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Dia Gestor Celular

Diretoria Executiva - Gestão 2010/2012
Presidente: José Miguel Spina
1º Vice-Presidente: Sergio Henri Stauffenegger
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando de Paiva Monteiro
Diretora Secretária: Ana Emília O. de Almeida Prado
Diretor Tesoureiro: Roberval Ramos Mascarenhas

Setembro se apressa a chegar, e com ele a magia da primavera e a esperança de 
dias de renovação e de alegria.

Um admirável mundo novo no Clube Paineiras do Morumby já é realidade. Nosso 
Clube, um senhor com 52 anos, se metamorfoseia e se recria na amplitude de suas 
cores e na beleza de seus espaços.  

Com a construção de mais duas lanchonetes: Café Paineiras e Cancun no Pavilhão 
de Jogos, resgatamos uma dívida antiga que tínhamos com nossos associados de lhes 
oferecer locais de qualidade para alimentação. Hoje juntamente com o Bistrô e o Rofer 
tanto no restaurante como na lanchonete, o Clube conta com excelentes serviços. O 
maior atestado do acerto destas medidas é a frequência cada vez maior a estes locais.

Inauguramos também o Pavilhão de Jogos que conta com 4 pistas de boliche, 
novo espaço para o snooker, além de jogos eletrônicos, tênis de mesa, etc. 

Foi realizado dia 14 de agosto, no cinema, a apresentação do projeto da nova pis-
cina de aquecimento que será construída no próximo ano e dos novos uniformes e 
kits que serão oferecidos aos nossos atletas da Natação e Polo Aquático.

A festa de 52 anos de aniversário do Clube, transcendeu a todas as expectativas 
traduzidas pela frequência plena dos associados, do irrepreensível espetáculo musi-
cal e de um jantar à altura dos mais sofisticados paladares.

Mas apesar dos últimos acordes musicais da festa ainda ecoarem em nossos ouvidos, 
estamos nos preparando para um evento maior que acontecerá dia 9 de setembro, a 
inauguração do Novo Estacionamento. Cuja obra ultrapassa a beleza arquitetônica de 
seu concreto e torna real a expressão mais pura de um sonho de mais de vinte anos.

Esta é a estrela maior que nasce na constelação do universo do Paineiras.
Esta revista contempla uma reprise de fotos de algumas das obras construídas no 

Clube ao longo destes três últimos anos para que nosso leitor possa fazer sua avaliação. 
Um novo momento se aproxima em nosso Clube, que é a eleição pelos associados 

dia 16 de setembro em primeiro turno e, se necessário, dia 23 de setembro em se-
gundo turno para escolha da nova Diretoria Executiva para o triênio 2013 a 2015. 
Convido a todos que venham exercer o direito de seu voto.

Infelizmente, tenho assistido a entrega sistemática de panfletos, assinalados de “alerta 
vermelho” com números sem nenhum contexto, tentando denegrir a imagem da atual 
diretoria, não entrando em detalhes sobre cada um, é meu papel informar que TODAS as 
nossas contas até esta data foram auditadas por auditoria independente considerando-
-as regulares e aprovadas pelo Conselho Fiscal e pelo plenário do Conselho Deliberativo 
por unanimidade.

Chego a triste conclusão que na falta de uma proposta real para convencer os 
associados a votarem em seus candidatos não lhes restou alternativa senão esta.

Quero, neste momento, expressar a todos, meu mais profundo agradecimento por 
terem me dado a oportunidade de ser presidente deste grande Clube.

Dr. José Miguel Spina  
Presidente da Diretoria Executiva

setembro

 02 domingo  Almeli Zangirolimo  97530-4227
 07 sexta-feira (feriado)  Reginaldo Teixeira Rosa  97534-1102
 09 domingo  Robson Teixeira Brito  97370-7671
 16 domingo  Ciro Fonseca  96392-2245
 23 domingo  Silvia Vargas   97568-0782
 30 domingo  José Ailton da Silva  97559-7019
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Mesa Diretora do Conselho Deliberativo - Gestão 2011/2013
Presidente: Luís Augusto Bulcão Carvalho
Vice-Presidente: Cyro Kusano 
Secretária: Vera Lucia Lucas Zen

Mais uma vez venho destacar aqui a importância do Conselho 
Deliberativo na cooperação da administração e engrandeci-
mento do Clube Paineiras.

Em 2007, por solicitação de alguns conselheiros, quando ain-
da o estacionamento era apenas um sonho e nem a área física 
tínhamos para o empreendimento, foi formada a Comissão Tem-
porária - Grupo de Trabalho Estacionamento - GTE. Todos os 
Presidentes do Conselho Deliberativo, até então: Alvaro Luiz Bru-
zadin Furtado, Flavio Bulcão Carvalho, Edgard Mansur Salomão e 
nós próprios incentivamos firmemente a empreitada.

A Comissão Temporária trabalhou durante o período visitando 
clubes irmãos em diversas reuniões, analisou ainda todos os an-
tigos projetos para construção do Estacionamento e, principal-
mente através de articulações em torno de um projeto de impor-
tância institucional submeteu a formação do grupo, em votação 
ao Conselho Deliberativo, a qual foi aprovada por unanimidade, 
em consonância com a atual Diretoria Executiva.

A constituição do Grupo de Trabalho Estacionamento - 
GTE, em nosso entendimento, foi um elo importante para a 
fluidez do processo de construção, como também, marcou 
uma história de sinergia com a atual Diretoria Executiva, a re-
lação entre estes poderes e, ainda a cooperação na estância 
da fiscalização, o Conselho Fiscal. Os membros do GTE parti-
ciparam de todo o processo de licitação. Todo o processo foi 
firmado e analisado pelo GTE, que mantém com a Diretoria 
Executiva reuniões mensais de verificação e acompanhamen-
to. A próxima será a 9ª reunião, já em fase final de inaugu-
ração do Estacionamento. Queremos aqui agradecer à Dire-
toria Executiva e seus eficientes departamentos, e a todos os 
membros do GTE, abaixo relacionados, mas, também, a todos 
os Conselheiros que souberam vislumbrar a importância de se 
dar as mãos para a realização de um sonho.

GTE - Grupo de Trabalho Estacionamento
DIRETORIA EXECUTIVA
Coordenador: Luiz Fernando de Paiva Monteiro 

Conselheiros Vitalícios: Dulmar Vicente Lavoura, Gilberto 
Henrique Fleury Guimarães, Leonam Luis Sousa Goes

Conselheiros: Arnaldo Zanatta, Celso Teixeira Miralla, Jarbas 
Jakson Dinkhuysen, José Augusto Oliveira Guimaro, José Ri-
cardo Guimarães Silva, Mauro Leozzi, Nelson da Silva Vilares

Comissão de Obras: Engº Waldemar de Freitas Pizarro, Engº 
Antonio Machado Filho, Engº José Eduardo Rodovalho, Arqtº 
José Ailton Silva, Engº Ricardo Van Langendonck

Saudações Paineirenses!

Luís Augusto Bulcão Carvalho 
Presidente do Conselho Deliberativo
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#Paineirasnamídia

ESPNESPN

As gravações com as principais emissoras do país no Clube Paineiras não param. Nossos atle-
tas são destaques e contam sobre como é a vida de alguém que se dedica ao esporte, além 
de transmitir a ideologia e garra paineirense para todo o País. Nesse mês emissoras como 
SportTV, Band, ESPN e RedeTv marcaram presença, confira:

A matéria da ESPN com as meninas do Nado Sincronizado 
Junior, gravada no dia 27 de julho, focou em mostrar as prin-
cipais regras do esporte, além de contar como funciona a 
rotina de treino da nossa equipe.

Mais uma equipe da ESPN gravou no Clube.
Dessa vez, no dia 03 de agosto, a matéria girava sobre a rotina 
Bruno Loverdos, Alana Uraguti, Bruna Primati, Beatriz Rosello e 
Matheus Gerotto falaram um pouco sobre como é a vida de al-
guém que se dedica a se tornar um profissional do esporte.

Despedida Lara e Nayara BAND
Nossa Dupla de Nado Sincronizado também atraiu a im-
prensa no dia 28 de julho, no evento de despedida para as 
olímpiadas de Londres. As emissoras SportTV, Band, RedeTv 
e ESPN compareceram e registraram o momento especial vi-
vido pelas atletas olímpicas e seus fãs. Na ocasião os fami-
liares presentes também deram entrevista e deixaram uma 
mensagem para as meninas. A Rádio Band Bradesco entrou 
ao vivo com a técnica Andrea Curi. 

O programa “Muito Mais” da Band, apresentado pela Adria-
na Galisteu, gravou no dia 13 de agosto. O repórter “Gomi-
nho” fez uma aula especial com a equipe de Judô e de Nado 
Sincronizado. A matéria foi muito descontraída e ressaltou 
as principais características de cada esporte. 
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30.06.2012 31.03.2012 30.06.2012 31.03.2012
ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE 5.579         4.154         CIRCULANTE 5.638         4.682         
Salários e Encargos Sociais (nota 13) 3.467         2.768         

DISPONIBILIDADES 2.146        1.420        Fornecedores (nota 14) 1.233         1.277         
Contas Manutenção (nota 4) 1.783         1.188         Obrigações Tributárias (nota 15) 124            115            
Contas Patrimonial-Obras/Ativo Fixo (nota 4) 93              181            Financiamento Gerador (FINAME) (nota 16) 162            161            
Lei de Incentivo ao Esporte (nota 4) 270            51              Outras Contas a Pagar (nota 17) 382            310            

Lei de Incentivo ao Esporte (nota 18) 270            51              
ASSOCIADOS 2.179        2.083        

Mensalidades (nota 5) 1.127         1.082         OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO ESTACIONAMENTO 11.157      7.896        
Provisão para Perdas com Inadimplência (486)           (515)           Fornecedores (nota 14) 1.312         1.040         
Taxa de Transferência de Titulos a Receber (nota 6) 1.538         1.516         Obrigações Tributárias 2                28              

Financiamento Imobiliário (nota 16) 9.843         6.828         
CRÉDITOS DIVERSOS (nota 7) 567           215           
ADIANTAMENTOS 251           80             NÃO CIRCULANTE 4.001        3.070        
ESTOQUES (nota 8) 194           162           Provisão para Contigências Trabalhistas (nota 19) 1.478         2.116         
DESPESAS ANTECIPADAS 242           194           Depósitos Judiciais Trabalhistas (nota 19) (1.198)        (939)           

Provisão Para Outras Contigências (nota 19) 2.885         1.088         
RECURSOS VINCULADOS AO ESTACIONAMENTO 8.375        5.353        Receitas Antecipadas 809            738            

Aplicações Financeiras (nota 4) 4.723         3.817         Financiamento Gerador (FINAME) (nota 16) 27              67              
Mensalidades (nota 5) 41              39              

)42(aicnêlpmidanI moc sadreP arap oãsivorP              (21)             PATRIMÔNIO LÍQUIDO 141.049    136.964    
Taxas de Transferência de Títulos a Receber (nota 6) 2.829         1.463         
Outros Créditos 806            55              PATRIMÔNIO SOCIAL 143.288    138.842    

NÃO CIRCULANTE 147.891    143.105    DÉFICIT ACUMULADO (2.239)       (1.878)       
)656.3(seroiretnA soicícrexE ticiféD         (2.480)        

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.178        1.062        714.1etnerroC oicícrexE od tivárepuS          602            
Taxas de Transferência de Titulos a Receber (nota 6) 3                1                
Depósitos Judiciais Cíveis 11              11              
Reserva para Contigências Trabalhistas (nota 9) 1.164         1.050         

IMOBILIZADO (nota 10) 125.935    126.326    
INTANGÍVEL (nota 11) 218           223           
OBRAS EM ANDAMENTO (nota 12) 2.941        2.134        
NOVO ESTACIONAMENTO (nota 12) 17.619      13.360      

548.161OVITA OD LATOT      152.612 548.161OVISSAP OD LATOT          152.612     

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
BALANCETES PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 31 DE MARÇO DE 2012 - (Em Milhares de Reais - R$)

JOSÉ MIGUEL SPINA 
Presidente

ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS 
Diretor Tesoureiro

EUGÊNIO ALEXANDRE NETO 
CT - CRC 1SP172683/O-7

Realizado Orçado Realizado Orçado
RECEITAS 19.008              17.734              16.042              16.093              

Taxa de Manutenção 16.074             15.895             14.393             14.574             
Taxa de Transações com Titulos 2.647               1.554               1.453               1.231               
Patrocínios 275                  275                  188                  276                  
Outras 12                    10                    8                      12                    

DESPESAS LÍQUIDAS (16.633)             (17.004)             (15.277)            (15.211)            
Conselho Deliberativo (84)                   (107)                 (82)                  (107)                
Conselho Fiscal (27)                   (38)                   (32)                  (40)                  
Jurídico (89)                   (96)                   (79)                  (82)                  
Diretoria Executiva (138)                 (161)                 (241)                (202)                
Assistência Social do Paineiras 5                      (16)                   (12)                  (18)                  
Qualidade -                   -                   -                  (40)                  
Ouvidoria (18)                   (29)                   (30)                  (29)                  
Secretaria Administrativa (2.677)              (2.586)              (2.353)             (2.347)             
Recursos Humanos (421)                 (547)                 (386)                (501)                
Tecnologia (382)                 (412)                 (401)                (387)                
Higiene e Saúde (510)                 (543)                 (512)                (432)                
Financeiro (481)                 (513)                 (475)                (465)                
Contabilidade e Controladoria (263)                 (275)                 (245)                (260)                
Suprimentos (207)                 (214)                 (178)                (188)                
Manutenção (4.641)              (4.774)              (4.119)             (4.521)             
Divulgação, Comunicação e Marketing (374)                 (116)                 (327)                (96)                  
Esportes (3.537)              (3.664)              (3.073)             (3.200)             
Concessionários 222                  289                  208                  225                  
Sociocultural (1.569)              (1.597)              (1.641)             (1.173)             
Cessão de Espaços 194                  130                  131                  145                  
Serviços Públicos (1.564)              (1.598)              (1.407)             (1.311)             
Financeiras/Bancárias 28                    82                    78                    58                    
Tributárias (64)                   (67)                   (82)                  (50)                  
Meio Ambiente (36)                   (152)                 (19)                  (190)                

SUPERÁVIT ANTES DAS PROVISÕES 2.375                730                   765                   882                   
Provisão para Perdas com Inadimplência (314)                  (286)                  (292)                 (453)                 
Contingências Trabalhistas -                    (227)                  -                   -                   
Outras Contingências (644)                  (403)                  (405)                 (513)                 

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO 1.417                (186)                  68                     (84)                   

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO POR CENTRO DE CUSTO ACUMULADO - (Em Milhares de Reais - R$)

BALANCETES ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011
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Novo
Estacionamento

agora  100%

>>
>> Setembro nasce com a magia e a beleza da primavera, nossas paineiras 

florescem para celebrar mais um sonho que se realiza. Depois de um ano 
de obras, todos os associados poderão contar com mais de 700 vagas de 
estacionamento, em um projeto arquitetônico de última geração que con-
templa um espaço moderno, funcional e acessível. 

