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DIA LEGAL
Programação especial 
para o dia das crianças.

ARTES
XV Festival de 
Artes Plásticas.

CHÁ DOS 50
Outro como este, 
só daqui 50 anos!
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O Presidente recebe nOssOs assOciadOs mediante PréviO agendamentO na secretaria da Presidência. tel. 3779-2001

 Finda-se o mês de setembro e 
inicia-se a primavera, com suas flores 
e seus perfumes. As chuvas iniciam 
sua jornada, tornando os campos e os 
jardins floridos. A vida reinicia seu 
ciclo em toda a sua  plenitude.

A  exemplo da natureza, o Clube 
fervilha em suas atividades; nossas 
festas acontecem  com beleza e ale-
gria e sobretudo com a participação 
cada vez maior  de nossos associados.

O próximo grande espetáculo será 
a apresentação da Orquestra Filar-
mônica Bachiana SESI –SP, dia 2 de 
outubro, com a regência do maestro 
João Carlos Martins; estamos apre-
sentando no teatro, a peça O Santo 
e a Porca, continuamos com a sexta 
dançante no restaurante das cúpulas 
e o sábado musical no piano bar.

Encerramos no dia 26 de setem-
bro a copa de Nike  Júnior’s de tênis, 
com a participação de 170 atletas; o 
departamento de esportes realizou, 
dia 18 de setembro, a abertura do 
XXV Festival de Escolas de Esportes 
e proporcionou uma ampla gama de 
atividades em todos os seus setores.

Dia 16 de outubro próximo, inau-
guraremos um novo espaço, que foi 
totalmente reformado,  amplo e ade-
quado para abrigarmos, no prédio 
da antiga escola infantil, o departa-
mento Sociocultural. As festividades 
da semana da criança estão sendo 
planejadas com o carinho e o desvelo 

Um Clube vibrante.
que nossas crianças merecem.  

Encontra-se em fase final de re-
forma, o novo local para o judô e 
karatê, ao lado do vestiário feminino.

Concluímos a construção de um 
viveiro para plantas.

Estão em obras, dentre outras, a 
reforma do vestiário masculino, do 
quiosque do campo de futebol, do 
elevador panorâmico do vale, o bar 
temático das cúpulas, as quadras de 
tênis, a laje de cobertura do ginásio 
velho e muitas outras.

Enfim, enumerar tudo o que está 
sendo feito, ocuparia todo o espaço 
que me é destinado para o editorial.

No setor de Marketing, reformu-
lamos nossa revista dando-lhe nova 
configuração gráfica, nossos funcio-
nários estão recebendo um informa-
tivo mensal sobre  diversos assuntos 
de seu interesse e estamos em fase 
final de construção de um novo por-
tal, que irá interagir com nossos as-
sociados permitindo que várias ações 
sejam feitas pela internet, tais como, 
marcar cursos, receber informações 
sobre eventos e atividades, segunda 
via de boletos bancários, etc.

Estamos dando andamento à 
identificação biométrica, adquirindo 
software e equipamentos para con-
clusão da primeira etapa do projeto 
que envolve a portaria social.  In-
cluiremos no orçamento do próximo 
ano, a fase final que se estenderá aos 

demais setores do Clube, tais como 
piscinas, fitness, etc.

Já estamos trabalhando no or-
çamento para 2011, colhendo da-
dos e priorizando obras e ações que 
contribuirão para que tenhamos um 
Clube que nos ofereça sempre o que 
há de melhor.

Com o trabalho de todos, asso-
ciados, diretoria executiva e conselho 
deliberativo, construiremos o Clube 
de nossos sonhos. 

    
Obrigado, pelo carinho e apoio que 
tenho recebido.

     
José Miguel Spina 
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F oi realizada no último dia 20 
de setembro de 2010, reunião 
extraordinária do Conselho 

Deliberativo, para discussão e deli-
beração dos temas abaixo descritos, 
e que tiveram as seguintes decisões:

a) Discussão e deliberação sobre 
Proposta da Diretoria Executiva de 
Realocação Orçamentária para o 
Exercício de 2010;

1ª Emenda - Aditiva apresentada 
pelo Cons. Alessandro Pagano + 4 
Conselheiros.

2ª Emenda - Aditiva - apresen-
tada pelo Cons. Alessandro Pagano.

Presidente em Exercício- Sergio 
Stauffenegger solicita a retirada da 
proposta da pauta da reunião.

Deferido pelo Presidente.

b) Discussão e deliberação sobre 
Parecer da Comissão Temporária 
nº 04/2009 designada para apreciar 
Proposta de Constituição de Conse-
lho Editorial;

Emenda Supressiva/Aditiva apre-
sentada pelo Cons. Edoardo Guglielmi.

Comissão encampa a emenda.

Em votação Parecer da Comissão 
encampado da Emenda.

Votação nominal - 53 votos Sim; 
15 votos Não - Aprovado

c) Discussão e deliberação sobre 
Parecer da Comissão Temporária nº 
01/2010 designada para deliberar e 
dar Parecer sobre “Existência de Pa-
trocínio no Clube”.

Emenda de Redação apresentada 
pelo Cons. Oswaldo Graziano + 10 
Conselheiros.

Comissão encampa a emenda.

Em votação Parecer da Comissão 
encampado da Emenda.

Votação nominal - 59 votos Sim; 
09 votos Não - Aprovado

Cabe, após as informações pres-
tadas, um voto de louvor à atual Di-

retoria Executiva que, ao apresentar 
ao Conselho Deliberativo proposta 
de realocação orçamentária, mostra 
transparência em seus atos e confian-
ça no trabalho dos Conselheiros.

Esperamos que essa primeira 
consulta inaugure um procedimento 
que passe a ser obrigatório à todas as 
Diretoria Executivas.

Saudações Paineirenses. 

Paineiras
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Mesa Diretora do Conselho Deliberativo - Gestão 
2009/2011
Presidente: Edgard Mansur Salomão
Vice-Presidente: Luís Augusto Bulcão Carvalho
Secretário: Luís Sérgio de Campos Vilarinho

Caros Amigos Paineirenses,
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N ascida em Santana de Par-
naíba, a encarregada Sil-
vana Aparecida Leite (48) 

entrou para o departamento de con-
tabilidade do Clube Paineiras do 
Morumby em maio de 1988. For-
mada em contabilidade (bacharel) 
pela faculdade Campos Salles/Lapa, 
nossa funcionária do mês se dedica 
há 22 anos ao Paineiras.

Dona de uma voz mansa, Silvana 
diz que sempre perguntam sobre seu 
sotaque: “Muitos já me perguntaram 
se sou do Rio Grande do Sul, pois 
dizem que tenho o sotaque dessa re-
gião. Particularmente acho que não, 
sou caipira de Santana do Parnaíba 
mesmo”, completa.   

Silvana chegou ao Clube através 
da Maridalva, uma ex-colaboradora, 
que na época, era a atual contado-
ra do departamento. Elas eram vi-
zinhas e quando surgiu uma vaga 
para o setor, Maridalva a indicou. 
Naquela época, a contabilidade era 
mais simples, não existia toda essa 
tecnologia: “Tínhamos apenas um 
computador. Os outros colabora-
dores faziam toda a documentação 
manualmente, em planilhas, e pas-
savam para eu digitar. Os backups 

eram feitos naqueles disquetes 
enormes e levava em torno de meia 
hora para ser feito. O pior, era quan-
do caia a energia e tudo necessitava 
ser feito novamente. A impressão 
dos relatórios duravam o dia todo 
e a impressora, matricial, gerava um 
barulho infernal”, se diverte Silvana.

Através do Clube, Silvana conhe-
ceu seu marido, o Nelson Pereira da 
Silva Filho. Por volta do ano de 1996, 
Nelson era o motorista do ônibus fre-
tado que conduzia os colaboradores 
do Paineiras todos os dias. Em uma 
dessas idas e vindas, eles acabaram se 
conhecendo: “Sempre comento que o 
príncipe encantado vem em um cava-
lo branco. O meu veio em um ônibus 
cinza”, sorri Silvana.

Fruto desse amor nasceu o vidrado 
por PlayStation, Gustavo Luiz: “Nos-
so filho é um amor de criança. Até 
hoje nunca deu trabalho, vai super 
bem na escola e em casa é um doce. 
O principal divertimento dele para 
variar é o PlayStation II e a televisão”.

Silvana ressalta que adora traba-
lhar no Paineiras, local onde passa a 
maior parte do tempo. Com o que 
sobra, aos finais de semana, procura 
ir ao cinema com o Gustavo assistir a 

Desenvolvi ao longo desses anos 
o respeito e confiança de todos os 
colaboradores. Hoje sou procurada 
para resolver grandes e pequenos 
assuntos que as pessoas por ventura 
venham a ter” 

  Funcionária do Mês
filmes infantis, passear no shopping 
e visitar lojas que vendem bugigan-
gas, que ela se diz fã. Também cos-
tuma receber a visita de seu irmão 
mais velho, o Reinaldo, que quando 
não está trabalhando, está fazendo 
bagunça com o Gustavo.

Muito querida por todos, Sil já viu 
durante esses mais de 20 anos de ser-
viço em prol do Paineiras, muita gen-
te chegando e também indo embora 
do Clube, gerando sempre um laço 
forte de amizade e muitas saudades: 
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Desde 2005, o Projeto Aprendiz no 
Clube Paineiras, além de proporcionar 
melhor atendimento aos associados nas 
quadras de tênis, vêm oferecendo a deze-
nas de jovens a oportunidade de inserção 
no mercado de trabalho e dentre outras 
abordagens, fortalecendo sua Cidadania.

E m busca de melhorias, a Di-
retoria do Paineiras, em par-
ceria com os Departamentos 

de Recursos Humanos e Esportes, ao 
longo de 2010 iniciou o processo de 
reformulação do Projeto, com a am-
pliação da jornada para 6 horas diárias 
e atendimento de segunda a sexta-feira 
das 06h às 22h e aos finais de semana 
das 7h às 15h, permitindo, desta for-
ma, a disponibilidade de aprendizes 
também durante o período de lazer 
dos associados.

