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S ão com estas palavras que quero 
começar o meu editorial deste 

mês, tiradas de um e-mail que recebi 
de um amigo que me é muito caro, 
para que possamos refletir e explicar 
a filosofia que norteia esta Diretoria.

  Queremos um Clube cada vez 
melhor, cada vez mais amigo, cada 
vez mais unido em torno de um úni-
co ideal, que é o de termos um Clube 
que ofereça a todos os nossos asso-
ciados, o que há de melhor na prática 
esportiva e sociocultural.

 Tenham certeza que nossa Dire-
toria está trabalhando muito para que 
isto seja cada vez mais uma realidade.

  Para tanto, precisamos e que-
remos conhecer o que quer e o que 
pensa nosso associado.

 Estamos iniciando uma série de 
pesquisas de opinião sobre vários 
assuntos e solicitamos que todos 
respondam.

 As peculiaridades que envolvem 
o funcionamento dos diversos se-
tores do Clube, às vezes, dificultam 
nossa presença física junto aos mes-
mos, isto não quer dizer, todavia, que 
não estamos atentos a atender a to-
dos com a mesma importância.

 Nosso laborioso Diretor Ouvidor, 
Armando Galhardo, responde a todas 
as indagações e solicitações e inter-
vêm junto aos diversos Departamen-
tos e à Diretoria, para que medidas 
sejam tomadas para sanar os proble-
mas apresentados. Muito obrigado 
pelo seu incansável trabalho.

  Estamos prestes a concretizar 
um sonho que há muito tempo é o 
anseio de nossos associados; os últi-
mos passos estão sendo dados nessa 
direção; aguardem. O melhor da fes-
ta é esperar por ela.

 Não posso também deixar de res-
saltar o trabalho que tem sido realiza-
do por todos os nossos funcionários, 
que tem sido os artífices de tudo que 
acontece no Clube. Para com eles, te-
mos uma dívida de gratidão e respeito.

 Continuamos também a receber 
todo apoio e a compreensão do Con-
selho Deliberativo e Conselho Fis-
cal, sem os quais não teríamos como 
alcançar todas as nossas metas.

 Se todos buscarmos um mesmo 
objetivo e um mesmo ideal, formare-
mos um grande e imbatível time, que 
certamente nos levará à vitória que 
tanto almejamos, que é a de termos 

um Clube que seja admirado e dese-
jado por todos.

  O sucesso nunca pode ser atri-
buído a uma só pessoa, mas é o re-
sultado de uma multiplicidade de 
acontecimentos que envolvem fatos 
e pessoas, e que regidos de uma ma-
neira serena e harmônica trazem o 
resultado que buscamos.

 É com serenidade, sem prescindir-
mos de nossa autoridade, que estamos 
presidindo nosso querido Paineiras.

 
José Miguel Spina 
Presidente

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

Plantão de Gestores - NEXTEL: 55* 11 100 2163

Dia

02.11.2010
07.11.2010
14.11.2010
15.11.2010
20.11.2010
21.11.2010
28.11.2010

Anita Rodrigues de Gouveia
Robson Teixeira de Brito
Celso Iapechino
Neivaldo Aparecido Rodrigues
Jefferson Gutierrez Cajaiba
Celso Iapechino
Jefferson Gutierrez Cajaiba

3779 2148
3779 2060
3779 2077
3779 2049
3779 2045
3779 2077
3779 2045

Gestor Ramal

“Fica sempre um pouco do 
perfume nas mãos daqueles 
que nos oferecem rosas...!”
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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

A proveitando que a próxima reu-
nião do Conselho Deliberativo 

será realizada no próximo dia 8 de 
novembro, e, portanto, não há nada a 
ser relatado, gostaríamos de falar um 
pouco sobre como tem sido a dinâ-
mica de nossas reuniões.

Foi-se o tempo em que as reu-
niões de Conselho mais pareciam 
uma guerra de grupos e pessoas.

Os grupos políticos continuam 
existindo e lutando por suas convic-
ções. O que então tem feito com 
que as reuniões transcorram em 
um clima de respeito, gentileza e 
camaradagem que não havia em 
um passado recente?

Hoje, tanto os Conselheiros como 
a Mesa Diretora e a Diretoria Execu-
tiva, tem mantido um relacionamento 
pautado pelo respeito mútuo às ideias 
e, principalmente, às pessoas que de-
dicam seu tempo para ajudar a cons-
truir um Clube cada vez melhor.

Todos entendem que o objetivo é 
único, e, portanto, as formas de atin-
gi-lo são discutidas e acordadas.

Não raras vezes, em que pese a 
existência de grupos políticos diver-
gentes, os temas têm sido discutidos 

Os Frutos 
de um bom 

relacionamento.

Caros Amigos Paineirenses,

e aprovados por unanimidade. As 
matérias são analisadas, discutidas e 
negociadas com antecedência.

Propostas são aceitas e altera-
ções são feitas visando o interesse 
de todos.

Como já dito acima, isso é fruto 
de bom relacionamento e respeito 
entre as pessoas.

Devemos ter sempre em men-
te que o Clube é a continuação de 
nossos lares, e um local de lazer que 
não tem espaço para atritos, brigas 
e desrespeito.

O bom relacionamento entre os 
envolvidos tem criado um ambiente 
agradável e prazeroso que não tínha-
mos nos últimos anos e esperamos 
que se perpetue, para o bem do nos-
so Clube e para o bem das pessoas 
que só tem a ganhar em qualidade de 
vida e relacionamento. 

Sigamos assim!

Saudações Paineirenses. 
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Funcionária do Mês

V anessa Rodrigues da Cruz Noel 
conheceu o Clube Paineiras atra-

vés de uma agência de emprego, na 
qual trabalhava como recepcionista. 
Na época, o Clube utilizava os servi-
ços desta agência, solicitando a con-
tratação de funcionários temporários 
e Vanessa foi convidada para traba-
lhar no Departamento de Recursos 
Humanos.

Teimosa, Vanessa não aceitou a 
primeira proposta do Paineiras, pois 
havia recebido uma promoção na 
agência em que trabalhava. Passados 
alguns meses, nova proposta: “Rece-
bi uma nova proposta de emprego 
na área de consultoria de seguros, 
onde trabalhei por volta de um mês, 
e, novamente, recebi uma proposta 
de emprego do Paineiras, mas agora 
na área de compras. Fiquei indecisa, 
mas pensei que a “sorte” estava ba-
tendo pela segunda vez em minha 
porta e resolvi aceitar este novo de-
safio”, explica.

Funcionária desde 2001, “Van” foi 
subindo os degraus e passando por 
diferentes funções. Começou como 
auxiliar de escritório, depois assisten-
te de compras e hoje, compradora: 
“Me lembro que naquela época, di-
vidíamos um computador e a maio-
ria do trabalho que envolvia a rotina 
de compras era feito manualmente. 
O sistema não estava totalmente in-
formatizado como hoje e as cotações 
eram enviadas e recebidas via fax, so-
mente o gestor possuía e-mail. A pro-
cura por novos fornecedores era atra-
vés de listas telefônicas e catálogos de 
produtos enviados pelos representan-
tes comerciais, não tínhamos acesso à 
Internet. Com o tempo, tudo isso foi 
melhorando e hoje estamos em um 
grau totalmente avançado, melho-
rando muito nosso trabalho, visando 
sempre o melhor para o Clube e seus 
associados”, comenta. 

Vanessa se intitula uma pessoa 
caseira e em suas folgas prolongadas, 

Funcionário do Mês

gosta de viajar com sua família para 
cidade de Tupã, interior de São Paulo. 
Casada há 3 anos e hoje no 8º mês 
de gestação da Lívia, primeira filha do 
casal, nossa funcionária do mês segue 
ansiosa: “A expectativa é grande para 
deixar tudo pronto e recebê-la de bra-
ços abertos, além de, principalmente, 
tentar ensiná-la da melhor forma os 
princípios e bases familiares que meus 
pais me ensinaram, pois isso é válido 
pela vida inteira”, diz sorridente. 
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S eguindo com o projeto “Manual 
de Boas Práticas”, a nutricionis-

ta do Clube Paineiras, Silvia Vargas, 
ministrou nas dependências do Pia-
no Bar, o 2º treinamento do projeto, 
no dia 22 de outubro, capacitando e 
habilitando ainda mais os manipula-
dores de alimentos dos concessioná-
rios do Clube Paineiras. 

O tema do treinamento foi “Ma-
nipulação de Alimentos/Contami-
nantes”, e os manipuladores foram 
verificando passo a passo os proces-
sos corretos desde a aquisição das 
mercadorias até o consumo: “Esses 
treinamentos são muito importan-
tes, pois nem sempre temos tempo 
para ir atrás das novidades e infor-
mações atualizadas da nossa área. 
Parabenizo o Clube por esta inicia-
tiva”, comenta Reinaldo, proprietá-
rio da lanchonete Fiorema.

MANIPULAÇÃO 
DE ALIMENTOS - Contaminantes

Foram ministrados aos concessio-
nários os cuidados na hora de escolher 
os fornecedores de alimentos, visando 
a preocupação com estabelecimentos 
limpos, organizados e confiáveis. Foi 
enfatizado o recebimento dos produ-
tos, etapa considerada muito impor-
tante, pois é quando se faz a seleção 
dos gêneros que serão estocados, pro-
cessados, preparados e distribuídos.

Os alimentos devem ser armaze-
nados de forma organizada, em local 
limpo, livre de pragas, separados por 
categorias, embalagens íntegras e nas 
temperaturas adequadas. Após esses 
processos, o alimento está pronto 
para o pré-preparo, preparo, distri-
buição e consumo. Todos os parti-
cipantes receberam um manual de 
treinamento, elaborado por nossa 
nutricionista: “Trabalho há 13 anos 
no Clube e nunca havia visto um 

treinamento assim. É sempre bom 
nos atualizarmos e estarmos por 
dentro da legislação”, explica Geral-
do, proprietário do Café Paineiras.

Ao final do treinamento, Silvia 
Vargas comparou os manipuladores e 
seus proprietários com a composição 
do maestro Maurice Ravel, “Bolero”, 
associando a importância que cada 
um tem dentro do processo, para que 
o resultado final seja majestoso. Tudo 
isso com uma linguagem acessível, 
didática e personalizada. 

O próximo treinamento será re-
alizado no mês de novembro, com 
o tema de Higiene Ambiental e 
Boas Práticas. 
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CADASTRE SEUS DEPENDENTES
 
Para fazer valer todos os seus direitos como associado, seus filhos precisam estar devida-
mente cadastrados como associados do Clube, até mesmo os menores de 5 anos.
Para as atividades e acesso às piscinas, por exemplo, só serão liberados se os dependentes 
estiverem devidamente cadastrado.
 
Consulte a Central de Atendimento para providenciar os documentos necessários.

Reforma do Ginásio Velho

O Departamento de Manutenção e Obras informa que 
no período de 8 de novembro de 2010 a 30 de junho de 
2011, o Ginásio velho estará interditado para reforma nas 
seguintes áreas: 

- Remoção das telhas tipo canalete 90, instala-
das há mais de 30 anos. Devido à idade, o mate-
rial de construção das telhas perdeu suas carac-
terísticas originais e oferecem risco de quebrar.                                                                                                                              
- Construção da laje moldada “in loco”, proporcionando 

Manutenção e Obras
uma área útil de aproximadamente 1800m2 para 
criação de novos espaços. 
- Recuperação do piso da quadra. 
- Reforma da iluminação, garantindo
maior eficiência.

Climatização

Estamos instalando aparelhos de ar condicio-
nado para climatizar as salas de Karatê, Boxe e Gi-
nástica, no mezanino 02 do Fitness. 