Sim! O nosso estacionamento está pronto! A inauguração será no dia 09 
de setembro, domingo às 11h e marca realização de um sonho de mais de 
vinte anos para todos os paineirenses.

Venha participar dessa festa! 
>>
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Um sonho  
que se realiza!

>> A  Diretoria  do  Clube  Paineiras  tem  a  honra  de  convidar  todos  
seus  associados  para  a  inauguração  do  Novo  Estacionamento,  

que  acontece  no  dia  09  de  setembro,  domingo  às  11h.



/setembro/

Novo EstacionamentoNovo EstacionamentoNovo EstacionamentoNovo EstacionamentoNovo EstacionamentoNovo EstacionamentoNovo EstacionamentoNovo EstacionamentoNovo EstacionamentoNovo Estacionamento

CORTE LONGITUDINAL

1 - Movimento de terra

2 - Fundações e
     Contenções

3 - Estrutura

4- Alvenarias

5 - Esquadrias

6 - Impermeabilização

7 - Revestimentos

8 - Pisos

9 - Hidráulica

10 - Elétrica

11 - Pintura

12 - Elevadores

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Primeira Etapa:  Ao  final  da  primeira  etapa,  esta  já  permitirá  condições  de  uso. Nota:  O  cronograma  será  atualizado  mensalmente.

CRONOGRAMA ORIENTATIVO

Atividades Processo
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

2011
Primeira Etapa Segunda Etapa

2012

Porcentagem  realizada  do  item  em  relação  ao  total  da  obra

Porcentagem  realizada  do  item

Porcentagem  do  item  em  relação  ao  total  da  obra

Medições  -  Porcentagem  em  relação  ao  total  do  contrato  -  R$  20.000.000,00

DEMONSTRATIVO ESQUEMÁTICO DA EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA E VALORES MEDIDOS

1 - Terraplanagem

2 - Fundações

3 - Rampas

4 - 3º Subsolo

5 - 2º Subsolo

6 - 1º Subsolo

7 - Térreo

8 - Cobertura

Total Acum. 

Escopo da Obra
10/jun

10/jun  -  Medições  (R$)10º  mês 11º  mês 12º  mês10/jul  -  Medições  (R$) 10/ago  -  Medições  (R$)

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado10/jul 10/ago

5%

8%

10%

10%

12%

15%

20%

20%

100%

Evolução da Obra

5%100%

7,8%98%

10%100%

9,5%

10,2%

11,2%

14,4%

12%

80,1%
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No dia 15 de agosto a Diretoria Executiva se reu-
niu no Cineteatro para apresentar o projeto da 
nova piscina de apoio, que conta também com 
a ampliação de 50% da área Fitness. Durante o 
evento o Presidente, Dr. José Miguel Spina, levou 
a público a planta com a proposta que consiste na 
construção de uma nova piscina que ficaria anexa 
à Piscina Olímpica.

O Vice-presidente, Sergio Henri Stauffenegger, 
explicou que o projeto visa desafogar a Piscina 
Olímpica e garantir mais espaço e conforto para 
as aulas, ampliando assim a opção de lazer no 
Clube. Além de se tornar palco das grandes com-
petições aquáticas do país. 

O projeto já é uma antiga vontade da Diretoria, 
sempre visando inovação em prol do bem-estar 
dos associados. 

“A piscina de apoio vai abrigar 

competições oficiais de Nado 

Sincronizado e de Polo Aquático, 

e também servir como base para 

as competições de Natação na 

Piscina Olímpica”

 explica o Presidente. 

 “Quando iniciamos o mandato 

dessa Diretoria já possuíamos a 

vontade de realizar essa obra, 

porém, devido à grandiosidade 

do projeto tivemos que decidir 

entre a obra do estacionamento 

ou a construção da nova piscina. 

Mas, agora com a primeira 

praticamente entregue, podemos 

começar a trabalhar nesse projeto. 

A iniciação da planta já está 

pronta, mas ainda precisamos da 

aprovação do Conselho”,
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Você 
SABIA?

-
jetivo dessas obras é proporcionar um ambiente com instalações 
funcionais e implantar uma linguagem universal de acessibilidade, 
gerando maior conforto aos associados no deslocamento dentro 
das nossas dependências.  

pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida participem de ati-
vidades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas 
a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes 

de acordo com a norma 9050 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, que estabelece parâmetros para auxiliar na mobilidade de 
pessoas que necessitam, ou não, da ajuda de aparelhos específicos. 

24,6 milhões de pessoas - 15% da população - em todo o país con-
vivem com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida e a 
falta de acessibilidade é a principal barreira enfrentada por essas 
mesmas pessoas nas grandes cidades brasileiras. Isso sem contar 
gestantes, obesos, pessoas na melhor idade. Para resolver esse pro-
blema, o Paineiras conta com elevadores em lugares-chave, cons-
truindo rampas e plataformas elevatórias, permitindo assim a livre 
circulação por todas as suas dependências, desde o saguão social à 
piscina olímpica e campos de futebol. 

Construção de rampa para acessibilidade
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Para o novo pavilhão de jogos se tornar realidade, 
foram necessárias algumas mudanças na estrutura 
do prédio, como a modernização do elevador e a 
implantação do elevador de serviço na torre ao lado 
do complexo. Tudo para garantir a acessibilidade e 
muito mais conforto a todos os associados. 

Em um coquetel completo com a presença da 
Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e 
de diversos associados, celebramos no dia 21 de 
agosto a inauguração do novo Pavilhão de Jogos.

A nova área de lazer fica localizada no prédio 
anexo à piscina social e conta com diversas ativi-
dades além de mais um local de A&B, a lancho-
nete “Cancun”.

Depois da cerimônia de inauguração, todos os 
convidados puderam experimentar as atrações 
e se divertir com todas as novidades propostas 
no Pavilhão. 

ressalta o Presidente do Conselho Deliberativo 
Luís Augusto Bulcão Carvalho. 

Já tentamos transformar 
esse prédio em espaço para 

diversas atividades, mas 
dessa vez conseguimos 

utilizar para uma área de 
lazer que irá contemplar 

todos os nossos associados. 
É mais uma obra  

que devemos comemorar, 
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No dia 21 de agosto de 2012 inauguramos, como parte 
integrante de nosso novo Pavilhão de Jogos, a nova Sala 
de Snooker, com muito mais espaço e conforto para nos-
sos associados.
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Cobertura do Ginásio (antes)

Duas novas quadras de tênis com piso de saibro e uma qua-
dra de areia multiuso substituíram a antiga cobertura do Gi-
násio Velho, num aproveitamento de espaço sem igual.
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Nossa pista de atletismo está pronta! A reforma aconteceu 
depois de 10 anos de funcionamento, por desgaste natural. 
A obra acabou atrasando por problemas com a importação 
do material, já solucionado e todos os associados podem 
usufruir de uma pista novinha.

O novo ambiente para aulas de judô é um espaço super 
preparado para atender a todos os nossos alunos. É assim 
que conseguimos formar grandes atletas como o Bruno 
Loverdos e a Alana Uraguti. 

Sala de Judô (antes)
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Um dos esportes preferidos da garotada é o Skate, e para 
atender esse público, em 2011 foi construída uma nova pis-
ta para a modalidade. A obra prioriza a segurança dos usu-
ários que podem fazer manobras radicais! Venha conhecer!

Obras garantem mais conforto para os nossos tenistas.
As reformas aconteceram nas quadras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Quadra de tênis (antes)

Pista de skate(antes)
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Desde o dia 20 de maio a nova lanchonete localizada perto 
das piscinas sociais está aberta para todos os associados.

O espaço moderno e agradável acompanha perfeita-
mente o cardápio cuidadosamente montado para agradar 
até mesmo aos paladares mais exigentes.
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Um lindo dia de sol brindou a inauguração do 
Café Paineiras. A nova lanchonete busca aten-
der todos os associados que não dispensam um 
delicioso lanche regado a um bom bate-papo 
com os amigos.

O novo Café já está entre os mais saborosos 
de nosso Clube, por apresentar um cardápio 
variado e contar com um deck que privilegia 
a vista das quadras de tênis, proporcionando 
assim uma sensação de bem-estar maravilhosa!

O evento de inauguração, dia 25 de agosto, 
foi marcado pela presença de diversos associa-
dos e de toda a Diretoria Executiva do Clube. 

Confira!
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Sempre buscando atender as necessidades das nossas 
crianças que são apaixonadas por piscinas, o Clube rea-
lizou algumas obras durante os dois últimos anos. A re-
forma nas instalações, tratamento com ozônio da Piscina 
Kids, e o aquecimento da piscina infantil do playground, 
obras que garantem o bem estar dessa turminha.
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Prolongamento da cobertura Passarela (antes)

Na passarela foram realizadas duas reformas recentes: a pin-
tura do piso e o prolongamento da cobertura da passarela 
do acesso vertical até a marquise do piso 3S.
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Uma das primeiras obras da nossa atual gestão foi a com-
pleta reforma da Central de Atendimento.
Atender nossos associados de forma confortável e ágil é o 
nosso maior objetivo.

Portaria de Serviço (antes)

Central de Atendimento (antes)
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Reformamos completamente a principal entrada de nossos 
fornecedores, parceiros e colaboradores, transformando a 
Central de Segurança num ambiente moderno e agradável.
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Desmontamos a tenda e construímos uma área compatível 
com o perfil dos nossos associados que costumam confra-
ternizar depois daquele bate-bola.

Além da completa reforma no ambiente, substituímos to-
dos os armários por uma estrutura muito mais fácil e ergo-
nômica para nossos associados.



/setembro/

Equipamento de ponta aliado à uma das vistas mais deslum-
brantes do nosso Clube, o novo Elevador Panorâmico trouxe 
muito mais conforto e segurança aos nossos associados.



/setembro/

DEPOIS

Cobertura  do  Ginásio  Novo

Espreguiçadeiras

ANTES DEPOIS

DEPOIS

ANTES

ANTES
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DEPOIS

Forro  marquise  3S

Hall  3S

Viveiro  de  Mudas

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

ANTES

ANTES
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ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

ANTES DEPOIS

WC  Salão  de  Festas

Centro  Cultural
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Elevador  Social

Sala  de  TV

Grêmio  de  Funcionários

Impermeabilização  das  caixas  d’água

Iluminação  das  quadras  cobertas  de  Tênis
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Restaurante  dos  Colaboradores

Salão  de  Cabeleireiro

Achados  e  Perdidos

Restauração  do  Piso  de  Mosaico  Português

Cobertura  Pergolado  -‐  Centro  Cultural

Lanternin  do  Ginásio  Novo

WC  Campo  Society
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Piso  do  Ginásio  Novo

Nova  Sala  da  Escola  de  IdiomasQuadras  de  Basquete

Tratamento  do  concreto  aparente



/setembro/

Nos últimos dois anos a ala de fitness ganhou diver-
sos reparos para continuar atendendo com confor-
to todos os associados. As mudanças visam oferecer 
mais comodidade, além de preservar a locomoção e 
o bem-estar. Confira as principais reformas:
- Climatização das salas do piso 02 
- Reforma dos banheiros do piso 01
- Sistema de exaustão na sala de preparação
- Passarela de ligação entre piso 01 e o adminis-
trativo de esportes

O esporte mais amado pelo brasileiro também 
é destaque no Clube. Nos dois últimos anos as 
obras garantiram um ambiente favorável para a 
prática do futebol: Construção da cobertura para 
arquibancada do campo e construção do quios-
que e reforma dos banheiros do society! 

Reformas nas áreas para prática de futebol

Área Fitness

As reformas das salas da Diretoria Executiva e as 
novas salas do Conselho Deliberativo deixaram o 
ambiente apto para receber visitas e reuniões im-
portantes para o Clube.

Nos dois últimos anos as Cúpulas estiveram no 
projeto de melhoramento do Clube e ganharam 
cuidados para manter o visual e o funcionamen-
to em ordem. As principais reformas foram: im-
permeabilização e restauração da pintura.

Cúpulas

Novas salas

O acesso por biometria garante mais agilidade e 
segurança para todos os associados. Basta um to-
que para liberar a catraca e usufruir de todas as 
atividades disponíveis no nosso Clube.

Novo sistema de acesso por biometria

Os banheiros do Salão de Festa estão muito mais 
bonitos! A reforma serviu para deixar o ambiento 
mais prático e garantir o conforto para os nossos 
associados.

Banheiros do Salão de Festa
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O Clube Paineiras está localizado em um dos bairros mais arboriza-
dos da cidade de São Paulo, o Morumbi. E para manter a beleza e a 
harmonia de nossas áreas verdes, os cuidados com a natureza não 
param. Nos dois últimos anos foram realizados diversos reparos 
para manter nossas paineiras, plantas e arbustos sempre floridos 
e cheios de vida, garantindo um clima melhor e mais bonito para 
todos os associados. Incluindo nosso viveiro de mudas que propor-
ciona vida para lindas flores! Desfrute essa beleza!
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Exercício 2010
1. Prolongamento da Cobertura da Passarela do acesso vertical até a 

marquise do piso 3S
2. Climatização das salas do piso 02 do Fitness
3. Novo sistema de climatização da Sala de Carteado
4. Reforma dos banheiros do Snooker
5. Restauração da cortina de concreto da Portaria Social
6. Instalação de Câmeras de Monitoramento
7. Tratamento da Piscina Kids com ozônio
8. Restauração e tratamento do concreto aparente em 4.500 m² na Sede 

Social 
9. Impermeabilização das Cúpulas
10. Reforma do piso do Ginásio Novo
11. Nova iluminação da marquise corredor 3S
12. Reforma da quadra de basquete externa
13. Reforma das cabines de média tensão – fase 01
14. Reforma das salas da Diretoria Executiva
15. Isolamento termoacústico da cobertura do Ginásio Novo
16. Produção de 160 cadeiras brancas das piscinas
17. Nova sala do Grêmio dos Colaboradores

