em 11 etapas, re-
alizado dos dias 22 a 31 de julho, 

nossa tenista Samantha Rego abo-
canhou o título do torneio de du-
plas e foi semifinalista na catego-
ria simples 16 anos.

Circuito Unimed
Dos dias 12 a 15 de agosto, o 

Circuito Unimed de Tênis, etapa 
Santos, contou com dez tenistas 
Paineirenses inscritos e acompa-
nhamento geral de toda comissão 
técnica. O torneio contou com a 
presença de 183 atletas de 12 fede-
rações nacionais, divididos entre 
as categorias 12, 14, 16 e 18 anos 
(masculino e feminino).

Subindo ao topo do pódio, Ana 
Helena Pinto conquistou o torneio: 
“O Circuito Unimed é um torneio 
muito importante para todo Tenis-
ta. As partidas foram muito dispu-
tadas, principalmente a semifinal. 
Após a vitória, fui com mais con-
fiança para final e graças às prepa-
rações intensas, tanto física quan-
to psicológica, consegui o título”, 
explica a campeã.

Não fique 
de fora do 
Torneio de 
Tênis 
Sub 400
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Com uma estrutura de dar 
inveja em qualquer grande 
Clube, e com um grupo de pra-
ticantes que mais parece uma 
grande família, por seu entro-
samento e união, o Squash do 
Paineiras vem ganhando cada 
vez mais espaço e destaque no 
cenário esportivo nacional.

Estrutura
Praticado no Paineiras des-

de 1991, o esporte hoje conta 
com a melhor e maior estrutu-
ra de São Paulo, com 5 quadras 
profissionais, uma delas com 
as paredes laterais de vidro - 
e não de acrílico, como saiu 
na edição anterior da revista 
-, num conceito modular, que 
está sendo utilizada nos gran-
des campeonatos mundiais. 
Tecnologia de ponta, embarca-
da em nosso Clube.

Presença
Anualmente o setor de 

Squash do Clube Paineiras 
promove 4 grandes campeona-
tos, com mais 4 torneios me-
nores, e ainda recebe etapas do 
campeonato Paulista, além de 
vários amistosos e 3 campeo-
natos para os alunos da moda-
lidade.

Os principais campeona-
tos internos são; o da Páscoa, 
o Super Challenger, o gran-
de Campeonato da Primave-
ra e o campeonato de Fim de 
Ano, todos comemorados com 
grandes confraternizações 
pelo grupo.

Nos torneios promovi-
dos pela ACESC, a equipe de 
Squash do Paineiras se destaca 
como bi-campeã e ainda levou 
3 vices. No último Interclubes, 
o Paineiras foi campeão sobre 

Squash do Paineiras, o melhor de São Paulo.

o Pinheiros.

Perfil
Praticado em mais de 100 

países, hoje o Squash do Pai-
neiras já conta com aproxima-
damente 100 atletas, que cir-
culam pelas quadras nos 7 dias 
da semana, em todos os horá-
rios.  O perfil predominante é 
do sexo masculino, entre 35 à 
60 anos, porém, o número de 
mulheres e, principalmente, de 
jovens, tem crescido significa-
tivamente.

“É um esporte sem restri-
ções, uma grande diversão”, 
comenta Rui Pastor, diretor de 
Squash no Clube. Apesar do 
clima descontraído com que 
os atletas jogam, ele é tratado 
com muita seriedade.

Segundo Paulo César De-
alis Rocha, um dos grandes 
atrativos do Squash é o ritmo 
acelerado de jogo, que possibi-
lita, em apenas 30 ou 40 mi-
nutos, gastar muita energia e 
queimar muitas calorias. “É 
um esporte muito bom para as 

mulheres também, pois deixa 
o corpo sempre em dia”, co-
menta.

Já o atleta Daltro Moran-
dini, que pratica o esporte há 
cerca de 30 anos, dos quais 15 
ativamente, traz à tona o espí-
rito amistoso do grupo no Pai-
neiras. “A amizade do grupo 
se estende para fora das qua-
dras e do próprio Clube”, afir-
ma ele, que foi motivado à as-
sociar-se por conta do Squash.