Gestão Ambiental

A Diretoria Executiva do Paineiras decidiu contratar um profissional da área, para colocar em prática o Projeto 
Ambiental do Clube. A proposta será abrangente, tratando questões como: reuso de água, energia solar, coleta seletiva, 
reciclagem do lixo e catálogo do acervo arbóreo. O setor se reportará ao Departamento de Obras e Manutenção. 
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S amuel Tufano dedicou gran-
de parte de sua vida ao Clube 

Paineiras do Morumby, foram cinco 
mandatos como Conselheiro, dois 
na Comissão de Julgamento, um 
como Presidente do Conselho Fis-
cal e um como Tesoureiro. Nascido 
em 08/04/1921, nosso ilustre amigo 
e associado, faleceu no dia 14 de se-
tembro de 2010, aos 89 anos.

Casado com Leocádia Tufano, 
a família cresceu e foi contemplada 
com 4 filhos: Ida, Domingos Pau-
lo, Sergio e Valéria. “A lembrança e 
referência que meus filhos têm do 
Paineiras, certamente é meu pai. 
Quando eles eram menores, ficavam 
na piscina esperando o avô atraves-
sar de um lado para o outro, embaixo 
d’água”, comenta Ida Tufano.

Entrou como sócio no Paineiras 
na década de 60, quando o Clube 
ainda estava em período de constru-

ção, e um dos programas favoritos 
de Samuel Tufano com sua família, 
era visitar as obras do Clube aos do-
mingos: “Lembro da minha infância 
quando nas férias meu pai nos fazia 
vir ao Clube às 8h da manhã e vinha 
nos buscar às 18h, posso dizer que 
fomos criados dentro do Paineiras”, 
explica Sérgio Tufano, filho.

Formado em Contabilidade e 
Economia, Samuel sempre se apre-
sentou como Contador, profissão que 
exerceu até 3 meses antes de seu fale-
cimento, foi Presidente do Sindicato 
dos Contabilistas de São Paulo na 
década de 70, tendo sempre exercido 
atividades sindicais.

Samuel Tufano sempre foi um 
apaixonado, que se envolvia nos 
assuntos e não se furtava ao de-
bate, homem de fortes convicções, 
acabou por se envolver na política 
do Clube e elegeu-se conselheiro 

Samuel Tufano
Homenagem

por diversos mandatos, tendo par-
ticipação ativa no Conselho Deli-
berativo do Paineiras, sempre em 
comissões e debates no plenário. 
Participou da Diretoria Executiva 
como Diretor Tesoureiro, em um 
momento que o Clube enfrentava 
grandes dificuldades financeiras, 
mas que junto com a diretoria ca-
pitaneada pelo Dr. Clayton Branco, 
obtiveram sucesso e recuperaram as 
finanças do Clube.

Amante dos esportes, princi-
palmente do Tênis, Samuel Tufa-
no encontrou no Paineiras o local 
perfeito para desenvolver a prática 
dessa modalidade, construiu gran-
des amizades, presentes na vida da 
família Tufano até hoje. “Seu amor 
à família, companheirismo, amiza-
de, alegria e paixão, sempre foram 
suas características mais marcantes”, 
afirmam seus filhos.  
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O Clube Paineiras recebeu no sába-
do, 2 de outubro, a Orquestra Fi-

larmônica Bachiana do SESI-SP, sob 
a impecável regência do Maestro João 
Carlos Martins, que emocionou adul-
tos e crianças da família Paineirense.

Mais de mil pessoas lotaram o 
Salão Nobre, aplaudindo de pé as 
lindas composições regidas pelo ma-
estro. Um dos momentos mais to-
cantes do espetáculo foi a versão do 
“Hino Nacional Brasileiro”, com um 
arranjo totalmente inovador. 

ORQUESTRA 
Filarmônica Bachiana SESI-SP  
Maestro João Carlos Martins
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Zuleide e Paulo Costa com o Maestro.

Jacy Abs Musa Diretora Sociocultural com o Maestro.

Eliane Russo e Oswaldo Spiritus com o Maestro.

Eduardo e Silvani Rodovalho, 
e sua filha Clara com o Maestro.

Ana Emília Prado, Diretora Secretária 
presenteando o Maestro.
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C omo outubro foi o mês das 
crianças, o Departamento So-

ciocultural do Clube Paineiras pre-
parou um presente especial para toda  
a garotada, montado na Plataforma 
Infantil e no Saguão Social um espa-
ço para brincadeiras, teatros, ativida-
des manuais e muita diversão.  

8 e 9 de 
outubro

Dia Legal 
das 
Crianças 
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V amos inaugurar em breve o novo 
Centro Cultural do Paineiras, 

com o objetivo de atrair mais pessoas 
para usufruírem o local, oferecendo 
mais conforto e melhorando o aten-
dimento aos alunos do Departamen-
to Cultural.

Localizado em um ponto estra-
tégico do Clube, na antiga escolinha, 
próximo à Plataforma Infantil, o novo 
espaço receberá todos os dias centenas 
de usuários dos Cursos de Artes Plás-
ticas, Teclado, Atualização Cultural, 
Tapeçaria, Teatro, Coral, Orientação 
de Estudos, Tai Chi Chuan, Consci-
ência Corporal, Oficinas, Cursos de 
Decoração, História da Arte, SEAR-
TI (Setor de Educação Artística Infa-
til) e Brinquedoteca.

O projeto de reforma do espaço, 
desenvolvido pelo Departamento de 
manutenção do Clube, convida os 
usuários para desfrutarem de um local 
de sociabilidade, com cores modernas 
e as devidas adequações do local:

- A área acomoda mais pessoas, é 
mais ventilada e iluminada.

- A centralização das atividades faci-
litará o acesso dos pais com filhos.
 
- No mesmo local pode-se atender 
diferentes faixas etárias.

- Devido à excelente localização, 
fica fácil o acesso das mães que 
praticam atividades no Clube e 

Espaço Paineiras de 
Cultura e Lazer

deixam seus filhos entretidos com 
atividades lúdicas, monitoradas no 
SEARTI e na Brinquedoteca.

- Em dias de chuva, o acesso poderá 
ser feito através do corredor do 
piso 3S, coberto em sua total exten-
são, ficando apenas descoberto o 
trecho da entrada (essa obra será 
realizada em uma segunda etapa).

O aumento da área do SEARTI 
permitirá que mais crianças possam 
usufruir das atividades com mais co-
modidade e conforto. Permitirá tam-
bém, a participação dos pais, fortale-
cendo os laços afetivos familiares. 
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A exposição literária da Biblioteca 
tem como objetivo, homenagear 

a semana do livro, incentivar a leitura 
e prestigiar nossos associados que es-
creveram obras literárias, expondo-as 
em nosso mural. Essa exposição ficará 
disponível no período de outubro a no-
vembro de 2010, na biblioteca do Clube 
Paineiras do Morumby. 

Ação cultural: 
Exposição Literária
Semana Nacional do livro e da Biblioteca 
De 23 a 29 de outubro.
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O Departamento Sociocultural do Clube Paineiras, juntamente com a Brazil Gallery, apresentou no saguão social  
uma bela Exposição Coletiva com obras de artistas de renome internacional, das 9h às 22h. 

Saiba um pouco mais sobre os artistas:

Exposição coletiva de 
artes BRAZIL GALLERY
De 26 de outubro a 07 de novembro

Adélio Sarro

Adélio Sarro (Andradina, 7 de setembro - 1950). Filho de agricul-
tores de origem italiana e portuguesa, desde tenra idade demonstrou 
inclinação e gosto para o desenho. De início, um programador visual 
deu-lhe o emprego de letrista, enquanto nas horas vagas, frequentava 
aulas de uma professora do Grande ABC. O estilo próprio de suas 
pinturas é conhecido em quatro continentes, devido suas exposições 
realizadas nos últimos 15 anos em galerias tradicionais.

Aldemir Martins

Aldemir Martins (Ingazeiras CE 1922 - São Paulo SP 2006). Pin-
tor, gravador, desenhista e ilustrador. Produziu desenhos, xilogravuras, 
aquarelas e pinturas. Já atuou também como ilustrador na imprensa 
cearense. Desde o início da carreira sua produção é figurativa, e o 
artista emprega um repertório bem brasileiro, com aves, sobretudo os 
galos, cangaceiros, inspirados nas figuras de cerâmica popular, gatos, 
realizados com linhas sinuosas e ainda flores e frutas. Nas pinturas, 
emprega cores intensas e contrastantes. 



Paineiras

50 an
os

Paineiras 21nov/10

Antônio Poteiro

Antônio Batista de Sousa, mais conhecido como Antônio Poteiro, 
(Aldeia de Santa Cristina da Pousa, Braga, Portugal, 10 de outubro de 
1925 - Goiânia, Goiás, Brasil, 8 de junho de 2010) foi escultor, pin-
tor e ceramista, nascido em Portugal e radicado no Brasil. Era conside-
rado um dos mestres da pintura primitiva no Brasil.

Iniciou-se na vida artística como artesão, produzindo cerâmicas para 
o uso doméstico, máscaras e bonecos, de onde adveio o “Poteiro”, em seu 
nome artístico. Mudou-se para Goiânia, onde permaneceu até sua morte.

Cláudio Tozzi

Claudio José Tozzi (São Paulo SP 1944), pintor. É mestre em ar-
quitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo - FAU-USP. Em suas primeiras obras, o artista revela 
uma influência da arte pop, pelo uso de imagens retiradas dos meios de 
comunicação de massa, como na série de pinturas Bandido da Luz Ver-
melha (1967), na qual remete à linguagem das histórias em quadrinhos. 
O artista trabalha com temáticas políticas e urbanas, utilizando com 
frequência novas técnicas em seus trabalhos, como a serigrafia. 

Élon Brasil

Élon Brasil (Niterói, 1957). Filho de baianos - mãe negra, neta de 
índios, e pai (o artista Milton Brasil), neto de imigrantes italianos e por-
tugueses, Élon resgata em sua história e origem, a fonte de inspiração. 
Ao morar na Suíça por seis meses, obteve a oportunidade de expor o seu 
trabalho em diversas ocasiões, tornando-se conhecido internacional-
mente, principalmente com encomendas para colecionadores europeus. 

BRAZIL GALLERY
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Franco Belli

Mares esverdeados, montanhas azuis, ondas, neve derretida e 
um paraíso onde recordamos antigas civilizações, são composições 
que Franco Belli faz, misturando cores e ideias. 
Franco joga com a imaginação, mostrando o voo dos pássaros, que 
limpam o oceano ou beija-flores pequenos, “pedaços de arco-íris”. 
Em uma metamorfose de cores e uma eterna busca de um sincre-
tismo de nossa identidade ancestral, Franco Belli mescla seus so-
nhos, com a força que a terra e mar produzem na vida do homem. 
 

Ivald Granato

Ivald Granato Filho (Campos RJ 1949). Pintor, gravador, desenhista 
e artista multimídia. Por duas vezes, em 1979 e em 1982, obtém o prê-
mio de melhor desenhista do ano pela Associação Paulista dos Críticos 
de Arte - APCA. No início da década de 1980, participou de eventos 
com a Banda Performática, do artista José Roberto Aguilar (1941), que 
associa pintura, música, teatro e circo. Realiza a exposição Ivald Grana-
to: Desenhos 1964-2000, no Museu Nacional de Belas Artes - MNBA, 
no Rio de Janeiro, em 2002, e no Museu Brasileiro da Escultura - 
MuBE, em São Paulo, em 2003. Em sua produção são frequentes as 
referências autobiográficas. 