Esse processo de reformulação 
absorveu os aprendizes que vinham 
se destacando no Projeto, propor-

Aprendiz nas 
Quadras de Tênis
Um benefício a você associado, agora 
também durante o seu lazer

cionando oportunidades a outros jo-
vens, devido a parcerias com escolas 
da região. Tivemos mais de 80 jovens 
inscritos e os selecionados passaram 
por testes práticos, apresentação do 
projeto aos responsáveis, visita às 
instalações do Clube, etc.  

Essa proposta amplia os serviços 
aos associados e motiva o interesse 
desses jovens, que tem a oportuni-
dade de entrar no mercado de traba-
lho, participarem de aulas teóricas de  
disciplinas corporativas e comporta-
mentais, recebem salário e benefícios 
como assistência médica, seguro de 
vida e refeição, entre outros. Desta 
forma, os aprendizes não precisam 
receber dos associados pelos serviços 
prestados nas quadras de tênis du-
rante os treinos, aulas ou lazer, pois 
já são remunerados pelo Clube. 
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Implantação do 
Manual de Boas 
Práticas

C om o objetivo de treinar e 
capacitar os manipulado-
res de alimentos dos con-

cessionários do Clube Paineiras, o 
projeto “Manual de Boas Práticas” 
visa implantar recursos de qualida-
de para controlar a parte higiênico 
sanitária, inserir o Procedimento 
Operacional Padronizado (POP), 
além de preservar o atendimento ao 
associado Paineirense.

Com a elaboração do Manual, 
ficarão marcadas as operações reali-
zadas pelo referido estabelecimento, 
incluindo os requisitos sanitários das 
edificações, a manutenção, higieni-
zação das instalações, o controle de 
qualidade da água, o controle inte-
grado de pragas urbanas e a garantia 
de qualidade do produto final.

Incluso neste manual, o POP é 
o procedimento escrito de forma 
objetiva que estabelece instruções 
sequenciais, para a realização de ope-
rações rotineiras específicas na pro-
dução, armazenamento, distribuição 
e transporte de alimentos.

Serão ministrados treinamentos 
mensais a todos os manipuladores 
de alimentos e seus supervisores, 
tendo como conteúdo programáti-
co: higiene pessoal do manipulador, 
contaminantes alimentares, doenças 
transmitidas por alimentos, mani-

pulação higiênica dos alimentos e 
boas práticas.  

Para que tudo isso funcione, a 
nutricionista do Clube Paineiras e 
idealizadora do projeto, Silvia Var-
gas, enfatiza a importância do ma-
nual: “Nosso objetivo é garantir uma 
alimentação saudável e atender os 
princípios da excelência da nutrição, 
garantindo a segurança alimentar, 
atendendo os processos de higiene 
dos alimentos e dos manipuladores, 
surpreendendo positivamente nossos 
associados”, explica. 

No dia 29 de setembro, nas de-
pendências do Piano Bar, o primeiro 
treinamento foi realizado em duas 
turmas, não alterando a rotina dos 
associados nos estabelecimentos, 
atingindo 100% dos concessionários. 
A execução dos trabalhos deverá du-
rar aproximadamente 24 meses.

O fator de maior importância do 
projeto, além de superar a expecta-
tiva do cliente, é estabelecer regras 
concretas para o cumprimento das 
legislações específicas regidas pela 
ANVISA (Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária), cujo não cumpri-
mento das mesmas poderá acarretar 
sanções administrativas aos conces-
sionários, sob pena de multa ao Clu-
be, além da perda de credibilidade da 
imagem perante os associados. 
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Aconteceu no dia 24 de se-
tembro, no Restaurante 
das Cúpulas, a encantadora 

Noite das Arábias. Em um ambien-
te exótico, cheio de velas, cores e 
aromas característicos, além de um 
rico cardápio típico. O evento reu-
niu cerca de 350 convidados ao me-
lhor estilo Mil e Uma Noites, para 
nenhum Ali Babá botar defeito. 

Durante a festa, foram apresenta-
das atrações corporais como a Dança 
do Ventre e ritual Dabke. A Dança 

Noite das Arábias 
Os Mistérios do Oriente Enfeitiçam 
a “Noite das Arábias”

do Ventre é uma dança milenar, na 
qual as mulheres evidenciam seu re-
nascimento no universo através da 
magia natural, proporcionado pela 
dança. O Dabke, por sua vez, traz o 
tom masculino do evento.

A noite proporcionou aos asso-
ciados e seus convidados, um mo-
mento diferenciado, cheio de mis-
térios, num ambiente apropriado e 
decoração característica. 
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João e Suely Alboleda

Jose e Arnaldo Zanatta

Lauricy e Jose Manoel Sardo Oswaldo e Thelma Graziano
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M ais um evento recorrente 
da XII Maratona Cultu-
ral ACESC, o XI Con-

curso MPB Vocal reuniu diversos 
competidores, cantando o mais rico 
e diversificado repertório da música 
popular brasileira.  Somente nas se-
mifinais do concurso, participaram 
21 concorrentes dos clubes filiados 
da ACESC.

Com cinco representantes, o Clu-
be Paineiras do Morumby apresen-
tou canções de Chico Buarque de 
Holanda, Ivan Lins, Milton Nasci-
mento, Oswaldo Montenegro e Tom 
Jobim. Os cantores foram: Daniela 
Grandeza Navarro, Kayser da Silva 
Abadessa, Gabriel Alonso, Maria 

Recital de Canto Lírico 

Cristina Bertolucci Keese e Silvio 
Luiz Bergamo Prado.

Na final que ocorreu no dia 19 de 
setembro, no Esporte Clube Sírio, 
participaram Kayser Abadessa, com 
a música “Recado” de Gonzagui-
nha, Gabriel Alonso, com a música 
“Agonia” de Oswaldo Montenegro, 
Maria Cristina Bertolucci Keese, 
com a música “Outra Vez” de Isolda 
e Silvio Luiz Bergamo Prado, com 
a música “A flor da Pele” de Chico 
Buarque de Holanda.

O show que finalizou o evento, 
enquanto os juízes escolhiam os três 
melhores de cada categoria, foi de 
Renata Ribeiro de Carvalho, vence-
dora da última edição do MPB Vocal 

pelo Clube Paineiras. Todos foram 
acompanhados pelo conjunto Passa-
porte, contratado pelo Clube.

O evento final contou com a 
participação de 5 representantes do 
Paineiras, entre os 13 que se apre-
sentaram, mostrando a qualidade dos 
associados que, tão bem, souberam 
representar o Clube.

O vencedor será conhecido em 
dezembro, durante o encerramento 
da Maratona 2010 da ACESC. In-
dependente deste resultado, o im-
portante foi estar presente na final. 
Parabéns a todos. 

XI 
Concurso 
MPB Vocal

O Cineteatro do Clube Pai-
neiras recebeu no dia 14 de 
setembro, a Mezzosoprano 

peruana, radicada na Itália, Jimena 
Llanos, acompanhada do pianista Ja-
vier Súnico Raborg, numa apresen-
tação marcante.

Após o recital, foi servido um co-
quetel em comemoração ao Cinquen-
tenário do Paineiras e como prévia 
para o lançamento do projeto 2011 
– Ano da Itália no Brasil.  

Jimena Llanos
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Teatro Adulto 
 “O Santo e a Porca”

O Grupo “Arte in Cena”, do 
Clube Paineiras do Mo-
rumby, apresentou a diver-

tidíssima peça: “O Santo e a Porca”, 
dirigida por Moisés Miastkwosky.

Esta grande comédia, escrita em 
1957 por Ariano Suassuana, narra a 
história de Eurico Árabe, um velho 
avarento devoto de Santo Antônio, 
que esconde em sua casa uma por-
ca cheia de dinheiro. Promovendo a 
mistura do religioso e do profano, a 
peça engloba os costumes nordesti-
nos, ligados à literatura de cordéis e 
dos folguedos populares da região. 

Elenco:

Luiz Prezia

Edih Longo

Robson Raga

Jacy Musa

Paulo Camilo

Mariangella Carnevale

Werter Astolfi
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P articiparam deste evento, 24 
artistas Paineirenses que se 
dedicaram de corpo e alma 

para expressar através de tinta, es-
culturas, gravuras, telas e papel, seus 
sinceros sentimentos. 

Decisão dos Jurados: 

Na quarta-feira, 1º de setembro, a 
comissão julgadora da ACESC com-
posta por: Izabel Garcia, Osni Bran-
co e Suzana Meyer Garcia, avaliou 
os trabalhos seguindo os conceitos e 
critérios necessários. Após indecisões 
devido ao excelente nível das obras, 
os jurados entraram em consenso e 
escolheram os classificados.

 Desta avaliação, foram seleciona-
das 23 obras para representar o Pai-
neiras na Fase Interclubes, que será 
realizada no Clube Atlético Monte 
Líbano, de 1º a 3 de outubro.

Coquetel de Premiação:

Na noite de 2 de setembro, veio a 
notícia tão esperada por parte dos ar-
tistas. As diretoras do setor Sociocul-
tural, Jacy Abs Musa, Ana Emilia de 
Almeida Prado e Silvani Rodovalho, 
chamaram os classificados, presente-
ando-os e entregando seus certificados.

Os finalistas classificados para gran-
de final foram:

Pintura Acadêmica: 

Vera Bizzarri, com a obra “Amor de 
mãe na tribo Himba”. 

Mariângela Góes, com a obra 
“Proteção”. 

Olga Beltrão, com a obra “Fifi”.

Pintura Figurativa:
 

Olga Beltrão, com a obra “Orquestra”. 

Viviane Zimmermann, com a obra 
“O feminino através do tempo”. 

Claudete Rocha Galhardo Guerra, 
com a obra “Sedução”. 