Pedro Riviere, tri-campeão 
espanhol, no Brasil há 11 anos, 
salienta que este é um esporte 
super cativante. “É um esporte 
difícil de largar.”, comenta Pe-
dro.

Rui Pastor finaliza abrin-
do as portas para quem quiser 
conhecer o Squash no Painei-
ras. “Para quem tiver interesse 
em jogar, é só chegar, que será 
muito bem recebido pelos co-
legas”, afirma o Diretor.

Marcelo D’avila, Olavo Bevilacqua e Arthur D’avila
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Torneio Super Challenge Squash 
chega em 2010 à sua 6ª edição

Palavras como Game, Let e Stroke foram recorrentes 
na 6ª edição do Torneio Super Challenge Squash do Clu-
be Paineiras do Morumby, disputado entre os dias 10 a 
21 de agosto. Participaram do campeonato, cinquenta e 
cinco associados, divididos em quatro categorias: A, B, 
C e D.  

Este torneio adota o molde da Federação Paulista de 
Squash (FPS) e segue o formato de eliminatórias, ou 
seja, quem perdeu foi automaticamente eliminado, sem 
opção para repescagem.  “Tem cara que fica nervoso, aí 
o jogo vai embora...” comentou Paulo Rocha, logo após 
vencer por 3x2 Alceu Costa, ainda na primeira rodada 
pela Categoria A.

Válido para o ranking interno do Clube, “Esse é um 
torneio rápido, curto e bastante disputado. Com o final 
das férias de julho, o Super Challenge serve para “de-
senferrujar” os praticantes e a esquentar a disputa da 
modalidade”, afirma Rui Pastor, diretor do departamen-
to no Clube Paineiras.

Resultados:
Categoria A: 1º Luiz Renato 2º Pedro Riviere

Categoria B: 1º Eduardo Massad  2º Sérgio Carvalho

Categoria C: 1º Jan Freundt 2º Rodrigo Maynard

Categoria D: 1º Mauricio Steffen 2º Ivandro Vannetti

Tabela comparativa de quei-
ma de calorias por hora. (Ilus-
trativa, sem rigor científico)

SQUASH   800
Mountain Bike  720
Judô    720
Jiu-Jitsu   720
Remo   660
Boxe   660
Corrida   600
Basquete   600
Handbol   600
Futebol   540
Natação   540
Tênis   480
Vôlei    360
Ciclismo   360
Gin. Aeróbica  360
Caminhada   330
Golfe    180

Pedro Riviere

Daltro Morandini e Paulo César Dealis Rocha
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AGENDA ESPORTIVA DE SETEMBRO (ESPORTES RECREATIVOS)
09 - TORNEIO PRIMAVERA DE SQUASH “Paineiras 50 anos” (De 09 a 19 de setembro) - Quadra de Squash 1

11 - Desafio de Tênis (De 11 a 25 de setembro) - Q. Tênis 07
- 4ª Etapa - CIRCUITO MASTER NATAÇÃO - Externo

18 - xVII Copa Master de Natação - ABMN - Externo

19 - RACHA FUTEBOL - Quadra de Futebol Society
- Confraternização TORNEIO PRIMAVERA DE SQUASH “Paineiras 50 anos”

AGENDA ESPORTIVA DE SETEMBRO  (ESPORTES COMPETITIVOS)
01 - Campeonato Brasileiro Júnior de Pólo Aquiático (De 01 à 05 de setembro) - Rio de Janeiro/RJ

04 - Tormeio Regional Juvenil a Senior de Natação - Santos/SP

11 - TorneioRegional Petiz de Natação - São Paulo/SP

18
- Torneio Primeiros Passos de Nado Sincronizado - São Paulo/SP
- Copa Brasil de Natação Masters (18 e 19 de setembro) - Londrina/PR
- Campeonato Brasileiro Sub-21 de Pólo Aquático (18 à 26 de setembro) - Rio de Janeiro/RJ

20 - Troféu José Finkel de Natação (20 à 26 de setembro) - Rio de Janeiro/RJ

23 - Campeonato Brasileiro Juvenil de Nado Sincronizado (23 à 26 de setembro - São Paulo/SP

25 - Torneio Regional Petiz a Senior de Natação - São Paulo/SP

26 - Circuito Paulistade Natação Master, 4a Etapa - Santo André/SP=

Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, a cidade de Fran-
ca, no interior de São Paulo, recebeu nas dependências 
da Universidade de Franca (UNIFRAN), a 3ª etapa do 
XXII Campeonato Paulista de Peteca. O Clube Painei-
ras do Morumby participou do evento na categoria Ve-
teranos 2 - (58 a 63 anos).