18. Sistema de aterramento NR – 10 fase 01
19. Reconstrução do arrimo corredor lateral das quadras de tênis 7 a 10
20. Recuperação de áreas verdes 
21. Reforma das quadras de tênis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
22. Novo Centro Cultural
23. Nova Central de Atendimento
24. Reforma do Vestiário Masculino Social
25. Novo Elevador Panorâmico do acesso vertical
26. Construção do Viveiro de Mudas
27. Iluminação da Pista de Cross
28. Construção da cobertura para arquibancada Campo de Futebol
29. Construção do Quiosque Campo Society
30. Nova sala de Judô
31. Reforma dos banheiros da Piscina Social
32. Nova iluminação das quadras de tênis 05 e 06
33. Novo Deck Paineiras
34. Obras para captação das águas pluviais do P2 e rua Janaúba
35. Novos sanitários de Colaboradores
36. Projeto do Novo Estacionamento com regularização das áreas 

acrescidas

Exercício 2011
1. Construção da laje de cobertura do Ginásio Velho
2. Cobertura tipo pergolado de acesso ao Centro Cultural
3. Reforma do piso e nova iluminação da passarela de acesso vertical
4. Novo Hall do piso 3S
5. Reforma da portaria da Central de Atendimento 02
6. Instalação de 52 câmeras de monitoramento
7. Nova sala de Achados e Perdidos
8. Reforma dos banheiros das quadras de tênis cobertas 05 e 06
9. Eliminação do lanternin da cobertura do Ginásio Novo
10. Troca da cobertura do lanternin das quadras cobertas 05 e 06
11. Reforma do Salão de Cabeleireiro
12. Reforma da cozinha do Restaurante dos Colaboradores
13. Plantio de mudas nativas em atendimento ao TCA 026/2003
14. Implantação de novo controle de acesso por biometria
15. Nova Sala de Tecnologia
16. Restauração dos Pisos de Mosaico Português em área de 460 m²

17. Construção de câmaras para cozinha dos Colaboradores
18. Reforma dos banheiros do piso 01 do Fitness
19. Construção da cabine 05 de média tensão
20. Restauração dos pisos do Campo e da Pista de Atletismo
21. Tratamento do concreto aparente em 3.600 m² na Sede Social
22. Acessibilidade às dependências do Clube – fase 02
23. Novos armários do Vestiário Masculino Social
24. Elevador Panorâmico do acesso vertical
25. Modernização dos elevadores da Sede Social
26. Sistema de exaustão na sala de preparação do Fitness
27. Construção da Pista de Skate
28. Reforma dos banheiros do Campo Society
29. Novo Painel informatizado com a qualidade da água das piscinas
30. Construção do Novo Estacionamento – fase 01
31. Sistema de aterramento das áreas do Clube – fase 02
32. Troca do sistema de climatização da Barbearia

Exercício 2012
1. Iluminação da marquise piso 3S – fase 02
2. Restauração e pintura das Cúpulas
3. Reforma das instalações da Piscina Kids
4. Recuperação e tratamento do concreto aparente em área de 2350 m²  
5. Recuperação dos arrimos da Pista de Cross
6. Nova Lanchonete Paineiras
7. Restauração dos Pisos de Mosaico Português em área 850 m²
8. Reconstrução dos muros de divisa
9. Fechamento com vidro no sentido longitudinal da Piscina Olímpica
10. Impermeabilização das caixas d’água do Clube – fase 01 
11. Reforma das instalações elétricas para atendimento à NR -10
12. Reforma dos banheiros do Salão de Festas
13. Novas salas do Conselho Deliberativo
14. Reforma dos banheiros do piso 1S da Sede Social
15. Novas salas do Curso de Idiomas
16. Reforma do Carteado
17. Instalação de piso flutuante na quadra de Squash nº 05

18. Reforma da rede de captação de águas pluviais e servidas da Sede Social
19. Nova sala 03 de Pilates
20. Reforma e aquecimento da Piscina Infantil do Playground
21. Acessibilidade às áreas do Clube – rampas e plataforma elevatória
22. Novo elevador de 05 paradas de acessibilidade
23. Passarela de ligação entre o piso 01 do Fitness e o administrativo de 

Esportes
24. Regularização das novas áreas do Clube junto à SEHAB
25. Novo projeto de Corpo de Bombeiros
26. Projeto executivo da Piscina de aquecimento
27. Modernização do elevador da torre ao lado do Novo Pavilhão de Jogos
28. Implantação de novo elevador de serviço na torre ao lado do novo  

Pavilhão de Jogos
29. Novo Pavilhão de Jogos (Snooker/Boliche/jogos)
30. Conjunto Poliesportivo sobre a laje de cobertura do Ginásio Velho
31. Construção do Novo Estacionamento – fase 02
32. Produção de 140 espreguiçadeiras para as piscinas
33. Nova lanchonete Café  Paineiras
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Horários do novo serviço:
sábado à quinta das 9h às 17h20

Para garantir o conforto e o atendimento de excelência a Diretoria Executiva passou a oferecer mais 
um serviço aos associados, o de “orientador”. A nova função consiste em informar os frequentadores 
do Clube sobre a localização das atividades, cursos e eventos, além de orientar sobre onde ficam os 
departamentos e dependências do Clube. 

A nova funcionária veste uma camiseta com o nome “Orientadora” nas costas e está sempre dispos-
ta a esclarecer as dúvidas de todos. 
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ESSE CUIDADO

EXPERIÊNCIA APROVADA
Em sua gestão anterior (2006-2009), Sileni deu impor-
tantes passos para a pro ssionalização e modernização 
de nosso clube, com realizações como a construção do 
berçário e revitalização do playground, entre outras.

PRESENÇA VERDADEIRA
Mantendo a forma de atuação que o Paineiras já conhece 
e con a, Sileni se dedicará EXCLUSIVA E INTEGRALMENTE 
a gerir nosso clube com pro ssionalismo e transparência, 
sempre de portas abertas a todos os sócios, de forma 
amistosa e acolhedora, sem espaço para privilégios a 
determinados grupos ou pessoas.

VISÃO COMPROVADA
Muitas das principais realizações da atual gestão, como 
o NOVO ESTACIONAMENTO, são execuções de projetos 
vislumbrados, planejados e viabilizados técnica e 

nanceiramente pela gestão 2006-2009.
O profundo conhecimento das necessidades do clube e da família 
paineirense faz da CHAPA PAINEIRAS VALE OURO a mais preparada 
para a próxima gestão.

PEDE
SILENI

2012

Sileni Rolla
Socióloga e Ex-presidente do Clube Paineiras do Morumby

Casada, 3 lhas, 3 netas e sócia há 24 anos
CONHEÇA AS PROPOSTAS, PROJETOS E PESSOAS EM

PAINEIRASVALEOURO.COM.BR

VALE OURO
PAINEIRAS

PRESIDENTE

Abrahão Saliture Neto
Engenheiro

Casado, 2 lhos, uma neta e sócio há 28 anos

1° VICE
 Alain Winandy
Administrador e Professor

Casado, 4 lhos e sócio há 13 anos

2° VICE
Juarez de Alvarenga
Empresário

Casado, 3 lhas, uma neta e sócio há 30 anos

TESOUREIRO
Dr. Mário Santoro Jr.
Médico e Administrador

Casado, 4 lhos e sócio há 18 anos

SECRETÁRIO

Sugestões? Fale conosco!
paineirasvaleouro

@gmail.com
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Chapa Nosso Paineiras  
Grupo Vermelho

Gestão com Seriedade, 
Profi ssionalismo e Criatividade
A Chapa Nosso Paineiras assume com Você, Associado, o 
Compromisso de Implantar uma Administração Profi ssional 
no Clube Paineiras, possibilitando a correta destinação dos 
recursos entre as diversas áreas e atividades, gerando novas 
receitas através da efetivação da Gestão de Marketing Esportivo 
e Empresarial, Implantação de Plano de Capacitação dos 
Professores e Funcionários, Melhoria Contínua dos Procedimentos 
Administrativos, Implementação do Sistema de Gestão Ambiental 
e Certifi cação, Avaliação Sistemática de Metas e Resultados. 
Nosso Objetivo: 06 anos em 03, recuperando o tempo perdido.
Em Nossa Gestão, muito foi realizado, na área patrimonial, esportiva 
e sócio cultural. Cabe ser ressaltado:

de R$ 7.000.000,00, representando 35% do custo total da obra, o 

 

Nossa Atual Plataforma vai muito além de obras e manutenção. 
Propomos mudança de conceitos, renovação e inovação, pois 

recreativos e competitivos, lazer, cultura, entretenimento e comodidade. 
Nossas ideias têm o foco no Associado e suas reais necessidades, 
através de medidas a serem implantadas com criatividade, seriedade, 
profi ssionalismo e, sempre, ouvindo o Associado.

 ce Center, Sapataria, 

mente de dependentes, visando a manutenção dos nossos fi lhos e 
fi lhas no Clube.

Dia 16/09, Não se deixe Enganar pelas aparências. 
Vote Certo. Vote na Seriedade, Renovação e Ideias Criativas. 

Alessandro Maria Pagano – Presidente 
Cirurgião Dentista.

 Clube.

etor  

Luis Sérgio de Campos Vilarinho – 1º Vice Presidente
Engenheiro Civil. Membro do Conselho Deliberativo 

tendo ocupado os cargos de Gerente de Planejamento 
de Empreendimentos, Gerente de Planejamento de 

Gerencia de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Maurício Noriega – 2º Vice-Presidente
Jornalista e Comentarista Esportivo. Eleito o Conselheiro 

Editorial. Pai de atletas do judô e do nado sincronizado. 
Responsável direto pela obtenção do patrocínio do dueto 
olímpico do nado sincronizado e do campeonato interno 

Adolfo do Carmo - Diretor Tesoureiro
Economista. Membro do Conselho Deliberativo em 

Diretor de Esportes Competitivos, Diretor de Esportes, 
Secretário da Mesa do Conselho Deliberativo por três 
mandatos. Atua no Mercado como Consultor 
Financeiro, tendo sido Analista Financeiro do Unibanco, 

Controller e Auditor Chefe do Unibanco AIG Seguros e 
Previdência, entre outros. Consultor da Controlbanc e 

Prof. Dr. Jarbas J. Dinkhuysen- Secretário
Cirurgião Cardiovascular. Membro do “staff” do Instituto 
Dante Pazzanese, Especialista em Cirurgia Cardiovascular 

na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
Responsável pela disciplina de Cirurgia Cardiovascular do 

Membro do Conselho Deliberativo do Clube Paineiras do 

Conheça os Nossos Candidatos, que colocam sua história, 
conhecimento e dedicação, por Amor ao Clube Paineiras.

“Uma boa administração passa pela resolução de medidas simples, porém, de antigo anseio dos Associados, como a troca das 
cadeiras das piscinas, disponibilização de toalhas nas piscinas e vestiários, guarda-sóis, etc. Ideias Vermelhas, Ideias de Todos”. 
(Pagano)
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Thiago Lobo é associado do Clube Paineiras há mais 
de 30 anos e no dia 04 de agosto se tornou o mais 
novo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo e traz 
como objetivo contribuir para melhorar a qualidade 
no setor esportivo e o incentivo aos novos atletas.

Para preservar a memória do Clube e oferecer um acervo digital com conteúdo histórico disponível a 
todos os associados, o Departamento de Tecnologia da Informação criou um novo website.

O link oferece um arquivo completo de imagens separadas por datas, vídeos, e todo o histórico de 
jornais e revistas do Clube. O objetivo central do novo acervo é relembrar fatos históricos, momentos 
marcantes, atletas consagrados, o perfil de associados e tudo que passou no Clube desde o ano de 
1960, data da inauguração.

Visite nossa página e relembre momentos marcantes:
http://www.clubepaineiras.com.br/acervo/acervo.html

http://www.clubepaineiras.com.br/acervo/acervo.html


Clicks
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O Almoço de Dia dos Pais foi incrível no Paineiras. O evento contou com a presença de diversas famílias que saborearam 
um cardápio elaborado especialmente para a data, e curtiram uma deliciosa banda de música ao vivo. O clima de come-
moração estava presente em todos os convidados.

Parabéns a todos os papais paineirenses!



Sociocultural
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O ritmo que contagiou o mundo na década de 
70 vai transformar o Restaurante das Cúpulas em 
uma verdadeira discoteca. Globos espelhados, 
jogo de luz colorido e músicas do Bee Gees, ABBA, 
Gloria Gaynor, Donna Summer e de bandas como 
KC & The Sunshine Band e os fantasiados do Villa-
ge People, são alguns dos atrativos da primeira 
Disco Night do Paineiras. 

O evento animado pelas pick-ups de Nando Jones, 
marcará o reencontro com uma das épocas mais ani-
madas e revolucionárias da música pop.

Nando Jones iniciou sua carreira no Paineiras 
tocando nos “mingaus” que aconteciam no anti-
go salão social do Clube (onde é a nova sala de 
jogos). O mestre das pick-ups foi DJ nas casas no-
turnas mais famosas do Brasil como o Hippopo-
tamus, Papagaios, Ta-Matete Discotheque, Gallery, 
Regine’s, Leopolldo, etc. 

Com seu estilo versátil, Nando realiza um trabalho 
especial para cada público, toca no ritmo da pista 
agradando convidados de todas as faixas etárias 
sem deixar ninguém parado. 

Venha conferir uma das festas que promete fi-
gurar entre as mais animadas do Paineiras.

Valores:
Ingressos individuais:
Associado R$ 35,00
Associada R$ 25,00
Não associado R$ 60,00
Não associada R$ 40,00

Lista (mínimo 20 pessoas):
Associado R$ 30,00
Associada R$ 20,00
Não associado R$ 50,00
Não associada R$ 30,00

Ingressos à venda no stand de ven-
das, a partir do dia 01/09, sábado.

Serviço:
Festa Disco Night Club
Data: 14 de setembro, sexta-feira
Horário: A partir 22h30
Local: Restaurante das Cúpulas 

Idade mínima: 18 anos. 
A&B: Consumação cobrada à parte.
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Formada por jovens alunos de violoncelo, a or-
questra foi criada em 2006 sob a orientação de 
Ricardo Fukuda, dando origem para “Fukuda 
Cello Ensemble”. O grupo apresenta um reper-
tório bastante variado, sempre caminhando livre-
mente entre o erudito e o popular, com composi-
tores como Villa-Lobos e Vilani-Côrtes.

Dentre as apresentações já realizadas pela or-
questra, destacam-se a da Escola Municipal de 
Música de São Paulo, com Ana Maria Chamorro, 
Sandra Felix e Mauro Brucoli como solistas; a da 
33ª Semana de Vela de Ilhabela, em 2006; e a 
do Festival de Bragança Paulista em 2008, sob a 
regência do violoncelista e maestro Sueldo Fran-
cisco. O grupo também realizou várias apresenta-
ções em importantes salas de concertos como o 
Páteo do Colégio, Sala Glória Rocha, em Jundiaí, 
e Teatro do Colégio Rudolf Steiner.

O Programa: 
  Beatles
    - Eleanor Rigby
    - Back in the USSR
    - Help
    - Because
   - Abbey Road Medley (golden slumbers, carry that 
weight, the end)
    - Oh! Darling

  Apocallyptica
   - Nothing Else Matters
   - Creeping Death
   - Unforgiven
   - Hall of Mountain King

Maestro: Sueldo Francisco
Orientador: Ricardo Fukuda
Integrantes: Alec Fukuda, Alfredo Santos, Ana 
Miguez, Diego Mesquista, Franklin Martins, Giovanna 
Lellis, Guilherme Ficarelli, Jorge Santos, Katia Ferreira, 
Misael Salustiano, Paulo Cardoso, Patrícia Vanuci, 
Rosana Francisco, Thais Duarte.

