




A capa de agosto presta homenagem 
ao 54º Aniversário do Clube Paineiras 
do Morumby. Esta edição enfatiza a 

importante data com uma entrevista 
especial com o fundador, o Sr. Detlof Von 

Oertzen que nos conta como surgiu a ideia 
de montar um Clube. Fornecemos uma 

agenda de atividades das festividades do 
Clube para os associados não perderem os 
grandes eventos. Teremos uma Exposição 

com protótipos de Leonardo Da Vinci, 
Apresentação Musical do Coral do Paineiras 

e Cia Entre Amigos, Torneio de Tranca, 
Palestra com o Austronauta Brasileiro 

Marcos Pontes, Une Nouit Francese, Música 
de Cinema com a Cia Filarmônica e, para 

fechar o mês festivo, um Grande Baile com 
a presença de Daniel Boaventura em seu 

show One More Kiss. 
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Com a palavra, o Presidente

Diretoria Executiva 2013-2015

Prezados Associados,

Neste mês de agosto, nosso querido Paineiras completa 54 anos e podemos afirmar 
que esse jovem Clube, fruto do sonho do imigrante alemão Detlof Von Oertzen, a 
quem prestamos homenagem nesta edição, na seção Paineirense em Destaque, é 
um dos mais completos e bonitos do Brasil.

É realmente um privilégio podermos usufruir deste verdadeiro oásis de 120.000 m2 
em pleno coração do Morumbi e de suas instalações e paisagens deslumbrantes. 
Os diversos dirigentes que por aqui passaram e deram sua contribuição para o 
crescimento da infraestrutura de nosso Clube, souberam dominar a sua topografia 
acidentada, criando áreas de lazer extremamente aprazíveis.

Abrimos as comemorações de aniversário com uma exposição internacional do 
mestre e gênio renascentista Leonardo da Vinci, cuja curiosidade insaciável era 
igualada apenas pela sua capacidade de invenção. Outros importantes eventos 
Sociais, Culturais e Esportivos foram especialmente elaborados para festejar esse 
momento, que se encerrará no dia 30 de agosto com o nosso Baile.

Convido a todos os Associados para conhecerem a nossa nova Sala de Estar e 
Leitura, localizada no piso 2S, assim como a nova Passarela de interligação do 
estacionamento à sede social, que permite desfrutar da vista e do jardim maravilhoso 
que a circunda. A Cobertura será instalada em setembro, completando esse projeto 
arquitetônico de integração.

A promoção de venda de títulos promocionais que foi iniciada em 21 de julho 
quando foi aberta a lista de intenção, está apontando para um grande sucesso. Em 
menos de 2 dias já tínhamos mais de 100 inscritos para a compra dos 100 títulos 
previstos, nos obrigando, em função da demanda, a ampliá-la. Isso demonstra, sem 
dúvidas, o grande interesse que o nosso Paineiras vem despertando nas pessoas que 
buscam associar-se a um Clube de alto nível de São Paulo.

Abraços, 

Sergio Henri Stauffenegger 
Presidente da Diretoria Executiva
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O último encontro

Presidente: Dr. José Miguel Spina (ao centro), Vice-Presidente: Luiz Claudio Cardoso de Carvalho, Secretária: Sandra Elvira Rosa de Souza Bernardi

Após longa enfermidade faleceu dia 8 de julho o conselheiro vitalício Waldyr Arid, aos 77 anos de idade. 
Natural da cidade de Taubaté, engenheiro civil e eletricista pela escola de engenharia Mackenzie, era casado 
com a Sra. Irene Chaves Arid e deixa os filhos Rosangela Chaves Arid e Waldyr Arid Junior.

Associado do Clube Paineiras do Morumby desde 1968, exerceu cinco mandatos como Conselheiro de 1975 a 
2005, tendo se tornado seu presidente em 1999. Foi presidente da Diretoria Executiva de 2002 a 2006, além 
de ter exercido os cargos de diretor secretário na gestão do Dr. Edmundo Callia de 1980 a 1982, e diretor de 
sede e patrimônio de 1978 a 1980 gestão Dr. Edmundo Callia. Participou da comissão de sindicância de 1977 
a 1981, e em 2001 tornou-se Conselheiro Vitalício.

Eis, de forma resumida a longa lista de serviços prestados ao clube que ele tanto amou.

Pessoa de personalidade forte indubitavelmente a ele devemos parte do que somos. Seu nome fez e faz parte 
de nossa história. Encontrei-o pela última vez, sentado em seu lugar preferido no Deck Paineiras rodeado 
por amigos. Sentei-me ao seu lado e conversamos sobre vários assuntos. Lamentava-se das limitações que a 
doença lhe impusera. Falava pausadamente e não defendia mais com o ardor de outros tempos suas ideias. 
Era sereno e conciliador. Depois de algum tempo de conversa, despedi-me augurando-lhe saúde.

Presença constante no Clube, praticava o futebol. No conselho sempre fazia questão de homenagear feitos 
de nossos atletas, não esquecendo-se daqueles que de algum modo participaram da vida do Clube e opinava 
sempre sobre os balanços apresentados. Sua ausência será de uma voz que se cala, porém não será esquecida 
por todos aqueles que dedicam ao Clube o amor que ele dedicou.

Infelizmente ainda me cumpre  informar o falecimento de outro conselheiro dia 5 de julho, o Dr. Claudio 
Henrique Corrêa, juiz federal do trabalho aposentado. Associado ao Clube desde 1968, deixa a esposa Sra. 
Ruth W. Corrêa e os filhos Angela Cristina Corrêa, Claudia Regina Corrêa, Paulo Henrique Corrêa e Rodolfo 
Alvaro Corrêa. Conselheiro nas gestões de 1970 a 1981, e 2007 a 2010, foi vice-presidente do Conselho 
Deliberativo de 1972 a 1973. Prestou relevantes serviços ao nosso Clube como também ao Sindicato dos 
Clubes de São Paulo, em nome do Clube Paineiras, principalmente no que tange ao seu mister profissional.