Em uma final emocionante, contra o Clube Pinhei-
ros, a dupla paineirense formada por Emilio Geraissati 
Filho e Walter Tranchesi Roriz, subiu ao topo do pódio 
e sagrou-se campeã dessa etapa: “As equipes dessa ca-
tegoria possuem um nível bastante elevado. Na final, 
contra nossos rivais, conseguimos um ótimo resultado. 
três sets a zero”, diz Walter Roriz. 

Com esse resultado, a dupla se mantém em 1º lugar 
na categoria. A próxima etapa será realizada nos dias 11 e 12 de setembro, na cidade de São João da Boa Vista, 
na Sociedade Esportiva Sanjoanense.

Detentora de um currículo impressionante, a jovem iatista já é uma reali-
dade da vela brasileira.

A associada Paineirense, Cláudia Mazzaferro, foi a velejadora indicada 
pela Confederação Brasileira de Vela e Motor (CBVM) para representar o 
Brasil na 1ª Olimpíada da Juventude, classe Byte, realizada entre os dias 14 e 
26 de agosto na cidade de Cingapura.

Por ser a atual campeã brasileira da classe Optimist, Cláudia já carimbou 
seu passaporte para disputar o Mundial de Iatismo na Malásia, que acontece 
de 28 de dezembro deste ano a 8 de janeiro de 2011. No Mundial, ela terá a 
companhia de outro Paineirense, o velejador Martin Lowy (13 anos).

Dupla Paineirense conquista a 3ª etapa do 
Campeonato Paulista de Peteca

Iatismo
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Teatro Infantil “No Reino Perdido do Beleléu”

O Núcleo I Infantil do Grupo de Teatro Arte In Cena do Clube Paineiras, apresentou nos dias 28 e 29 
de agosto, no Cineteatro, a divertidíssima comédia: “No Reino Perdido do Beleléu”. Dirigido por Anna 
Grecco, professora de teatro do Clube, o texto foi uma adaptação do ex-aluno do grupo, Rafael Cabral: “Eu 
estava na minha casa quando de repente, resolvi escrever uma peça de teatro. Demorei cerca de 1 ano para 
finalizá-la, mas acho que ficou perfeita para o grupo”, comenta Rafael.

Tudo que se perde vai parar no Reino do Beleléu. Nessa história, Amanda, uma menina desorganizada, 
de tanto perder as coisas vai parar no Reino do Beleléu. Neste encantando lugar, ela encontra uma rainha 
má, que dificulta sua volta para casa.

Com jovens comediantes no elenco, as partici-
pantes da peça mostraram uma maturidade impres-
sionante: “Adorei atuar no espetáculo. Identifiquei-
me muito com a personagem e pude expor meus 
sinceros sentimentos”. “Adoro teatro porque posso 
ser outra pessoa no palco, entrando no corpo da per-
sonagem”, comentam Victoria Duran e Mariana Ra-
mirez, atrizes Paineirenses.

Atrizes (Associadas):

Caroline Benuthe B. C. da Paz
Clara de Biase Vicari
Fernanda Gamboa Junqueira
Giovanna Hallage Coltri
Isadora Lalli de Mello
Júlia Grams Quintas
Maria Luiza Mello da Costa
Mariana Ramirez Garcia
Paula Guerrera E. Cintra Zarif
Victoria Rocha Duran

O SEART 
(Setor de Educação Artística Infantil)

O Setor de Educação Artística In-
fantil do Paineiras, é um espaço vol-
tado para a criançada, onde aconte-
cem além das Oficinas com materiais 
reutilizáveis, outras atividades, que 
tem por objetivo, incentivar a cria-
tividade, priorizando a integração e 
cooperação entre os participantes em 
um ambiente lúdico e bastante ani-
mado. 