Serviço:
Data: 06 de outubro, sábado
Local: Cineteatro
Horário: 19h
Entrada franca
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RESTAURANTE DAS CÚPULAS 
21H30 ÀS 2H SETEMBRO

Serviço de A&B: Pizzas, porções e à la carte
Reservas: As reservas deverão ser feitas no Sociocultural pelo telefone 3779.2052 até as 16h30 do dia do evento.

LUGARES LIMITADOS

28 DE SETEMBRO – NOITE DO BOTECO 
COM GRUPO SABOR DE SAMBA E DJ
A noite temática “Noite do Boteco” traz para o Res-

taurante das Cúpulas a liberdade descomprometida 
característica do samba de roda, com um repertório 
variado que inclui Dorival Caymmi, Paulo Vanzolini, 
Adoniran Barbosa, Cartola, Assis Valente, Ari Barroso, 
Geraldo Pereira, Noel Rosa além de sambas atuais.

O Grupo Sabor de Samba que se apresenta no 
evento traz excelente qualidade musical, além de 
muita versatilidade: Jarier no violão, Walter no cava-
quinho, Fernando no pandeiro, Beto na percussão e 
Fausto no surdo. 

Para completar a noite o Restaurante Rofer ofere-
ce um menu especial com pratos de boteco.

Não perca! Chame os amigos e participe.

Diversão, música de qualidade e um repertório pra lá de variado estão sob medida na 
Sexta Nobre Dançante desse mês. E ainda um cardápio à la carte que traz deliciosas 
pizzas, pastas, risotos, porções, sobremesas e muito mais. Confira a programaçao:

21 DE SETEMBRO – BANDA FEELING’S & DJ 
Salsa, músicas dos anos 70, 80 e 90, rock nacional, 
clássicos do rock, pop, baladas, samba, forró, coun-
try e muito mais. O grande diferencial da banda 
Feeling’s é o repertório variado que atende a todos 
os públicos, sem contar com a animação que rapida-
mente contagia toda a plateia.

A Banda Feeling’s chega para proporcionar mo-
mentos de grande prazer e entretenimento a todos.

Faça já sua reserva!

Devido ao feriado não haverá programação de “Sexta Nobre Dançante” e “Sábado Musical” nos dias 07 e 08 de setembro.
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PIANO BAR, 
A PARTIR DAS 21H30SETEMBRO

01 DE SETEMBRO - LEY ZANONI E AMIGOS 
CANTAM VINÍCIUS DE MORAES
Ley Zanoni vive no universo musical desde pequeno. Fi-
lho da Pianista Yolanda Del Picchia, o músico aprendeu 
a conhecer os grandes compositores clássicos e se apai-
xonou pela música brasileira muito cedo. Ley cantou 
com o Coral dos Jardins, regido pelo maestro regente 
do Coral da USP e o comando de Bachir Jorge Aidar. 

Esse show especial tem o arranjo musical de Adriana 
Godoy (Zimbo Trio) e apresenta um repertório exclusivo 
com os grandes clássicos de Vinícius de Moraes. 

Serviço de A&B: Porções e à la carte
* Reservas: Segunda e sábado - 8h30 às 16h / terça à sexta - 8h30 às 17h30 / telefone 3779-2052
* Serão mantidas até às 21h30

15 DE SETEMBRO – UMA NOITE EM BUENOS 
AIRES COM O TRIO JOGANDO TANGO
Formado pelo argentino Juan Pablo Ferrero (violão), 
e pelos brasileiros, Ricardo Pesce (acordeom) e Vini-
cius Pereira (contrabaixo) o grupo nasceu em março 
de 2009 com o intuito de pesquisar e difundir a mú-
sica argentina.
O show promete embalar os associados com o ritmo 
quente do tango e transportar todos para uma ver-
dadeira noite argentina!

22 DE SETEMBRO – TRIBUTO AO DJAVAN 
COM RONALDO GODIN
O cantor, violonista e compositor Ronaldo Godin 
iniciou seus estudos para violão ainda criança, aos 
10 anos de idade e ganhou notoriedade por tocar 
em eventos particulares como casamentos e aniver-
sários. Para noite do Sábado Musical Ronaldo inter-
preta Djavan, um dos maiores clássicos da MPB, em 
uma noite romântica e repleta de canções saudosas.

29 DE SETEMBRO – NOSSOS TALENTOS 
COM PAULO FURTADO E FLÁVIA LIBONATI 
Os associados paineirenses Paulo Furtado e Flávia Li-
bonati trazem para o Piano Bar uma atuação que pri-
vilegia canções de MPB, Bossa Nova, American Stan-
dards e Jazz. Uma noite que promete animar todos 
os convidados.



/setembro/

Serviço:
Local: Credicard Hall
Data/ horário: 11/10/2012 (quinta-feira) às 21h30 (saída 
programada para 20h da portaria social)
Idade: De 12 e 13 anos permitida à entrada acompanhados 
dos pais ou responsável legal. A partir de 14 anos a entrada 
é permita sem a presença do responsável
Valor: R$ 380,00 (com condução inclusa)
Quantidade mínima: 13 pessoas

Gomez, Mortícia, Tio Chico, Wandinha, Feioso, Vovó 
Addams, Tropeço, Primo Itt e a “Coisa” prometem 
muita diversão no musical “Família Addams” que 
está em cartaz no Teatro Abril. O espetáculo é ba-
seado nos textos de Marshall Brickman e Rick Elice, 
com direção original de Phelim MacDermott e Julian 
Crouch, coreografia de Sergio Trujillo e direção mu-
sical de Mary-Mitchell Campell.

O musical já divertiu milhões de pessoas ao redor 
do mundo e serviu de inspiração para diversas sé-
ries, filmes e desenhos. A peça tornou-se uma das 
mais bem sucedidas da Broadway quando estreou 
no ano passado em Nova York, faturando mais de 
US$ 45 milhões, além de uma das mais comentadas 
temporadas pré-Broadway, em Chicago. 

O Brasil é o primeiro país fora dos EUA a receber 
a montagem original. Para proporcionar ao asso-
ciado conforto e diversão o Clube prepara uma 
caravana para levar os apaixonados pelo tema 
para curtir o espetáculo. Venha conosco! 

Serviço:
Local: Teatro Abril
Data/ horário: 20/09/2012 (Quinta – feira) às 20h 
(saída programada para 18h30 da portaria social)
Valor: R$ 200,00 (com condução inclusa)
Quantidade mínima: 13 pessoas

São 35 anos de carreira, 19 discos lançados, 20 
milhões de cópias vendidas no mundo, mais de 
35 discos de platina e ouro e shows por mais de 
20 países, com um público superior a três milhões 
de espectadores. Com toda essa experiência na 
bagagem, o compositor e instrumentista grego 
Yanni retorna ao Brasil com sua nova turnê, An 
Evening With Yanni Under The Stars, que promete 
repetir o mesmo sucesso de 2010. 

Para os associados e fãs do músico o Paineiras 
também preparou uma caravana para a apresen-
tação do dia 11 de outubro. Será uma noite ines-
quecível, não perca essa oportunidade única!
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Escola
Pueri Domus
Grupo SEB

*Unidade Verbo Divino
Rua Verbo Divino 993A - Chácara Santo Antonio
São Paulo - Tel. (11) 3512-2222

Unidade Aldeia da Serra
Estrada Dr. Yojiro Takaoka, 3900 - Aldeia da Serra
Barueri - Tel. (11) 4192-2430

Unidade Itaim
Rua Itacema, 214 - Itaim Bibi
São Paulo - Tel. (11) 3078-6999

www.pueridomus.sebsa.com.br

@pueridomus

facebook.com/escolapueridomus

Educar para o mundo é proporcionar ensino bilíngue de verdade. É aprender em inglês e não só aprender inglês. Com o 
Global Brazilian American Program, o aluno conclui o ensino médio simultaneamente ao high school americano. E com o 
programa *IB Internacional, a possibilidade de cursar universidades internacionais se estende, além dos EUA, a outros 139 
países. Do ensino infantil ao médio, uma formação completa e planejada para o antes, o durante e o depois do vestibular.
*O programa só é oferecido na Unidade Verbo Divino.

PROGRAMA IB INTERNACIONAL:
PORQUE EDUCAÇÃO PARA O MUNDO 
É NOSSA MARCA REGISTRADA.
PORQUE EDUCAÇÃO PARA O MUNDO 
É NOSSA MARCA REGISTRADA.
PORQUE EDUCAÇÃO PARA O MUNDO 
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Stefan com apenas 9 anos já estava determinado 
a conquistar todos os seus sonhos. Mesmo sem 
a idade certa para frequentar as aulas de Jazz, 
o garoto conseguiu convencer a coordenadoria a 
liberar a sua participação e desde então, nosso 
destaque no universo da dança não parou mais.

Foram dois anos fazendo aulas com o professor 
Roni Dias e depois de muito esforço o sonho co-
meçou a virar realidade. “Toda base de estudos eu 
aprendi aqui no Paineiras, foram as aulas de Jazz 
que me deram o verdadeiro gosto pela dança”, 
explica o Stefan. 

O professor de Jazz que iniciou Stefan à dança se 
orgulha dos passos do garoto, que hoje está com 
17 anos. “Ele sempre apresentou uma dança limpa, 
além de decorar as coreografias com muita facili-
dade. Nas apresentações do Clube ele se destacava 
participando de mais de dois espetáculos em uma 
só noite. O Stefan é um talento e podemos afirmar 
que foi descoberto no Paineiras”, diz Roni.

A mãe de Stefan também admira os passos do 
filho, e diz que vê-lo dançando é um dos maiores 
prazeres da sua vida. “Ele lutou para conseguir 
realizar seus sonhos, enfrentou dores, preconcei-
to e precisou se esforçar muito. Foi graças ao Pai-
neiras que ele descobriu o que ele quer fazer pelo 
resto da vida”, diz Ana Paula Pichler Gonçalvez.

De férias no Brasil Stefan fez questão de passar 
pelo nosso Clube e rever os colegas e professores. 
“A estrutura da sala do Paineiras é ótima: o espaço, 
os espelhos. Com certeza esse é um excelente lugar 
para fazer aulas de danças. Sem contar que o Roni 
é um professor muito competente. Ele ensina não 
só os movimentos, mas também os princípios de 
um dançarino”, relata com orgulho nosso ex-aluno.  

“Com 12 anos eu saí do Clube para me 
especializar em ballet. Fiquei no Brasil por 
mais quatro anos, ensaiando sempre. Em 
2009, fui para o Info America Grand Prix e 
consegui ganhar três bolsas para estudar 
na Flórida. Escolhi a Harid Conservatory e 

hoje estou trabalhando para me tornar um 
profissional da dança clássica”, explica.
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Serviço:
Dias e horário: quintas ou sextas 
às 10h
Lista de intenção: terças às 10h 
ou sextas às 13h
Professora: Marília Cervi 
Curso pago
Inscrições na CAT

No período de 01 a 31 de outubro, a pesquisa de satisfação referente aos cursos 
do 2º Semestre de 2012 será distribuída para preenchimento nos horários de aula 
e devem ser depositadas nas urnas que estarão nas salas. O objetivo da pesquisa é 
melhorar o atendimento aos alunos dos cursos do Setor Cultural, para isso é impres-
cindível a colaboração de todos. Participe!

Formada como bailarina clássica profissional pela 
Royal Academy of Dance of London, Luciana Rojas 
trabalhou como professora e coreógrafa de Bal-
let Clássico em escolas como Ballet Anna Pavlova, 
Clube ACM, Escola de Dança Marcia Pee e Escola 
de Ballet Dançarumo.

Participou de exames da Royal Academy of Dan-
ce of London do 1° grau ao Advanced II, de Cursos 
de Ballet Clássico com Neide Rossi, Ismael Guiser, 
Victor Navarro, Yellê Bittencourt, Yoko Okada e 
Tina Stuart. E está empolgada com os novos pas-
sos de sua trajetória que se inicia agora no Ballet 
Clássico do Paineiras. 

Luciana Rojas é a nova professora  
do Curso de Ballet Clássico 

Curso de Zumba: uma aula que se confunde 
facilmente com uma festa 
Usando a música latina em conjunto com exercí-
cios cardiovasculares o Curso de Zumba é a nova 
atração no Paineiras. A Palavra “Zumba” tem ori-
gem colombiana e significa mover-se rapidamen-
te e se divertir. É uma dança aeróbica e muito 
fácil de aprender. 

A meta do curso é a prática da atividade física de 
maneira prazerosa. Nas aulas os professores reque-
bram e ensinam passos rápidos e divertidos que exer-
citam de maneira eficaz todas as partes do corpo.

A Zumba é para todas as idades, não tem pré-
-requisitos, pois, cada um se movimenta de acor-
do com seu corpo, mais tranquilo para quem está 
começando e mais vigoroso e intenso pra quem 
já pratica atividade física. Confira!

Nota Feriado: Não haverá aulas nos cursos do Setor Cultural dias 07  
e 08 de setembro devido ao feriado de Independência do Brasil.

você  já
sorriu
        hoje?®

Na  Clínica  Open  Center  

você  conta  com  uma  equipe  
especializada  em:
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ria  
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ção  com  Óxido  Nitroso

Clínica

Open Center

Morumbi

Tel.:  3772-5292

Clinica  Credenciada

O  sorriso  de  Hollywood
(USA)

www.clinicaopencenter.com.br
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Preventivo
        Digital      
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Datas de apresentações:
Setembro:
21 sexta, 27 quinta e 28 sexta às 21h
22 sábado, 23 domingo e 30 domingo às 19h
29 sábado às 16h
Local: Cineteatro
Autor: Luís Alberto de Abreu, adaptaçao: Edih 
Longo, direção: Moisés Miastkwosky

O Núcleo adulto de Teatro Arte in Cena do Clube 
Paineiras do Morumby  encenará  a peça “Bella 
Ciao”, de Luiz Alberto de Abreu, no Cineteatro. O 
nome da peça é referência à canção popular italiana 
“Bella Ciao”, considerada um hino para os anarquis-
tas e trabalhadores rurais. A melodia foi usada em 
protesto na Primeira Guerra Mundial, já na Segunda 
foi usada como símbolo para a resistência italiana.

Escrita pelo brasileiro Luiz Alberto de Abreu, a 
peça mostra a imigração italiana para o Brasil, que 
é contada pela ótica de uma família anarquista, 
os Barachettas. A história relata desde a vida nas 
lavouras de café até a contribuição e participação 
dos italianos no movimento operário brasileiro. O 
espetáculo traz um cenário político e histórico do 
Brasil, que abrange desde a chegada dos italianos 
até a queda de Getúlio Vargas.

Os Barachetta, núcleo familiar de anarquistas, 
acabam erigindo uma saga em torno das lutas sin-
dicais e políticas do período. 

Com direção  de Moisés Miastkwosky, a mon-
tagem conta com quinze atores do Grupo Arte 
in Cena, interpretando quase 30 personagens. 
“É um espetáculo que aborda parte da história 
brasileira e, com uma mistura de humor, drama, 
romance e comédia, a peça é envolvente e faz o 
público viajar ao passado e ir de encontro com as 
nossas próprias origens,” comenta o diretor.