Mário Gruber

Mário Gruber Correia (Santos SP 1927). Pintor, gravador, escul-
tor, muralista. Autodidata, começou a pintar em 1943. Após receber 
uma bolsa de estudos em 1949, vai morar em Paris, e passa a estudar 
na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts [Escola Nacional Su-
perior de Belas Artes] com o gravador Édouard Goerg (1893 - 1969) 
e trabalha com Candido Portinari (1903 - 1962). Retorna ao Brasil 
em 1951 e funda o Clube de Gravura (posteriormente Clube de Arte) 
em sua cidade natal, onde volta a residir. Montou um ateliê de gravura 
em São Paulo em 1970. De 1974 a 1978, morou em Paris, depois, ao 
retornar ao Brasil, morou em Olinda, Pernambuco. Em 1979, mon-
tou um ateliê em Nova York. De volta a São Paulo, realizou obras de 
grande porte em espaços públicos como a estação Sé do Metrô e o 
Memorial da América Latina. Na década de 2000, continuou a traba-
lhar intensamente, com uma produção anual de 100 a 120 obras.

BRAZIL GALLERY
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Rubens Gerchman

Rubens Gerchman (Rio de Janeiro RJ 1942 - São Paulo SP 2008). 
Pintor, desenhista, gravador, escultor. Em 1957, frequentou o Liceu de 
Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, onde estudou desenho. Fez um curso 
de xilogravura com Adir Botelho (1932) e frequentou a Escola Nacional 
de Belas Artes - Enba, entre 1960 e 1961. Em 1967, foi contemplado 
com o prêmio de viagem ao exterior no 16º Salão Nacional de Arte 
Moderna - SNAM e viajou para os Estados Unidos. Residiu em Nova 
York entre 1968 e 1972. Lançou, em 1989, o livro Gerchman, com tex-
tos do crítico de arte Wilson Coutinho. Publicou o álbum de litografias 
Dupla Identidade, com texto do poeta Armando Freitas Filho (1940), 
em 1993. Como docente, ministrou cursos no Brasil e no exterior. Em 
2000, lançou um álbum com 32 litografias, primeiro volume da coleção 
Cahier d´Artiste, da Lithos Edições de Arte. 

Sérgio Telles

Sergio Barcellos Telles (Rio de Janeiro,1936). Desenhista, pintor 
e ilustrador. Em meados de 1954 estudou na Colméia, no Rio de 
Janeiro. Realizou sua primeira exposição individual em 1955, no 
Rio de Janeiro. Em 1957, viajou pela Europa e visitou os principais 
museus da Itália, França, Holanda e Portugal. O artista possui obras 
nos seguintes acervos: Mam, Buenos Aires, Mam/Rj, Masp, Mnba/
Rj, Pinacoteca/Sp, Museu Assis Chateaubriand/Rs, Funda-
ção Goulbekian/França E Portugal, Mnba De Paris, Mba 
De Lyon, Mba De Paris, Mba De Rouan, Mba De Bourdeaux, 
Museu Do Petit Palais, Genebra e outros. 

Wakabayashi

Kazuo Wakabayashi (Kobe, Japão 1931). Pintor. Em 1944, 
estudou na Escola Técnica de Hikone, em Shiga, Japão. Entre 1947 
e 1950, frequentou a Escola de Belas Artes e a Academia Niki, em 
Tóquio, e as aulas de desenho e pintura de Kanosuke Tamura. Parti-
cipou de diversas edições da Bienal Internacional de São Paulo, entre 
1963 e 1967, quando foi premiado. Em 1992, publica-se o livro 
Wakabayashi, com apresentação do crítico Jayme Mauricio e no ano 
seguinte, o Paço das Artes, em São Paulo, apresentou uma retrospec-
tiva de sua obra. 

BRAZIL GALLERY
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O tradicional Festival de Dança do Paineiras será realizado no período de 20 
de novembro a 5 de dezembro, contando com a participação de alunos dos 

diversos cursos de dança oferecidos pelo Clube.
O tema do Sapateado será “Um Sonho de Natal”. Os espetáculos serão nos dias 

20 de novembro, sessões às 15h e 16:30 e 21 de novembro, às 17h e 18:30. 
Na Dança de Salão, Flamenco e Jazz Adulto, o tema apresentado será “En-

quanto a música tocar”. O show será realizado nos dias 23 e 24 de novembro, 
sessões às 20h e às 21:30.

O tema do Ballet Clássico será “A Bela Adormecida” e será apresentado com 
2 elencos: Elenco A, nos dias 27 e 28 de novembro, com sessões às 18h e 19:30. 
Elenco B, nos dias 4 e 5 de dezembro, com sessões às 18h e 19:30.

Para Dança Contemporânea, Dança do Ventre e Jazz Juvenil, o tema será “Noi-
te Adentro”, e os espetáculos serão realizados nos dias 30 de novembro e 1º de 
dezembro, sessões às 20h e 21:30.

Festival de 
Dança do 
Paineiras

Venha soltar sua voz e mostrar ao público o 
grande astro que existe dentro de você.

São mais de 2.900 sucessos disponíveis, além de 
cartuchos atualizados com os maiores sucessos de 
todos os tempos e os mais novos lançamentos. 

A Noite do Videokê ocorre toda quinta-feira, às 20h, 
no Piano Bar.

Venha e traga sua família!

Noite do 
Videokê
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A noite do dia 31 de dezembro é, sem dúvida, uma das mais es-
peradas. E nem poderia ser diferente. A chegada de um novo 

ano é um grande motivo para renovar esperanças e mentalizar a 
positividade que nos guiará pelos próximos meses, além, é claro, de 
ser um momento de confraternização e de muita alegria ao lado 
dos amigos e da família.

Festa, amizade, alegria, comemoração, união e paz. O Re-
veillon do Paineiras é tudo isso, e mais um pouco! Aqui tudo é 
pensado com antecedência, para que todos os associados e con-
vidados possam dar as boas vindas ao novo ano, com momentos 
de pura alegria e diversão.

E para brindar o novo ano que irá chegar, o Clube está 
preparando uma inesquecível festa de Reveillon, com o nosso 
já tradicional Show de Fogos. Quando 2011 chegar, a platafor-
ma da piscina se transformará em um verdadeiro espetáculo de 
luzes e cores. 

Você não pode perder o melhor Reveillon de São Paulo!

Reveillon
2011
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O Bazar de Natal organizado pelo Departamento Cultural do Painei-
ras, será realizado nos dias 4 e 5 de dezembro, e poderão ser comer-

cializados produtos de artesanato em geral, cama, mesa e banho, pape-
laria, jóias e bijouterias, roupas, quadros e perfumaria, entre outros. 

Bazar de Natal 

ATENÇÃO AO PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA 
PARTICIPAR DO BAZAR

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

No dia 06 de novembro, sábado, entre 13h e 17h, serão distribuídas senhas no estande de 
vendas de convites, para agendamento das inscrições, no período de 08 a 11 de novembro.

Cada associado poderá retirar uma senha por título, escolhendo o melhor dia e horário 
para seu atendimento. Essa senha será o protocolo que garantirá o atendimento e deverá 
ser entregue no ato da inscrição.  Serão distribuídas senhas conforme número disponível 
de mesas no bazar. A retirada da senha garante uma mesa no bazar, mas não garante a 
localização entre salão nobre, saguão e área de alimentação. 

Serão agendadas no máximo 40 inscrições por dia, com previsão de 10 minutos para 
realização de cada inscrição. 

Caso o associado não compareça no dia e horário agendado, poderá realizar sua inscrição 
nos dias 12 e 13 de novembro (sexta e sábado). 

A partir do dia 16 de novembro, as senhas retiradas e não apresentadas serão canceladas 
e as vagas liberadas para outros interessados. 

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

A solicitação de instalação de tomadas elétricas deve ser feita no ato da inscrição, e as 
taxas de instalação e de inscrição devem ser recolhidas na mesma ocasião.

Caso o número de expositores interessados seja maior que o número de vagas, será 
aberta lista de espera. 
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Dia 6/11, Sábado, às 16h “Era uma vez na Floresta”, In-
fantil, Clube Esportivo Helvétia  , Av. Indianópolis, 3.145. 
Telefone: 2275-6738. 
 
Dia 06/11, Sábado, às 21h “As Prodigiosas Histórias de 
Baltazar”, Adulto, Associação Brasileira “A Hebraica” de 
São Paulo, Rua. Hungria, 1000.
Telefone: 3818-8841  
 
Dia 7/11, Domingo, às 11h, “Senhora Dona dos Contos”, 
Infantil, Club Athletico Paulistano, Rua. Honduras, 1400. 
Telefone: 3065-2056 
 
Dia 7/11, Domingo, às 19h, “A Casa de Orates”, Adulto, 
Esporte Clube Sírio, Av. Indianópolis, 1192.
Telefone: 2189-8500

Dia 10/11, Quarta- Feira às 21h, “Estrobolofe”, Adulto, 
Club Athletico Paulistano, Rua: Honduras, 1400. 
Telefone: 3065-2056

Maratona Cultural ACESC 2010  
Festival de Teatro

N os meses de outubro e novembro, os clubes participantes do Festival de Teatro da ACESC apresentarão em suas 
sedes, suas produções teatrais para o júri do concurso. Após assistirem todas as apresentações, os jurados se reu-

nirão para avaliar e indicar os classificados, seguindo com a premiação.
O Clube Paineiras participará com as peças “O Santo e a Porca”, encenada pelo núcleo adulto, dia 05 de novembro, 

sexta feira, às 21h e “O despertar da Primavera”, encenada pelo núcleo juvenil de teatro, com a apresentação nos dias 
13 de novembro, sábado, às 16h e 19h e 14 de novembro, domingo, às 19h, no Cineteatro. 

Segue abaixo a programação das peças que serão encenadas no mês de novembro.

PROGRAMAÇÃO DE TEATRO NO FESTIVAL DA ACESC 
Entrada franca aos associados dos clubes filiados à ACESC

Dia 11/11, Quinta-feira, ás 21h, “A menina que 
Vendia Fósforo”, Adulto, Club Athletico Paulistano, 
Rua: Honduras, 1400. 
Telefone: 3065-2056

Dia 14/11, Domingo, às 20h, “Sonho de Uma Noite 
de Velório”, Adulto, Clube Esportivo Helvetia, Av. 
Indianópolis, 3145.
Telefone: 2275-6738

Dia 20/11, sábado, às 21h, “Assunto de Família”, 
Adulto, Associação Brasileira “A Hebraica” de São 
Paulo, Rua: Hungria, 1000.
Telefone: 3818-8800 

Dia 21/11, Domingo, às 19h, “A Gaivota”, Adulto, 
Clube Esportivo Helvétia, Av. Indianópolis, 3.145. 
Telefone: 2275-6738 

“O Despertar da Primavera”, 
Adulto, CineTeatro, Clube 
Paineiras do Morumby, Av. 
Dr. Alberto Penteado, 605, 
Telefone: 3779-2000

“O Santo e a Porca” Adulto.
Cineteatro, Clube Paineiras 
do Morumby, Rua. Dr.Alberto 
Penteado, 605. 
Telefone: 3779-2000

Apresentação para o Júri:
Dia 13/11, Sábado, às 19h.
Demais apresentações:
13/11, Sábado, às 16h e 
14/11, Domingo, às 19h.

Apresentação para o Júri:
Dia 5/11, Sexta-feira, às 21h. 
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Acompanhe a programação 
dos Cursos Culturais:
Devido aos feriados de Finados, Proclamação da República e Consciência Negra, nos dias 01, 
02, 15 e 20 de novembro, não haverá aulas nos cursos do Departamento Cultural.

Término das Aulas do 2º Semestre:

Os cursos do Departamento Cultural encerrarão suas atividades dia 27/11, exceto os cursos de:

Tapeçaria e Coral – encerramento no dia 08/12;

Teatro Adulto – encerramento no dia 09/12; 

Consciência Corporal profª Eugenia – encerramento no dia 10/12;

Tai Chi Chuan e Yoga – encerramento no dia 11/12;

Reeducação do Movimento Postural – encerramento no dia 15/12.