Hora do Conto na Biblioteca

Com o poder de aumentar a criatividade 
das crianças, através de histórias, brincadei-
ras, teatrinhos e outras atividades infantis, a 
Brinquedoteca oferecerá aos pequeninos a de-
liciosa: “Hora do Conto”.

Nos dias 7, 14, 17, 21 e 28 de setembro, sem-
pre às 16h na Brinquedoteca, 
essa antiga tradição de contar 
histórias será relembrada. Que 
tal seu filho também aproveitar 
essa diversão e conhecimento?
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Teatro Infantojuvenil “Os Doze Trabalhos de Hércules”

Acontece nos dias 11 e 12 de setembro, às 15h e às 18h no Cineteatro.
O Núcleo II Infanto Juvenil do Grupo de Teatro Arte In Cena do Clube Paineiras, encenará a peça “Os 

Doze Trabalhos de Hércules”. A entrada é franca.
Escrita por Christian Grenier e adaptado e dirigido por Anna Grecco, professora de teatro do Clube, 

o espetáculo será encenado por jovens de 13 a 15 
anos, associados Paineirenses.  

Nessa história, Hércules, herói mitológico, tem 
que enfrentar os doze trabalhos para espiar seus 
crimes. Nessa jornada, ele descobre coisas precio-
sas sobre a vida e pouco a pouco, percebe-se que os 
doze trabalhos equivalem ao período de formação e 
amadurecimento do jovem herói.

Com jovens intérpretes no elenco, a peça garante 
boas reflexões para os espectadores: “A mensagem 
principal é para pararmos de pensar somente em 
nós, e prestar mais atenção nas pessoas à nossa vol-
ta. Todas nossas ações, seja no passado ou no pre-
sente, poderão acarretar um grande peso”, comenta 
Fernanda Gamboa, atriz Paineirense. 

Atrizes (Associadas):

Ana Cordani Tourinho Dantas
Beatriz Ussami Sallowicz 
Carolina Fernandes Paris

Clara De Biase Vicari
Fabiana Abate Guglielmi

Fernanda Gamboa Junquera
Fernanda Piraja Figueiredo 

Giovanna Hallage Coltri
Giovana Monteiro De Oliveira
Marina Sabin De Souza Lima 

Maryan Borcsik Marum

Circuito de Brincadeiras

Resgatando as antigas, ingênuas e simples brincadeiras infantis, o Projeto Circuito de Brin-
cadeiras tem como objetivo, desenvolver a criatividade e as habilidades das crianças.

Os jogos darão oportunidade à criança de se livrar progressivamente do egocentrismo e ado-
tar o ponto de vista social.

Nesse mês de setembro, o Circuito de Brincadeiras será em dose dupla, sempre na Brinque-
doteca. A criançada poderá brincar e se divertir com brincadeiras que mexerão com a imagina-
ção e com a coordenação motora.

As atividades são destinadas para crianças de 3 a 8 anos. Durante as brincadeiras, três mo-
nitoras estarão disponíveis para eventuais acontecimentos, sendo assim, não é necessário a pre-
sença dos pais ou responsáveis durante as atividades. 

Dia 11, às 10h e 15h: Dança da serpente, Brincadeira do olfato e Roupa surpresa.
Dia 26, às 10h e 15h: Vamos brincar de Pega-Pega em um pé só e Pega e segura.
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Setembro
01 e 02 03 04

13 e 14 15 e 1606 08 e 09 10 e 11

24 e 25 27 e 2817 e 18

29 e 30

20 e 21 22 e 23

Confecção de 
cachorrinho feito com
 garrafa pet, tampinha,
 barbante, color set e

 canetinha.

Confecção de boneco 
feito com bexiga,

 farinha, lã e canetinha.

Culinária:
Cajuzinho 

Pintura em sabonete 
(tinta guache,
 tule e flor).

Confecção de 
chocalho feito com

 copo de água,
 pedrinhas,

 cola, lã e botão.

Dobradura feita com
 papel espelho,

 cola e canetinha.

Confecção de quadro 
feito com papel

 paraná, cola, papel
 espelho, canetinha,
 barbante, retalho de

 papel.

Confecção de dominó 
feito com tampinha,

 color set e cola.