O grupo de teatro do Clube Paineiras do Mo-
rumby vem se dedicando a apresentar aos sócios 
trabalhos com qualidade. “É um trabalho árduo. 
O esforço vale muito a pena e só temos a agra-
decer ao Paineiras que nos proporciona trabalhar 
com um diretor renomado como o Moisés”, afir-
ma Bruna Lavoura, integrante do grupo.  
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O nosso solo abriram
sem feridas, mas em cultos
depositando as sementes.
Das cinzas ressurgiram
devemos-lhes muitos indultos
[tornaram-se nossos afluentes]
E muitos até parentes.
Obrigada, heroica gente!

Edih Longo
Desembarque de imigrantes no Porto de Santos (SP), 1907

Concurso Literário da ACESC: inscrições até o dia 06 de setembro 
 As inscrições para a o concurso literário da ACESC acontece entre os dias 01 e 06 de 
setembro, das 10h às 20h, no Departamento Sociocultural, por Karin ou Patrícia. Po-
derão participar na categoria juvenil associados de 12 a 17 anos e na categoria adulta 
maiores de 18 anos.
O tema é livre para as três modalidades, obedecendo às normas de: 
Conto - Uma por concorrente. Máximo de seis páginas.
Crônica - Uma por concorrente. Máximo de uma página.
Poesia  -‐  Até  duas  poesias.  Cada  uma  com  no  máximo  40  versos.

XVII Salão Interclubes de Artes Plásticas será em outubro
No período de 10 a 15 de outubro o Paineiras abre as portas para “XVII Salão Inter-
clubes de Artes Plásticas” o evento conta com a participação de diversos clubes filia-
dos à ACESC.  Para participar da seletiva, os associados paineirenses deverão efetuar a 
inscrição no período de 10 a 15 de setembro, no Sociocultural.  As obras deverão ser 
entregues nos dias 27 e 28 de setembro, no Centro Cultural.

O regulamento com as especificações do concurso estão no site do Clube junto aos 
demais regulamentos da Maratona Cultural da ACESC, acesse www.clubepaineiras.com.br 

http://www.clubepaineiras.com.br
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Dicas Culturais

Um Homem de Sorte
Autor: Nicholas Sparks 
Sinopse: Durante a maior parte da sua vida, Logan Thibault foi um homem que em tudo se podia considerar comum. 
Porém, nada de comum havia naquilo que estava prestes a acontecer-lhe. Quando encontra uma fotografia de uma 
mulher nas areias do deserto do Iraque, Logan Thibault passa, inexplicavelmente, a ser um homem com a sorte do seu 
lado, que sobrevive a situações de indescritível perigo. A fotografia começa a ser encarada como um talismã e, de 
regresso aos EUA, Thibault não consegue deixar de pensar na mulher que lhe salvou a vida. Mas, assim que a encontra, 
o segredo que transporta consigo poderá custar-lhe tudo aquilo que ele mais deseja.

A Quinta Mulher
Autor: Henning Mankell
Sinopse: Quatro freiras e uma quinta mulher, que viajam pela África, são mortas durante a noite em um ataque brutal. Meses 
depois, na Suécia, a notícia dessa tragédia inesperada motiva uma vingança cruel. O inspetor Kurt Wallander acaba de voltar 
de férias idílicas em Roma, torcendo por dias tranquilos. Ao investigar o desaparecimento de um observador de aves, contudo, 
descobre um assassinato meticuloso e terrível. Um segundo homem desaparece, e mais uma vez, como em histórias anteriores, 
Wallander e seu time trabalham incansavelmente para encontrar o elo entre esses assassinatos perversos. Numa investigação 
intensa, o inspetor luta para descobrir quem é esse serial killer cujos crimes são produto de uma nova Suécia, marcada pela 
violência. Sexto volume da série com Kurt Wallander, que conta com dez títulos e já teve livros traduzidos para 41 línguas, A 
Quinta Mulher sucede Assassinos Sem Rosto, Os Cães de Riga, A Leoa Branca, O Homem que Sorria e O Guerreiro Solitário.

O Prisioneiro do Céu
Autor: Carlos Zafón Ruiz
Sinopse: O livro traz novamente a história de Daniel Sempere e seu amigo Fermín,  heróis de “A Sombra do Vento”. 
Fermín ainda trabalha na livraria com Daniel e está ocupado com os preparativos para seu casamento com Bernarda. 
Quando tudo começava a dar certo para eles, um personagem inquietante visita a livraria e mostra interesse por um dos 
itens mais valiosos, uma edição ilustrada de “O Conde de Montecristo”. O mistério se torna ainda maior depois que o 
homem sai da loja, deixando no livro a seguinte dedicatória: “Para Fermín Romero de Torres, que retornou de entre os 
mortos e tem a chave do futuro”. Esta visita é apenas o ponto de partida de uma história de aprisionamento, traição e do 
retorno de um adversário mortal. Daniel e Fermín terão que compreender o que ocorre diante da ameaça da revelação de 
um terrível segredo que permanecia enterrado há duas décadas no fundo da memória da cidade.

Piedade
Autora: Jodi Picoult 
Sinopse: Cameron MacDonald, chefe de polícia de uma pequena cidade que tem sido o lar de sua família por gerações, 
sempre imaginou que sua vida era servir a população e defender a honra de seus ancestrais. Crenças que o colocam em 
conflito quando, um dia, seu primo Jamie chega à delegacia confessando ter matado a própria esposa. O que fazer diante 
da população perplexa? Procurando agir conforme o que acredita ser o certo, Cam o coloca na cadeia. Porém, Allie, 
esposa de Cam, estranha a prontidão de Jamie em se entregar. E ainda que seja uma esposa dedicada, ela se vê tomando 
partido contra Cam. Isso porque ela não acredita que um marido apaixonado como Jamie teria cometido homicídio 
contra sua própria mulher. Paralelamente a todo o conflito que envolve o julgamento de Jamie, Cam se vê questionando 
seu próprio casamento. Dúvidas que crescem quando ele conhece a misteriosa Mia, que trabalha com Allie em sua 
floricultura. A atração é instantânea e inexplicável e o coloca diante de um conflito de valores.

Sugestões:

A Biblioteca Paineiras está sempre ampliando seu acervo. Confira nossas 
últimas aquisições e não deixe de fazer uma visita, boa leitura!
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O Bazar de Natal do Paineiras já tem data marcada e todos os associados interessados em par-
ticipar como expositores podem fazer a pré inscrição na lista de intenção entre os dias 10 e 21 
de setembro no Stand de Vendas.

No dia 22 de setembro será realizado um sorteio eletrônico para defenir a ordem de atendi-
mento para realização das inscrições, pagamento da taxa e a escolha da mesa.
O Bazar busca atender todos os segmentos de produtos e será exclusivo para associados 
paineirenses. Confira o regulamento no portal: www.clubepaineiras.com.br e no blog:  
http://socioculturalcom.wordpress.com e venha participar!

Em comemoração ao centenário do saudoso Jor-
ge Amado, a Biblioteca Paineiras apresenta uma 
exposição literária e fotográfica do escritor. Des-
taque para obras clássicas como: Gabriela Cravo 
e Canela, Tieta do Agreste, Teresa Batista Cansada 
de Guerra, Dona Flor e Seus Dois Maridos e Tenda 
dos Milagres. Venha prestigiar!

Novidades 
da Biblioteca

http://www.clubepaineiras.com.br
http://socioculturalcpm.wordpress.com


Programação Adulta
Cine Paineiras Setembro

Nos dias 01, 08 e 15/09 (sábados) o Cine Paineiras 
apresenta lançamentos imperdíveis.

Não deixe de conferir!

07/09 (feriado - sexta-feira) - 19h
Walter Black (Mel Gibson) é o presidente de uma indústria de brinquedos. Ele sofre de depressão, o que faz com que se torne cada vez 
mais distante da esposa Meredith (Jodie Foster) e dos ! lhos Porter (Anton Yelchin) e Henry (Riley " omas Stewart). Um dia, ao jogar 
o lixo fora, ele encontra o castor, um fantoche de pelúcia. Logo em seguida Walter tenta o suicídio, mas fracassa. A partir de então, já 
com o castor, ele assume uma nova identidade e passa a se comunicar através do boneco. O castor permite que Walter volte à vida, ao 
trabalho e junto à família, mas aos poucos ele passa a sofrer um con# ito de identidades.
Direção: Jodie Foster. Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin.
Duração: 93 min. Gênero: Drama. Classi! cação: Livre. Legendado.

14/09 (sexta-feira) - 20h30
Passado em 1973, em plena Guerra Fria, o longa gira em torno de George Smiley (Gary Oldman), um veterano da divisão de elite do 
serviço secreto inglês conhecida como Circo. Após a morte de seu ex-chefe e de alguns fracassos em missões internacionais, ele é chamado 
para desvendar um mistério sobre a identidade do agente duplo que, durante anos, trabalhou também para os soviéticos. Todos à sua volta 
são suspeitos, mas, como bons espiões que são, foram treinados para dissimular e trabalhar em condições de extrema tensão. 

Direção: Tomas Alfredson. Gary Oldman, Mark Strong, John Hurt.
Duração: 127 min. Gênero: Suspense. Classi! cação: 12 anos. Legendado.

16/09 (domingo) - 19h
Josh Kovacs (Ben Stiller) era um funcionário exemplar de um dos prédios mais badalados de Nova York, conhecido como A Torre. Lá, ele 
é uma espécie de chefe de uma equipe de pro! ssionais “mais ou menos” quali! cados, como Lester (Stephen Henderson), Cole Howard 
(Casey A$  eck), Odessa (Gabourey Sidibe) e Rick (Michael Pena), entre outros. A vida de todos vira de cabeça para baixo quando Arthur 
Shaw (Alan Alda), o bilionário ocupante da cobertura, é preso pelo FBI por ter cometido uma fraude, transformando o fundo de pensão 
de toda a equipe em pó. Disposto a recuperar a grana deles, Josh convida um vizinho (Eddie Murphy) para ajudá-lo a descobrir aonde foi 
parar esse dinheiro para pegá-lo de volta e fazer justiça, tendo em vista que nem o FBI sabe do destino da fortuna. 
Direção: Brett Ratner. Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey A$  eck.
Duração: 110 min. Gênero: Comédia. Classi! cação: 10 anos. Legendado.

 09/09 (domingo) - 19h
Tintin, um jovem jornalista que viaja pelo mundo com seu inseparável cão Milu, compra um galeão antigo de presente para seu 
amigo Haddock. Porém, o navio é logo roubado. Pouco tempo depois, descobre-se que nele havia parte de um mapa de um tesouro, 
fazendo com que Tintim e seus amigos ingressem em uma jornada à sua procura. 

Direção: Steven Spielberg. : Jamie Bell, Andy Serkis e Daniel Craig.
Duração: 108 min. Gênero: Animação. Classi! cação: Livre. 

02/09 (domingo) - 19h
No Harlem, a jovem Claireece “Precious” Jones (Gabourey Sidibe) sofre as mais diversas privações. Abusada pela mãe, violentada pelo 
pai e grávida de seu segundo ! lho, é convidada a frequentar uma escola alternativa, na qual vê a esperança de conseguir dar um novo 
rumo à sua vida.

Direção: Lee Daniels. Gabourey Sidibe, Paula Patton, Mariah Carey, Lenny Kravitz, Mo’Nique.
Duração: 110 min. Gênero: Drama. Classi! cação: 16 anos. Legendado.

Nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 não teremos sessões de cinema devido às apresentações do Grupo de Teatro Adulto do 
Paineiras Arte In Cena, que acontecem no cineteatro. 
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Para informações adicionais sobre os eventos, entrar em contato com o Departamento Sociocultural do Clube: 3779-2147

Setembro

Quer saber sobre todos os eventos sociocul-

ainda mais a vida dos nossos associados, cria-
mos um Bolg especial que conta com todas as 
novidades do departamento.

Datas, locais, valores e espaço para opiniões 
são alguns dos atrativos do nosso Blog. Venha 
nos visitar e não perca nenhum dos nossos 
eventos! 

http://socioculturalcpm.wordpress.com

 01  sábado  Sábado Musical Ley Zanoni e Amigos cantam Vinícius de Moraes  Piano Bar

 14  sexta-feira  Festa Disco Night Club  Restaurante das Cúpulas

 15  sábado  Sábado Musical Uma Noite em Buenos Aires com o Trio Jogando Tango  Piano bar

 20  quinta-feira  Paineiras Leva você: Teatro Família Addams  Externo: Teatro Abril

 21  sexta-feira  Sexta Nobre Dançante com Banda Feeling’s & DJ  Restaurante das Cúpulas

 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30   Apresentação Bella Ciao  Cineteatro

 22  sábado  Sábado Musical Tributo ao Djavan com Ronaldo Godin  Piano Bar

 28  sexta-feira  Noite do Boteco com Grupo Sabor de Samba & DJ  Restaurante das Cúpulas

 29  sábado  Sábado Musical Nossos Talentos com Paulo Furtado e Flávia Libonati  Piano Bar

http://socioculturalcpm.wordpress.com
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Setembro

Horário de funcionamento da brinquedoteca:
Segunda a sexta-feira das 9h às 20h. Sábados das 9h às 19h. Domingos e feriados das 9h às 17h.

arinquedotec

CIRCUITO  DE  BRINCADEIRAS  -  Sábados  e  domingos  às  15h

16/09  -  Domingo
Jogo  com  Peteca

02/09  -  Domingo
Sinal  Vermelho,  Sinal  Verde

08/09  -  Sábado
Passa  Anel

30/09  -  Domingo
O  tato  Misterioso

S
Horário de funcionamento do SEARTI
Segunda a sexta: 8h30 às 18h. Sábados: 8h30 às 17h. Domingos e feriados: Fechado. 

O SEARTI é um espaço dedicado ao desenvolvimento da imaginação e criatividade de nossas crianças, através de um trabalho com pro! ssionais capacitados 
e envolvidos no projeto, que promovem uma série de atividades visando divertir a garotada. Con! ra a programação completa para o mês de setembro: 

IEART

Brincadeiras divertidas e contagiantes fazem parte do circuito da brinquedoteca do Paineiras. São 
atividades que prometem entretenimento, interação e passatempo com qualidade para as crianças 
que curtem lazer pra valer.  

Transformando  a  Sucata  em  brinquedo!
O que era descartável aqui no SEARTI as nossas crianças transformam em 
brinquedos. As embalagens recicláveis fazem a alegria e contribuem para 
o entretenimento e desenvolvimento da criatividade de nossos pequenos, 
além de educar desde cedo para o uso consciente dos materiais. 

Estamos recolhendo objetos como: caixas de leite, latas de alumínio, 
potes plásticos de maionese, sorvete e requeijão, CDs, frascos de shampoo 
e condicionador, rolos de papel higiênico ou papel toalha, embalagens em 
geral, pregadores, en! m, todos os objetos que possam ser reaproveitados e 
transformados.