Conheci bem o Dr. Claudio, pois fomos companheiros de partido. Homem de fala calma e atitudes firmes, 
nossas reuniões sempre foram enriquecidas com seu conhecimento e prudência em nos recomendar os 
caminhos a seguir.

Que Deus os acolha em seus campos e os contemple com misericórdia e com amor.

Saudações

José Miguel Spina
Presidente do Conselho Deliberativo
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Agenda das Atividades 
Comemorativas do 
Aniversário do Paineiras 
Mês de agosto, mês de Festa no Paineiras! Para comemorar seu 54º aniversário, o 
Clube oferecerá uma vasta programação de atividades comemorativas que entrarão 
para história. Festa, torneio, concertos, danças e exposições. Um conjunto de op-
ções de lazer que a família paineirense terá o privilégio de desfrutar.

Guarde bem estas datas e se prepare para grandes eventos:

Vamos comemorar!
Afinal são 54 anos de sucesso 
e muitas conquistas!

De 1 a 25
de agosto
Exposição “O Legado 
de Leonardo” com 
protótipos de da Vinci 
(Saguão Social)

16 de agosto
14h
Torneio de Tranca
(Sala de carteado)

22 de agosto
21h
Une Nuit Francese
(Restaurante  
das Cúpulas)

30 de agosto
21h
Baile do 54º Aniversário 
do Paineiras (Saguão 
Social e Salão Nobre 
– Show de Daniel 
Boaventura e Banda SP3

De 1 a 31 de agosto
Promoção do Boliche no mês de aniversário do Paineiras. 
Isenção total da taxa de utilização das pistas.

9 de agosto
17h
Coral Paineiras e Cia 
Entre amigos: Festa 
Musical (Cineteatro)

20 de agosto
19h
Palestra do Astronauta 
Marcos Pontes
(Salão Nobre)

23 de agosto
19h
Música de Cinema 
segundo a Cia 
Filarmônica
(Salão Nobre)
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No mês em que o nosso Clube celebra 
seu 54º aniversário, a Revista Painei-
ras entrevistou o Sr. Detlof Von Oert-
zen (também conhecido como Popof) 
e sua esposa Sra. Yara Von Oertzen, 
dois Paineirenses de coração. É possí-
vel perceber através do brilho no olhar 
de ambos o amor que têm pelo Clube. 
Hoje aos 84 anos, Sr. Detlof Von Oert-
zen vive com sua companheira em Itú, 
no interior Paulista, onde fomos rece-
bidos em uma varanda sob um silêncio 
absoluto e uma vista panorâmica belís-
sima do local. Aliás, nada incomum na 
vida deste alemão visionário que teve 
em uma vista panorâmica da zona sul 
de São Paulo a inspiração para criar 
o Clube Paineiras do Morumby. Sim! 
Conversamos com empreendedor cor-
retor de imóveis que nos anos 60 fun-
dou o Paineiras, confira a entrevista: 

Em punho com a Revista dos 50 anos 
do Paineiras, foi categórico “tudo o que 
querem saber a respeito do Paineiras 
está ai”, apontando para a edição co-
memorativa datada de agosto/2010. A 
objetividade de seu DNA Alemão quis 
de imediato diminuir a avalanche de 
perguntas que imagina ter de respon-
der nos próximos minutos. Que nada! O 
papo fluiu e ele nos contou novamente, 
com ajuda da Yara (“nada de senhora” 
disse ela logo no cumprimento inicial), 
como tudo começou...

Revista Paineiras: Como nasceu o Clube 
Paineiras do Morumby?

Detlof Von Oertzen: Eu trabalhava em 
uma empresa imobiliária de São Pau-

lo muito conceituada, a Sociedade Fi-
nanceira Barros-Handley, localizada na 
Rua Barão de Itapetininga, no centro 
de São Paulo, e fui avaliar uma área 
de quase 80 mil metros quadrados 
que estava à venda no bairro do Mo-
rumbi. O terreno ficava num caminho 
de terra, a indicação era para ver uma 
área com uma cerca de arame farpado 
naquela localização. Desci para fazer a 
avaliação, de uma elevação dava para 
ter uma vista de quase 360 graus, um 
horizonte maravilhoso, olhando pra 
frente eu vi a Av. Paulista, olhando 
para a direita a represa de Guarapiran-
ga, em Santo Amaro e para a esquerda 
o Pico do Jaraguá, foi naquele exato 
momento que eu recebi a mensagem: 
que lugar perfeito para se construir 
um clube! Era junho de 1960, dois 
dias depois falei com o Carlos Milan, 
um amigo querido e arquiteto mui-
to talentoso – que acabara de vencer 
um concurso para projetar a sede do 
Jockey Club. Ele topou de imediato e 
fomos juntos avaliar o espaço para a 
construção de um clube, ele também 
adorou, e concordou em assinar um 
contrato de risco: ele só receberia seus 
honorários se a ideia se concretizasse. 

Yara: Claramente o Milan se deixou 
contagiar pelo entusiasmo do Popof, 
apaixonou-se pelo lugar, pelo terreno 
acidentado e começou o trabalho sem-
pre em conjunto com as ideias e suges-
tões do Popof. 

Revista Paineiras: Como se deu o pro-
cesso de compra do terreno para a cons-
trução do Paineiras?

Detlof Von Oertzen: Eu não tinha o di-
nheiro para comprar o terreno (44 mi-
lhões e 100 mil cruzeiros, equivalentes 
na época a cerca de 250 mil dólares – 
para uma área de quase 80 mil metros 
quadrados). O primeiro passo foi asse-
gurar uma opção de compra com a Sra. 
Olympia de Almeida Prado Penteado, 
proprietária da área. Consegui negociar 
2 meses de prazo para levantar o dinhei-
ro. O terreno era relativamente barato, 
o bairro do Morumbi não existia, prati-
camente desabitado, com acesso com-
plicado, ruas de terra... Na época tinha 
o Hospital Albert Einstein, a grandiosa 
construção das Faculdades Matarazzo, 
onde mais tarde daria lugar ao Palácio 
dos Bandeirantes. Resumindo: não tinha 
nada, mas uma vista maravilhosa. 

Revista Paineiras: Qual foi o plano para 
levantamento da verba? 