Cursos de Novembro:

A ARTE DE RECEBER
Curso: Natal – como preparar-se para a data mais esperada do ano 

Dia 27 de novembro:

Curso gratuito.
Horário: das 9h às 12h.
Local: Espaço Cultural.
Inscrições na Central de Atendimento - CAT. Vagas limitadas.

1.
2.
3.
4.
5.

Significado de Receber;
A importância do check list;
O que é criatividade;
Como preparar a casa;
Como montar a mesa;

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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Dias e Horários:  
Quartas e quintas feiras, das 21h às 22h, no mês de Janeiro 
de 2011.
O valor do Curso será de R$ 120,00 por casal, pagos diretamente 
ao Professor na 1ª aula. Somente serão aceitas inscrições 
de casais.
Mínimo de alunos: 5 casais.
Máximo de alunos: 20 casais. 

Faixa etária:
Nascidos em 1995 ou anos anteriores. 
Inscrições na CAT.

Cursos Culturais de Férias
Já estão abertas as inscrições 

Conteúdo:  
O Curso vai dar aos participantes uma iniciação às  Danças de 
Salão, com noções de condução, movimentação, postura e 
passos básicos, abrangendo os principais ritmos: Bolero, Samba, 
Fox-Trot, Rock&roll, Forró e Ritmos Latinos. Para os alunos que 
já participam dos cursos regulares, serão dadas orientações de 
variações e passos mais elaborados destes mesmos ritmos.

DANÇAS DE SALÃO

POP DANCE

Conteúdo:  
O curso tem como objetivo aulas dinâmicas, englobando várias 
improvisações, expressões corporais e conhecimentos gerais do 
seu corpo, além da finalidade de se aprender a dançar sem téc-
nica apurada. Serão ministrados passos variados e coreografias, 
ou seja, de tudo um pouco.
As aulas são totalmente divertidas, e o aluno pode se expressar 
de várias maneiras com o corpo.
 
Dias e Horários:  
18,20 26 e 27 de janeiro de 2011. 
10h às 11:15. 

Valor: 
R$65,00 por aluno.
Mínimo de alunos: 6.
Máximo de alunos: 10.

Faixa etária: 
Nascidos entre 1998 e 2001.
Inscrições na CAT.
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RITOS TIBETANOS
Conteúdo:
Seus movimentos estimulam os Chakras e todo o siste-
ma glandular, com contração e alongamento. A prática é 
simples, mas eficaz. Não se necessita muito tempo e em 
poucos dias, já se notam benefícios físicos e energéticos.

Dias e Horários: 
13 e 15 de Dezembro. 
8h às 9h / 9h às 10h / 10h às 11h.

Valor: 
R$ 50,00 por aluno.
Mínimo de alunos: 2.
Máximo de alunos: 30.

Faixa etária: 
Nascidos em 1998 ou anos anteriores.
Inscrições na CAT.

POSTURA SHIRSHASANA
“Pouso sobre a cabeça”  

Conteúdo:
A invertida sobre a cabeça, aumenta o fluxo sanguíneo 
na região do rosto, do pescoço e do cérebro. 
 
Benefícios:  
Ajuda a pele a se manter brilhante e com aparência 
saudável.  

Dias e Horários:  
10, 12, 17,19, e 26 de Janeiro.
8h às 9h / 9h às 10h / 10h às 11h.

Valor:  
R$ 110,00 por aluno.
Mínimo de alunos: 2.
Máximo de alunos: 15.

Faixa etária:  
Nascidos em 1998 ou anos anteriores.
Inscrições na CAT.

Cursos Culturais de Férias
Já estão abertas as inscrições 
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DANÇA COM VÉUS E DESLOCAMENTOS
Conteúdo: 
Como dançar com véus; como escolher a música; tipos de véus; a 
importância dos deslocamentos para o enriquecimento da dança; 
soluções para entrada e saída de cena.
 
Dia e Horário:  
13 de janeiro.
18:30 às 21h. 

Valor:  
R$ 80,00 por aluno. 
Mínimo de alunos: 10.

Faixa etária: Associados nascidos em 1998 ou anos anteriores.
Obs.: Mínimo 3 meses de curso de Dança do Ventre.
Inscrições na CAT.

Dezembro

Dias e Horários:  
14, 16, 21 e 23 de dezembro.
19h às 20h e das 20h às 21h00.

Valor: 
R$ 70,00. 
Mínimo de alunos: 5. 
Máximo de alunos: 30. 

 Janeiro

Dias e Horários:  
11, 13, 18, 20 e 27 de janeiro.
19h às 20h e das 20h às 21h.

Valor: 
R$ 110,00. 
Mínimo de alunos: 5. 
Máximo de alunos: 30. 

YOGA AVANÇADO 

Conteúdo:
Técnicas avançadas: invertidas, mudras, meditações, 
saudações: (terra, sol, lua...).

Faixa etária:  
Associados nascidos em 1998 ou anos anteriores. 
Inscrições na CAT. 

Cursos Culturais de Férias
Já estão abertas as inscrições 
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Matrículas e rematrículas para 1º Semestre/2011

Cursos do Setor Cultural
CRONOGRAMA DE TESTES DE HABILIDADES PARA NOVOS ALUNOS

Curso Data
Ballet

Clássico

Jazz

Tai Chi Chuan

Dança Contemporânea
Dança de Salão

Guitarra

Dança do Ventre

Patinação Artística

2º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
6º Ano

10/11 às 19h
11/11 às 15h
11/11 às 16h
11/11 às 17h
11/11 às 18h
11/11 às 19h

-
-
-
-
-
-

Adulto
Nível II

Nível III

10/11 às 8h e 17h
10/11 às 15h
10/11 às 18h

-
-
-

Nível II

Nível Ill

11/11 às 10h e 15:30
13/11 às 10:50
11/11 às 08:30 e 16:30
13/11 às 9h

-
-
-
-

Avançado - 10/11 às 19:30

Nível II - 11/11 às 21:40

Nível II - 10/11 às 16h

Teclado Nível IV - 09/11 às 14h

Violão Nível II - 09/11 às 15h

Nível II
Nível III

-
-

11/11 às 19h
11/11 às 20h

Dança Flamenca Nível II
Nível III

-
-

Sapateado
Nível II

Nível III
Nível IV

-
-
-

-
-

11/11 às 9h e 18h
11/11 às 10h e 17h

10/11 às 8h e 15h
10/11 às 16h
10/11 às 17h

Nível II
Nível II

09/11 às 18:30
12/11 às 17:30
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Cursos do Setor Cultural
CRONOGRAMA DE TESTES DE HABILIDADES PARA NOVOS ALUNOS

Curso Data
Ballet

Clássico

Jazz

Tai Chi Chuan

Dança Contemporânea
Dança de Salão

Guitarra

Dança do Ventre

Patinação Artística

2º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
6º Ano

10/11 às 19h
11/11 às 15h
11/11 às 16h
11/11 às 17h
11/11 às 18h
11/11 às 19h

-
-
-
-
-
-

Adulto
Nível II

Nível III

10/11 às 8h e 17h
10/11 às 15h
10/11 às 18h

-
-
-

Nível II

Nível Ill

11/11 às 10h e 15:30
13/11 às 10:50
11/11 às 08:30 e 16:30
13/11 às 9h

-
-
-
-

Avançado - 10/11 às 19:30

Nível II - 11/11 às 21:40

Nível II - 10/11 às 16h

Teclado Nível IV - 09/11 às 14h

Violão Nível II - 09/11 às 15h

Nível II
Nível III

-
-

11/11 às 19h
11/11 às 20h

Dança Flamenca Nível II
Nível III

-
-

Sapateado
Nível II

Nível III
Nível IV

-
-
-

-
-

11/11 às 9h e 18h
11/11 às 10h e 17h

10/11 às 8h e 15h
10/11 às 16h
10/11 às 17h

Nível II
Nível II

09/11 às 18:30
12/11 às 17:30

Curso Data
Rematrícula dos alunos do Setor Cultural em sala de aula 
com o professor.* 03 a 19/11

10 e 11/12

13 a 17/12Matrícula para alunos novos para todos os cursos do 
CULTURAL – na Central de Atendimento.*

*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.

WWW.CLUBEPAINEIRAS.COM.BR

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 de 2011.

Alunos que frequentaram regularmente o curso em 2010, 
deverão procurar a Central de Atendimento se desejarem
trocar de  horário.
Considerando o critério de ordem de chegada, os associa-
dos se inscrevem em vagas disponiveis, ou se inscrevem 
em lista de espera de turmas sem vagas disponíveis no 
momento.
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ONDE ESTÁ O 
NOVO CIELO?

A Natação é um dos esportes mais 
competitivos e populares de 

todo o mundo.
No Paineiras, praticada e incen-

tivada desde a década de 80, a na-
tação se tornou um dos pilares es-
portivos do Clube, motivo de muito 
orgulho por suas grandes conquistas 
nos últimos anos.

Mesmo já trazendo um histórico 
irretocável, nunca antes tivemos um 
momento tão positivo como o atual.

Com uma equipe de mais de 130 
atletas divididos em 10 categorias, 
participando de todas as competições 
oficiais de Federação e Confedera-
ção, o Paineiras passou a ser conhe-
cido como um verdadeiro celeiro de 
grandes ícones, os futuros Cielos das 
próximas olimpíadas... quer apostar?
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J úlia Gerotto, 17 anos, está se tor-
nando uma das melhores nada-

doras da história do Clube Paineiras. 
Campeã e Recordista Sulamericana 
por diversas vezes, é também Campeã 
Nacional e Paulista em várias provas, 
sendo a segunda melhor nadadora na 
categoria adulta do Brasil nas provas 
400 Medley e 200 Borboleta.  

Com tantos resultados positivos, 
Júlia embarcou no mês de agosto para 
Cingapura, com o objetivo de defen-
der 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 mundo 
todo, nas mesmas modalidades olím-
picas dos jogos de verão. 

Nossa nadadora conquistou o 5º 
lugar nos 200m Borboleta, 11º nos 
400m Livre, 9º nos 200m Medley e 
200 Costas. 

oliMPÍadas 
da JuVeNtude 
eM CiNGaPura  
Júlia Gerotto 

Confira nosso bate-papo:

Paineiras – Há quantos anos você 
está praticando natação no Painei-
ras?
 
Júlia – Treino no Clube há sete anos. 
Entrei em 2003 e estou sempre em 
busca de melhores resultados.

Paineiras – Qual estilo da natação 
você prefere?
 
Júlia – Prefiro o estilo Medley, que é 
uma forma de competição que en-
globa os quatro estilos da natação. 
Gosto também do nado Borboleta, 
no qual consegui ótimos resultados.

Paineiras – Como surgiu a natação 
em sua vida?
 
Júlia – Desde pequena sou fã de 
esportes, já passei pelo futebol, 
capoeira, até jazz, porém, escolhi a 
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natação e me dedico muito para ser 
uma grande nadadora.

Paineiras – Existe algum ícone da 
natação no qual você se espelha?

Júlia – Sou uma admiradora da Joa-
na Maranhão, procuro me espelhar 
nas conquistas e na garra que ela 
demonstra.

Paineiras – Quais são seus princi-
pais títulos conquistados?
 
Júlia – O principal com certeza foi 
representar o Brasil nas Olimpía-
das da Juventude em Cingapura 
(2010). Conquistei o 5º lugar nos 
200m Borboleta e posso dizer que 

foi uma experiência incrível em 
minha carreira. Conquistei o 1º 
lugar na Copa Latina em 2010 na 
Argentina e um 5º lugar em San 
Marino 2008, no mesmo torneio.  
Consegui ótimos resultados no Su-
lamericano Juvenil e em diversos 
Brasileiros Absolutos.