Salão de Artes 
Plásticas do 
Paineiras

XV

Evento integrante da XII Maratona Cultural da ACESC 2010, 
o XV Salão de Artes Plásticas do Paineiras decorou o Saguão 
Social do Clube com belíssimos quadros, esculturas e 
desenhos feitos por seus associados. 

Composição de obras premiadas do evento.

1º lugar 

 
2º lugar

 
3º lugar

3º lugar

1º lugar 

2º lugar

I

IV

I

IV

V

III

II



17
Paineiras | outubro/10

V

II

3º lugar 3º lugar

3º lugar

3º lugar

3º lugar

Jurados do evento, premiação de Olga Beltrão e ambiente.

Paineiras

50 an
os

Pintura Abstrata:

Simara Bergamo, com a obra “En-
caixar de Vidas”.

Marlene Íris Martins Teno, com a 
obra “Sem Título”.

Adoração Cliquet, com a obra 
“Sem Título”.
Menção Honrosa – Silvana Ten, com 
a obra “Sem Título”.

Desenhos:

Josephina Amante Teixeira, com a 
obra “Africana”.

Anita Colli com a obra “Penumbra”.

Aline Wanderley, com a obra 
“Menina”.

Aquarelas:
 

Alice Fernandes Lauletta, com a 
obra “As Andorinhas“.

Vera Bizzarri, com a obra “Amazo-
nas”. 

Sérgio Lemos de Oliveira, com a 
obra “Jardim da Aclimação 1”.

Instalações e Expressões Contem-
porâneas:

Anita Colli, com a obra “Meus Neu-
rônios”.

Edna Zimbres, com a obra “Signo 
Tribal”.

Cleusa M. Felix Teixeira, com a obra 
“Liberdade e Cuidados Sempre”.

Esculturas Figurativas:

Cleusa M. Felix Teixeira, com a obra 
“Esperando Você”.

Esculturas Abstratas:

Anita Colli, com a obra “Molecular”.

Gravuras: 

Alice Fernandes Lauletta, com a 
obra “O menino no Sol”. 

Edna Zimbres, com a obra, “A Cave”.

Anita Colli, com a obra “Olhar 
Vermelho”.

1º lugar 1º lugar 

1º lugar 

1º lugar 

1º lugar 

1º lugar 

1º lugar 

2º lugar 2º lugar

2º lugar

2º lugar

2º lugar

Suzane Meyer Garcia
Jacy Abs Musa
Osni Branco
Izabel Garcia

Ana Emilia de Almeida 
Prado

Jacy Abs Musa
Olga Beltrão

Silvani Rodovalho

V II

III
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O Saguão Social do Clube Paineiras rece-
beu, de 13 a 19 de setembro, a exposição 
dos renomados artistas: Olga Beltrão e 

Gabriele Leozzi. O local ficou repleto de belas 
obras e contou com a participação dos nossos as-
sociados e vários convidados.

Olga apresentou seus trabalhos abstratos e Ga-
briele,  seus quadros compostos por imagens em 
cores básicas e formas geométricas, e este contra-
ponto foi justamente o que deu nome à exposição, 
“Contrastes”.

Quem esteve presente, pode conferir a qualidade 
de várias obras premiadas, a expressão marcante de 
Olga e os traços flúidos e rítmicos de Gabriele, numa 
composição super harmônica. 

Exposição  
Olga Beltrão e 
Gabriele Leozzi

Ocorreu no dia 24 de setembro, às 
14h, no Piano Bar, uma aula espe-
cial do curso de “Atualização Cultu-
ral”. Tendo o país da Espanha como 
tema, foram debatidos os temas 
principais dessa região, seguido 
por um belo espetáculo de Dança 
Flamenca.

Atualização Cultural
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A conteceu nos dias 11 e 12 de 
setembro, no Cineteatro do 
Clube Paineiras, a reflexiva 

peça: “Os Doze Trabalhos de Hércu-
les”, encenada pelo Núcleo II Infan-
tojuvenil do Grupo Arte In Cena. 

Escrita por Christian Grenier e 
adaptado por Anna Grecco, profes-
sora de teatro do Clube, a história é 
baseada em Hércules, herói mitoló-
gico que precisa enfrentar doze tra-
balhos para aprender um pouco mais 
sobre sua vida e seu período de for-
mação como jovem herói. 

Paineiras

50 an
os

Os Doze Trabalhos de Hércules

Teatro Infantojuvenil 

Atrizes (Associadas):

Ana Cordani Tourinho Dantas 
Beatriz Ussami Sallowicz  
Carolina Fernandes Paris 
Clara De Biase Vicari 
Fabiana Abate Guglielmi 
Fernanda Gamboa Junqueira 
Fernanda Piraja Figueiredo  
Giovanna Hallage Coltri 
Giovana Monteiro De Oliveira 
Marina Sabin De Souza Lima  
Maryan Borcsik Marum
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A cidade de Holambra, inte-
rior de São Paulo, recebeu 
no dia 16 de setembro um 

grupo de 27 associados Paineirenses 
para acompanhar a 29ª Expoflora 
2010. A cidade, de colonização ho-
landesa, representa parte do comér-
cio brasileiro de flores e plantas, além 
de ser rota turística e possuir o maior 
moinho da América Latina.

Por volta das 8:30h, o animado 
grupo organizado pelo Departa-
mento Sociocultural, deixou as de-
pendências do Clube em direção à 
Holambra. Eles acompanharam de 
perto uma grande festa com comidas 
típicas, desfiles, shows, chuvas de pé-
tala, exposições e vendas de diversos 
tipos de flores.  

Foto: Eng. Jane L. Vieira

29ª Expoflora Passeio 
à Holambra
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Vamos ao Teatro

Quer ir ao teatro, mas não quer se 
estressar? 
O departamento Sociocultural do 
Paineiras compra os ingressos, re-
serva o transporte e leva você com 
comodidade e segurança.
Confira a programação na CAT ou no 
nosso blog: http://programacaosocio-
culturaldopaineiras.blogspot.com.

OEspetáculo “Ensina-me a 
Viver”, que emocionou mais 
de 200 mil pessoas em todo 

Brasil, convida os associados Painei-
renses para acompanharem essa im-
provável historia de amor.

Com os renomados artistas Gló-
ria Menezes e Arlindo Lopes, “En-
sina-me a Viver” narra o encontro 
amoroso entre Harold (Arlindo Lo-
pes), um senhor de quase vinte anos 
obcecado pela morte, e Maude (Gló-
ria Menezes), uma menina de quase 
oitenta anos apaixonada pela vida.

“Ensina-me a Viver” é uma to-
cante e bem-humorada história de 
descobertas, que leva o espectador 
a acreditar que simplificar a vida é o 
melhor caminho e que o amor conti-
nua sendo o melhor remédio.

O Despertar da Primavera

Estréia nos dias 13 e 14 de novembro, 
no Cineteatro do Clube Paineiras, a 
envolvente e encantadora peça tea-
tral: “O Despertar da Primavera”, es-
crita por Frank Wedekind e dirigida 
por Moisés Miastkwosky.
Nesta linda história, passada na Alema-
nha do século XIX, Melchior, um jovem 
brilhante e rebelde, e Wendla, uma jo-
vem integrante de uma família de classe 
média alta, protagonizam a descoberta 
do amor e das amarguras que uma pai-
xão reprimida pode provocar.  

Venha conferir!
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Flauta Pedagógica
 
Sua utilização proporciona à criança diversos estímulos sensoriais e proprio-
ceptivos, que favorecem a aquisição da letra cursiva, pois é fabricada em 
madeira assim como o lápis grafite.
É um método que eleva a auto-estima das crianças, já que os resultados sono-
ros são rápidos. Eles se sentem capazes de “fazer música”, de “ler música” e 
de “fazer parte de um grupo”.
Conteúdos: 
- Atividades globais que antecedem a utilização da flauta. 
- A percepção auditiva: jogos. 
- O método propriamente dito: vivencial. 
- Exercícios psicomotores de digitação. 
- Exercícios de respiração nasal. 
- Repertório aplicado à flauta.

3ªs feiras das 13:40 às 14:20. 
Podem participar os associados nascidos entre 2001 e 2003 - Inscrições na CAT.

Feriado da Nossa Senhora Aparecida:
Devido ao feriado da Nossa Senhora Aparecida, dias 11 e 12 de outubro, não 
haverá aulas nos cursos do setor Cultural.

Cursos 2º Semestre Matricule-se Já!
A Arte De Receber – Organizando Um Halloween 

Dia 16 de outubro. 

1. O que remete ao tema. 
2. Criando o clima no ambiente. 
3. A mesa. 
4. Comidinhas. 
5. Confecção de morcegos em 
papel para decoração de canu-
dos. 
Curso gratuito. 
Horário: das 9h às 12h. 
Local: Espaço Cultural.
 
Inscrições na Central 
de Atendimento.

Curso Data
Rematrícula dos alunos do Setor Cultural em sala de aula com o professor.*

Alunos que freqüentaram regularmente o curso em 2010, deverão procurar a 
Central de Atendimento se desejarem trocar de  horário.

Matrícula para alunos novos para todos os cursos do CULTURAL – na Central de 
Atendimento.*

Término das aulas do CULTURAL

Término das aulas de Tapeçaria e Coral

 Término das aulas Teatro Adulto

Término das aulas - Consciência Corporal Profª Eugenia 

Término das aulas Tai Chi Chuan e Yoga

03 à 19/11

10 e 11/12

13 a 17/12

27/11

08/12

09/12

10/12

11/12
*As vagas não serão preenchidas por ordem de chegada.
*Se o número de alunos for maior que o número de vagas disponíveis, o sistema  informatizado 
realizará sorteio aleatório para preenchimento das vagas disponíveis.

Horário de funcionamento da central de atendimento: de 2ª à 6ª feira das 
08:00 às 20:00, sábados, domingos e feriados das 08:00 às 17:00.
1º Semestre de 2011: Início dos Cursos do Cultural: 31 de Janeiro

WWW.CLUBEPAINEIRAS.COM.BR
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O Coral do Clube Paineiras 
do Morumby, sob a regên-
cia da maestrina Ana Yara, 

se apresentará no dia 23 de outubro, 
às 18:30h, no “XII Encontro de Co-
rais ACESC 2010”. O evento acon-
tecerá no Esporte Clube Pinheiros e 
a entrada será franca. Mais informa-
ções na CAT. 