Confecção de abajur
 feito com EVA, gliter,

 cola, palito de 
churrasco e canudo.

Trabalho feito com
miçanga e fio 

de silicone.

Confecção de castelo
 feito com caixa de 
leite, rolo de papel,
 grafite, papel, color

 set e cola.

Trabalhos com bexiga,
 feitos com color set, 
durex, canetinha e lã.

Confecção de 
Porta-lápis de joaninha

 feito com rolo de
 papel, papel cartão,

 papel camurça, cola e
 papelão.

 Trabalho com 
sucata- livre (sucata
 em geral, fita crepe
 e retalho de papel).

Brinquedoteca
Programação:

2ª à 6ª - 8:30 às 17h
Domingos e feriados: fechado

Horário do SEART

Dia 11, às 10h e 15h: Dança da serpente, brincadeira do olfato e roupa surpresa.
Dia 26, às 10h e 15h: Vamos brincar de pega-pega em um pé só e pega e segura.

Circuito de Brincadeiras:
Hora do Conto: 07, 14, 17, 21 e 28/09 - 16h



www.clubepaineiras.com.br

DASP
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COLABORADORES

- Doação de 03 cestas básicas para colabora-
dores carentes do Paineiras, indicados pelo Recur-
sos Humanos. 

ENTIDADES

- Conferência Nossa Senhora de Fátima: doa-
ção de 05 cestas básicas;

- Cantinho do Céu: 06 tanques de areia, brin-
quedos de parquinho (balanço, gangorra, cavali-
nho, gira-gira, e etc.), 02 sacos de brinquedos usa-
dos, 02 caixas de papel toalha, e 02 caixas de papel 
higiênico;

- CEFLA – Centro Educacional Frei Luiz 
Amigo: foram doados 05 sacos de brinquedos usa-
dos, 238 livros, 01 teclado, jogos, 02 caixas de pa-
pel toalha, 02 caixas de papel higiênico, 01 mesa de 
futebol de botão;

- GRAACC: o DASP também está colabo-
rando com o GRAACC na campanha do Mc Dia 
Feliz.

FIQUE POR DENTRO

Almoço e jantar do Dia dos Pais

Contamos com você

O Restaurante “Puras”, local que está 
presente no cotidiano dos funcionários do 
Paineiras, sediou no dia 6 de agosto, uma 
sexta-feira,  um almoço especial em come-
moração ao Dia dos Pais. Além do almoço, 
todos os pais  tiveram a oportunidade de 
fazer uma massagem relaxante, hidratação 
facial, sorteio de brindes e teste capilar.

Este evento contou com a presença efe-
tiva do DASP.

Toda assistência que o DASP – Depar-
tamento de Assistência Social do Paineiras 
– vem realizando, é resultado de colabora-
ções de associados Paineirenses, e ativida-
des extras que são feitas internamente. Por 
isso, a importância da sua doação, para que 
assim possamos continuar nosso trabalho.



www.clubepaineiras.com.br

CONSELHO FISCAL
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010

O Conselho Fiscal do Clube Paineiras do Morumby, em reunião realizada em 12 de agosto de 2010, nos 
Termos da letra “f” do Art. 112 do Estatuto Social examinou as Demonstrações Contábeis encerradas em 
30 de junho de 2010, emitindo o parecer abaixo:

O superávit obtido no semestre melhorou substancialmente a geração de caixa e conseqüentemente a 
liquidez do Clube. O bom desempenho alcançado no primeiro trimestre se repetiu no segundo, elevando a 
liquidez de 0,85 em dezembro de 2009 para 1,21 em março e 1,47 em junho de 2010. Terminamos o semestre 
com R$ 6,6 milhões de valores em caixa e a receber contra R$ 4,5 milhões de contas a pagar. Esta situação 
dá um excelente fôlego para a gestão financeira. O endividamento não apresentou mudança relevante.