Detlof Von Oertzen: Através do pré-
-projeto do Carlos Milan e uma forte 
divulgação para todos os meus conhe-
cidos seriam vendidos 500 títulos de 
sócios fundadores, em condições espe-
ciais para captação dos recursos neces-
sários para iniciar as obras de constru-
ção do Clube. 

Revista Paineiras: Como convencer esses 
primeiros 500 sócios a investirem num terre-
no que somente no futuro seria um Clube?

Detlof Von Oertzen: O primeiro argu-
mento a favor do empreendimento era 
um item do estatuto recém-criado, li-
mitando a 5 mil o número de sócios. E 
depois, com o pré-projeto em mãos e a 

Paineirense
em destaque
Detlof Von Oertzen
Fundador do Clube Paineiras do Morumby
Detlof Von Oertzen, (Popof), 84 anos, nasceu em Berlim 
na Alemanha, veio para o Brasil com a família em 1936. 
Desembarcou em São Paulo, trazido pelo pai, recém-
contratado para ser um dos pilotos pioneiros da VASP. 
Logo a Segunda Guerra Mundial levaria o pai de volta à 
Europa, enquanto o restante da família (3 filhos e esposa), 
permaneceram no Brasil e nunca mais se uniriam, o pai 
continuou na Alemanha até o fim da vida. Detlof cresceu, 
constituiu família e tornou-se corretor de imóveis na 
Sociedade Financeira Barros-Handley (época em que fundou 
o Paineiras) e depois foi convidado para ingressar o quadro 
da Mercedes-Benz, onde seguiu carreira por vários anos, 
incluindo muitas visitas á sede da empresa na Alemanha.

Detlof Von Oertzen
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construir o Clube em patamares.

Yara: O projeto fluiu, no começo o Pai-
neiras realmente parecia um clube cam-
pestre, você descia pelas escadas e via 
árvores crescendo por todos os lados, 
as piscinas eram amplas tudo aberto, 
as quadras de tênis, e aquela vista ma-
ravilhosa da cidade. Na sede provisória, 
o prédio do fundo, a mulherada adorava 
jogar carteado. Meus filhos tiveram uma 
infância maravilhosa no Paineiras. Eu me 
recordo muito das primeiras obras, a 
paixão das crianças eram os tratores che-
gando para a terraplanagem, as crianças 
viviam espetando os pés na construção.  

Revista Paineiras: Quantos filhos vo-
cês tem? 

Detlof Von Oertzen: Quatro. Fernando, 
Roberto, Monica e Ira (vive em Roma) e 
12 netos. Meu filho mais velho, o Fer-
nando, foi campeão paulista de tênis 
várias vezes e vice-campeão brasileiro, e 
acabou ganhando uma bolsa de estudos 

nos Estados Unidos, graças ao esporte. 
Se fosse nos dias de hoje, certamente se-
ria um menino muito famoso. Gostamos 
muito de esporte. 

Revista Paineiras: E o senhor?

Detlof Von Oertzen: Eu me orgulho 
muito de ter jogado tênis até os 79 
anos. Gostava de nadar, praticava polo 
aquático, andava a cavalo e adorava 
praia. Hoje faço caminhadas curtas. 

Revista Paineiras: Uma mensagem para 
os paineirenses

Detlof Von Oertzen: O conselho que 
eu sempre dou, é cuidar da sua saúde. 
Aproveite o Clube para praticar esporte, 
o Paineiras é um chamaris para você cui-
dar do seu físico e da sua saúde, partici-
pe das atividades do seu clube! 

Yara: O Paineiras nasceu pelo amor, 
continue distribuindo a todos esse mes-
mo amor!

Porta retrato do casamento Detlof e Yara

Mesas de vendas de títulos – primeiro semestre 1962

visão de futuro no que se transforma-
ria o bairro do Morumbi, comecei a di-
vulgar o nascimento de um Clube que 
reuniria um grupo seleto da sociedade 
paulista. E tudo fluiu! Em dois meses es-
tavam vendidos os 500 títulos de sócios-
-fundadores. As vendas eram restritas e 
o candidato a sócio era rigorosamente 
avaliado por uma comissão de sindicân-
cia para, após apresentar a proposta e 
preencher a ficha, ser aprovado, ou não. 

Revista Paineiras: Quais foram os pas-
sos seguintes? 

Detlof Von Oertzen: Iniciamos o esta-
tuto, aprovamos todos os registros e 
demos início ao projeto do Milan. Co-
meçamos pela construção das piscinas, 
vestiários e posteriormente as quadras 
de tênis tudo em ritmo acelerado de um 
importante cronograma de obras. 

Yara: O Paineiras nasceu quase como 
um clube campestre. Cuidei em minha 
casa das 120 primeiras árvores que fo-
ram plantadas no Paineiras, elas cres-
ceram comigo até que pudessem estar 
preparadas para o plantio. E o nome 
dado posteriormente a avenida que nas-
ceria logo na construção do Paineiras, 
foi um pedido da proprietária do terre-
no em homenagem ao seu pai, Doutor 
Alberto Penteado. 

Revista Paineiras: Porque o nome Clube 
Paineiras do Morumby?

Detlof Von Oertzen: O nome do Clube 
foi inspirado nas paineiras existentes no 
bairro. Foi o Carlos Milan também que 
ajudou a criar o logo do Clube, a folha 
da paineira estilizada, usada até hoje. 

Revista Paineiras: Quando esses sócios 
começaram a usufruir do Clube? 

Detlof Von Oertzen: Já no primeiro se-
mestre de 1962. Foi publicado no jor-
nal do O Estado de S. Paulo, a notícia 
de inauguração do Clube Paineiras do 
Morumby.  Anunciando a entrega do 
conjunto de piscinas do novo clube da 
elite paulista, situado nas proximidades 
do Jockey Club. 