Ajude a manter a criatividade das nossas crianças, além de garantir 
muita diversão.

Lembrando que todos os objetos devem estar limpos.
Participe!

Entretenimento com responsabilidade social 

Data Atividade Material

01 Aulinha de culinária Fornecido pelo Searti

03 e 04 Confecção de imã de geladeira E.V.A., imã, canetinha e cola

05 e 06 Confecção de gatinho Papel cartão, cola, canetinha e tesoura

08 Atividade com CDs E.V.A., CD, canetinha, cola e glitter

10 e 11 Confecção de chaveiro Chaveiro, tecido, canetinha e cola

12 e 13 Confecção de bilboquê (brinquedo) Garrafa PET, ! ta adesiva, tampinha e barbante

14 e 15 Confecção de mini-teatro Caixa de sapato, papel espelho, cola, canetinha e tesoura

17 e 18 Confecção de bolsa Tecido, barbante, canetinha e cola

19 e 20 Dedoche E.V.A., canetinha e cola

20 e 21 Confecção de árvore Rolo de papel, papel espelho, cola, bola 
de isopor e canetinha

24 e 25 Atividade com pote de margarina Pote de margarina, papel contact, E.V.A. e canetinha

26 e 27 Trabalhos com garrafa PET Garrafa PET, ! ta adesiva, cola e canetinha

28 e 29 Confecção de máscara Papel cartão, lastex, lantejoula e cola08/09  -  Sábado
Passa  Anel

30/09  -  Domingo
O  tato  Misterioso

Momento  da  História - Acontece  nos  dias  04,  11,  18  e  25  (terças-feiras)  às  10h15,  10h45  e  16h.
O momento da história é uma oportunidade para as crianças desenvolverem a criatividade e passearem pelo mundo da fantasia. 
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Programação Infantil
Cine Paineiras Setembro

 07/09 (feriado - sexta-feira) - 16h
Como recompensa por supervisionar mais de 625 experimentos, Lilo, Stitch, Jumba e Pleakley ganharam uma viagem pela 
galáxia, passando por lugares e situações que os !zessem se sentir em casa. Suas vidas são subitamente transformadas quando 
o maligno Dr. Hamsterviel foge da prisão e força Jumba a criar um novo experimento - Leroy, o irmão gêmeo ‘do mal’ de Stitch.

Direção: Tony Craig e Robert Gannaway. : Daveigh Chase, Tia Carrere, Kevin McDonald e Kevin Michael Richardson.
Duração: 73 min. Gênero: Animação. : Livre. Dublado.

 01/09 (sábado) - 16h
George é um macaquinho curioso que sempre se mete em confusão. Basta que seu dono, o Homem do Chapéu Amarelo, o deixe 
por um instante para que ele comece a fazer o que não deve. Mas, invariavelmente, o macaco acaba salvando o dia.

Direção: Matthew O’Callaghan. : Will Ferrell, Frank Welker, Drew Barrymore.
Duração: 87 min. Gênero: Animação. : Livre. Dublado.

 02/09 (domingo) 16h
Do gênio das histórias em quadrinhos Miguelanxo Prado, uma belíssima animação que levou quatro anos para ser realizada - 
foram mais de 10 mil quadros pintados a mão por Prado e posteriormente animados. Durante navegação, um pescador afunda 
no oceano e, junto de sereias e seres marinhos, nada em direção da música distante de uma linda mulher. 

Direção: Miguelanxo Prado. : David Hevia e Alejandro Reza.
Duração: 80 min. Gênero: Animação. : Livre. Dublado.

 08/09 (sábado) - 16h
Franjinha tem a ideia de criar uma máquina do tempo. Mas a chegada de Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali ao laboratório faz 
com que os quatro elementos fundamentais - água, fogo, terra e ar - que controlavam a experiência caíssem dentro do portal. 
Agora, a turma tem de recuperá-los. Caso contrário, os relógios irão parar e o mundo irá, literalmente, congelar no espaço.

Direção: Maurício de Sousa. : Marli Bortoletto, Angélica Santos e Paulo Cavalcante.
Duração: 80 min. Gênero: Animação. : Livre. Dublado.

 09/09 (domingo) - 16h
Cli"ord e seus amigos embarcam em uma viagem pelo país quando entram em um concurso de talentos para ganhar um estoque 
vitalício de Tummy Yummies (comidinha que eles adoram). Juntamente com novos amigos, incluindo Shackelford o High-Flying 
Ferret e Rodrigo Chihuahua de Aço, eles trabalham juntos para tornar uma apresentação ruim em um sucesso! Como sempre, o 
grande amor de Cli"ord faz de todos ganhadores.

Direção: Norman Bridwell. : John Ritter, Wayne Brady e Grey DeLisle.
Duração: 74 min. Gênero: Animação. : Livre. Dublado.

 15/09 (sábado) 16h
Chapeuzinho Vermelho trabalha para a agência “Felizes para Sempre”, que resolve problemas no mundo dos contos de fadas. No 
momento ela foi enviada para um treinamento junto com as Irmãs de Capuz, deixando o Lobo Mau a Vovózinha (Glenn Close) 
e o esquilo sozinhos nas missões. Quando uma bruxa desconhecida sequestra os irmãos João e Maria o trio é chamado para o 
resgate, mas a Vovózinha acaba sendo aprisionada. Chapeuzinho retorna para salvá-la, mas enfrenta problemas quando precisa 
trabalhar junto com o Lobo.
Direção: Steven Spielberg. : Jamie Bell, Andy Serkis e Daniel Craig.
Duração: 108 min. Gênero: Animação. : Livre. Dublado.

 16/09 (domingo) – 16h
Seis diferentes animais formam uma turminha muito divertida e cheia de truques e ao descobrirem que a gralha malvada quer 
esvaziar os canais de Veneza, eles farão de tudo para detê-la, juntos irão embarcar em uma aventura que vai levá-los a várias 
cidades pelo mundo e a enfrentar desa!os que você nunca imaginou. Embarque nessa!

Direção: Mike Disa. : Nathalia Dill, Luca Bianchi e Lívia de Bueno.
Duração: 80 min. Gênero: Animação. : Livre. Dublado.

Nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 não teremos sessões de cinema devido às apresentações do Grupo de Teatro Adulto do 
Paineiras Arte In Cena, que acontecem no cineteatro. 
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O primeiro dia de disputas do Nado Sincronizado 
nas Olímpiadas de Londres garantia a presença de 
Lara e Nayara entre as 12 finalistas. Mas, depois da 
segunda apresentação, por uma pontuação de ape-
nas 0,06, nossas meninas ficaram com o 13º lugar 
e fora da tão sonhada final. Foram quatro anos de 
muito empenho, garra e superação. Em todo esse 
caminho o dueto trouxe grandes conquistas para a 
família paineirense e toda a nação brasileira, como 
o ouro no Campeonato Sul Americano e o bronze 
durante o Pan Americano de Guadalajara.

Mesmo com a final não se tornando realida-
de, Lara e Nayara mostram que todo o sacrifí-
cio valeu a pena e voltam para o nosso país com 
o orgulho de terem participado de um evento 
tão grandioso como as olimpíadas “Tenho que 
agradecer muito pelo carinho e apoio de todos!  
Queria fazer um pedido também. Não fiquem re-
voltados com juízes, tristes pelas notas ou irritados 
com a competição de nado sincronizado. Aprende-
mos com o esporte, que alguns dias ganhamos e 
outros perdemos”, afirma nossa atleta Lara Teixeira.

Nayara também exibiu tudo que aprendeu du-
rante a vida de atleta, de competições e de treina-
mento pesado. “A nota não foi aquilo que a gente 
imaginava, mas estamos felizes porque fizemos 
tudo que podíamos fazer. Demos o nosso máxi-
mo na piscina. O público aplaudiu bastante então 
achamos que foi superbom”.

É com sorriso no rosto que Andrea Curi sinaliza o 
sentimento de dever cumprido “Trabalhamos muito 
e toda a equipe tem plena certeza que demos o me-
lhor a cada instante. Acho que no esporte isso é o 
mais importante” completa a técnica.

O Dueto fechou a primeira apresentação da roti-
na técnica com 87.100 e na rotina livre com 87.000.

A nota não foi aquilo  
que a gente imaginava,  

mas estamos felizes  
porque fizemos tudo que 

podíamos fazer, 
afirma Nayara
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A última convocação da CBDA deixou a equipe 
de Nado Sincronizado Junior em estado de êxta-
se. Das 12 atletas selecionadas para participar do 
Mundial Junior que acontece em setembro, na 
Grécia, cinco são paineirenses, entre elas: Adria-
na Tanigawa Bitiati, Beatriz Mota Rossello, Beatriz 
Stella Chamie, Luiza Mattos Bicalho Powalowski 
Gomes e Sabrine Manzoli Lowy. 

Para garantir bons resultados nossa equipe está 
treinando com força total desde o início do ano. 
Os treinos para seleção acontecem no Rio de Ja-
neiro, e mesmo com a distância de casa e da es-
cola, com as contusões, dores, dietas para ganhar 
ou perder peso, exercícios para ganho de força e 
de músculo, nossas meninas não desistem e so-
nham em trazer na bagagem um ótimo resultado 
para o Brasil.

A técnica do Paineiras Priscila 
Pedron também foi convocada 
para participar do Mundial Junior. 
A treinadora viaja para Grécia no 
dia 08 de setembro e está con-
fiante. “Nossas meninas treina-
ram muito para essa competição. 
Tenho certeza que vamos conse-
guir um resultado significativo. 
Estamos focadas e trabalhando 
em cima disso” ressalta a técnica.

Sabrine Lowy Adriana Bitiati e Beatriz Rossello

Luiza Gomes, Beatriz Chamie e Beatriz Rossello
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Entre os dias 16 e 28 de julho, um grupo de na-
dadores do Paineiras viajou para os Estados Uni-
dos para participar de uma clínica de natação na 
Universidade de Stanford. Os nadadores Guilher-
me Campello, Henrique Yamamoto, André Felipe 
Castanho, Eduardo Carvalho, Leonardo Villaboim, 
Karen da Mata, Chiara Passoni, Julia Acurcio, Julia-
na Dias, Paula Santos e Victoria Tornelli, acompa-
nhados do treinador Rogério “Mixirica” Nocentini, 
tiveram sessões de treinamentos com a ex-campeã 
mundial e olímpica, Lea Maurer, atual técnica do 
time feminino de natação da universidade.

Durante o período, os nadadores ficaram hos-
pedados nos dormitórios da própria universidade 
e experimentaram a vida de estudante nos EUA.

O grupo estava focado, no entanto, aprovei-
taram os dias livres para passear. Visitaram al-
guns pontos turísticos de San Francisco como 
Fisherman´s Wharf, Twin Peaks, Golden Gate 
Bridge e Lombard Street, além de irem aos par-
ques temáticos Six Flags e Great America. A via-
gem foi especial e de grande aprendizado! 

Dia 15 de agosto marcou a segunda reunião entre 
os departamentos formativo e competitivo da na-
tação do Paineiras. O encontro visa aproximar ain-
da mais os setores, que trabalhando em conjunto 
podem garantir resultados ainda mais expressivos.

Na reunião, tivemos a participação do profes-
sor Salvador Sciuto, técnico e coordenador da 
Academia Espaço Aquático. Salvador tem am-
pla experiência em natação, com grandes resul-
tados competitivos e, principalmente, um exce-
lente trabalho na parte formativa e na transição 
para o competitivo.

Como no início do ano, o encontro foi extrema-
mente positivo e aproximou ainda mais os dois 
setores de natação do clube.



Palestra de Prevenção 
Para a equipe concluir esses objetivos todos os atletas da Natação Master vão participar de uma palestra sobre “como prevenir lesões 

e continuar treinando”, que será no dia 15 de setembro no tradicional café da manhã, organizado pelos nadadores.

A técnica da Natação Master, Inês Corbetta retomou os treinos da 
equipe no mês de agosto com força total. Nossos nadadores estão 
se preparando para uma série de competições que acontecem ao 
longo do segundo semestre. “Para conquistarmos resultados impo-
nentes precisamos de muito esforço. Estamos treinando para enfren-
tar com superação todos esses torneios!” explica a técnica.

Entre os principais desafios dos nadadores estão: 3ª etapa do Cir-
cuito Paulista em setembro, Copa Brasil, em Porto Alegre nos dias 
22 e 23 de setembro, Campeonato Paulista de piscina de 50 me-
tros, no Paineiras, dia 21 de outubro, Campeonato Sul-Americano 
em Manaus, no período de 30 de outubro a 03 de novembro, 4ª 
etapa do Circuito Paulista em novembro e a 5ª etapa do Circuito 
Paulista no dia 02 de dezembro. 

Carolina Diamante, Giovanna Diamante, Bruna Pri-
mati e João Pedro Cervone se esforçaram muito e 
já estão colhendo os frutos de tanto trabalho. Os 
atletas foram convocados para integrar a Seleção 
Paulista que disputará o Campeonato Brasileiro In-
terfederativo – Troféu Chico Piscina que acontece em 
setembro, na cidade de Mococa-SP.

O Troféu Chico Piscina é considerado o berço da 
natação brasileira, realizado desde 1968, ganhou 
notoriedade e se tornou uma competição internacio-
nal. É um dos mais fortes campeonatos de categoria 
no mundo, e o Paineiras tradicionalmente conhecido 
pelos excelentes resultados nos esportes aquáticos, 
mais uma vez cede atletas para a Seleção.
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Depois de muito trabalho e dedicação o atleta 
Marcelo Manfrini, goleiro paineirense e da Sele-
ção Brasileira Junior de Polo Aquático sagrou-se 
campeão do Panamericano Junior, disputado no 
mês de agosto em Montreal no Canadá. Outro 
destaque do Paineiras na competição foi o au-
xiliar técnico, Frank Almora Diaz, que participou 
ativamente da conquista do título. 

O jogo final aconteceu contra a equipe dos 
EUA e de acordo com o nosso treinador foi uma 
partida disputadíssima. “O Marcelo foi uma peça 
chave para a conquista do campeonato. Ele agar-
rou muito e acabou acuando a equipe americana, 
que sentiu com as belas defesas do jogador. O 
jogo era nervoso e todos estavam focados, con-
seguimos desestabilizar a equipe americana gra-
ças à grande atuação do Marcelo e toda a equipe 
brasileira. Todo o time brasileiro se superou para 
conquistar a medalha” enfatiza Frank.

Marcelo também está feliz com a conquista e 
comemora todo o treino realizado no Clube. “O 
Paineiras me ajudou muito a conquistar essa vaga 
na seleção. Com certeza esse título é uma home-
nagem a todos” celebra nosso jogador.

A emoção de defender a 

bandeira do Brasil é incrível. 

Levamos todo o conhecimento 

que adquirimos em nossos 

treinos para a equipe brasileira, 

mas também trouxemos de 

volta ainda mais bagagem que 

será transmitida aos nossos 

companheiros paineirenses. 