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

                                              BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2010                           Reais 1.000

ATIVO 30/6/2010 31/3/2010 31/12/2009 PASSIVO 30/6/2010 31/3/2010 31/12/2009

  CIRCULANTE    CIRCULANTE    

     Disponível 2.805 2.488 1.105       Sal e encargos 3.044 2.509 2.480

     Associados 3.140 1.591 1.371       Fornecedores 787 897 916

     Diversas 
contas 231 369 410       Outros 683 568 630

     Estoques 127 180 210          

     Outros 340 188 321     

     Subtotal 6.643 4.816 3.417       Subtotal 4.514 3.974 4.026
        
   REC VINC      PROVISÕES    

     Ap. Financ. 6.599 6.825 6.874       Prov. 
Trabalhistas 944 1.091 1.019

          (Depósitos Judic) -724 -527 -475

          Prov. Trab. Liq. 220 564 544

          Contingências 1.014 1.021 1.026

          Receitas antecip. 328 348 413

          Financ. Gerador 350 390 430

         Sub total 1.912 2.323 2.413
        
   ATIVO PERM 126.698 126.161 126.335   PATR LIQUIDO 133.514 131.505 130.187
        

ATIVO TOTAL 139.940 137.802 136.626 PASSIVO TOTAL 139.940 137.802 136.626

LIQUIDEZ 1,47 1,21 0,85      ENDIVIDAMENTO 3,5% 3,1% 3,2%

     

LIQUIDEZ 
AJUSTADA 2,93 2,93 2,56     
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CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS JANEIRO A JUNHO DE 2.010  R$ 1.000

 2010 R x O 2009 R x O Var.An 

Real Orçado Real Orçado

RECEITAS 16.812 100% 15.182 100% 11% 13.356 100% 13.737 100% -3% 26%

   Taxa manut 13.118 78% 13.259 87% -1% 11.825 89% 11.946 87% -1% 11%

   Taxa transf 3.025 18% 1.176 8% 157% 827 6% 1.065 8% -22% 266%

   Patrocínios 198 1% 275 2% -28% 186 1% 275 2% -32% 6%

   Outros 471 3% 472 3% 0% 518 4% 451 3% 15% -9%
            

DESPESAS 13.144 78% 14.654 97% -10% 13.390 100% 13.471 98% -1% -2%

    Esportes 2.804 17% 3.086 20% -9% 2.659 20% 2.913 21% -9% 5%

    Manutenção 3.485 21% 3.947 26% -12% 3.824 29% 3.430 25% 11% -9%

    Sec admin. 2.056 12% 2.094 14% -2% 1.823 14% 1.865 14% -2% 13%

    Serviços púb. 1.158 7% 1.263 8% -8% 1.342 10% 1.406 10% -5% -14%

    Sócio cultural 1.046 6% 1.015 7% 3% 909 7% 960 7% -5% 15%

    Alim. Bebidas 356 2% 537 4% -34% 440 3% 482 4% -9% -19%

    Financeiro 356 2% 363 2% -2% 329 2% 328 2% 0% 8%

    Outros 1.883 11% 2.349 15% -20% 2.064 15% 2.087 15% -1% -9%
            
SUPERAVIT 
OPERAC. 3.668 22% 528 3% 595% -34 0% 266 2%   
           

Prov. Inadim. 464 3% 356 2% 30% 327 2% 349 3% -6% 42%

Outras conting. 104 1% 298 2% -65% 248 2% 247 2% 0% -58%

SUP.- DEFICIT 3.100 18% -126 -1%  -609 -5% -330 -2% 85%  

O resultado operacional do semestre atingiu R$ 3.668 mil, quase seis vezes o valor orçado e muito superior 
àquele obtido no mesmo período de 2009 quando o Clube apresentou um prejuízo operacional de R$ 34 mil. Após 
as provisões para contingências e inadimplência, o resultado também foi excelente, superávit de R$ 3,1 milhões, 
melhor do que o valor orçado, déficit de R$ 126 mil assim como em relação aquele realizado em 2009 que foi um 
prejuízo de R$ 609 mil.

O desempenho deveu-se ao aumento substancial da receita com venda de títulos que superou em R$ 1,9 milhão 
o orçamento e por outro lado uma importante economia de R$ 1,6 milhão nas despesas. Desta forma a combinação 
de um aumento de 11% nas receitas e uma redução de 10% nas despesas proporcionaram um resultado bastante 
superior àquele previsto no orçamento.