Paineiras – Como são os seus trei-
namentos no Paineiras?
 
Júlia – Treino nove vezes por sema-
na. Três vezes em dois períodos e 
o restante em um. Aos domingos 
tenho uma folguinha, porém, quan-
do temos campeonato, o domingo 
também serve de treinamento. 
Fora isso, musculação e condiciona-

mento físico todos os dias.

Paineiras – Conte como foi sua ex-
periência na China, nas Olimpíadas 
da Juventude.
 
Júlia – Antes do torneio, passei uma 
semana em Dubai para me adaptar 
ao fuso horário e ao clima. Após 
essa semana, chegando à cidade de 
Cingapura ficamos na Vila Olímpica, 
uma universidade adaptada para 
os atletas brasileiros e de diversos 
países se acomodarem e treinarem. 
Realizei alguns treinos nas piscinas 
dessa universidade e conheci atle-
tas do mundo todo. 

R ealizado no Complexo Julio 
Delamare, no Rio de Janei-

ro, o Festival Sudeste Petiz Ve-
rão (11 e 12 anos) é considerado 
no meio da natação uma compe-
tição de altíssimo nível e neste 
ano de 2010, contou com a pre-
sença de 36 clubes, totalizando 

Festival Sudeste Petiz de Natação
538 atletas. Todos os nadadores do 
Paineiras pontuaram para o Clube.

Com 17 nadadores na competição, 
o Paineiras foi representado no pódio 
com: Fernanda Pini, campeã nos 400 
Livre; Rebeca Soares, vice-campeã nos 
200 Medley, 100 Peito e 100 livre; Ana 
Clara, vice-campeã nos 100 Borbole-

ta, 4ª nos 100 Livre e Mauricio Nasri, 
vice-campeão nos 100 Costas, 4º lugar 
nos 200 Medley e 5º lugar nos 400 Li-
vre. Os 6 primeiros nadadores ganha-
vam medalha na competição. 
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C inco atletas Paineirenses repre-
sentaram a seleção paulista de 

natação no disputadíssimo Troféu 
Chico Piscina, torneio onde todos 
os estados do Brasil mandam suas 
seleções com os melhores nadadores 
da categoria infantojuvenil (13 a 16 
anos) em 4 dias de campeonato.

O Chico Piscina se caracteriza 
como o mais forte evento da nata-
ção desta categoria na América do 
Sul, contando com a presença de 

inúmeras seleções de outros países. 
Com transmissão ao vivo pelo canal 
Sportv, este ano tivemos a presença 
no torneio da África do Sul, Argen-
tina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e 
também alguns nadadores que trei-
nam nos Estados Unidos. 

Além dos cinco representantes do 
Clube, a Seleção Paulista que conquis-
tou o título pela 10ª vez consecutiva, 
contou com a presença de dois treina-
dores Paineirenses, Rogério Nocentini 

Troféu Chico Piscina de Natação
(Mixirica) e Wlad Veiga, convocados 
devido ao desempenho do Paineiras 
nos campeonatos nacionais.

Nossos atletas tiveram um exce-
lente resultado, conquistando inú-
meras medalhas e sendo destacados 
pelos organizadores do torneio devi-
do ao excepcional nível técnico que 
apresentaram na competição. 

Confira abaixo os resultados:

BIANCA AVELLA
Medalha de Bronze nos 200 LIVRE Infantil
Medalha de Prata no revezamento 4X100 LIVRE Infantil

BRUNA PRIMATTI
Medalha de Ouro nos 100 COSTAS Infantil
Medalha de Prata nos 400 LIVRE Infantil
Medalha de Prata nos 4X100 MEDLEY Infantil

LUIZA RADAIC 
Medalha de Bronze no Revezamento 4X100 LIVRE Juvenil
Medalha de Ouro no Revezamento 4x100 Medley Juvenil

NICOLE LADEIRA
Medalha de Ouro nos 200 MEDLEY
Medalha de Bronze no Revezamento 4X100 LIVRE Juvenil
Medalha de Ouro no Revezamento 4x100 Medley Juvenil 

GIOVANNA DIAMANTE
Medalha de Prata no Revezamento 4X100 MEDLEY Infantil
Medalha de Prata no Revezamento 4X100 LIVRE Infantil 

Bianca Avella, Bruna Primatti, Luiza Radaic, Nicole Ladeira e Giovanna Diamante 
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“Trago muitos pontos positivos 
da natação em diversas áreas 
de minha vida, principalmente 
nos momentos de decisão. Um 
nadador treina exaustivamente 
um ano inteiro e tem apenas 
poucos segundos para mostrar 
sua performance, criando 
mentalmente uma pressão muito 
grande para adquirir um bom 
resultado. O aprendizado em 
lidar com essa pressão, facilitou 
muito minha carreira profissional, 
e hoje não vejo as dificuldades 
diárias com tanto receio”, completa. 

R enato Cordani nadou pelo Clu-
be Paineiras no período de 1977 

a 1998, após uma reformulação da 
equipe do então técnico Edmundo 
Foschini. Sua maior especialidade foi 
o Nado Peito, estilo que lhe rendeu 
diversas conquistas.

Na maior parte deste período, o 
treinador de natação do Clube foi o 
argentino Pancho, que contando com 
a presença do Renato, montou uma 
forte equipe que formou vários cam-
peões brasileiros, chegando a ficar em 
oitavo lugar geral no Troféu Brasil.

Com esforço e dedicação, Renato 
conseguiu conciliar a natação com a 
faculdade, devido à favorável locali-
zação geográfica de ambos.   

Multi-campeão, Renato possui em 
seu currículo 29 títulos paulistas indi-
viduais, um campeonato brasileiro, um 
bronze no Troféu José Finkel e dois 
bronzes no Troféu Brasil. Mas a maior 
conquista, foi a amizade da galera: 
“Conheci muitas pessoas neste perío-
do em que nadei pelo Paineiras e posso 

Baú da Natação
afirmar que graças à natação, conheci 
meus melhores amigos, com quem te-
nho contato até hoje”, explica.  

Renato nadou até 1998, mas pa-
rou de competir em nível nacional em 
1994, quando começou a trabalhar 
como geofísico, acumulando muitas 
histórias e memoráveis lembranças: 

Galera, fique antenada!
Vem aí a Festa do Atleta 2010.
Dia 10 de dezembro, no Salão 
Nobre.

Não perca.

Festa do Atleta 
2010
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As meninas do Paineiras confirmaram o favoritismo e levaram o troféu de campeãs

Campeonato Brasileiro Juvenil 
de Nado Sincronizado

1   Paineiras - Ecorodovias   

2   Flamengo   

3   Fluminense       

4   Tijuca Tênis Clube   

5   V.O.R.M  

O Clube Paineiras do Morumby 
sagrou-se campeão do nível A 

no Campeonato Brasileiro Juvenil, 
torneio que envolve as principais 
entidades da modalidade: Clube Pai-
neiras do Morumby, Clube de Rega-
tas Flamengo, Clube Atlético Juven-
tus, Tijuca, MESC, Círculo Militar 
e Fluminense. Esta categoria em 
especial é a mais disputada, devido 
ao excelente nível das atletas, já em 
nível de Seleção Brasileira.

Mesmo debaixo de chuva, as atle-
tas Paineirenses não desanimaram 
e levantaram a arquibancada com 
apresentações impecáveis. Nas apre-
sentações solo, a Paineirense Jaadi 
Nogueira Fonseca foi vice-campeã 

com 74,962 pontos e junto à Adriana 
Bittiati, conquistaram a medalha de 
ouro nos duetos com 75,795 pontos. 
Nossas meninas também foram me-
dalha de ouro na categoria por equi-
pes, com 73,704  pontos, totalizando 
3 pódios para o Clube Paineiras.

O Paineiras participou com as 
atletas: Adriana Bittiati, Jaadi Fon-
seca, Joana Moraes, Juliana Marques, 
Luisa Gomes, Mariana Giorgi, Pau-
la Miranda, Raphaela Costa, Rebeca 
Nogueira, Sabrine Lowe, Sofia Cos-
ta, Tayna Costa e Victoria Mussa. 

482

326

245

240 

237

Confira os 5 primeiros clubes 
colocados:
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O play-off, disputado entre as qua-
tro equipes melhores colocadas 

durante todo o campeonato, aconte-
ceu nos dias 16 e 17/10 no Paineiras. 
Na luta pelo ouro, Paineiras e SESI 
fizeram um jogo muito tenso e emo-
cionante, disputado até o último se-
gundo da partida, e que acabou com 
vitória do adversário por 8x7. 

Apesar da merecida vitória de 
nosso adversário na partida final do 
play-off, este resultado não refletiu a 
realidade do campeonato e a espeta-
cular e consistente campanha reali-
zada por nossa equipe durante todo 
o ano, na qual vencemos o primeiro 
e segundo turno da competição, sem 
perder uma única partida. Destaque 
para nosso goleiro Luca Slerca, pelo 
troféu de defesa menos vazada, Fi-
lipe Rogê pelos troféus de artilheiro 
e destaque da competição e Lucas 
Schiavetti pela vice-artilharia. 

Parabéns aos nossos atletas pela 
excelente campanha e vamos à luta 
na disputa pelo ouro no Campeona-
to Brasileiro! 

Atletas: Luca Slerca; Victor Chafick; Victor Bianco; Pedro Allievi; Gabriel Faria; Victor Pesoa; Adrian 
Grecco; Gabriel Pocci; Guilherme Marrani; Caio Ribas; Eric Nascimento; Filipe Rogê; Lucas Schiavetti 
e João Bahia. 
Comissão técnica: Frank Diaz e Emerson Martins.

Paineiras é prata no 
Campeonato Paulista 
Juvenil de Pólo 
Aquático
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A equipe feminina conquistou a 
3ª colocação no Campeonato 

Brasileiro Sub-21 feminino, realiza-
do entre os dias 18 e 26 de setem-
bro, no Rio de Janeiro. Em uma dis-
puta emocionante, nossas meninas 
venceram a equipe do Botafogo na 
prorrogação por 11x9 (8x8 no tem-
po normal e 3x1 na prorrogação). 
Destaque para nossa capitã Flávia 
Vigna, artilheira do campeonato 
com 11 gols.

Paineiras é bronze no Campeonato Brasileiro Sub-21 
feminino de Pólo Aquático e Flávia Vigna artilheira da 
competição

Na mesma categoria, no masculi-
no, o Paineiras lutou muito na disputa 
pelo bronze, mas acabou perdendo a 
partida para equipe do Botafogo por 
14x12, ficando com a 4ª colocação 
do campeonato. O jogo foi extrema-
mente disputado e, após empatar no 
tempo normal (10x10) e também na 
prorrogação (1x1), nossos atletas aca-
baram perdendo nos pênaltis (3x1). 
Destaque para Eric Wenzel, que fez 
7 gols nesta partida e terminou como 
vice-artilheiro com 21 gols. 

Equipe feminina sub-21: 
Flávia Vigna, Mirella Coutinho, Ana 
Carolina, Sara Larissa, Thaina Braz, 
Viviane Bahia, Victoria Murato-
re, Georgia Cardenuto, Giovanna 
Monteiro, Mariana Rogê, Carolina 
Carillo e Luiza Pesoa.

Equipe masculina sub-21:
Marcelo Manfrini, Fabio Arnoldi, 
Ramiro Garcia, Gabriel Salgado, 
Eric Wenzel, Carlos Piovezanni, 
Cauê Macedo, Rafael Faria, Mau-
ricio Lima, Guilherme Mussa, Lu-
cas Schiavetti, Victor Pesoa e Fili-
pe Rogê.

Equipe técnica: Eduardo Abla, 
Frank Diaz e Emerson Martins.