Certamente essa experiência 

servirá para aumentar ainda 

mais nosso nível técnico.
explica o treinador Frank.

Marcelo Manfrini e Frank Diaz

Marcelo Manfrini
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Formando um mundo melhor.

      EDUCAÇÃO INFANTIL

      ENSINO FUNDAMENTAL

      ENSINO MÉDIO

Formar pessoas competentes na vida acadêmica, 

no mundo do trabalho e na vida social são objetivos

da escola. Fazer a diferença é o desafio!

Comece escolhendo uma ótima escola!

MATRÍCULAS ABERTAS

Alunos bem formados, com visão de futuro, 

focado na sustentabilidade pessoal e do planeta, 

são indivíduos prontos  para formar um mundo 

melhor.
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No dia 04 de agosto o Paineiras recebeu a gran-
de final do Circuito Future de Tênis. A vencedora 
do torneio foi a paulista Roxane Vaisemberg que 
ganhou o título depois de derrotar a carioca Ana 
Clara Duarte, por 6/4, 4/6 e 7/6 (7-3).
Nossas arquibancadas ficaram repletas de admi-
radores do tênis que vibravam a cada jogada.

O tênis paineirense continua trazendo resultados incríveis para o 
esporte. No mês de julho foi a vez da tenista Cristiane Tassi conquis-
tar o Campeonato Brasileiro de Tênis Sênior, disputado em Curitiba. 
Depois de enfrentar as melhores jogadoras da atualidade no país, 
Cristiane subiu ao primeiro lugar do pódio. 

“Como era esperado, os jogos foram muito difíceis, mas fui 
avançando, ganhei da número um do ranking na semifinal e 

cheguei na final com muita confiança. Vencer este campeonato 
foi uma emoção inexplicável”, completa a Campeã.

Caio Pedro Niel, João Felipe, Nicolas Passadore Elias, Rafael Marques da Silva e Alejandro Felipe com mais títulos!

Na edição de agosto as tabelas com os resultados dos tenistas, Caio Pedro Niel, Jõao Felipe Hueb Nicolas Passadore Elias, Rafael 

Caio Pedro Niel – Torneios Abertos Paulistas: Vice-Campeão Tennis Hill e Vice Campeão Jaraguá C.C; Campeonato Paulis-
ta Interclubes: Campeão; Campeonato Paulista Interclubes (Categoria 18M): Semi-Finalista; Campeonato Paulista Inter-
clubes (Categoria Especial Masculina): Campeão; Circuito Correios Simples (Etapa Manaus): Campeão; Circuito Correios 
Dupla (Etapa Manaus): Vice-Campeão; Brasileiro (Curitiba): Vice-Campeão

João Felipe Hueb – Campeonato Paulista Interclubes: Vice-Campeão; Circuito Correios Simples (Etapa Manaus): Vice-
-Campeão; Circuito Correios Dupla (Etapa Manaus) Campeão

Alejandro Padilha – Campeonato Paulista Interclubes: Vice-Campeão; Campeonato Paulista Interclubes (Categoria Espe-
cial) - Campeão Circuito Correiros Dupla (Etapa Manaus)

Nicolas Passadore Elias – Campeão do Torneio Aberto Sírio Open; e Vice-Campeão do Torneio Aberto do Kyrmair

Rafael Marques da Silva - Vice-Campeão do Torneio Aberto Tênis Hill



No mês de agosto nossa equipe de Judô competitivo 
participou do Treinamento de Campo Minas Tênis 
Clube, na cidade de Belo Horizonte - MG. A equipe 
ganhou a oportunidade de intercâmbio com atletas 
de todo o país. O evento contou com a participação 
de 160 judocas e com a presença do principal técni-
co brasileiro, Floriano Paulo de Almeida Neto. 

Floriano foi o responsável pelo treinamento de Ke-
tleyn Quadros, primeira mulher a ganhar uma me-
dalha em esportes individuais nas Olimpíadas e du-
rante o evento conversou com o técnico paineirense 
Alexandre Lee sobre o Judô feminino, ressaltando e 
compartilhando suas estratégias de treinamento.

Depois de uma semana de treinamento os judo-
cas paineirenses participaram da VIII Copa Minas e 
conquistaram excelentes resultados. A competição 
apresentou alto nível técnico e contou com aproxi-
madamente 1500 atletas. Confira a nossa colocação:

Daise Locatelli ............... Medalha de Ouro

Bruno Loverdos ............. Medalha de Ouro

Willian Pereira  .............. Medalha de Ouro

Amanda Drezza ............. Medalha de Bronze

Alana Uraguti ................ Medalha de Bronze

Felipe Loverdos .............. Medalha de Bronze 



Do dia 06 ao dia 10 de agosto os 
alunos de fitness contaram com 
uma presença especial durante 
os treinos na academia. Um DJ 
profissional agitou as aulas no pe-
ríodo das 16h às 21h e elevou a 
adrenalina da galera que registrou 
elogios e ganho de motivação du-
rante as atividades com música.

Os professores da ginástica e do pilates se reuniram no dia 25 de 
agosto para ministrar a aula “o melhor do alongamento e domínio 
corporal”. O treino contou com exercícios que abusaram da elastici-
dade e da coordenação motora dos participantes. Para completar o 
sucesso do Circuito um ambiente foi especialmente preparado com 
música relaxante e contou ainda com alunos empenhados e motiva-
dos na prática da atividade. 

No dia 16 de agosto o “Circuito das Divas” garantiu muita adrenalina 
em treino especial. O evento contou com a presença de diversos asso-
ciados que participaram de uma sequência com duas horas de aula. 

Alongamentos, danças e o circuito de ginástica e bike foram 
acompanhados por um fator estimulante. Na cabine do DJ, divas 
como Katy Perry, Rihana, Shakira, Adele e outras deram o tom ele-
trizante ao treino. E para fechar o circuito uma agradável confrater-
nização reuniu nossos associados já em clima de expectativa para 
o próximo evento.



A competição começou no dia 24 de julho e já apre-
sentou jogos disputadíssimos e repletos de belos 
dribles. O campeonato é dividido em duas catego-
rias: A e B e os times já começam a se destacar. 

Na categoria “A” o invicto é o Vitória, que tam-
bém conta com o jogador, José Leite, na artilharia 
dividida com Giovani Foragi, do Santa Cruz e An-
tonio Calil, do Náutico, com dois gols cada um.

Na categoria “B” o destaque invicto é Santa 
Cruz que traz como o artilheiro isolado Armando 
Junior, com cinco gols.

As finais devem rolar no dia 16 de dezembro e 
premiará os melhores atletas!

Venha assistir aos jogos que acontecem todos 
os domingos às 8h pela categoria A e às 9h30 
pela categoria B.

A segunda etapa do campeonato PEPAC - Programa 
Esportivo para Associados de Clubes, organizado 
pelo Sindi-Clube, começou com força total. O Pai-
neiras participa do torneio de vôlei com as equipes 
feminina e masculina na categoria master. 

Nossas atletas estão se esforçando para garan-
tir uma medalha para o Clube e enfrentam uma 
tabela de jogos puxados e adversárias difíceis. Já 
a equipe masculina paineirense busca manter a 
mesma campanha do primeiro semestre e trazer 
mais um ouro pra casa!

O torneio iniciou em abril e a grande final ocor-
re em meados de novembro.  

Continue na torcida! 

2

CONSULTORIA

IMOBILIÁRIA

www.m2ci.com.br

Tel  (11) 3758-7000

Casa com ótimo projeto 
no Morumbi

Casa em condomínio 
no Real Parque 

Oportunidade única: 
Cobertura no Real Parque 

Segurança e conforto 
no Panamby 

More em uma das melhores 
ruas do Real Parque

Apto no Villaggio Panamby

rm@m2ci.com.br
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Confira nossas conquistas:

Categoria Master IV: - OURO – Jose Carlos Degaspare e Paulo Pratscher

Categoria Master III: - PRATA – Augusto Perovano e Antonio Carlos Bezerra

Categoria Master II: - BRONZE – Luiz Eduardo Dantas e Mauricio Silveira

Categoria Senior: - OURO – Caio Luccas e Paulo Isola Junior

A terceira etapa do Campeonato Paulista de Peteca 
2012 contou com quase 200 inscritos, com idades 
variando de 8 a 73 anos, representando oito Clubes 
do Estado de São Paulo.

O destaque principal ficou com o sucesso na or-
ganização do evento, comandado pelo Departa-
mento de Esportes, envolvendo ainda a Manuten-
ção, o Almoxarifado, o Marketing, o Suprimentos 
e diversos setores do Paineiras.

Mas a maior comemoração paineirense está re-
presentada nas medalhas conquistadas por nossos 
atletas. O Paineiras contou com cinco duplas par-
ticipantes, entre elas, duas ganharam ouro, uma 
prata e uma bronze. O ótimo resultado do Clube 
pode levar os medalhistas para o Campeonato Bra-
sileiro, que acontecerá em Brasília no final de 2012.

O evento aconteceu nas Quadras do Vale e 
despertou o interesse e a curiosidade de muitos 
associados. O Vice-Presidente, Sr. Sergio Stauffe-
negger, responsável por toda a área esportiva, 
acompanhou os dois dias de jogos e ao final co-
roou os nossos atletas da categoria sênior com as 
medalhas de ouro.
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No dia 29 de julho o Rio de Janeiro recebeu a segunda edição da Golden Four ASICS. A corrida apre-
sentou cerca de 4000 inscritos e trouxe boas notícias para os paineirenses. O atleta Mario Harry Lavou-
ra baixou seu tempo em 10 minutos, e completou a prova de 21km em 1:53:19.

A largada aconteceu às 7h no Recreio dos Bandeirantes e a chegada na praia de São Conrado brin-
dando os atletas com um visual incrível.

Com 4500 atletas, 21k e uma temperatura que favoreceu quebras de recordes pessoais. A Golden Four 
ASICS - São Paulo, que aconteceu no dia 05 de agosto e se consolidou como a meia maratona mais 
rápida da capital paulista. 

A largada aconteceu nas proximidades do Jockey Clube, contando com trechos que passavam pela 
Cidade Universitária e pela USP.

O Clube Paineiras fez bonito com a presença dos seus 11 corredores do SCORP.  

Confiram nossos principais resultados:

Renata Azanha 1:52:12
Andreas Burr  1:55:00
Carla Rosa 1:56:52
Luis Flavio Mendes 1:56:54
Mayra Franco 1:57:16
Daniela Carderelli 1:58:50
Sandra Pini  1:59:09
Newton Nishi  2:04:06
Regina Castro  2:12:16
Jonas Lessa  2:15:12
Fabiola Baldacci 2:17:42
Sylvia Carcasci  2:28:56



Foram 31 dias de caminhada, 818 Km, 1.227.000 passos e aproxima-
damente 200 cidades visitadas. O saldo do Caminho de Compostela 
para associado Henrique Pereira revela uma experiência de muito tra-
balho, preparação física e dedicação. O treino para a viagem contou 
com meses caminhando por algumas horas, todos os dias, na pista 
de atletismo e nos bosques do Clube Paineiras, com o objetivo de 
fortalecer as pernas, melhorar o condicionamento e principalmente 
amaciar as botas e meias que foram usadas durante o caminho. 

Para muitos o Caminho de Santiago de Compostela na Espanha é 
um lugar místico, para outros um lugar turístico ou de adrenalina e 
aventura. Para o Henrique Pereira foi: “Uma experiência muito intensa, 
interessante, forte, positiva, espiritual, física, de convivência, de humil-
dade e de desprendimento”. 

Durante a caminhada na Espanha Henrique Pereira fez anotações e 
posts em um blog, confira!

http://seguindoospassosdohenrique.blogspot.com.br/

8km
Patricia Teixeira 49:00
Silvana Lima 1:11:16
Eliane Cinelli 54:00

Foi disputada na manhã do dia 22 de julho a segunda etapa do Circuito Athenas em 
São Paulo.

Considerado o maior circuito de distâncias progressivas do Brasil com etapas em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília, a prova é ideal para 
os corredores que buscam superar desafios e conquistar uma evolução gradual. Nos-
sos atletas marcaram presença e trouxeram ótimos resultados:

16km
Karina Baldacci 1:38:47
José Eduardo Garcia 1:07:55
Jorge Aun 1:16:27
Dalmo Naville 1:30:35
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Nenhum atleta de nenhum outro esporte ganhou tanto quanto 
eles: Manny Pacquiao por duas lutas este ano faturou 62 milhões 
de dólares e Floyd Mayweather também por duas apresentações 
recebeu 85 milhões de dólares. Os atletas são reconhecidos nas 
ruas como grandes astros do boxe.
Como no futebol, onde empresários investem na preparação de 
jogadores até que se tornem profissionais, na Europa e nos EUA 
grupos se juntam para comprar direitos de lutadores iniciantes. 
São investidores que sabem que este é um grande e rentável ne-
gócio esportivo. 

Nos EUA, Michael King é um deles. Fundou a empresa King World 
com seu irmão para promover e negociar boxeadores e eventos do 
boxe. Investiu 20 milhões de dólares na preparação de atletas até 
este primeiro semestre de 2012 e pretende investir mais. Entre os 
planos de King estão preparar atletas para as Olimpíadas no Brasil 
e depois profissionalizá-los. Michael King diz que entre 800 atletas 
escolhidos depurou cinco diferenciados, o que parece pouco, mas 
imagine se apenas um deles tornar-se um novo Pacquiao.

A preparação de atletas para o boxe exige mais tempo 
do que para a maioria dos outros esportes. Tem de estar 
atento para as novas tecnologias que são postas no merca-
do, com a nutrição especial individualizada e com o plano 
de treinamento. Sem esquecer que é necessário conheci-
mentos técnicos da ciência e da medicina esportiva, de má-
quinas para exercícios e de equipamentos, além de ter que 
contar com auxílio de vídeos e da informática e, até mesmo 
cuidar da educação formal e psicológica do lutador. 

Hoje inúmeras ferramentas tecnológicas são utilizadas 
pelos treinadores e clubes para buscar a perfeição do pro-
fissional. Desde análise cinesiológica dos movimentos até a 
utilização de câmeras superlentas para filmar a técnica dos 
lutadores com a maior gama de detalhes possíveis. Análi-
ses estatísticas, conhecidas como scout, são aproveitadas 
para mapear as atitudes do lutador em ação. É um conjun-
to de ferramentas que evidencia os erros e acertos cometi-
dos nas movimentações e no comportamental.

Tecnologia e estratégia para formar  
um lutador de sucesso

O Boxe no Brasil já registra avanços
O boxe, apesar de movimentar multidões e valores in-

calculáveis em todo o mundo, no Brasil ainda é um mer-
cado pouco desenvolvido, mas que se encontra em fase 
de crescimento acelerado. Se considerarmos a velocida-
de com que o mercado de lutas vem crescendo - note 
quanto os grandes como a Rede Globo, a Fox , o Canal 
Combate e o Space estão investindo na área – teremos 
certeza que aplicar capital na construção de arenas, gi-
násios e eventos, aproveitando as facilidades oferecidas 
pelas renúncias fiscais e incentivos que o governo conce-
de só pode ser um excelente negócio.