No entanto, no dia da pré-inauguração, 
com as piscinas cheias e um clima muito 
amistoso, recebemos uma notícia trági-
ca. Voltando para São Paulo, Carlos Mi-
lan perdeu a direção do carro e caiu no 
rio Tietê. Morreram ele, a esposa, dois 
filhos. Uma filha sobreviveu agarrada 
num tronco de árvore. Foi uma fatali-
dade! Sentimos muito! Gabriel Feitosa, 
um dos donos da construtora vencedora 
G.O.Feitosa & Cia. Ltda, deu andamento 
às obras, seguindo o projeto de Milan: 
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Memorial Paineiras
Acesso interativo à nossa História
Por Débora Cristina Nascimento – Diretora do Memorial Paineiras

ESPAçO PARA A DIVULgAçãO DE ACERVO E PASSADO

Escrever para o mês de aniversário do Clube vai além de trazer 
algo de nosso passado. O foco deste mês será de mostrar co-
mo o Memorial está organizando e preservando nossa História 
com a colaboração dos diversos departamentos do Clube.

Hoje, nossa História encontra-se em uma sala no 1S, com um 
acervo disponível digitalizado e na memória de seus antigos 
funcionários e associados.

Terreno do clube em 1960 – acervoTerreno e inicio das obras – 1960 – acervo

A Diretoria do Memorial, criada em janeiro de 2014, tem co-
mo desafio organizar e catalogar nossa massa documental e 
criar um espaço onde esta memória possa ser guardada, pre-
servada e consultada. Afinal, elas representam o que fomos e 
somos e o testemunho daqueles que já se foram.

Ao caminhar por todos os departamentos do Clube, a Diretoria 
do Memorial teve o privilégio de ver os desenhos do projeto em 
nanquim do arquiteto Carlos Milan (os originais se encontram 
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP); os docu-
mentos originais da ata de constituição do clube de 1960 e da 
constituição do Conselho Deliberativo de 1961; um pequeno 
exemplar de nosso primeiro estatuto de 1960; o documento da 
divisão do terreno, que deu origem ao que se tornou o clube, 
de 1946; o disco de vinil com o hino criado na comemoração 
dos 25 anos do clube; as camisetas da Folia da Faria, embriões 
do que se tornaria mais tarde nossa tradicional feijoada e tan-
tas outras adoráveis surpresas para um regaste do passado.

Temos um passado a ser recuperado e rememorado. 
Depoimentos de seus antigos presidentes, conselheiros, fun-
cionários nos possibilitarão transformar nossa sala do 1S em 
um futuro Centro de Memória.

Pedimos sua colaboração como associado a participar de nos-
so trabalho com seus objetos antigos, revistas, fotografias e 
depoimentos, afinal o ato de compartilhar a memória é um 
trabalho que constrói vínculos entre os indivíduos e a comu-
nidade painerense.

Ata de Constituição do Clube – 1960
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Encontros Empresariais

No dia 26 de agosto acontece a quarta edição do Meeting dos Empresários do Clube 
Paineiras do Morumby, a partir das 8h, no Piano Bar, seguido de café da manhã. 

O encontro, que receberá como palestrante Octavio de Barros apresentando o 
tema “Futuro Econômico do Brasil Pós-eleição Presidência”, promete repetir o 
sucesso dos eventos anteriores e tem como finalidade, além de proporcionar o 
networking entre os convidados, estreitar relacionamentos e oferecer oportuni-
dades de negócios para o grande número de empresários associados. O quadro 
associativo do Clube possui atualmente cerca de 180 CEO’s e 2 mil diretores de 
importantes corporações.

A implantação e o sucesso dessa iniciativa têm superado as expectativas, conso-
lidando a tendência empreendedora e geradora de negócios do Paineiras. Nos 
três eventos anteriores estiveram presentes, empresários de ponta representan-
do grandes empresas; Bayard, Ericsson, GE, Grupo Inal (Hospitais CEMA e Villa-
Lobos), Lubrin, Melhoramentos, Natura, NET, Nike, Nokia, Omint, Parammount 
Home Video, Pepsi Cola, Recesa, Rio Tinto, Samsung, SGS, Tetra Pak, Whirlpool, 
Visa, entre outras. 

O meeting tem número de participantes limitado ao espaço e ao formato plane-
jado para o evento, visando atender plenamente todos os seus objetivos. Assim, 
neste quarto encontro, os participantes escolhidos no quadro de associados, re-
ceberão o seu convite.

Para o mês de agosto está programado um grande evento 
voltado ao networking entre empresários paineirenses. 

Octavio de Barros
Economista-chefe do Bradesco. Doutoramento pe-
la Universidade de Paris 10-Nanterre. Ex-assessor 
do Ministério da Fazenda por duas ocasiões e foi o 
primeiro economista convidado do Banco Central 
do Brasil. Atuou como consultor do BNDES, visiting-
fellow do Centro de Desenvolvimento da OCDE. 
Foi também Diretor de Economia da FEBRABAN 
e atualmente é o Vice Presidente da Câmara de 
Comércio França Brasil e membro do Conselho 
Superior de Economia da FIESP. É autor, junto com 
Fabio Giambiagi, dos livros “Brasil Globalizado” e 
“Brasil pós-crise: agenda para a próxima década”.

Realização:

Diretoria Executiva 2013 – 2015
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Participe do Projeto 
Complexo de Excelência 
em Esportes Aquáticos  

Piscina do Paineiras
Ministério do

Esporte

O Paineiras acredita que é através da diversidade de talentos 
que valorizaremos a cultura esportiva na vida de nossos 
filhos. Neste sentido, a sua diretoria executiva convida as 
pessoas físicas e empresários a participarem da realização 
deste projeto, que colocará o nosso Clube entre os de maior 
estrutura para a formação de atletas da América do Sul.

O projeto tem por objetivo a conclusão da construção 
do Complexo de Excelência em Esportes Aquáticos, com 
a inclusão de uma PISCINA de 25,0 m x 33,0 m, com 
equipamento de aquecimento e tratamento de água, 
seguindo normas de segurança e padrões de construção 
do Clube Paineiras do Morumby; além das adaptações 
necessárias para a colocação das traves e marcações externas 
para os treinos e jogos do Polo Aquático, treinamentos e 
competições do Nado Sincronizado.