Parabéns aos nossos atletas!
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N o dia 6 de outubro, em nossa casa, a equipe do 
Paineiras conquistou a medalha de bronze no dis-

putadíssimo Campeonato Júnior Masculino de Pólo 
Aquático. Com muita garra e competência, os Painei-
renses venceram com folga o time de Jundiaí por 12x5. 
Destaque para nosso capitão Gabriel Salgado, que con-
quistou a vice-artilharia da competição com 41 gols. O 
Pinheiros ficou com o ouro, ganhando do Sesi por 9x8. 

Os aquapolistas Paineirenses foram: Marcelo Man-
frini, Gabriel Salgado, Mauricio Lima, Rafael Faria, 
Israel Santana, Guilherme Mussa, Filipe Rogê, Lucas 
Schiavetti, Victor Pesoa, Victor Bianco, Caio Ribas, 
Guilherme Marrani, Pedro Allievi e Gabriel Faria. Equi-
pe técnica composta por Eduardo Abla e Frank Diaz. 

Paineiras é bronze no 
Campeonato Paulista 
Masculino de Pólo Aquático
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Campeonato Paulista Sub 19 Feminino - 2º Turno

03/11/10 - 4ª feira   20:00    Paineiras  X  Pinheiros

09/11/10 - 3ª feira   19:00    Paineiras  X  Pinheiros

17/11/10 - 4ª feira   20:00    Paineiras  X  Pinheiros

22/11/10 - 2ª feira   19:30    Paineiras  X  Pinheiros

Agenda Pólo Aquático
N

ov
em

br
o Campeonato Paulista Adulto Masculino - 2º Turno

03/11/10 - 4ª feira   21:10   Paineiras  X  Paulistano

25/11/10 - 5ª feira   20:45    Paineiras  X  Hebraica

30/11/10 - 3ª feira   20:45   Paineiras  X  SESI

no Paineiras

no Paineiras

no Paineiras

Campeonato Paulista Sub 19 Masculino - 2º Turno

18/11/10 - 5ª feira   20:45    Paineiras  X  SESI

20/11/10 - Sábado   11:30   Paineiras  X  Jundiaiense

no Paineiras

em Jundiaí, SP

Campeonato Paulista Infanto - Juvenil Masculino - 1º e 2º Turnos

08/11/10 - 2ª feira   20:00    Paineiras  X  Jundiaiense

20/11/10 - sábado   10:30    Paineiras  X  Jundiaiense 

23/11/10 - 3ª feira   20:00    Paineiras  X  Hebraica

24/11/10 - 4ª feira   20:00    Paineiras  X  Pinheiros

27/11/10 - Sábado   12:00    Paineiras  X  SESI

no Paineiras

em Jundiaí, SP

no Clube Hebraica

no Paineiras

em Ribeirão Preto, SP

Campeonato Paulista Adulto Feminino - Turno Único

25/11/10 - 5ª feira   20:30    Paineiras  X  Pinheiros

29/11/10 - 2ª feira   20:00    Paineiras  X  Paulistano

no Clube Pinheiros

no Paineiras

III  Liga  Nacional de Pólo Aquático 2010 (Adulto Masculino) - Fase 03

06/11/10 - Sábado   das 16:00 às 19:00 - 02 jogos

07/11/10 - Domingo   das 10:00 às 13:00 - 02 jogos 

13/11/10 - Sábado   das 11:00 às 13:30

14/11/10 - Domingo   das 10:00 às 12:30

20/11/10 - Sábado e 

21/11/10 - Domingo       dependerá de classificação   

no Paineiras

no Clube Pinheiros

no Paineiras

no Clube Pinheiros

no Paineiras

no Paineiras

na Escola Naval - RJ

na Escola Naval - RJ

em São Paulo, SP
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D e 18 a 21 de novembro, o Clube Paineiras receberá a mais importante 
etapa do Campeonato Paulista 2010 de Squash. Mais importante porque 

conta pontos em dobro para o ranking Paulista, além de contar pontos para 
o nosso ranking interno. O torneio contará com as seguintes categorias: 1ª, 
2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Masculino, 1ª, 2ª e 3ª Feminina, além da Masters 45 anos. 

As inscrições deverão  ser feitas exclusivamente através do site: www.ativo.com

Venha participar, torcer e prestigiar nossos atletas!

Semana de Desafios do Squash

Entre os dias 04 a 14/11 teremos os Desafios do Squash, tradicional disputa 
por melhores colocações no Ranking Interno. Participe!

Torneio de Final de Ano 2010

O último torneio interno começa no dia 23/11 e vai até o dia 05/12. Serão 4 
categorias (A, B, C e D).
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A equipe Brasileira Sênior con-
quistou o título geral do Su-

lamericano de Tênis por Equipes, 
disputado no período de 4 a 9 de 
outubro, no Clube Manquehue, em 
Santiago do Chile. O Brasil foi a úni-
ca delegação que contou com atletas 
inscritos em todas as categorias.

Com a ajuda da Paineirense Cris-
tiane Tassi, que fez parte do Sulame-
ricano na categoria 40 anos femini-
no, a seleção brasileira passou na reta 
final do torneio sem maiores dificul-
dades pelas seleções da Argentina e 
do Chile.

Sulamericano de 
Tênis por Equipes

Meu jogo foi bastante tranquilo, procurei fazer minha 
adversária correr o tempo todo, distribuindo as jogadas 
pelos lados da quadra. Aproveitei-me do baixo condi-
cionamento da chilena”.

Cristiane Tassi
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A través de uma brincadeira entre 
os tenistas mais experientes do 

Clube, o Torneio de Tênis Sub 400 
tem como objetivo festejar a saúde 
daqueles que, mesmo com idade ele-
vada, continuam jogando Tênis regu-
larmente nas quadras do Paineiras.

Como os quatro representantes 
têm mais de oitenta anos: Thales de 
Brito, João Pastor, Oduvaldo Donnini 
e Luke Shahini, a idade somada dos 
“atletas” chega perto de 330 anos, sen-
do aptos a participar na Classe Sub 
400. Todos já comemoraram a maio-
ria dos 50 anos de vida do Clube.

Apelidado pelos amigos de Se-
nhor Professor, Oduvaldo Donnini é 
o participante mais velho do grupo 
e acredita no sucesso do torneio: “O 
formato do torneio é inédito e devido 
a nossa idade, temos que realizá-lo 
o quanto antes. Tenho um convívio 
de longa data com os participantes 
e acredito que mesmo depois dos 70 
anos, não podemos parar de praticar 
esportes”, afirma.

Os quatro jogadores praticam Tê-
nis no mínimo duas vezes por sema-
na: “Foi solicitada minha presença 
no torneio devido a minha idade, po-
rém, acredito que o mais interessante 
é nossa contínua vontade de jogar e a 
rápida aceitação dos demais partici-
pantes”, comenta João Pastor.

Após o jogo, será servida uma 
canja de galinha e uma descontraída 
cerimônia de premiação com chine-
los e pijamas: “Para mim, o principal 
motivo do torneio é a confraterni-
zação no final, além é claro, de ver 
quem vai falecer primeiro”, se diverte 
Luke Shahini. 

Torneio Sub 400 
de Tênis 
Inscreva-se antes que não dê 
mais tempo...

João Pastor

Oduvaldo Donnini

Luke Shahini
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O s Paineirenses Felipe de Santis 
Carvalho, categoria 12 anos e 

Luiza Adas, categoria 16 anos, sa-
graram-se vice-campeões da Copa 
GTC do COSAT Junior´s Circuit 
2010, torneio da Confederación Su-
damericana de Tênis.

Este circuito teve início em ja-
neiro e acontece em mais 8 países da 
América do Sul.  A etapa brasileira 
ocorreu no período de 6 a 10 de ou-
tubro no Guarulhos Tênis Clube. 

Parabéns aos atletas.

Clube Paineiras 
em destaque no 
Circuito COSAT 
Junior de Tênis 

O Clube Paineiras foi campeão 
em mais uma categoria do 

Campeonato Paulista Interclubes 
de Tênis, agora pela 2ª Classe Fe-
minina, até 34 anos – 2F1. A víti-
ma dessa vez foi o Club Athletico 
Paulistano.

As atletas que integraram a equipe 
Paineirense foram: Ana Helena de 
Moraes Pinto (16 anos), Giovana 
Ramos Patitucci (16 anos), Gio-
vanna Baccarini (15 anos) e Luiza 
Ferrari Adas (16 anos). Técnico: José 
Cícero da Silva (Baianinho).

Após empate no primeiro jogo 
fora de casa e vitória no segundo, nos 
domínios do adversário, o Paineiras 
bateu a equipe do Paulistano por 
3x2 no total e garantiu a medalha de 
ouro desta categoria. 

Campeonato 
Paulista Interclubes 
de Tênis 2010

Através de uma conversa entre o diretor de Tênis, Sr. Everton Mar-
cel e o coordenador técnico da modalidade, Otaviano Santos, nas-
ceu a ideia de criar o 1º Torneio Encontro de Gerações.

O torneio tem como objetivo, unir os diferentes segmentos do Tê-
nis, de forma que os mesmos possam se encontrar em quadra. É 
uma oportunidade da geração infanto-juvenil do Paineiras, se con-
frontar com tenistas de outras gerações, que já estiveram, ou não, 
representando o Clube em um estágio mais avançado.

Segundo Marcel, sua geração não dispõe de grandes habilidades e 
capacidade, mas detém um elemento surpresa: a experiência.

Venha conferir este encontro que promete muito. De um lado, ve-
locidade, de outro, experiência.

Confira! O confronto acontecerá às sextas-feiras, nas quadras 7 e 8, 
a partir das 16h, no período de 29/10 a 26/11 de 2010.

Não deixe de prestigiar!

Torneio de Tênis 
Encontro de Gerações
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E ste torneio entrou definitivamente para o calendário anual do 
Tênis de nosso Clube. Devido ao grande sucesso e chegando à 

4ª edição, contamos com uma média de 160 inscritos entre homens 
e mulheres de todos os níveis e idades.

Formato: 
Serão formadas cinco equipes compostas por cinco categorias 

cada: avançado masculino, avançado feminino, intermediário mas-
culino, intermediário feminino e veteranos.

Jogos:
De segunda a sexta, a partir das 19h30, com um confronto entre 

duas equipes por dia.

Inscrição:
Poderá ser feita até às 20h, do dia 5 de novembro, sexta-feira, na 

Central de Atendimento – CAT (ramal – 2010), no Departamento 
de Esportes com Toninho, Paulo ou Emerson (ramal – 2101 ou 
2102), ou ainda pelo e-mail: paulo.esportes@clubepaineiras.com.br.

Sorteio das equipes:
Os 25 melhores jogadores e as 10 melhores jogadoras serão dis-

tribuídos nas equipes para haver equilíbrio. Feito isso, os demais 
entrarão no sorteio, que será realizado sábado dia 6/11 às 10h, no 
Espaço Gourmet (ao lado da quadra 02). O sorteio será aberto aos 
participantes.

As duas equipes que somarem o maior número de pontos dispu-
tarão a grande final no sábado, 4 de dezembro. Em caso de empate 
entre as duas “primeiras” colocadas, a final será disputada entre elas, 
e se o empate for entre as duas “segundas” colocadas serão adotados 
os seguintes critérios:

1º Confronto direto. 
2º Maior número de partidas vencidas. 
3º Saldo de games. 
4º Sorteio ou novo confronto, à critério da comissão.
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A equipe de Esportes Formativos do Clube Paineiras participou neste segundo semestre de 2010, das três apre-
sentações das modalidades de Ginástica Olímpica e Karatê: 29ª Olimpíada de Escolas de Esportes, Festival de 

Escolas de Esportes e Festival Interclubes.  