E m comemoração ao Cin-
quentenário do Clube Pai-
neiras do Morumby e em 

continuidade às apresentações musi-
cais do Clube, o projeto, lançado pelo 
departamento Sociocultural, reúne 
os amantes da música em apresenta-
ções surpreendentes.

Recheado por uma programação 
especial no Piano Bar, mesclando 
músicos profissionais e amadores, na 
maioria associados Paineirenses. Se 

Sábado Musical no Piano Bar
Projeto: O Associado faz o Show!

você associado, participa de algum 
grupo musical com o perfil do Piano 
Bar, envie release de seu trabalho, re-
pertório, formação de grupo e foto em 
alta resolução no e-mail: anita.socio-
cultural@clubepaineiras.com.br. 

Para sua comodidade, as reser-
vas de lugares poderão ser feitas no 
departamento Sociocultural pelo 
telefone, 3779-2052, até às 17h, da 
sexta-feira que antecede ao dia pre-
tendido. A reserva será mantida até 

às 20h45. Após esse horário, as re-
servas serão disponibilizadas para o 
público em geral.

Consulte o regulamento do pro-
jeto no blog: http://programacao-
socioculturaldopaineiras.blogspot.
com. 

Odepartamento Social do 
Clube Paineiras do Mo-
rumby promove todas as 

sextas-feiras, o projeto “Sexta Dan-
çante”. Com um cardápio musical 
variado, o DJ Paineirense, Dalvo 
Pascolato, apresenta ao vivo uma se-
leção de lindas músicas que passam 
por vários estilos da dança de salão.  

Sextas Dançantes 
Venha confraternizar com os amigos, comemorar a convivência 
coletiva do Clube e festejar seu aniversário conosco.

Comemore seu aniversário nas 
Sextas Dançantes

Fuja do tradicional “bolinho” com 
amigos no sofá de sua casa. Come-
more seu aniversário conosco. Em 
um ambiente agradável, com música 
ao vivo, aulas de dança de salão e DJ 
especializado, o associado Paineiren-
se pode comemorar seu aniversário 
de uma forma muito especial.

Convide sua família e seus amigos. 
Se o aniversariante reservar 20 lugares 
e fechar o cardápio com antecedência 
no A&B, ganha duas entradas vip e 
uma garrafa de espumante Salton.

Informações sobre cardápio pelo 
telefone: 3779-2122. Reserva de lu-
gares: 3779-2053 ou 2050. 

Coral do Paineiras 
XII Encontro de Corais ACESC, no 
Esporte Clube Pinheiros
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GARCIA MUSIC SHOW
Anos 60, 70, atuais, MPB, PopRock Nacional, country e 
baladas internacionais, são apenas alguns estilos musicais 
que compõem o repertório do eclético grupo: “Garcia 
Music Show”. 
Composta por músicos conceituados, regidos pelo Maestro 
Garcia, a banda passa por diversas formações que vão de 
quinteto até a mais completa e arrojada banda com metais.
Venha dançar os maiores sucessos e assistir a uma apre-
sentação cheia de alegria, música e diversão. 

BANDA KOISA NOSSA
A Banda Koisa Nossa faz uma viagem musical pelos mais 
diversos estilos e épocas da música: Anos 60, 70 e 80, 
bolero, samba, grandes nomes como Frank Sinatra, Liza 
Minelli, Billy Paul, Ray Conniff e Glenn Miller.
Nos momentos em que a banda não estiver se apre-
sentando, a pista ficará sob o comando do DJ Dalvo 
Pascolato.

NOITE DO ROCK IN ROLL
Cinco músicos profissionais e amigos de longa data se 
reúnem para apresentar o melhor da música pop nacional 
e internacional.
Com ótimos arranjos vocais e ritmos dançantes, o quin-
teto traz grandes criações dos anos 60 e 70, passando 
por nomes como Mamas & Papas, Ray Charles, Trini 
Lopez, Peter, Paul & Mary, Johnny Rivers, Platters, Elvis e 
Simon & Garfunkel, além dos grandes momentos da 
música italiana e francesa, e dos inesquecíveis clássicos 
da Jovem Guarda e Beatles.

THISIANI MATSUMURA MARTINS

ANDREA SMITH DE VASCONCELLOS

Especialista em canto lírico e vencedora do concurso de 
canto da Maratona ACESC 2004, defendendo as cores do 

Paineiras, Thisiani apresenta um repertório que engloba 
músicas de gêneros variados, transitando pelo jazz, bossa 

nova, sambas e baladas.

Com nove anos dedicados ao canto lírico, Andrea amplia 
seu repertório utilizando vertentes inspiradas em MPB e 

canto contemporâneo.  

SÔNIA COSTA
Com um belíssimo repertório, Sônia Costa apresentará 

músicas nacionais e internacionais, interpretando os 
maiores sucessos de renomados artistas como Elis Regina, 

Gal Costa, Tom Jobim e peças clássicas de The Carpen-
ters, Bee Gees e Natalie Cole, entre outros.

GRUPO ALPHA JAZZ
O grupo apresentará algumas canções americanas famo-
sas, interpretadas por um dos maiores cantores de todos 

os tempos: Nat King Cole. Sucessos como Tenderly, Smile, 
Candy e Unforgettable, compõem uma apresentação rica 

e cheia de harmonia.
Além do jazz, esse magnífico passeio musical passará por 

canções que marcaram a bossa nova, tais como Você e 
Eu, O Negócio é Amar, Garota de Ipanema e Samba de 

Verão, entre muitas outras.

QUINTETO OLDIES MÓBILE

02 DE OUTUBRO

02 DE OUTUBRO

16 DE OUTUBRO

23 DE OUTUBRO
Abertura do PIANO BAR: 20h
Horário dos shows: 21:30h às 23:30h

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

COM CLÉRIO SANT´ANNA & CORAL DO PAINEIRAS
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O Trio Jogando Tango nasceu 
em março de 2009, com o 
intuito de pesquisar, estu-

dar e difundir a música argentina no 
Brasil. O trio é composto por Ricar-
do Pesce no acordeom, Juan Pablo 
Ferrero no violão e Vinicius Pereira 
no contrabaixo.

Nos anos 60, a maioria das or-
questras típicas foi reduzida a pe-
quenas formações. Sextetos, quinte-
tos, quartetos e até duos, começaram 
a compor a noite musical de Buenos 
Aires, como por exemplo, o Sexte-
to Tango, Sexteto Mayor, Quinteto 

Show de Tango com o “Trio 
Jogando Tango”
Uma noite de inspiração no Restaurante das Cúpulas

Real, Cuarteto Típico Troilo-Grela, 
Duo Troilo Grela e etc.

O trio procura interpretar as mú-
sicas que fazem parte das raízes mais 
profundas do tango, visando a adap-
tação dos grandes arranjos de quar-
teto para formação de trio, retirando 
o guitarrón, mas utilizando um con-
trabaixo de 5 cordas e adaptando um 
instrumento brasileiro, o acordeom, 
ao som tão particular do bandoneón.

Grandes nomes do estilo influen-
ciam e inspiram hoje o tango jovem: 
Anibal Arias, Anibal Troilo, Rober-
to Grela, Osvaldo Montes, Horácio 

Salgán, Leopoldo Federico, Osváldo 
Pugliese, Julio De Caro, Juanjo Do-
minguez, Nestor Marconi e Astor 
Piazzolla, entre outros. 

O trio Jogando Tango faz parte 
do coletivo brasileiro de tango instru-
mental El Arrastre, através do qual se 
apresentou no Centro Cultural São 
Paulo, Museu da Casa Brasileira, Me-
morial da América Latina, festival la-
tino americano de Corumbá e festival 
de inverno de Amparo, entre outros.

A noite será completada com o re-
pertório dançante do DJ DALVO. 
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Comemore em grande estilo e comece bem
o ano de 2011, com alegria e comodidade.

O Réveillon é um momento mágico em que a 
confraternização pelo encerramento de um ano se 
une aos planos e expectivas em relação ao novo 
ano que vai iniciar. É tempo de celebrar as 
conquistas de um período e de planejar o que está 
por vir. É epoca de festejar os sucessos dos últimos 
365 dias e de acordar para um novo começo.

O Réveillon do Paineiras oferece muito mais do 
que uma deliciosa ceia. O evento começa às 22h, 
com coquetel no saguão Social e Piscinas.

À meia noite, durante cinco minutos, acontece a 
queima de fogos de artíficio e morteiros 
coloridos de grande impacto visual.

Cinco ambientes diferenciados, dois musicais 
(na piscina e no Salão Nobre). Atividades 
monitoradas para crianças

Diversão garantida para toda a família.

Condições especiais de compra de convite. 
Informações na CAT (Central de Atendimento).

Paineiras

50 an
os
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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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O Clube Paineiras recebeu no 
período de 22 a 26 de se-
tembro, a seletiva brasileira 

do Nike Júnior Tour 2010. O torneio 
é disputado por jovens tenistas das 
categorias Masculina e Feminina 
de 12 e 14 anos. O circuito reúne a 
incrível participação de tenistas de 
30 países, incluindo o Brasil, valen-
do pontos para o ranking brasileiro 
como torneio de nível G2.

Lançado há 14 anos, o torneio 
tem em seu quadro de campeões ído-
los como Rafael Nadal, tricampeão 
do evento (1998, 1999 e 2000), Juan 
Martin Del Potro, Maria Sharapova 
e Tomas Berdych, entre outros. Os 
campeões da seletiva irão represen-
tar o Brasil no Mundial do evento, 
programado para os dias 8 a 15 de 
dezembro, no Club Med Columbus 
Isle, nas Bahamas.