Os seus beneficiários diretos serão todos os Associados e 
os Atletas inscritos nas modalidades de Nado Sincronizado, 
Polo Aquático e Natação. Os indiretos serão todos os Atletas 
que participam dos Circuitos Paulistas e Nacional, realizados 
nas dependências do Clube Paineiras do Morumby.

Piscina Olímpica Atual

Centro de Preparação Física Atual

1 3

2 4

Nova Piscina

Ampliação do Centro de Preparação Física

INFORMAÇÕES  
SOBRE O PROJETO
Valor Aprovado: R$ 5.616.580,85
PROCessO: 58701.001831/2013-12

DATA DA PuBliCAçãO nO DiáRiO OfiCiAl  
12 de fevereiro de 2014 
COnTA BAnCáRiA  
Banco do Brasil / Agência: 2801 DV: 0  
Conta Corrente Vinculada: 80587-4 

QuEM POdE PARTICIPAR dO INCENTIvO  
(POR dOAÇãO Ou PATROCíNIO): 
 
Pessoa física: Com até 6% do imposto de Renda Devido.

Pessoa Jurídica: Optantes pelo lucro Real, Com até 
1% do iR Devido.

COnTATOs: Departamento de Marketing do Clube 
Paineiras do Morumby, telefone 11 3779-2099.
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Para o Clube Paineiras do Morumby, a qualidade de vida está 
diretamente relacionada à prática esportiva. Por isso incentivamos 
os esportes desde a mais tenra infância à plena maturidade.Com 
modalidades competitivas, recreativas e formativas, o Paineiras é 
conhecido por ser um dos grandes centros esportivos e formadores 
de atletas no Brasil. No cenário nacional, se destaca, como um 
dos grandes formadores de atletas de alto desempenho. Com 
cinco Modalidades Olímpicas; Natação, Nado Sincronizado, Polo 
Aquático, Judô e Tênis, está presente nas principais competições 
mundiais, dentre elas as Olimpíadas e os Jogos Panamericanos.

Os principais objetivos do Projeto Formação de Equipe de Base 
do Clube Paineiras do Morumby são: 

•	O aperfeiçoamento contínuo do nível técnico dos atletas 
e das comissões técnicas, inclusive com a realização de 
clínicas ministradas por especialistas internacionais. 

•	A expansão do número de praticantes nas modalidades 
citadas (Natação, Nado Sincronizado, Polo Aquático, 
Judô e Tênis). 

•	A aquisição de materiais e equipamentos de treino e de 
competição, de alta performance. 

•	O custeio de inscrições e viagens para a participação 
dos atletas e das comissões técnicas em competições 
de destaque.

Participe do 
Projeto Formação 
de Equipe de 
Base do Paineiras
Treinamento para 
Desenvolvimento nas 
Modalidades Aquáticas 
e Terrestres Individuais

INFORMAÇÕES  
SOBRE O PROJETO
PROCessO: 58701.011150/2013-54

Valor Aprovado: R$ 3.013.225,92
DATA DA PuBliCAçãO nO DiáRiO OfiCiAl  
11 de junho de 2014 
COnTA BAnCáRiA
Banco do Brasil / Agência: 2801 DV: 0 
Conta Corrente Vinculada: 81022-3 

QuEM POdE PARTICIPAR dO INCENTIvO  
(POR dOAÇãO Ou PATROCíNIO): 
 
Pessoa física: Com até 6% do imposto de Renda Devido.

Pessoa Jurídica: Optantes pelo lucro Real, Com até 1% 
do iR Devido.

COnTATOs: Departamento de Marketing do Clube 
Paineiras do Morumby, telefone 11 3779-2099.

Pa
in

ei
ra

s

13Revista Paineiras | Agosto  2014



Avisos e Informações

Reforma da Sala de Danças 3
A Diretoria Sociocultural entregou no mês de junho a Sala de 
Danças 3 reformada. 

Foi realizada a troca do piso, alteração e ampliação dos espe-
lhos. Venham conferir as melhorias em nossas aulas de dança!

Torcida Paineiras 
Em tempos de Copa do Mundo, nos dias em que a seleção 
brasileira entrou em campo, nossos associados se vestiram de 
verde e amarelo em frente ao grande telão disponibilizado 
pelo Clube, eles torceram, gritaram, cantaram, dançaram e 
sofreram junto com o Brasil. Com certeza foi a torcida mais 
festiva, bonita e vibrante de São Paulo!

Reforma das piscinas sociais
Em fase avançada, as obras de revitalização do Conjunto de 
Piscinas tem previsão de conclusão da última fase na primeira 
quinzena de setembro. Durante esse período, fique atento aos 
avisos relacionados à utilização.

Desfrute dos Novos 
Espaços do Paineiras
Barbearia 
A Barbearia em fase final de obra, foi totalmente reformada pa-
ra melhor atender os associados. Na primeira semana de agos-
to, estará em funcionamento em seu local habitual, no piso 2S.

sala de estar e leitura
Onde funcionava antigamente o snooker, no final do corre-
dor do piso 2S, será inaugurado também na primeira semana 
de agosto um novo espaço para o convívio e lazer em nosso 
Clube, a Sala de Estar e Leitura.

Passarela de interligação do estacionamento à sede social
Com entrega da obra prevista para o começo de agosto, a ser 
complementada em setembro com a implantação da cobertura, 
a nova passarela, além de levar mais conforto aos paineirenses, 
vai propiciar a visão de uma linda vista de nossos jardins internos.

O Clube Paineiras perdeu no último mês de julho, dois 
importantes associados que tiveram intensa participação na 
vida política e social de nosso Clube.

engenheiro Waldir Arid, Presidente da Diretoria Executiva 
no período de 2002 a 2006, tendo como obras marcantes, 
entre outras, a construção do Campo de Futebol, Pista 
de Atletismo e a Piscina Kids. Foi também Presidente do 
Conselho Deliberativo de 1999 a 2002, e atuou como 
conselheiro por 28 anos.