Ignorar o que os atletas do boxe podem proporcio-
nar para uma marca é o mesmo que enfiar a cabeça 
embaixo da terra para não ver o que está à sua volta. 
Reconhecendo a importância do boxe como esporte a 
Confederação Brasileira de Boxe, neste ano recebeu R$ 
1,7 milhão do governo, que não é muito para o que o 
mercado necessita, mas um bom começo. 
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Engana-se quem pensa que o Brasil é só o 
país do futebol. Quase um milhão de estudan-
tes treinam esportes de lutas em quatro mil es-
colas públicas de acordo com o MEC – Ministé-
rio da Educação e Cultura. Se considerarmos as 
escolas particulares o número sobe para mais 
de dois milhões de estudantes, e se considerar-
mos também os não estudantes, chegaremos a 
mais de três milhões de praticantes. 

Este ano o boxe feminino teve início nas 
olimpíadas e o Brasil já conseguiu trazer para 
casa a medalha de bronze. Estima-se que do 
total dos praticantes amadores em nosso país 
cerca de 60% seja composto pelo público fe-
minino. É um esporte que caiu nas graças das 
mulheres, talvez porque modele o físico em 

curto espaço de tempo. Quem pode desprezar 

Aqueles que quiserem avaliar melhor esta 
oportunidade devem conversar com promo-
tores, investidores e executivos de televisão e 
das demais mídias que estão envolvidas com 
o esporte, ou ainda, observar os grandes pa-
trocinadores como o BMG, Harley-Davidson, 
Bud Light, Burger King, Bacardi, Corinthians 
Paulista, Everlast, Pretorian e até a grife Dolce 
& Gabana que patrocina uma grande equipe 
de boxe em Milão, entre centenas de outras 
grandes marcas conhecidas.

É o início de uma onda de possibilidades rentá-
veis, que se apresenta neste momento particular, 
para futuros investidores e patrocinadores. 

O País do futebol também sabe lutar

Artigo de: Flavio Tomé
Associado do Clube

Representante do Boxe Paineiras 
Treina há mais de 20 anos
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Além de trazer benefícios para a saúde a natação é 
um dos esportes mais queridos e praticados pelas 
crianças, o tibum é uma brincadeira que vira ativi-
dade séria. E para acolher nossos pequenos nessa 
modalidade, o Departamento de Esportes realizou 
uma reestruturação nas aulas. A partir de agora as 
atividades da turma SEFFE nível 1 serão realizadas 
na Piscina Kids, fechada e mais quentinha. 

No total foram abertas 34 novas vagas e oito 
turmas em diferentes horários. A prioridade será 
para os alunos que já estão na fila de espera, mas 
o Departamento informa que estão buscando 
maneiras para garantir a participação de todos! 
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e receba nossas promoções
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Para elevar o nível técnico, oferecer experiências competitivas e 
despertar o interesse e prazer pela prática de esportes, o Clube Pai-
neiras organiza o XXVI Festival de Escola de Esportes, que acon-
tece no mês de setembro e une diversas modalidades.

O evento é direcionado para todos os atletas não federados e 
conta com a participação de mais de 1000 crianças e jovens asso-
ciados do Paineiras e mais de 2500 convidados de diferentes clubes.

A abertura é no dia 22 de setembro, sábado, a partir das 9h30 nas 
quadras do vale, com a presença de mais de 40 Clubes participantes.

 Confira as modalidades do Festival:
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Setembro

Para informações adicionais, entrar em contato com o Departamento de Esportes do Clube: 3779-2101/2102

 01 a 09  Tênis de Campo  Circuito Nacional CBT/Correios - Brasília  Brasília/DF

 01 a 30  Tênis de Campo  Camp. Pta Interclubes - Categoria 1F1D  Conforme Tabela

 01 a 30  Tênis de Campo  Camp. Pta Interclubes - Categoria 1M1D  Conforme Tabela

 05 a 30  Polo Aquático  Campeonato Paulista Infantojuvenil  Conforme Tabela

 05 a 30  Polo Aquático  Campeonato Paulista Adulto  Conforme Tabela

 08 a 25  Polo Aquático  I Super Liga Nacional Correios/Bradesco  Conforme Tabela

 08 a 30  Tênis de Campo  Camp. Pta Interclubes - Categoria 3F1  Conforme Tabela

 08 a 30  Tênis de Campo  Camp. Pta Interclubes - Categoria 3M1  Conforme Tabela

 20 a 23  Polo Aquático  Campeonato Brasileiro Juvenil  São Paulo

 22 a 23  Natação Master  Copa Brasil Master  Porto Alegre/RS

 22 de set a 22 de out  Tênis de Campo  Camp. Pta Interclubes - Categoria 1F1  Conforme Tabela

 22 de set a 22 de out  Tênis de Campo  Camp. Pta Interclubes - Categoria 1M1  Conforme Tabela

 29 de set a 30 de out  Tênis de Campo  Camp. Pta Interclubes - Categoria EFD  Conforme Tabela

 29 de set a 29 de out  Tênis de Campo  Camp. Pta Interclubes - Categoria 4M1D  Conforme Tabela

 29 de set a 29 de out  Tênis de Campo  Camp. Pta Interclubes - Categoria 4F1D  Conforme Tabela

 29 sábado  Natação Master  Circuito Paulista Master 3ª Etapa  A definir

 Quartas  Futebol Master   Rachões de Futebol de Campo  Interno

 Sábados  Futebol Master  Rachões de Futebol de Campo  Interno

 Quartas  Futebol Master  Rachões de Futebol Society  Interno

 Sábados  Futebol Master  Rachões de Futebol Society  Interno

 01 a 30  Futebol Master  Copa Paulistana de Futebol Master  Externo e Interno

 01 a 30  Futebol Master  VII Super Copa de Futebol  de Campo Master  Interno

 01 a 30  Voleibol  Copa Sindiclube de Voleibol Master  Externo e Interno

 01 a 30  Snooker   Snooker - Campeonato Paulista  Interno

 01 a 30  Tênis  V Interequipes de Tênis Duplas  Interno

 01 a 30  Tênis  Acesc de Tênis Adulto  Externo e Interno

 01 a 30  Squash  Torneio Primavera de Squash  Interno

 23 domingo  Scorp  Circuito Adidas Estações  Externo

 01 a 30  Futebol Society  Campeonato Paulista de Futebol Society - 2ª Divisão - Cat. Principal  Externo/Interno

 01 a 30  Futebol Society  Campeonato Interclubes de Futebol Society - Cat. Principal  Externo/Interno

 01 a 30  Futebol de Campo  Campeonato Paulista Interclubes de Futebol de Campo  Externo/Interno

 01 a 30  Futebol Society  Campeonato Interclubes de Futebol Society do Anhembi  Externo

 01 a 30  Futsal  Copa Sindi-Clube de Futsal  Externo/Interno

 01 a 30  Basquetebol  Taça Ipê de Basquetebol  Externo

 01 a 30  Futebol de Campo  Interfut  Interno

 01 a 02  Diversas modalidades  Festival de Escola de Esporte Esperia  Externo

 22 a 23  Diversas modalidades  XXVI Festival de Escolas de Esportes  Interno

 29 a 30  Diversas modalidades  XXVI Festival de Escolas de Esportes  Interno



Bem Estar

 Quartas  Futebol Master   Rachões de Futebol de Campo  Interno

 Sábados  Futebol Master  Rachões de Futebol de Campo  Interno

 Quartas  Futebol Master  Rachões de Futebol Society  Interno

 Sábados  Futebol Master  Rachões de Futebol Society  Interno

 01 a 30  Futebol Master  Copa Paulistana de Futebol Master  Externo e Interno

 01 a 30  Futebol Master  VII Super Copa de Futebol  de Campo Master  Interno

 01 a 30  Voleibol  Copa Sindiclube de Voleibol Master  Externo e Interno

 01 a 30  Snooker   Snooker - Campeonato Paulista  Interno

 01 a 30  Tênis  V Interequipes de Tênis Duplas  Interno

 01 a 30  Tênis  Acesc de Tênis Adulto  Externo e Interno

 01 a 30  Squash  Torneio Primavera de Squash  Interno

 23 domingo  Scorp  Circuito Adidas Estações  Externo
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O câncer de pele é o tipo mais comum de cân-
cer, correspondendo a 25% de todos os casos da 
doença no mundo. O problema é definido como 
um crescimento desordenado de células na pele, 
que se dispõem formando camadas. É de acordo 
com essas camadas afetadas que os especialistas 
classificam os diferentes tipos de câncer, sendo o 
mais perigoso deles o Melanoma.

Esse crescimento anormal e descontrolado das 
células pode ser provocado por diversos fatores, 
sendo um dos principais deles, os longos perío-
dos de exposição aos raios ultravioleta intensos 
do Sol, ou até mesmo das máquinas de bronzea-
mento artificial.

Estão associados também ao desenvolvimento 
desse tipo de câncer o uso do tabaco, as feridas 
crônicas de difícil cicatrização e a afecção pelo 
papiloma vírus humano (HPV).

Dra. Bruna Cremona F. C. Marinho - CRM: 134774

Graduada na Faculdade de Medicina da Universidade 
de Mogi das Cruzes.

Médica do Departamento de Higiene & Saúde do 
Clube Paineiras do Morumby

Cuidados podem ser tomados para prevenir a manifestação dessa 
neoplasia. Um deles é evitar a exposição ao sol no período das 10h às 16h, 
sem esquecer que até mesmo durante o horário adequado é necessário 
utilizar a proteção (filtro solar, chapéu, guarda-sol, óculos escuros).
Na hora de escolher o filtro solar é preciso levar em conta alguns critérios. 
O protetor solar ideal deve proteger contra raios ultravioletas A e B, 
além de apresentar um fator de proteção solar (FPS) de no mínimo 15. A 
utilização também deve ser correta, o rencomendado é que o produto seja 
reaplicado a cada duas horas. 
Em caso de exposição em horários não recomendados, além do filtro solar, 
cuidados como usar manga comprida, calça, viseira e outras roupas que 
protejam a pele do Sol também são fundamentais.
Outro detalhe importante é que as janelas normais não protegem contra os 
efeitos danosos do Sol, então motoristas e passageiros também devem usar 
filtro solar regularmente. 

A autoavaliação é uma das formas de evitar 
o surgimento do câncer de pele ou detectar 
lesões precoces. Sendo identificada qualquer 
alteração cutânea suspeita, o melhor a 
se fazer é agendar uma consulta com 
dermatologista. Atenção a alguns sinais: 

- Crescimento na pele de aparência elevada 
e brilhante, translúcida, avermelhada, 
castanha, rósea ou multicolorida; 

- Pinta preta ou castanha que mudam de 
cor, textura, forma irregular nas bordas e 
crescem de tamanho; 

- Mancha ou ferida que não cicatriza e 
continua a crescer apresentando coceira, 
crostas, erosões ou sangramento. 

Vale lembrar que os fumantes possuem duas 
vezes mais chance de desenvolver câncer, 
portanto, outra precaução seria não fumar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filtro_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raio_ultravioleta
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Os esforços da equipe do Centro Médico do Paineiras para agili-
zar o atendimento dos associados em casos de emergências não 
param. No dia 23 de julho, foram ministrados cursos de primeiros 
socorros, que incluíam técnicas de atendimento para desmaios, 
convulsões, hemorragias, ferimentos, engasgamentos e fraturas, 
além de transporte de acidentados e instruções sobre o chamado 
de emergência, ramal 123.

Todo o trabalho garantiu um aumento significativo de conhecimen-
to técnico da equipe do Centro Médico do Paineiras. Os funcionários 
foram submetidos a um teste sobre as palestras e apresentaram uma 
média de 115% de aproveitamento.

O curso levou aprimoramento no diagnóstico de uma vítima de 
“ataque cardíaco” e sobre como proceder diante de um caso como 
esse. Entre as técnicas apresentadas estavam manobras de ressuscita-
ção cardiopulmonar e detalhes sobre a utilização do DEA (Desfibrila-
dor Externo Automático). 

Em caso de emergência ligue para o ramal 123. 

Março
06 Jogos de Futebol – 15 Atendimentos

Abril
20 Jogos de Futebol – 28 Atendimentos

Maio
40 Jogos de Futebol – 52 Atendimentos

Junho
20 Jogos de Futebol – 33 Atendimentos

Julho
15 Jogos de Futebol – 27 Atendimentos

Atendimentos Gerais
155 Atendimentos realizados

Para garantir a segurança dos nossos associados o Centro Médico 
Paineirense conta com um profissional especializado para cobertu-
ra presencial durante os jogos de futebol. A atitude visa proteger 
e atender com agilidade os jogadores que sentirem qualquer mal-
-estar devido ao grande esforço físico durante as partidas, além é 
claro, de zelar pela saúde de nossos atletas.

Confira a lista de atendimentos realizados desde o mês de março: 

Números de atendimentos e coberturas 
presenciais em 2012



Variedades
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Texto elaborado pelo MediaCinco
mediacinco5@gmail.com

Em casa, no ambiente de trabalho, com a profes-
sora, com o vizinho, com amigos, com o chefe, 
com o treinador do clube...

Quem nunca ouviu ou disse: “Não tem jeito!”, 
“Melhor não falarmos mais nesse assunto!”, 
“Você nunca entende quando eu falo!”, “Vamos 
ignorar esta situação!”, “Você não compreende o 
meu ponto de vista!”, “Não tem solução!”.

O conflito nada mais é do que percepções e inter-
pretações diferentes sobre um determinado assunto.

A mediação olha para 
o conflito de uma nova 

forma. Mas, afinal, 
você sabe o que é a 

mediação?

A Mediação é um processo confidencial e volun-
tário, no qual um terceiro neutro, o mediador, é es-
colhido para facilitar o diálogo e a escuta entre as 
partes e buscar soluções mutuamente aceitáveis. 

O mediador não julga, ele é o facilitador e guardião 
do processo. É um profissional devidamente capaci-
tado, neutro e imparcial, que se utiliza de técnicas es-
pecíficas para tornar eficaz o processo de mediação.

A mediação acontece em encontros de 60 a 90 
minutos e dura aproximadamente entre seis e oito 
encontros. Este trabalho cria condições e oportuni-
dades para uma solução possível para ambas as par-
tes, sem ganhadores e perdedores, mas satisfeitos. 

A mediação visa o futuro, como a relação vai se 
estabelecer do momento da resolução do conflito 
para frente. Um bom exemplo é o caso de pais 
separados onde ex-marido e ex-mulher serão eter-
nos pai e mãe. 

Embora a mediação no Brasil ainda não seja muito 
conhecida, já vem sendo bastante utilizada em paí-
ses como Estados Unidos, Canadá e Argentina. Sua 
origem remonta à milenária China. 

mailto:mediacinco5@gmail.com
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