O Paineiras disputou as seletivas 
com 17 tenistas, destaque para Re-
nato de Souza Lima e André Roma-
nello, semifinalistas do torneio. Con-
fira a lista dos participantes:

12 Anos Feminino
Julia Charlotte Schoch

12 Anos Masculino
Renato S. de Souza Lima
Felipe de Santis Carvalho
Victor Bertoni Muratorio
Alec Riki Yokochi
Phillip Reller
André Teixeira Ribeiro
João Felipe Ferreira Hueb
Pedro Kodja Barbosa

14 Anos Feminino
Gabriella Angelin Alves
Sophia Inaimo Chow
Ana Cordani Tourinho Dantas

14 Anos Masculino
Caio Pedro Niel
Lucas S. Margara Santos
Alejandro Rivieri Padilha
André Romanello
Rodrigo Alcazar Barreto

Nike Júnior Tour volta ao Brasil pelo 
terceiro ano consecutivo e tem o Clube 
Paineiras do Morumby como sede
Torneio que revelou alguns dos maiores ícones do Tênis mundial, 
levará os campeões às Bahamas em dezembro.

Sophia Inaimo ChowPedro Barbosa André Romanello
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Torneio de Tênis Sub 400

As inscrições estão abertas para o 
Torneio de Tênis Sub 400, que será 
realizado no dia 16 de outubro no 
Paineiras. Não fique de Fora! Mais 
informações no Departamento de 
Esportes Competitivos do Clube.

D isputado desde 1904, e 
considerado um dos prin-
cipais eventos da FPT 

(Federação Paulista de Tênis), o 
Campeonato Paulista Interclubes 
movimenta anualmente mais de 40 
clubes em diversas categorias.

Esse campeonato reflete realmen-
te o amor que cada atleta sente ao 
vestir a camisa de seu clube. O Inter-
clubes promete jogos emocionantes 
e disputas acirradas entre as equipes 
durante todo o ano. Confira abaixo 
alguns resultados do 2º semestre.

Resultados:

Na categoria 2ª Classe Masculina, 
acima de 35 anos (2M2), entraram 
na disputa 85 tenistas, totalizando 19 
equipes. O Paineiras foi vencedor de 
cinco fases antes de chegar à final. Por 
ter feito uma melhor campanha du-
rante todo o campeonato, os tenistas 
Paineirenses ganharam o direito de 
disputar o segundo jogo da final em 
casa, no dia 12 de setembro. 

Composta pelos tenistas: Arnal-
do Augusto Curvello, Richard Jones 
Treial, Sergio Stauffenegger e Wal-
ter Costa Neto, a equipe disputou 
em dois jogos (casa e fora) a grande 
decisão contra o Esporte Clube Pi-
nheiros.

Com um placar de 4x0 no total, 
vencendo dentro (2x0) e fora de casa 
(0x2), o Paineiras sagrou-se campeão 
desta categoria.

Pela categoria 4ª Classe Mascu-
lina, até 34 anos (4M1), o Paineiras 
competiu com duas equipes em meio 
a um total de 99 inscritos e 23 equi-
pes participantes. 

Os tenistas Paineirenses foram: 
Alejandro Riviere Padilha, Alexan-
dre Marcondes Sambi, Bruno Man-
delot Russo, Bruno Riviere Padilha, 
Caio Pedro Niel, Lucas de Silos 
Santos, Pedro Hiro Nagao Nagaya-
ma, Renato Schreurs Lima e Vini-
cius Martinez. Guiados pelo treina-
dor Alexandre C. Alves.

Com vitória da equipe A, o Pai-
neiras conquistou essa categoria em 

Campeonato Paulista
Interclubes 

de Tênis 2010

uma emocionante final, novamente 
contra o Clube Pinheiros, mas agora 
pelo placar de 3x2.

Na categoria 3ª Classe Feminina, 
até 34 anos (3F1), o Paineiras dispu-
tou a final contra o Club Atheltico 
Paulistano com as tenistas Luiza 
Ferrari Adas, Gabriella Angelin Al-
ves e Sophia Inaimo Chow, com o 
técnico Antonio Carlos Oliveira.  

Após empate no primeiro jogo 
e vitória nas duplas no segundo, o 
Paineiras bateu a equipe adversária 
em um final emocionante por 3x2 
no total. 

Da esquerda para a direita Arnaldo Augusto 
Curvello, Carmen Ribas e Walter Costa Neto.

Da esquerda pra direita Luiza Adas, Técnico 
Danilo Navacinsk, Sophia Chow e Gabriella 
Angelin Alves.



Esporte38
Paineiras | outubro/10



Paineiras

50 an
os39

Paineiras | outubro/10

Exemplo de 
superação: 
Darci Garçon

E m seu recente giro pela Euro-
pa, o Paineirense Darci Gar-
çon de 72 anos participou 

de duas provas de atletismo no velho 
continente. Esbanjando muita saúde 
e disposição, Garçon fechou as corri-
das nos seguintes tempos:

25ª Meia Maratona de Budapest, 
no dia 5 de setembro, em 2:03.

10km em Cardif, País de Gales, 
no dia 12 de setembro, em 52min e 
17seg.

Parabéns ao associado Darci Gar-
çon por ser um exemplo positivo de 
saúde e qualidade de vida. 

Atletismo Campeonato 
Brasileiro de 
Supino

N os dias 21 e 22 de agos-
to, na cidade de Ribeirão 
Preto, aconteceu o Cam-

peonato Brasileiro de Supino 2010. 
Essa competição foi dirigida pela 
Confederação Brasileira de Levan-
tamentos Básicos e serviu como 
treinamento para o Campeonato 
Sul-americano de Supino, em no-
vembro na Colômbia.

O Clube Paineiras do Morum-
by foi representado por dois atletas: 
Rolf Stauffenegger e Lucas Ribeiro 
de Oliveira. Rolf, que se encontrava 
com uma epicondilite (inflamação 
dos tendões) no cotovelo direito, 
mesmo lesionado, lutou e realizou 
suas três tentativas para levantar os 
185kgs necessários. Já Lucas, cam-
peão do Sul-americano de Supino 
Júnior obteve o 4º lugar. 

D e 7 a 10 de outubro será rea-
lizado na cidade de Mococa, 
interior de São Paulo, o XVI 

Troféu Chico Piscina Internacional, 
em disputa ao XVI Campeonato In-
ternacional Infantojuvenil. Participam 
do torneio as seleções estaduais e algu-
mas delegações internacionais.

Com transmissão ao vivo pelo 
canal Sportv, o tradicional torneio 
é considerado como um “divisor de 
águas” na carreira dos atletas, visto 
que muitos jovens que disputam 

este campeonato logo chegam à se-
leção brasileira.

Cinco atletas do Clube Paineiras 
representarão a seleção paulista no 
campeonato: Bruna Primati, Giovana 
Diamante e Yagoh Kabagawa (reser-
va), todos da categoria Infantil. Na 
Juvenil foram chamadas Nicole La-
deira, Luisa Radaic e Bianca Avella. 

A seleção paulista terá quatro 
treinadores, dois deles do Paineiras: 
Rogério Nocentini (“Mixirica”) e  
Wladmilson Veiga. 

Troféu Chico Piscina
Venha ser um judoca 
Paineirense

O Judô vem aí com força 
total, fique atento. Mais 
informações no Departa-
mento Esportivo Compe-
titivo do Clube.

Da esquerda para direita Yagoh Kubagawa, Bianca Avella, Giovanna Diamante, Bruna Primati Luiza Radaic 
e Nicole Ladeira. 
Professor: Rogério Nocentini
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As categorias de base da natação 
do Clube Paineiras estão sendo de-
senvolvidas com a missão de formar 
verdadeiros campeões. Graças à pri-
vilegiada infra-estrutura que o Clube 
possui, as categorias Mirim e Petiz 
vão crescendo cada vez mais, sempre 
conquistando excelentes resultados.

Os responsáveis por essa missão 
são os treinadores Carlos Cesar Cos-
ta, da categoria Petiz, e Felipe Santos 
Silva, da categoria Mirim. Nesta fase 
inicial, o atleta está em período de 
formação e começa a disputar suas 

NATAÇÃO
Clube Paineiras do Morumby investe nos futuros destaques

primeiras competições (Mirim) e os 
primeiros Campeonatos Paulistas 
(Petiz): “Acredito muito no potencial 
desses pequenos atletas. Todos os 
dias nós trabalhamos e sonhamos em 
formar grandes competidores, ensi-
nando e treinando exaustivamente 
as técnicas da modalidade”, explica o 
treinador Cesar.

A natação diminui o risco de 
doenças cardiovasculares, fortale-
ce os músculos e ajuda no sistema 
respiratório do atleta. Outro pro-
veito da natação é o aumento da 

auto-estima. As crianças, principal-
mente, sentem-se mais seguras e em 
geral, mais independentes: “Treino 
natação desde os 6 anos e isso me 
serve de incentivo em todas as áreas 
da minha vida. Na escola por exem-
plo, quando tenho uma prova, sem-
pre penso em superar minhas notas 
anteriores e atingir melhores resul-
tados”, explica o já multi-campeão, 
Maurício Nasri de 11 anos, catego-
ria Petiz 2. 

 

Da esquerda para a direita Ana Luisa, Maria, Carol Chalita, Ludmila, Katia, Ana Clara, Carol 
Diamante, Rebecca, Juliana Toniolo, Fernanda Pini, Mauricio, Rafael, Diogo e Pedro. Deita-
da: Giullia. Agaixados: Julia, Marcos Souza, Alexandre, Eduardo, Guilherme, Gustavo, Felipe, 
Marcos Alvarez, Philipi, Pedro Serafini. Professor: Carlos Cezar.

Da esquerda para a direita Alexandre Carvalho, Frederico 
Benite Neto, Arthur Schulze de Souza, André Rediger, Francesca 
Vignolli, Isabela Brito, Ana Beatriz Fraga e Victoria Hernandes. 
Professor: Felipe Santos Silva
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C arlos Eduardo da Costa Novaes, o Cadu, entrou 
para o Clube Paineiras no ano de 1994 e aprendeu 
a nadar por brincadeira nas escolinhas do Clube. A 

brincadeira virou coisa séria e Cadu logo passou das catego-
rias de base para o competitivo.