29º Olimpíada de Escolas de Esportes - A Hebraica 
 

O evento foi realizado em 28 de agosto, nas dependências da Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo e 
contou com a presença de diversas crianças de 5 a 12 anos, de diversos clubes de São Paulo.

 
Nossas ginastas demonstraram alegria e entusiasmo durante as apresentações e foram todas premidas com meda-

lhas. O objetivo do evento é incentivar a prática da Ginástica Olímpica.
 
Parabenizamos todas as nossas atletas/alunas convocadas e aos pais que dão seu apoio e amor às ginastas:

Marcela Mesquita, Fernanda Herrera, Bruna Braga, Rita Leozzi, Giovana Arantes, Gabriela Pereira, Gabriela Baena, 
Helena Diamante; Rafaela de Araujo, Isadora Fialho,  Natasha Braga, Sofia Sardo, Giovanna Vedramini, Sophia 
Sano , Rosa Rondani, Laura Armaganijan, Laura Chardulo, Sophia Weber e Isabela Andrade.
Professoras: Debora Sousa e Ellen Giorgi.
 

Festival de Escolas de Esportes - Clube Esperia 

Com destaque na modalidade do Karatê, o Paineiras participou do Festival de Escolas de Esportes do Clube Es-
peria, nas categorias de 9 a 16 anos. O festival contou com vários clubes e convidados e todos foram premiados com 
medalhas de honra ao mérito.

Destaque para a ótima performance de nossos atletas: Guilherme Pinheiro, Felipe Conrado, João Sabóia Fragoso, 
Pedro N. de Godoy, João Portaro, Luna Borelli, Gustavo Ferreira e Alexandre M. Dias.
 
Professor: Marcello Dutra
 

Festival Interclubes - Ginástica Olímpica
 

O Anhembi Tênis Clube recebeu no dia 29 de agosto, o animado Festival Interclubes. Participaram do evento diversos 
clubes convidados e atletas entre 13 e 18 anos. Todas as ginastas foram premiadas em suas performances neste Festival.
 

Parabéns: Amanda Hellen, Estela Hallage, Maria Gabriela, Beatriz Castro.

Professora: Sandra Pacheco

ESPORTES FORMATIVOS
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N osso curso de Ginástica Olímpica 
será reformulado para 2011. Jun-

tamente com o novo e correto nome, 
“Ginástica Artística“, virá o novo Plane-
jamento de Curso para esta modalidade.

A nomenclatura dos níveis será alte-
rada, mas o conteúdo técnico-pedagó-
gico continua o mesmo para cada faixa 
etária.

GINÁSTICA 
ARTÍSTICA 
2011

SEFFE:

O nível 2  terá o conteúdo dos anti-
gos níveis 2 e 3 .

SAT:

O nível 3  terá o mesmo conteúdo 
dos antigos níveis de Turmas de 
Treinamento e Aperfeiçoamento.

Continuam sem alterações os ní-
veis: Jovens e Adultos.

A intensidade das aulas do SEFFE e 
do SAT continuará a mesma, man-
tendo o que foi alcançado por todas 
as alunas até o momento.

As professoras estão à disposição 
para quaisquer esclarecimentos. 

ATENÇÃO:

Em breve os participantes das aulas 
irão receber a grade horária para 
2011, sendo indicado pela professo-
ra o nível correto para a rematrícula.

SEFFE :

NÍVEL 1 – 5 a 7   anos.
NÍVEL 1 – 8 a 12 anos.
NÍVEL 2 – 5 a 12 anos.
NÍVEL 3 – 5 a 18 anos.

SAT :

Aperfeiçoamento
Turma de Treinamento

Jovens
Adultos

SEFFE :

NÍVEL 1 – 5 a 12 anos.
NÍVEL 2 – 5 a 12 anos.

SAT :

NÍVEL 3 – 5 a 18 anos
Jovens
Adultos

2010 2011
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ô
O Clube Paineiras passará a contar com o Judô como 

modalidade formativa e competitiva. 
Esta modalidade que se tornou olímpica a partir de 

1964, nas Olimpíadas de Tó-
quio, foi criada pelo professor 
japonês Jigoro-kano, a partir 
de técnicas de luta dos antigos 
samurais, das quais foram ex-
cluídos golpes que causavam 
lesões definitivas e que impos-
sibilitassem a defesa.

Criou-se, assim, uma mo-
dalidade individual, baseada 
no treinamento conjunto e 
aprimoramento mútuo, em 
que para um judoca se apri-
morar sempre é necessário a 
participação do outro.

Portanto, o sucesso de um 
implica no sucesso do grupo, 
sendo esta a base filosófica do 
Judô, isto é, educação, orga-
nização, respeito e superação, 
metas estas que acompanha-
rão o judoca durante toda a 
sua vida, em qualquer atividade, seja esportiva, profis-
sional ou pessoal. 

Palavra de origem japonesa, Judô significa “cami-
nho suave”, irradiando o conceito de que a forma para 
vencer uma força não é se opondo a ela, mas sim, redi-
recionando-a a favor do seu objetivo.

Os judocas do Clube terão a oportunidade de vivência 
da modalidade e aperfeiçoamento nos seus ensinamentos.

Com esse cuidado, o Paineiras formou um grupo de 
professores e educadores que pode contribuir tanto na 
parte educacional como física dos judocas Paineirenses.

Pensando no local para pra-
ticar a modalidade – Dojo, o 
Paineiras montou uma área em 
local nobre do Clube, arejada e 
com espaço para que os pais e 
convidados possam acompa-
nhar o desenvolvimento e os 
treinos dos atletas. O Dojo con-
tará com tatamis antialérgicos e 
compatíveis com as normas in-
ternacionais de segurança para 
essa prática esportiva.

Para que tudo caminhe 
da melhor forma, teve-se a 
preocupação de obter profes-
sores com formação baseada 
no Judô tradicional japonês, 
como Alexandre Lee, atle-
ta praticante há quase trinta 
anos e participante de duas 
Olimpíadas, o qual atuará 
junto aos atletas competiti-

vos.  Teremos também, dois professores atuando junto 
ao SEFFE, área formativa, sendo uma professora para 
incentivar a prática da modalidade também pelas mu-
lheres Paineirenses. A coordenação será do Professor 
Mauro Junqueira.

Convém citar o apoio do Departamento de Espor-
tes do Clube, tanto Formativo como Competitivo, que 
possibilitou a estrutura organizacional para a realização 
de todo esse processo. 

A os interessados, as inscrições se-
rão abertas em dezembro, con-

tando com turmas em horários na 
parte da manhã e da tarde, de segun-
da à quinta; e aos sábados, com um 
treinamento conjunto, estimulando o 
convívio entre os judocas das diver-
sas turmas e a participação dos pais.

A inauguração do novo Dojo 
está prevista para 20 de novembro, 
com a participação de atletas reno-
mados da modalidade, medalhistas 
olímpicos e mundiais. Compareça e 
traga o seu filho!

Judo
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C om o objetivo de despertar o interesse pela prática da modalidade, criar novas possibi-
lidades de grupo social e oferecer à criança uma nova experimentação de movimento, 

respeitando seu potencial e faixa etária, o Departamento de Esportes irá oferecer a partir da 
2ª semana de janeiro de 2011 o “Curso de Férias de Judô”.

Para se inscrever, basta o aluno procurar o professor Rafael Silva Santos, diretamente na 
sala do Judô.

Curso de Férias de Judô

HORÁRIOS
08:45 ÀS 09:30 

09:30 ÀS 10:15 

10:15 ÀS 11:00 

14:00 ÀS 14:45 

14:45 ÀS 15:30 

15:30 ÀS 16:15 

16:15 ÀS 17:00 

 17:00 ÀS 18:00

Faixa Etária

7 a 12 anos

5 e 6 anos

5 e 6 anos

7 a 12 anos

5 e 6 anos

7 a 12 anos

5 e 6 anos

7 a 12 anos

Categoria

Mista

Mista

Mista

Mista

Mista

Mista

Mista

Mista

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Rafael Silva Santos.

Jiu-Jítsu
Inscrições abertas 

O Jiu-Jítsu foi implantado no Clu-
be Paineiras no mês de outubro, 
e está com inscrições abertas 
para as seguintes turmas: segun-
das e quartas, das 18h às 19:30 e 
19:30 às 21h, e sábados, das 9h 
às 10:30 e 10:30 às 12h.
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O SCORP, equipe de corridas de 
rua do Clube Paineiras, partici-

pou no dia 26 de setembro do Cir-
cuito das Estações Adidas, 3ª etapa 
- Primavera. A prova foi disputada 
em um percurso de 10 km.

Debaixo de muito frio e chuva, 
a largada ocorreu no Estádio Paulo 
Machado de Carvalho, o Pacaembu, 
em frente ao portão principal. O tra-
jeto passou pelas avenidas Pacaembu 
e Francisco Matarazzo, percorrendo 
o Elevado Costa e Silva.

O Paineiras contou com a presen-
ça de 20 corredores neste circuito.  

Masculino:
- Luis Roberto Primotici: 00:50:29 
- Gilberto Perigolo: 00:52:45 
- Carlos Hazell: 00:53:21 
- Paulo Ferreira: 00:54:05 
- Alex Busnello: 00:54:16 
- Henrique Fairbanks Von Uhlendorff: 
00:54:45 
- Mauricio Povoa Barbosa: 01:07:22 
- Gloverson Lamengo Moro: 
01:01:21

Circuito das Estações Adidas 
2010 – Corridas de Rua

Veja o tempo final de cada
participante:

Feminino:
- Renata Staliano Azanha: 00:50:39 
- Erica Hazell: 00:52:36 
- Sandra Pini Dantas: 00:54:25 
- Annelise Fava Moro: 00:54:55 
- Diana Saad: 00:55:19 
- Carla Paula Rosa: 00:55:40 
- Christine Baani: 01:02:08 
- Nara Cristina Dos Santos Feijó: 
01:02:11 
- Cibele Volpe Cassiolato: 01:02:14 
- Fabiola Baldacci: 01:02:36 
- Christiane Regina Bianchi: 
01:02:37 
- Ana Flavia Pizzo Barbosa: 01:06:38 
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O campeonato foi disputado em 4 etapas, co-
meçando nos dias 27 e 28 de março em São 

José do Rio Preto, terminando nos dias 11 e 12 
de setembro, em São João da Boa Vista, interior 
de São Paulo. 

Veja abaixo os resultados:

Veteranos III: O Paineiras foi o grande cam-
peão desta categoria, com a dupla Augusto 
Games Perovano e Antonio Carlos Bezzera. 
Veteranos II: O Paineiras sagrou-se vice-campeão 
com a dupla Emilio Geraissati Filho e Walter Tran-
chesi Roriz. 
Veteranos I: A dupla Paineirense Luiz Eduar-
do Dantas e Mauricio Silveira conquistou o 4º 
lugar.
Sênior: Caio Rodrigues Luccas e Paulo Isola 
Junior ficaram com o 3º lugar.  

Campeonato
Paulista de Peteca

Mantendo a tradição, o Clube Paineiras 
do Morumby se destacou em algumas 
categorias do torneio.

O Clube Paineiras participou com 6 equipes neste torneio, enfrentando 70 clubes 
em mais de 110 jogos, desde o início do ano. Depois de mais de oito meses de 

jogos, as equipes de Voleibol Feminino Master do Clube, terminaram suas participa-
ções na fase de classificação, conquistando as seguintes posições:

Categoria C –3ª colocada na chave 2.

Categoria D- 1ª colocada na chave 1.

Categoria D2-3ª colocada na chave 1.

Categoria E1- 1ª colocada na chave 1.

Categoria E2-1 -3ª colocada na chave 3.

Categoria E2-2- 2ª colocada na chave 4.