Dr. Cláudio Henrique Corrêa, Vice-presidente do Conselho 

Homenagem a dois grandes Paineirenses
Deliberativo na gestão 1972/1973. Atuou por 16 anos como 
conselheiro com participação ativa e destacada. A Diretoria 
Executiva agradece em nome de todos os paineirenses a 
estes dois grandes homens que muito contribuíram para o 
engrandecimento e a história de nosso Clube.

“Não podemos fazer muito quanto à extensão de nossa vida, 
mas podemos fazer muito sobre a largura e a profundidade 
dela.” João Ubaldo Ribeiro

“A vida não pode ser economizada para amanhã. Acontece 
sempre no presente.” Rubens Alves 
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Reuniões da Comissão de sindicância

Dia 09/Junho
Início: 20h – término 21h30 – Presentes: Conselheiro Adeilton 
Bomfim Brandão, Secretário e Conselheiras Ana Emilia O. de 
Almeida Prado e Jacy Abs Musa. 

Foram analisados 12 (doze) processos: Sendo um título do 
Clube (aprovado), dois de empréstimo de título (aprovados), 
três transferências (aprovados), quatro exclusões de depen-
dente (aprovados) e uma inclusão (aprovado) e isenção de pa-
gamento art. 27 (aprovado). 

Dia 30/Junho
Início: 20h – término 22h – Presentes: Conselheira Zelita 
Caldeira Ferreira Guedes - Presidente, Conselheiro Adeilton 
Bomfim Brandão - Secretário e Conselheira Jacy Abs Musa. 

Foram analisados 35 (trinta e cinco) processos: Sendo um título 
do Clube para filho de associado (aprovado), dois de emprésti-
mo de título (aprovados), seis transferências (aprovados), uma 
exclusão de dependente (aprovados), uma inclusão (aprovado) e 
vinte e quatro atletas não associados: pré-militantes e militantes.

Reuniões da Comissão Temporária 03/13

Dia 10/Junho 
Início: 19h – término 22h - Participantes: Conselheiro Silno 
Ferreira – Presidente e Conselheiro Oswaldo Graziano Junior.

. Discussão para elaboração do relatório.

Reuniões da Comissão Temporária 01/14

Dia 25/Junho 
Início: 20h – término 22h - Participantes: Conselheiros Vitalícios 
Alvaro Luiz Bruzadin Furtado - Relator, Dulmar Vicente Lavoura 
- Presidente, Leonam Luis Sousa Goes e Conselheiro Roberval 
Ramos Mascarenhas.

. Escolha do presidente e relator. Conhecimento, análise e dis-
cussão do objeto da comissão.

Dia 01/julho 
Início: 20h – término 22h - Participantes: Conselheiros Vitalícios 
Alvaro Luiz Bruzadin Furtado – Relator, Dulmar Vicente Lavoura 
- Presidente, Leonam Luis Sousa Goes e Conselheiros Marco 
Aurélio Scalise e Roberval Ramos Mascarenhas.

. Reunião com Membros da Diretoria Executiva.

Reunião da Comissão de Julgamento

Dia 07/julho
Início: 19h – término 20h - Participantes: Conselheiro Luiz 
Claudio Cardoso de Carvalho - Presidente, Conselheiro Carim 
Cardoso Saad - Secretário, Conselheiro Efetivo Sálvio Spinola 
Fagundes Filho, Conselheiros Suplentes, Miguel Garde Filho e 
Roberval Ramos Mascarenhas. 

. Finalização de um processo.

Atividades do
Conselho Deliberativo
Junho e Julho de 2014
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Oportunidade!
Diretoria coloca à venda 100 Títulos Promocionais!

Os interessados em fazer parte do seleto grupo de associados do Clube Paineiras 
terão a oportunidade de se candidatarem para a compra limitada de 100 títulos 
promocionais. A venda propriamente dita acontece de 4 a 31 de agosto ou até o 
término dos títulos e vigora uma lista de pré-inscrição durante o período de 21 de 
julho a 3 de agosto. 

Esta ação com valores especiais, oferece ainda descontos adicionais para os filhos 
de associados e uma condição especial para o parcelamento em até três vezes.

Os interessados devem procurar a central de Atendimento do Clube nos períodos 
estipulados, deixando seus dados na lista de pré-inscrição.

Venha fazer parte deste grande Clube!

TíTULOS PARA TERCEIROS

Valor normal: R$ 90.000,00

Valor na promoção:
R$ 66.000,00 para pagamento parcelado em 12 vezes de R$ 5.500,00
R$ 50.000,00 para pagamento parcelado em 3 vezes, sendo:
•	1º	pagamento	no	ato,	no	valor	R$	15.000,00	(30%)
•	2º	pagamento	com	vencimento	em	60	dias	no	valor	R$	20.000,00	(40%)
•	3º	pagamento	com	vencimento	em	90	dias,	no	valor	R$	15.000,00	(30%)

TíTULOS PARA FILHOS DE ASSOCIADOS

Valor normal: R$ 45.000,00

Valor na promoção:
R$ 33.000,00 para pagamento parcelado em 12 vezes de R$ 2.750,00
R$ 25.000,00 para pagamento parcelado em 3 vezes, sendo:
•	1º	pagamento	no	ato,	no	valor	R$	7.500,00	(30%)
•	2º	pagamento	com	vencimento	em	60	dias,	no	valor	R$	10.000,00	(40%)
•	3º	pagamento	com	vencimento	em	90	dias,	no	valor	de	R$	7.500,00	(30%)

  PERíODO DE VIgÊNCIA (4 A 31 DE AgOSTO DE 2014)

A promoção vigorará de 4 a 31 de agosto de 2014 ou até o término dos 100 títulos, 
sendo que os processos de compra serão iniciados mediante a assinatura do Termo 
de Compromisso de Compra do Título e pagamento do sinal, em nossa central de 
Atendimento, neste período.

Serão aceitas pré-reservas para a compra de títulos no período 21 de julho a 3 de 
agosto de 2014, após este período, será respeitada a ordem de inicialização dos 
processos de compra em nossa Central de Atendimento.

Mais informações na Cental de 
Atendimento - CAT (11) 3779-2010 / 2012
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Coloque as informações do 
Paineiras na palma da sua mão!