Nas categorias de base, desenvolveu sua maior especialida-
de, o nado peito, através da qual obteve expressivos resultados 
com o Paineiras, dentre eles, o Campeonato Sul-americano 
em 2001, o Torneio Chico Piscina, assim como diversas etapas 
de campeonatos nacionais e paulistas.

Formado em Design Gráfico, Carlos trabalha atualmente 
com animação tridimensional (3D) e sente-se bem encami-
nhado em sua profissão: “Da natação, trago principalmente 
disciplina, força de vontade para encarar as dificuldades da 
vida e o espírito de equipe, que pauta minha vida até hoje”. 

A natação é tão importante para o Cadu, que ele almeja 
voltar ao esporte em breve, visando o convívio com os amigos 
e o grande retorno que a natação oferece à saúde dos atletas. 

O Paineirense Caio Serebranik conquis-
tou a medalha de bronze nos 1500 Li-
vre do XXXIX Campeonato Brasileiro 

Absoluto - Troféu José Finkel – Taça Correios. 
Fruto de anos de treino e dedicação, Caio vem 
nadando muito bem na competição, baixando 
suas marcas e tempos. 

Ainda no Finkel, a Paineirense Julia Gerotto 
subiu ao pódio conquistando a medalha de Prata 
na competição, com o tempo nos 400 Medley.  

Troféu José Finkel de 
Natação

Baú da Natação
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O Clube Paineiras do Mo-
rumby participou no dia 18 
de setembro em Londrina, 

interior do Paraná, da XVII Copa 
Brasil Master de Natação. Foram 
47 entidades participantes, somando 
um total de 398 atletas entre idades 
de 20 a 85 anos.

Conquistando o 3º lugar na classi-
ficação geral da competição, o Painei-
ras participou das Equipes Médias, 
com, 13 atletas, somando 690 pontos 
e eficiência de 49,28 pontos por atle-
tas. Foram conquistadas 9 medalhas 
de ouro, 8 de prata e 14 de bronze. 

Veja os atletas em destaque: 
 
Anete Guisard: 1º lugar 200 livre, 
1º lugar 50 borboleta, 1º lugar 200 
borboleta, 1º lugar 4x50 estilos 
misto.
 
Marion Vita: 2º lugar 100 medley, 
3º lugar 50 costas. 

Helena Castro: 3º lugar 200 livre, 2º 
lugar 200 borboleta. 

Paulo Galhanone: 3º lugar 200 livre, 
3º lugar 50 costas, 3º lugar 50 livre. 

Copa Master de Natação
José Armando Abdalla Júnior: 3º 
lugar 200 medley. 

Vivien Lantieri: 2º lugar 50 peito, 
3º lugar 200 medley,2º lugar 200 
peito.
 
Douglas Alpino: 1º lugar 200 cos-
tas, 2º lugar 100 medley, 1º lugar 
50 costas, 1º lugar 4x50 livre mas-
culino, 1º lugar 4x50 estilos misto. 

Nelson Campello Filho: 2º lugar 200 
costas, 3º lugar 50 costas, 3º lugar 50 
livre, 1º lugar 4x50 livre masculino. 

Raul Kelvin de Thuin: 3º lugar 50 
borboleta, 3º lugar 50 peito, 1º 
lugar 4x50 livre masculino. 

Luciana s. Mesquita: 3º lugar 100 
medley, 1º lugar 50 livre, 1º lugar 
4x50 estilos misto. 

Atletas classifcados de 4º a 8º luga-
res: Marcia de Thuin.

XVII

Da esquerda para a direita: Elena Castro, Marcia de Thuin, Prof. Ines Corbetta e Luciana Mesquita
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Torneio Aberto de Squash da 
Federação Paulista

O Paineiras Open, será realizado 
no período de 18 a 21 de novem-
bro, em nossas quadras de Squash, 
e contará com as categorias: 1a, 
2a, 2a, 5a e 6a Masculino e 1a, 2a 
e 3a feminino. Master 45 anos.
As inscrições serão feitas no pró-
prio Paineiras.
Venha participar, torcer e presti-
giar nossos atletas!

Chegou ao fim mais uma edição do Torneio Primavera de Squash. O campeonato foi disputado no período de 9 a 
19 de setembro e contou com a participação de 30 associados, divididos em três categorias: A, B e C.

O torneio contou pontos para o ranking interno do Clube e, após as finais, houve um merecido churrasco de 
confraternização realizado na churrasqueira do Tênis. 

Torneio Primavera de 
SQUASH 2010

Confira os resultados abaixo: 

Categoria A: Jema 3x1 Jürgen (11/1, 7/11, 11/7 e 11/7) 
Categoria B: Fernando Augusto 3x1 Rodrigo Maynard 
(6/11, 11/5, 11/8 e 11/2) 
Categoria C: Tito Lívio 3x0 Olavo (11/7, 11/6 e 12/10) 

Ranking Interno atualizado de Squash
Confira abaixo, apenas os 30 primeiros colocados 
no Ranking Interno do Paineiras após o Torneio da 
Primavera 2010.  

1) Luiz Renato Jimenez “Jema” - 248 
2) Pedro Riviere - 234 
3) Jürgen Reller - 229 
4) Luis Felipe H. Martins Costa - 210 
5) Eduardo Massad - 191 
6) Mario Antonio - 180 
7) Eduardo Kamigauti - 178 
8) Paulo Rocha - 177 
9) Fernando Mello - 174 
10) Sérgio Carvalho - 172 
11) Flávio Bevilacqua - 172 
12) Daltro Morandini - 171 
13) Marcelo Pereira - 167 
14) Rodrigo Maynard - 166 
15) Fernando Beck - 165 
16) Fernando Augusto - 163 
17) Jan Freundt - 158 
18) José “Zeca” Leite - 156 
19) Fábio Ferraz - 150 
20) Paulo Resstom - 146 
21) Artur Luiz Dieguez - 146 
22) Carlos Roberto Gaeta - 145 
23) Alceu Costa Jr - 140 
24) Vitor Ramos Silva - 139 
25) Rui Pastor - 136 
26) André Palmier - 134 
27) Paulo Richter - 133 
28) Leandro Batagiotti - 130 
29) Paulo Enrique Jimenez - 129 
30) Ivandro Luiz Vannetti - 126
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O Nado Sincronizado bra-
sileiro competiu neste 2º 
semestre de 2010, em três 

importantes campeonatos: Mundial 
Júnior em Indianápolis – USA, Cam-
peonato Brasileiro de Nado Sincroni-
zado em Belém do Pará e o Campeo-
nato Mundial na China. 

Mundial Júnior:

Disputado nos Estados Unidos, 
dos dias 11 a 15 de agosto, o nado 
sincronizado brasileiro terminou o 
12º Mundial Júnior da modalidade 
com duas finais conquistadas, resul-
tado muito positivo devido ao alto 
nível das seleções participantes. Uma 
na prova de equipes em que o Brasil 
terminou na 12ª colocação (148,137 
pontos), e a outra na Rotina Livre 
Combinada (Combo), em que ficou 
em 11º lugar (76,770 pontos).

As finalistas brasileiras em equi-
pe livre e rotina livre combinada, 
contaram com a participação das 
Paineirenses Raquel Fares e Adria-
na Bitiati, juntamente com a técnica 
Shirlei Montanari. As atletas trei-
naram durante meses para obter os 
grandes resultados: “Nós treinamos 
muito para esta competição. Entra-
mos no campeonato bem focadas, 
atrás de grandes resultados. O mun-
dial foi bastante cansativo mas fiquei 
impressionada com a estrutura da 
cidade e do local das competições”, 
explica Raquel.

O Paineiras teve 4 atletas selecio-
nadas para compor a Seleção Brasi-
leira Júnior 2010, mas por motivo de 
lesão, Beatriz Rossello e Jaade Fon-
seca ficaram de fora.

Clube Paineiras cede atletas para 
representar o Brasil no Nado 
Sincronizado

Campeonato Brasileiro:

No Campeonato Brasileiro, dis-
putado em Belém do Pará dos dias 
26 a 29 de agosto, a competição con-
tou com cerca de 120 atletas e apre-
sentou o Paineiras como campeão 
nas seguintes categorias: Infantil A 
com 120 pontos, Infantil B com 259 
pontos e Juvenil A com 491 pontos.

Na categoria Infantil A, desta-
que para as atletas Vitoria Casale 
(campeã na prova de solo e dueto) 
e Isabela Rigby (campeã de dueto). 
Na Infantil B, o destaque foi para as 
atletas Vitoria Casale, Isabella Rigby, 
Isabela Sampaio, Aline Gonçalves , 
Ana Luiza Paulino, Monique Ru-
pitsch e Victoria Mussa. Já na cate-
goria Juvenil A, o Paineiras contou 
com a participação de duas equi-
pes, compostas pelas atletas Jaadi 
Fonseca ( campeã de Solo e dueto), 
Adriana Bitiati ( campeã de dueto e 
da prova de figuras), Sabrine Lowe, 
Paula Miranda, Juliana Marques, 
Mariana Giorgi, Rebecca Nogueira 
e Joana Moraes. A outra equipe foi 
composta por Luiza Gomes, Vic-
toria Mussa, Tayná Caldas, Sofia 
Costa e Rafaella Costa. Na categoria 
Júnior, contamos com a participação 
do dueto Fernanda Marques, Jaadi 
Fonseca e Adriana Bitiati (reserva), 
campeãs de suas categorias. A atleta 
Isabela Moura foi campeã na prova 
de solos da categoria Sênior Nível A. 

Copa do Mundo:

A Seleção Brasileira viajou para 
Changshu, na China, para compe-
tir na Copa do Mundo, organizado 
pela FINA (Federação Internacio-
nal de Natação), dos dias 16 a 19 
de setembro.