Em relação às despesas, houve economia em praticamente todos os itens, destacando-se a redução de 34% do 
déficit do setor de Alimentos e Bebidas, 12% nas despesas com manutenção, 9% nos esportes e 8% nos serviços 
públicos.

CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS
Em relação às contingências trabalhistas a situação em 30 de junho, conforme o balanço, apresenta uma provisão 

de R$ 944 mil menos depósitos judiciais de R$ 724 mil, restando, portanto, uma provisão contábil de R$ 220 mil. 
Como já havíamos recomendado no parecer anterior, sugerimos que a Diretoria faça efetivamente um depósito no 
valor de R$ 220 mil, que será classificado como ativo realizável a longo prazo e servirá de suporte para eventuais 
perdas com processos. Desta forma estaremos 100% seguros em relação a estes riscos. É oportuno fazermos isto 
agora, uma vez que o Clube tem disponibilidade de recursos para efetivar esta providência.

PLANO DE INVESTIMENTOS E TAXAS PATRIMONIAIS
O valor total arrecadado com as taxas patrimoniais somou R$ 932 mil, superior ao valor orçado R$ 862 mil. 
Os investimentos previstos para o primeiro semestre no valor de R$ 205 mil, foram realizados apenas parcialmente 

R$ 32 mil. Recomendamos que a Diretoria reanalise o programa proposto no início do ano e caso julgue oportuno 
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apresente uma nova proposta para o Conselho Deliberativo  e o Conselho Fiscal.
Da mesma forma os investimentos em ativos fixos ficaram muito aquém do montante previsto para o período.

CLUBE PAINEIRAS TAXA PATRIMONIAL     (Em Reais) % 
REALIZADO

DO MORUMBY TOTAL ORÇADO JANEIRO A JUNHO DO TOTAL
2.010 2.010 ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO ORÇADO

OBRAS EM ANDAMENTO 315.000 16,8% 205.000 16% 32.240 8% 172.760 10,2 
Alameda de serviço 5.000 0,3% 5.000 0,4% 5.000  
Cobertura arquibancada campo de futebol 20.000 1,1% 20.000 1,6% 20.000  
Construção viveiro para plantas e mudas 15.000 0,8% 15.000 1,2% 24 0,0% 14.976 0,2 
Construção portaria de acesso P2 50.000 2,7% 50.000 4,0% 50.000  
Elevador panorâmico passarela 200.000 10,7% 90.000 7,1% 4.215 1,0% 85.785 2,1 
Iluminação da pista de cross 10.000 0,5% 10.000 0,8% 9.925 2,4% 75 99,2 
Sanitários para colaboradores 15.000 0,8% 15.000 1,2% 18.077 4,3% (3.077) 120,5 

ATIVO FIXO 1.559.605 83,2% 1.057.509 84% 389.462 92% 668.047 25,0 
Alimentos e Bebidas 121.000 6,5% 87.000 6,9% 18.035 4,3% 68.965 14,9 
Conselho Deliberativo 1.500 0,1% 1.500 0,1% 1.500  
Contabilidade e Controladoria 19.400 1,0% 19.400 1,5% 19.400  
DASP    
Diretoria Executiva 7.150 0,4% 7.150 0,6% 22.403 5,3% (15.253) 313,3 
Divulgação, Comunicação e Marketing 12.000 0,6% 12.000 1,0% 12.000  
Doações   68.765 16,3% (68.765)                -
Esportes 363.680 19,4% 274.080 21,7% 1.034 0,2% 273.046 0,3 
Financeiro 14.000 0,7% 14.000 1,1% 5.993 1,4% 8.007 42,8 
Grupo Gerador 210.000 11,2% 105.000 8,3% 113.421 26,9% (8.421) 54,0 
Higiene e Saúde 37.500 2,0% 37.500 3,0% 30.071 7,1% 7.429 80,2 
Jurídico 3.150 0,2% 3.150 0,2% 5.069 1,2% (1.919) 160,9 
Manutenção 218.900 11,7% 118.900 9,4% 65.021 15,4% 53.879 29,7 
Instalações   16.499 3,9% (16.499)                -
Qualidade e Ouvidoria 2.500 0,1% 2.500 0,2% 2.500  
Recursos Humanos 19.800 1,1% 19.800 1,6% 776 0,2% 19.024 3,9 
Secretaria Administrativa 160.600 8,6% 79.000 6,3% 7.550 1,8% 71.450 4,7 
Sócio-Cultural 273.135 14,6% 182.439 14,5% 2.838 0,7% 179.601 1,0 
Suprimentos 3.000 0,2% 3.000 0,2% 3.000  
Tecnologia 92.290 4,9% 91.090 7,2% 31.988 7,6% 59.102 34,7 