Os ícones de navegação disponíveis são:
• AGENDA (programação sociocultural e esportiva),
• CINEMA (programação adulto e infantil),
• NOTIFICAÇÕES (avisos e dicas de serviços e eventos),
• TELEFONES (todos os contatos telefônicos dos departamentos),
• MAIS (Boletim Eletrônico, Como Chegar, Estatuto 
Social, Facebook, Folder Institucional, Galeria, Leitor QR, 
Regulamento Interno, Revista e Seu Olhar)

Aproveite o nosso Clube!

Conheça nosso novo aplicativo para dispositivos móveis

4. Concluída a 
instalação divirta-se 
explorando...

1.Entre na App 
Store ou na Google 
Play e busque por 
“PAINEIRAS”.

2. Faça 
o download 
gratuito.

3. No primeiro 
acesso, ative a 
configuração de 
localização e clique 
em Sim para baixar 
o conteúdo para 
visualização off-line.
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#paineirasnamídia

A torcida brasileira foi sem dúvidas um dos grandes atrati-
vos da Copa do Mundo FIFA 2014, e aqui no Paineiras nos-
sos associados entraram no clima do Mundial, fizeram bo-
nito e ganharam destaque no jornal O Estado de S. Paulo, 
na torcida pela nossa seleção no jogo Brasil x Colômbia.

Torcida do Paineiras é 
destaque na Copa do Mundo

Clube Paineiras do 
Morumby promove eventos 
com renomados nomes da 
música erudita
Outros destaques do Clube foram os eventos de música eru-
dita que movimentaram o cenário sociocultural. Os websi-
tes Portal Sete Artes, Arte e Cultura, Agito SP, Sampa Online 
e o Guia da Cultura noticiaram as atrações que tiveram co-
mo objetivo não só entreter mas também incentivar  a cul-
tura, o talento musical e a criatividade.
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Paineiras Sustentável
O Clube Paineiras do Morumby, através do departamento 
de manutenção/meio ambiente vem realizando uma série de 
ações que possibilitam aliar o desenvolvimento de suas ativi-
dades com a preservação do meio ambiente. Tais ações estão 
sendo executadas através do projeto ambiental “PAINEIRAS 
SUSTENTÁVEL”, que está dividido em duas etapas. A primeira 
etapa aborda as adequações internas (adequações físicas, subs-
tituição e instalação de novos equipamentos) que atendem a 
legislação e normas ambientais vigentes. Já a segunda etapa, 
aborda algumas ações voltadas a iniciativas sustentáveis. 

Como pontos prioritários, e em se tratando do atendimento as 
exigências legais, o empreendimento está se adequando: Na 
destinação ambientalmente correta dos resíduos, tendo em vis-
ta o atendimento a politica nacional de resíduos sólidos; substi-

tuição e instalação de novos equipamentos para monitoramen-
to de emissões atmosféricas, aparelho primário de tratamento 
de efluentes líquidos gerados no lava rápido e adequação do 
sistema de tratamento de efluentes do Clube com um todo, 
com proposta de reuso da água advinda desse tratamento. 

Os pontos voltados às iniciativas sustentáveis e melhoria do de-
sempenho ambiental do empreendimento são: inventário de 
gases efeito estufa, visando a neutralização dos poluentes emi-
tidos, mapeamento georreferenciado da flora e levantamento 
da fauna local, identificação por placas de algumas árvores e 
confecção de guia de passeio verde, instalação de sistema solar 
na iluminação de algumas áreas do Clube como também em 
alguns processos operacionais do Paineiras, projeto de aprovei-
tamento de água de chuva.

substituição de equipamentos

Oficina de Pintura 

Está em processo de compra uma nova cabine de 
pintura, que é composta por uma caixa filtrante com 
mantas de carvão ativado, colocada logo após o 
exaustor para eliminar possíveis odores de tinta liqui-
da como também a retenção de particulados. Outro 
ponto importante, é que a cabine de pintura propos-
ta, não gera efluentes líquidos. Quanto a estufa para 
secagem de peças, também está andamento a compra 
um novo equipamento, que contribuirá de forma sig-
nificante nas atividades do setor e consequentemente 
na economia de energia elétrica

foto ilustrativa das baias para armazenamento dos resíduos.

Resíduos

O Clube através de seus processos gera uma variedade 
de resíduos. Em atendimento a politica nacional de re-
síduos sólidos, está previsto na primeira etapa do pro-
jeto, a elaboração de um plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos, tendo em vista os aspectos referentes 
à segregação, coleta, manipulação, acondicionamen-
to, transporte, armazenamento, tratamento a recicla-
gem e a disposição final dos resíduos. Está prevista a 
construção de baias separadoras de recicláveis como 
também de resíduos diversos.

Monitoramento das emissões 
atmosféricas e inventário de gás 
efeito estufa 

Tendo como objetivo antecipar e atender alguns re-
quisitos que venham a ser solicitados pela CETESB e/
ou outros órgãos ambientais fiscalizadores. Para rea-
lização do monitoramento das emissões atmosféricas 
in loco está em processo a compra de equipamentos 
portáteis para tal fim, onde será possível mensurar e 
controlar com maior frequência os poluentes. Uma 
vez que a prática seja introduzida, é possível visuali-
zar possibilidades concretas de mitigação em todas as 
operações. Na segunda etapa do projeto, está prevista 
a elaboração do inventário de gás efeito estufa.