A competição é a principal dis-
puta internacional do ano e contou 
com a presença de 24 delegações, 
entre elas, as maiores potências 
mundiais, como Rússia, Espanha, 
China e Japão.

O Paineiras foi representado nes-
te Mundial pela atleta Nayara Leite, 
que juntamente com Lara Teixeira, 
treinadas pela Paineirense Andrea 
Curi, disputaram as provas de Dueto 
Técnico e Livre, além da Rotina de 
equipe Técnica e Livre.

Com o 7º lugar no Mundial, so-
mando 88,125 pontos com a coreo-
grafia “Ying e Yang”, o dueto obteve 
um resultado inédito para o nado 
sincronizado brasileiro, confirmando 
a evolução de nossas atletas.

Na competição por equipes, a 
seleção brasileira ficou com um ex-
celente 9º lugar cravando a pon-
tuação total de 86.350 pontos.  
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Equipe infantil B do Paineiras

Vitoria Casale

Nayara Figueira, Andrea Curi e Lara Teixeira
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Cumprindo a última etapa da 
viagem de intercâmbio, o Clube Pai-
neiras participou de um torneio em 
Santa Cruz (Califórnia), nos dias 17 e 
18 de Julho, e sagrou-se Campeão. O 
torneio organizado por Marcelo Adas 
ex atleta do Paineiras e hoje atuando 
como técnico nos EUA, contou com 
20 equipes divididas em 03 categorias 
(2 masculinas e 1 feminina). 

O Paineiras competiu na categoria 
“16 anos Gold” e  conquistou o 1° lu-
gar vencendo todas as partidas. A final 
foi emocionante e, após ficar atrás no 
placar até o 3° quarto, nossa equipe 
mostrou sua força, virando o jogo e 
vencendo por dois gols de diferença 
(Paineiras 06 x 04 Lamorinda). 

Pólo Aquático

A equipe sub-19 feminina do Pai-
neiras ficou com a medalha de prata 
no Campeonato Brasileiro da cate-
goria, disputado entre os dias 30 de 
junho a 4 de julho. A campanha foi 
de superação, já que haviam perdido 
para o Botafogo na fase classificatória 
por 10x7 e na semifinal bateram as 
botafoguenses por 13x10. 

Paineiras é prata no Brasileiro 
Sub.19 feminino de Pólo Aquático

Paineiras conquista o ouro em tor-
neio de Pólo Aquático nos EUA

Giovana Monteiro
Luiza Pesoa
Viviane Bahia
Victoria Muratore
Thainá Braz
Carolina Moretti
Sara Larissa

Campeonato Brasileiro Sub-19 feminino

Intercâmbio California

Paineiras é bronze no Campeonato Brasileiro Júnior Feminino:

Após uma campanha brilhante, perdendo apenas para a equipe campeã, as 
meninas derrotaram a equipe do Botafogo por 13x7 e conquistaram o bronze. 
Com 4 gols na partida e 17 no campeonato, a Paineirense Mirella Coutinho 
levou o troféu de artilheira da competição. Sara Larissa, também do Paineiras, 
foi a vice com 16 gols marcados.

No masculino, com uma equipe formada por uma mescla de jovens e ex-
perientes atletas, nossa equipe goleou o Flamengo, donos da casa, por 14x4 
obtendo assim o quinto lugar na competição.  

Ótimos resultados marcaram disputado Campeonato Brasileiro Júnior no Rio 
de Janeiro entre os dias 4 e 7 de setembro. 

Confira alguns resultados do 2º semestre 
do Clube Paineiras do Morumby 

Parabéns aos atletas:

Giovana Monteiro
Luiza Pesoa
Viviane Bahia
Victoria Muratore
Carolina Moretti
Sara Larissa

Mariana Duarte
Giula loro

Georgia Cardenuto
Mirella Coutinho

Aline Meireles

Campeonato Brasileiro Jr Feminino

Mariana Duarte
Julia Janssen

Geórgia Cardenuto
Mirella Coutinho

Gabriela Mantellato
Isabela Mantello

Parabéns às atletas:

Torneio Santa Cruz - California
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Finais do Campeonato Paulista Juvenil e Júnior 
Masculino de Pólo Aquático no Paineiras!

Categoria Juvenil (nascidos a partir de 95): dias 16 
e 17 de outubro – a partir das 14h
Categoria Júnior (nascidos a partir de 93): dias 4 e 
6 de outubro – a partir das 20h
O Paineiras vem com tudo na disputa pelo Ouro.

Paineiras é representado no JOs de 
Pólo Aquático (Califórnia - EUA):

Nossos atletas Gabriel Salgado e 
Raffael Faria partiram no mês de julho 
para Califórnia, Estados Unidos, para 
disputar o badalado campeonato Júnior 
Olimpics ( JOs) pela equipe de Mo-
desto-Stanislaus. Esse torneio ocorre 
entre Julho e Agosto, e conta com mais 
de quarenta equipes no masculino. Ga-
briel e Raffael, disputaram as categorias 
sub.16 (94) e sub.18 (92). 

Entre os dias 10 e 16 de agosto as seleções Masculina e Feminina Júnior em-
barcaram para Boca Raton, EUA, para participar do Campeonato Panamericano.

Mostrando sua força, o Paineiras cedeu 3 atletas: Mirella Coutinho, Fabio 
Arnoldi e Gabriela Mantellato. Nesta edição, a equipe Feminina goleou o Mé-
xico por 16 x 4 ficando com o 3º lugar e a Masculina também subiu ao Podium 
com o 3º lugar, vencendo Porto  Rico por 15 x 8.

O campeonato é disputado de dois em dois anos e a última edição, em julho 
de 2008, foi realizada em São Paulo, com o Brasil conquistando a medalha de 
bronze entre os homens e ficando na 4ª posição entre as mulheres. 

M
irella Coutinho

Fabio A
rnoldi

G
abriela M

antellato

Paineirenses conquistam a medalha de bronze no Panamericano de 
Pólo Aquático:

Confira os participantes:

Na revista do mês de agosto/2010 
(pág.58) deixamos de citar nosso golei-
ro Marcelo Manfrini, pré-convocado em 
julho para o Pan Júnior e Pré Mundial de 
Pólo Aquático.

Pedimos desculpa pelo ocorrido.

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

Errata:

Texto de Alejandro Sartori

Equipe Juvenil Masculina:

Luca Slerca
Victor Chafick
Victor Bianco
Pedro Allievi
Gabriel Faria
Victor Pesoa
Adrian Grecco

Marcelo Manfrini
Luca Slerca
Bruno Bonfin
Gabriel Salgado
Mauricio Lima
Rafael Faria
Israel Santana
Guilherme Mussa

Gabriel Pocci
Guilherme Marrani

Caio Ribas
Eric Nascimento

Filipe Duarte
Lucas Schiavetti

João Bahia

Paineiras será sede do 
Campeonato Brasileiro 
Juvenil Masculino

O campeonato será 
realizado, no período de 
19 a 24 de outubro, em 
nossa piscina olímpica. 
Nossa equipe masculina, 
vice-campeã da Taça Brasil 
disputada em maio, no Rio 
de Janeiro, vem com força 
total na luta pelo ouro. 

Venha torcer e prestigiar 
nossos atletas!

Felipe Roge
Lucas Schiavetti

Victor Pesoa
Victor Bianco

Caio Ribas
Guilherme Marrani

Pedro Allievi
Gabriel Faria

Equipe Júnior Masculina:
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N os dias 18, 19, 25 e 26 de 
setembro, foi realizado o 
tradicional Festival de Es-

colas de Esportes do Clube Paineiras 
do Morumby. Com o Clube lotado, 
cerca de 1500 crianças e jovens de 
diversos clubes da capital se diverti-
ram “disputando” 15 diferentes mo-
dalidades esportivas.

Sucesso absoluto desde o início 
do festival, a 25ª edição contou um 
belo desfile de abertura, realizado 
nas quadras do Complexo do Vale, 
contando com a presença de jovens e 
crianças de 3 a 18 anos nas categorias 
masculina e feminina. 

XXV Festival de Escolas de 
Esportes Paineiras 50 Anos
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P ensando sempre na melhoria 
do atendimento ao associado, 
o Clube Paineiras implantou 

um novo processo que facilita o re-
gistro de todas as atividades que o 
Centro Médico do Clube realiza para 
seus associados. Sem necessidade de 
armazenar pilhas de papéis, o aten-
dimento, agora digital, inclui o regis-
tro de exames médicos para acesso às 
piscinas, tratamento de fisioterapia, 
acupuntura, avaliações físicas para o 
fitness, atendimentos ambulatoriais e, 
em breve, testes ergométricos, ergo-
espirométrico, eco cardiograma, ava-
liações cardiológicas e nutricionais. O 
meio ambiente agradece.

Para que isso funcione, será im-
plantado o Prontuário Eletrônico do 
Paciente (PEP). Esse prontuário será 
um elemento crucial no atendimento 
à saúde dos associados,  reunindo in-
formações indispensáveis para a con-
tinuidade dos tratamentos. O PEP 

reunirá todos os diferentes tipos de 
dados produzidos em épocas diferen-
tes, com a finalidade de historiar todas 
as informações dos serviços prestados.

  Com esse novo sistema, 
desenvolvido pelo Departamento 
de Tecnologia do Clube, a equipe 
médica poderá registrar e compor 
um histórico médico dos associados 
através do registro da ficha de 
anamnese. O sistema começou a ser 
utilizado pelo departamento no dia 
13 de setembro: “Estamos ajustando 
e instrumentalizando a equipe ao 
novo sistema”, explica Jefferson 
Gutierrez Cajaiba, gestor de Higiene 
& Saúde do Paineiras.

É comum na alta temporada o 
aumento da procura dos exames de 
piscina, principalmente aos finais 
de semana. Evite filas renovando 
seus exames antes do início da nova 
estação. 

Centro Médico do Paineiras 
implanta novo sistema eletrônico 
de atendimento e preserva o 
meio ambiente
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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.