Foi a melhor colocação obtida pelas equipes Paineirenses da modalidade nos últi-
mos anos. Na fase final, as meninas prometem ir com força total, buscando sempre a 
melhor classificação possível. Venham torcer e prestigiar nossas atletas.

Copa Sindi-Clube de Voleibol 2010
Master Feminino – Nível C, D e E

XXII

Emilio Geraissati Filho e Walter Tranchesi Roriz
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P ensando na extensão do Clube, 
bem como no número de asso-

ciados, o Departamento de Higiene 
e Saúde em nome do Prof. Dr. Jarbas 
e em parceria com a Fundação Zer-
bini (INCOR), realizou no 1º e 2º 
semestre de 2010 o Curso de BLS 
(Suporte Básico à Vida). 

Participaram 70 colaboradores 
de diversos Departamentos, além 
de alguns associados: “O curso é 
muito instrutivo, dinâmico e o mais 
importante, com um linguajar di-
reto, facilitando o aprendizado das 
informações”. O mais gratificante é 
saber que posso ajudar alguém em 
uma situação de emergência, saben-
do como aplicar as manobras de uma 
forma rápida e correta”, afirma Flavia 
K. Bittar Lois, associada Paineiren-
se. Todos que participaram do curso 
podem ser identificados por bótons 
de socorristas.

O Treinamento em BLS tem por 
finalidade, habilitar os colaboradores 
e associados para agirem de forma 
correta em uma situação de parada 
cardiorrespiratória, bem como ensi-
nar as manobras de ressuscitação que 
podem ser aplicadas por qualquer 
pessoa, não necessariamente da área 
da saúde e também o manuseio dos 
Desfibriladores Externos Automáti-
cos, DEA.

Vale lembrar que hoje, no Clube, 
possuímos sete desfibriladores, loca-
dos estratégicamente em pontos im-
portantes de fluxo de pessoas. 

Treinamento em BLS

Flávia K. Bittar Lois



P ara comodidade do associado, o Centro Médico do 
Clube Paineiras novamente volta a disponibilizar os 

serviços da medicina esportiva, com profissionais altamente 
qualificados, da respeitosa instituição do Hospital do Cora-
ção (HCor), em parceria com o Clube.

Os serviços disponíveis são:
 
- Avaliação Cardiológica; 
- Avaliação Nutricional; 
- Teste Ergométrico; 
- Teste Ergoespirométrico; 
- Ecocardiograma com Doppler Colorido; 
- Ecocardiograma tridimensional; 
- Eletrocardiograma.

Todos estes serviços foram personalizados para o público 
Paineirense, com preços abaixo da tabela de mercado e de 
fácil reembolso para os convênios dos associados.

Aos interessados, fazer agendamento prévio através do 
telefone: 3779-2059.

PARCERIA 
PAINEIRAS 



P ensando sempre no melhor atendimento aos associados, a Di-
retoria Executiva adquiriu para o Departamento de Higiene e 

Saúde dois novos aparelhos de última geração para exames cardíacos, 
que darão maior suporte ao atendimento oferecido no local. 

Eletrocardiógrafo: Mede pequenas intensidades de corrente 
recolhidas através de dois eletrodos, dispostos em determinados 
pontos do corpo. Ele serve como um auxiliar valioso no diagnóstico 
de cardiopatias e outras condições como, por exemplo, os distúr-
bios hidroeletrolíticos.

Monitor Cardíaco: Aparelho utilizado para mostrar a frequência 
cardíaca e derivações do batimento cardíaco, mostrando se o pa-
ciente está ou não em arritmia. Este equipamento também possui 
pressão não invasiva que possibilita monitorar a pressão arterial no 
tempo determinado pelo médico e também controlar a oxigenação 
celular - oximetria. 

Centro Médico do Paineiras 
investe em tecnologia



Centro Médico do Paineiras 
investe em tecnologia



Paineiras68 nov/10 DASP

E m comemoração ao dia das crianças, os Depar-
tamentos de Recursos Humanos, DASP e Ali-

mentos & Bebidas, ofereceram no dia 7 de outubro 
um almoço temático, todo característico para os 
colaboradores.

O restaurante “Puras”, local presente no coti-
diano dos funcionários Paineirenses, foi adaptado 
com uma decoração lúdica, cheio de bexigas e com 
um cardápio especial de dar água na boca.

Almoço Especial: 
Dia das Crianças

Rosa, Ciro, Neusa e funcionário do Restaurante Puras. Livia e Zuleide.
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Veja os produtos arrecadados abaixo:
Recebemos na CAT, entre os dias 21/09 e 04/10.

O Salão Nobre do Paineiras recebeu no sábado, 2 de outubro, a Orquestra Filarmônica Bachiana, sob a incrível re-
gência do maestro João Carlos Martins. 

Os ingressos foram trocados por produtos de limpeza e higiene pessoal. 

Orquestra Filarmônica Bachiana SESI-SP

Casa José Coltro

A casa José Coltro necessita de do-
ação de instrumentos musicais 

em bom estado, para formação de sua 
orquestra Juvenil, e também de jogos 
de mesas, como: Tênis de Mesa, Pe-
bolim, Futebol de botão, etc. 

A casa tem como objetivo, pro-
mover o desenvolvimento moral 
e intelectual de crianças, jovens e 
de famílias carentes, possibilitan-
do a inserção no mercado de traba-
lho e garantindo maior participa-
ção e interação na sociedade atual. 

Endereço de Entrega: Avenida Car-
los Lacerda, 3094 - Jd. Rosana.
Tel.: 5825-8118. 
Falar com Cristina.

Quer ajudar?  
Experimente dar uma aula de inglês e doar seu saber. Receba então muitos 
carinhos, receba amor!
Saiba como...

Seja um volunteacher e doe uma hora por semana, dando aulas.
Faça estágio supervisionado, recebendo bolsa-auxílio pelas aulas, se você 
for aluno de graduação em Letras.
Adote uma classe fazendo uma doação.
Adote um aluno “talento” para que continue seu aprendizado em uma 
escola de idiomas.

English For All.
Inglês gratuito na ONG.
Tel. / Fax. (11) 3032-0413 / 3814-3308 ramal 15.

O DASP – Departamento de Assistência Social do Paineiras, apoia esta ação.

English For All

DASP – Departamento de 
Assistência Social do Paineiras

Sabão em Pó  147kg Veja Multi-Uso  184un.

Sabonetes  184un.

Outros Produtos  195un.

Cândida   137un.

Detergente 305un.
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H á pelo menos 6 anos, a tecnolo-
gia wireless – especialmente o 

padrão Wi-Fi – vem se aperfeiçoan-
do e se solidificando, pois ela deixou 
de ser um luxo para se transformar 
em necessidade. Atualmente, a mo-
bilidade assumiu extrema importân-
cia nos negócios e passou a ser muito 
utilizada também por quem utiliza a 
Internet como forma de lazer.

Acesso à Internet sem fio no Clube

O Clube Paineiras do Morumby, 
foi um dos pioneiros a oferecer esse 
serviço gratuitamente para seus as-
sociados. Conta com 6 antenas co-
locadas em pontos estratégicos, para 
disponibilizar acesso à Internet aos 
seus associados. Veja no mapa esque-
mático a seguir, as áreas de cobertura 
do sinal da rede sem fio de acesso à 
Internet. 
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Após cadastrar seu login e senha na 
Biblioteca, escolha o local dentro da 
área de cobertura do sinal da rede 
sem fio. A seguir, com seu note-
book ou PDA compatível com Wi-Fi 
(802.11b/g), siga os passos: 

Clique com o botão direito do 
mouse no ícone de conexão 
de rede sem fio, localizado na 
barra de tarefas. Selecione a 
opção “Exibir redes sem fio dis-
poníveis”.

Escolha a rede sem fio “Painei-
ras (local da rede)” ex: Paineiras 
Biblioteca, Paineiras Esportes 
etc, e clique em conectar; digite 
a chave de criptografia retirada 
na Biblioteca.

Abra o seu navegador (Internet 
Explorer ou outro).

Aparecerá a tela de login e se-
nha com o termo de uso da rede 
sem fio, insira seu login e senha 
cadastrados na Biblioteca; (Login 
= 6 caracteres; lembre-se que é 
formado pelo nº do título mais 00 
se for titular, 01 se for o primeiro 
dependente, 02 se for o segundo 
e assim por diante).

Mantenha o pop-up do Nocat 
aberto.

Pronto. Você estará navegando 
na internet. 

Como me conecto 
a rede sem fio do 
Clube Paineiras do 
Morumby?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
“Me associei há 3 anos quando minha filha nasceu, pois o Paineiras 
oferece toda a estrutura de que necessitamos. Uso a biblioteca com 
muita frequência e nesses dias de férias, aproveito para estudar, res-
ponder aos e-mails e fazer pesquisas. Considero o ambiente agradável 
e adequado para me conectar com meu notebook”, comenta João 
Gilberto de Oliveira Wickert.

A tenista Nilmara de Andrade Porto comenta que utiliza a rede sem fio 
do Clube para responder aos e-mails e fazer algumas consultas dispo-
níveis na Internet. “O sinal é perfeito e achei muito útil a iniciativa do 
clube de oferecer tal serviço aos associados”, completa Nilmara.
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O mundo de brinquedos é a pri-
meira ideia que surge ao en-

trar na Brinquedoteca, um espaço 
que visa estimular crianças e jovens 
a brincarem livremente, pondo em 
prática sua própria criatividade e 
aprendendo a valorizar as atividades 
lúdicas, a socialização, a iniciativa, a 
linguagem, o desenvolvimento mo-
triz e o aperfeiçoamento das suas po-
tencialidades.  O espaço funciona de 
segunda à sábado, das 9 às 18h e aos 
domingos e feriados, das 9 às 17h.

O lugar é uma oficina permanen-
te de criação lúdica, onde crianças e 
jovens experimentam, conhecem, ex-
ploram e manipulam diversos brin-
quedos, construindo assim seu pró-
prio conhecimento, desenvolvendo 
autonomia, criatividade, dando asas 
às suas fantasias. 

Na Brinquedoteca, existem di-
versos brinquedos novos, usados, 
de plástico, papel, madeira, pano, os 
mais antigos e também aqueles mais 
desejados. Brinquedos que vão reali-
zar sonhos, desmistificar fantasias ou 
simplesmente estimular a criança a 
brincar livremente. 

Nova Brinquedoteca do Paineiras
Um espaço estruturado para brincar

Espaço para bebês de até 2 anos, revestido com  materiais  para 
proteção em caso de quedas e contendo os brinquedos adequados 
para a faixa etária.

Ludoteca com espaço para guarda dos jogos, mesas e cadeiras 
para jogar.

Área para alojar os carrinhos e brinquedos para meninos.

Área específica para o supermercado.

Área específica para o teatro e fantasias.

Área específica para a escolinha.

Área específica para brincar de “Faz de Conta” 
(casinha, cozinha e quartinho de bonecas).

Área para a Hora do Conto.

A tendendo a uma solicitação já antiga dos pais, o Setor de Educação Ar-
tística Infantil do Paineiras, o SEARTI,  ganhou um novo espaço, mais 

arejado e confortável, destinado às crianças. 
Além das atividades recreativas, o SEARTI oferece um local seguro para 

as crianças brincarem, enquanto aguardam seus pais ou responsáveis realiza-
rem suas atividades no Clube.

O SEARTI atende diariamente uma média de 150 crianças, que com 
auxílio de dois monitoras e um estagiário, desenvolvem trabalhos manuais 
de recreação infantil, tais como, recorte, colagem, desenhos, pinturas, além 
de oficinas temáticas nos dias das mães, pais, páscoa, natal e halloween, entre 
outros. 

O SEARTI tem um novo lar

Confira as Novidades
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