TOTAL DE INVESTIMENTOS 1.874.605 100% 1.262.509 100% 421.702 100% 840.807 22,5 

CLUBE PAINEIRAS TAXA PATRIMONIAL     (Em Reais) % 
REALIZADO

DO MORUMBY TOTAL ORÇADO JANEIRO A JUNHO DO TOTAL
2.010 2.010 ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO ORÇADO

VARIAÇÃO (149.637)  (400.111) 510.433 910.544 (341,1)
TOTAL DE RECEITAS 1.724.968 92% 862.398 68% 932.136 221% 69.738 54,0 

Receitas Patrimoniais - Obras/Ativo Fixo 1.719.892  859.860 844.581 (15.279) 49,1 
Receitas Patrimoniais - Doações    68.765 68.765                -
Receitas Financeiras Líquidas - Obras/
Ativo Fixo 5.076  2.538 18.790 16.252 370,2 

ESTACIONAMENTO    
Desembolsos com Projetos   533.263 126% (533.263)  
Receitas Financeiras Líquidas 480.000  240.000 259.031 19.031  

Com base em nossa análise, as Demonstrações Financeiras referente ao segundo trimestre de 2010 foram 
aprovadas por este Conselho Fiscal.

São Paulo, 12. de Agosto de 2010.

MÁRIO MIGLIAVADA LUIZ CARLOS LAZARINI
Secretário Presidente

FUAD ABBUD JÚNIOR JOÃO DE VALENTIN

NELSON SIMI



TEMPORADA 2010 | 2011

CRUZEIROS      AGAXTUR
A melhor escolha para navegar

Mini cruzeiros, cruzeiros temáticos, Natal, Réveillon, Carnaval. 
Escolha a opção que mais combina com você.

• Pioneira e a maior operadora 
de cruzeiros no Brasil;

• O melhor atendimento;
• Con rmações imediatas;

• Ponto de apoio no 
porto de Santos;

• Reservas ON-LINE.

PROMOÇÃO IBERO CRUZEIROS

SP: Shopping Cidade Jardim - 11 3759.7900 11  3067.0900
SP: Av. Europa, 884 - Jd. Europawww.agaxtur.com.br 

Condições Gerais: Preços por pessoa, somente parte marí  ma, em cabines duplas nas categorias indicadas. Valores em Reais conver  dos ao câmbio referencial de R$ 1,82/US$ do dia 27/08/2010, sujeito a variação na data do 
pagamento. Não inclui taxas de porto e de serviços. Preços promocionais sujeitos a alterações sem prévio aviso. Saídas do Porto de Santos. Lugares limitados sujeitos a disponibilidade. Consulte seu agente de viagens.

Consulte outras opções de navios acessando nosso site.

*PARA COMPRAS NAS LOJAS DA AGAXT
UR

Minis 3 e 4 noites

Grand Mistral
Saídas: 21, 28 Nov | 5, 

9,12 Dez e 13, 24, 28 Mar
A partir de US$ 307 ou 

10 x R$ 56
(28/Nov Cabine Interna cat F)

Natal 8 noites

Grand Mistral
Saída 20 Dez

A partir de US$ 959 ou 

10 x R$ 175
(Cabine Interna cat C)

Prata 8 noites

Grand Mistral
Saídas 4,19 Jan | 3,18 Fev

A partir de US$ 789 ou 

10 x R$ 144
(3/Fev Cabine Interna cat B)

Nordeste 7 noites

Grand Mistral
Saídas 27 Jan | 11, 26 Fev

A partir de US$ 729 ou 

10 x R$ 133
(27/Jan Cabine Interna cat B)

Anúncio Cruzeiros Nacionais Clube PAINEIRAS single page 21 x 28cm.indd   1 27/8/2010   16:33:23
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