Baseada na obra da autora 
e ilustradora Eva Furnari, 
“TRUKS: A BRUXINHA”, 

foi o primeiro trabalho da Cia. Truks, 
ultrapassando a marca de 1.200 ses-
sões realizadas, tornando-se fenôme-
no do teatro infantil.

O espetáculo é o próprio Show da 

Bruxinha, que se diverte inventando 
mágicas e conhecendo novos amigos, 
com quem partilha suas aventuras: 
Um engraçado Leão, o Dragão e, é 
claro, seu admirador secreto Gregó-
rio. O show, porém, é interrompido 
pela chegada de um Monstro muito 
desajeitado, que deseja “testar” a va-

rinha de condão da Bruxinha. Com 
muita simplicidade e momentos poé-
ticos, a Bruxinha nos cativa e encanta 
com suas pequenas manias, gestos e 
jeitos. Nos revela uma outra face da 
realidade: Carregada de fantasia.  

Paineiras
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A implantação do processo de 
assinatura eletrônica permi-
tiu o desenvolvimento de 

uma solução inovadora de aprova-
ção remota, estendendo a assinatura 
eletrônica para um novo patamar: a 
assinatura móvel.

Os fluxos de aprovação e o con-
trole de limites são realizados atra-
vés de celulares inteligentes (smar-
tphones), homologados pela equipe 
do Departamento de Tecnologia da 
Informação. Tais celulares são libe-
rados gradualmente aos Diretores 
Paineirenses. Com a assinatura mó-
vel é possível enviar e receber dados 
e assinar documentos remotamente, 
com a mesma segurança e controle 
já implantados na rede do Clube, 
dispensando a necessidade de des-
locamento e reduzindo o prazo de 
entregas dos produtos.

O aumento da produtividade, a 
redução de custos e a agilidade na 

comunicação são os ganhos iniciais 
do projeto. Um exemplo disso é o 
caso do Diretor de Suprimentos, o Sr. 
Charles Albert Boechat, responsável 
pela aprovação dos pedidos de com-
pras que, com seu celular, mantém-
-se conectado ao Clube, assinando os 
pedidos remotamente e com acesso a 
diversas informações sobre esses pro-
cessos: “O sistema Fly do nosso Clu-
be é o sonho de mobilidade de muitas 
empresas multinacionais onde traba-
lhei e onde presto consultoria. Ainda 
não vi no mercado uma solução como 
esta: simples, confiável, segura, com 
tecnologia de ponta e total aderência 
ao conceito de “mobilidade” no âm-
bito empresarial. O simples fato de 
se aprovar/rejeitar compras, verificar 
planilhas de custo e outras operações 
remotamente pelo celular, torna esta 
ferramenta revolucionária”, explica 
Ulysses Linhares de Azevedo Jr., Di-
retor de Tecnologia do Clube. 

Informação a qualquer hora, 
em qualquer lugar
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O Departamento de TI (Tecnologia da Infor-
mação) do Clube Paineiras do Morumby pro-
moveu uma melhor e maior transparência da 

informação nos processos administrativos ocorridos nos 
últimos anos. Esta área exerce papel fundamental na ela-
boração de procedimentos e desenvolvimento de softwa-
res responsáveis pela gestão de associados e pelo controle 
administrativo do Clube.

Com a implantação do SIGA (Sistema Integrado de 
Gestão Administrativa) e do novo processo de Gestão de 
Compras, o Departamento de Tecnologia aprimorou de 
forma radical o processo de aquisições de bens e serviços. 
Como benefícios alcançados citamos: a padronização no 
processo de aquisição de bens e serviços, a facilidade para 
rastrear requisições e acessar suas informações, a econo-
mia de tempo gasto com a tramitação e assinatura dos 
documentos (que antes eram impressos em papel) e a 
segurança e confiabilidade das informações.

Com o SIGA, todas as requisições são controladas 
eletronicamente e assinadas através de autenticação 
biométrica, não havendo necessidade de documentos 
impressos. Elas obedecem a um fluxo único de aprovação 
válido para todas as áreas do Clube.

A eliminação do trâmite de documentos em papel 
reduziu os tempos de aprovação e entrega de produtos. 
As áreas ganharam uma ferramenta versátil e poderosa, 
permitindo um melhor planejamento, desde a concepção 
de um evento até sua realização. Todos os custos são con-
trolados e aprovados eletronicamente.  

A redução do tempo das tarefas administrativas per-
mite que as áreas concentrem seus esforços na realização 
dos eventos e ofereçam cada vez mais um serviço de alta 
qualidade ao associado. 

Inovação e 
transparência 
nos processos
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Deixe tudo nas mãos da Wertheim Imóveis e fique tranquilo.

Financie seu imóvel:

W E R T H E I M
I M Ó V E I S

Faz o que sabe, para fazer bem.

Tel.: (11) 3165-3410 / 9631-7733 (celular comercial) - Creci 19381-J

Siga-nos no Twitter:
@wertheimimoveis

Visite nosso novo site e descubra como ficou mais fácil e rápido encontrar o imóvel dos seus sonhos.

www.wertheimimoveis.com.br

PROCURA ?

Panamby

Outros bairros

Real Parque

R$ 1.400.000,00
4 dorms (2 suítes)
333m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103086

R$ 800.000,00
4 dorms (2 suítes)
169m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103130

R$ 580.000,00
2 dorms (1 suíte)
140m2 / 3 vagas
Apto - Ref 103138

R$ 650.000,00
2 dorms - 130m2

1 vaga - ITAIM BIBI
Apto - Ref 103092

R$ 920.000,00
4 dorms (2 suítes)
296m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103057

R$ 1.200.000,00
3 suítes
183m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103148

R$ 520.000,00
2 dorms (1 suíte)
118m2 / 3 vagas
Apto - Ref 103121

R$ 1.800.000,00
3 suítes - 250m2

3 vagas - ITAIM BIBI
Apto - Ref 102993

R$ 980.000,00
4 dorms (2 suítes)
299m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103056

R$ 2.300.000,00
3 suítes
480m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103133

R$ 750.000,00
3 suítes
250m2 / 3 vagas
Apto - Ref 103104

R$ 1.275.000,00
3 suítes - 198m2

2 vagas - JD. AMÉRICA
Apto - Ref 103106

R$ 2.180.000,00
4 suítes
390m2 / 6 vagas
Apto - Ref 103132

R$ 2.600.000,00
3 suítes
300m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103131

R$ 760.000,00
3 dorms (2 suítes)
250m2 / 3 vagas
Apto - Ref 103100

R$ 2.500.000,00
4 dorms (2 suítes) - 402m2

2 vagas - JD. AMÉRICA
Apto - Ref 103103

R$ 1.000.000,00
4 dorms (2 suítes) - 178m2

3 vagas - CAMPO BELO
Apto - Ref 103031

R$ 1.100.000,00
2 dorms (1 suíte) - 180m2

3 vagas - CAMPO BELO
Apto - Ref 103021

R$ 744.000,00
3 suítes - 116m2

2 vagas - BROOKLIN
Apto - Ref 2264

R$ 575.000,00
3 dorms (1 suíte) - 112m2

2 vagas - BROOKLIN
Apto - Ref 103037

R$ 1.200.000,00
1 suíte - 86m2

2 vagas - JD. AMÉRICA
Apto - Ref 103149
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Deixe tudo nas mãos da Wertheim Imóveis e fique tranquilo.

Financie seu imóvel:

W E R T H E I M
I M Ó V E I S

Faz o que sabe, para fazer bem.

Tel.: (11) 3165-3410 / 9631-7733 (celular comercial) - Creci 19381-J

Siga-nos no Twitter:
@wertheimimoveis

Visite nosso novo site e descubra como ficou mais fácil e rápido encontrar o imóvel dos seus sonhos.

www.wertheimimoveis.com.br

PROCURA ?

Panamby

Outros bairros

Real Parque

R$ 1.400.000,00
4 dorms (2 suítes)
333m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103086

R$ 800.000,00
4 dorms (2 suítes)
169m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103130

R$ 580.000,00
2 dorms (1 suíte)
140m2 / 3 vagas
Apto - Ref 103138

R$ 650.000,00
2 dorms - 130m2

1 vaga - ITAIM BIBI
Apto - Ref 103092

R$ 920.000,00
4 dorms (2 suítes)
296m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103057

R$ 1.200.000,00
3 suítes
183m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103148

R$ 520.000,00
2 dorms (1 suíte)
118m2 / 3 vagas
Apto - Ref 103121

R$ 1.800.000,00
3 suítes - 250m2

3 vagas - ITAIM BIBI
Apto - Ref 102993

R$ 980.000,00
4 dorms (2 suítes)
299m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103056

R$ 2.300.000,00
3 suítes
480m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103133

R$ 750.000,00
3 suítes
250m2 / 3 vagas
Apto - Ref 103104

R$ 1.275.000,00
3 suítes - 198m2

2 vagas - JD. AMÉRICA
Apto - Ref 103106

R$ 2.180.000,00
4 suítes
390m2 / 6 vagas
Apto - Ref 103132

R$ 2.600.000,00
3 suítes
300m2 / 4 vagas
Apto - Ref 103131

R$ 760.000,00
3 dorms (2 suítes)
250m2 / 3 vagas
Apto - Ref 103100

R$ 2.500.000,00
4 dorms (2 suítes) - 402m2

2 vagas - JD. AMÉRICA
Apto - Ref 103103

R$ 1.000.000,00
4 dorms (2 suítes) - 178m2

3 vagas - CAMPO BELO
Apto - Ref 103031

R$ 1.100.000,00
2 dorms (1 suíte) - 180m2

3 vagas - CAMPO BELO
Apto - Ref 103021

R$ 744.000,00
3 suítes - 116m2

2 vagas - BROOKLIN
Apto - Ref 2264

R$ 575.000,00
3 dorms (1 suíte) - 112m2

2 vagas - BROOKLIN
Apto - Ref 103037

R$ 1.200.000,00
1 suíte - 86m2

2 vagas - JD. AMÉRICA
Apto - Ref 103149
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