Adequações físicas 

Tanques de armazenamento  
de produtos químicos
Está em andamento a construção de diques de con-
tenção dos tanques de armazenamento de produtos 
químicos, ambos com características embasadas em 
normas técnicas. 

lava rápido
Para evitar o eventual despejo de óleo 
no sistema de captação de efluentes, 
foi proposto a instalação de uma cai-
xa separadora de água e óleo (SAO) 
no local, conforme ilustração abaixo.

foto ilustrativa

Caldeiras – Piscinas sociais
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efluentes líquidos (esgoto)

Em se tratando dos efluentes líquidos gerados pelo 
Paineiras, deve ser assegurado que os mesmos não es-
tão sendo descartados sem passar por um tratamento. 
É importante frisar que devido a grande de utilização 
de água nos processos do Clube, consequentemente 
tem-se uma significante geração de efluentes. Está 
previsto a instalação de uma estação de tratamen-
to de efluentes com vistas ao seu reaproveitamento 
como água de reúso, que será construída conforme 
modelo em foto ilustrativa abaixo. Tal ação viabilizará 
a utilização da água de reuso, gerando uma grande 
economia para atender aos seguintes pontos de con-
sumo: quadras de saibro, banheiros, lavagem de pisos 
e irrigação de áreas verdes.

fotos ilustrativas

fauna e flora

O Paineiras possui um riquíssimo cenário ambiental. 
Conforme planejado, será realizado na segunda etapa 
do projeto o levantamento das principais espécies flo-
rísticas e faunísticas locais, a ser utilizado como objeto 
de educação ambiental.

energia elétrica

O Clube vem investindo na substituição de lâmpadas 
de vapor metálico, incandescentes e fluorescentes por 
lâmpadas LED (diodo emissor de luz) que apresentam 
uma	economia	de	até	80%	com	relação	a	outras	lâm-
padas. Já foram instaladas lâmpadas LEDs na quadra 
Beach Tennis, ginásio velho, e piscina olímpica. A ação 
será expandida nas demais áreas do Clube. 

iluminação leD 

Ginásio Velho

iluminação leD 

Quadra Beach tennis

energia renovável 

energia solar
A energia solar é uma alternativa sustentável que 
poderá ser inserida para trabalhar em conjunto com 
outros sistemas existentes, e tendo como vantagem, 
não poluir o meio ambiente e por se tratar de uma 
fonte inesgotável.

Aproveitamento 
de água de chuva 

Visando a economia de água nos trabalhos de regas 
de jardins e em outras atividades afins, está planejado 
para a segunda etapa do projeto, a elaboração de pro-
jeto executivo de aproveitamento de água de chuva.
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Circuito Broadway  
de Férias é sucesso no Paineiras!

O Circuito Broadway Férias reuniu grandes nomes do teatro 
musical brasileiro e ofereceu aos associados e não associados, 
um programa de atividades com aulas de artes com ênfase 
no teatro musical para crianças, adolescentes e adultos. Sob 
a coordenação da bailarina, coreógrafa, diretora de musicais 
internacionais e jurada do quadro Dança dos Famosos, 
Fernanda Chamma, foram realizados uma série de workshops, 
oficinas, audições e apresentações.

Em reconhecimento a dedicação dos participantes, Fernanda 
Chamma agraciou os alunos Enzo Teodoro e Ana Julia dos 
Santos com bolsas integrais para o Circuito Broadway Camp, 
que acontecerá no mês de janeiro no Acampamento Nosso 
Recanto. Confira os melhores Clicks do evento:

Aulas de canto, interpretação e tap dance foram 
algumas das atividades desenvolvidas

CL
IC
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Baile do 54º 
Aniversário do 
Clube Paineiras
Com Show de Daniel 
Boaventura e Banda SP3

Dia 30 de agosto, sábado
Salão Nobre e Saguão Social

Programa
do evento  
•	 21h Coquetel de Recepção no 

Saguão Social
•	 21h50 Abertura do Salão Nobre ao 

som da Banda SP3
•	 22h Cerimonial de 54º Aniversário
•	 22h30 Jantar ao som da Banda SP3
•	 23h30 Show Daniel Boaventura

O show One More Kiss
O cantor e ator  Daniel Boaventura é a atração do 54º 
Aniversario do Paineiras. Artista versátil, atua e canta em 
espetáculos musicais de grande porte  tais como “Vítor ou 
Vitória”, “A Bela e a Fera“ e Família Adams. 

O show mostrará trabalhos baseados em standards norte-
americanos e apresentará algumas surpresas. “One More Kiss”, 
música da trilha sonora de Blade Runner e que inspirou o título do 
novo CD do cantor, está presente no repertório, assim como duas 
canções de Frank Sinatra: “My Way” e “The Lady Is A Tramp”, 
uma versão suingada de “Sittin’ On The Dock Of The Bay”, de 
Ottis Redding,  “I Wanna Be Where You Are”  e “Jeopardy”, além 
da canção de enorme sucesso mundial, “Feelings”.
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Coquetel, jantar, bebidas e sobremesas inclusos no valor do convite.

Sobremesa
* Disco de castanha do Pará com 

ganash de chocolate, sorvete 
artesanal de frutas vermelhas e tela 
de amêndoas

Bebidas
* Refrigerante, água, cerveja 
* Prosecco
* Whisky
* Vinho tinto.

Café 
* Café, Chá
* Licores  
* Petit fours
* Mini dirses

Serviço: 
Traje: Social Completo (para homens terno escuro e gravata).
Convites: Associados R$ 250,00 e Convidados R$ 300,00. Pagamento com cartão Visa ou Mastercard em 2 vezes. 
Vendas de convites a partir do dia 9 de agosto, no estande de vendas.
Faixa etária: maiores de 16 anos.

Patrocínio Apoio

Banda SP3

Reconhecida pela qualidade musical, versatilidade de repertório 
e interação com o público, a Banda SP3 se apresenta na noite de 
aniversário do Paineiras e promete não deixar ninguém parado!

A Banda SP3 tem longa trajetória de sucesso, em 1969 foi o 
ano de fundação do SP3 Super Trio Musical, liderado então 
pelo músico e empresário Marcos Antonio Felippe “Toninho”, 
oriundo dos grandes festivais da TV Record.

Com o crescimento a mudança de nome Banda SP3, tendo 9 a 
21 integrantes com a mais alta qualidade e sofisticação. Unindo 
tecnologia, expertise e feeling para comandar importantes 
eventos sociais e corporativos no Brasil e na América do Sul.

Menu
Saladas
* Pêra assada com gorgonzola
* Terrine de berinjela
* Tomatinho italiano com mussarela de 

búfala e nozes
* Seleção de folhas frescas
 

Banquete
* Rosbife de filet mignon ao molho 

rosti e cogumelo paris
* Rosbife de filet mignon ao molho 

rosti e cogumelo paris
* Ravioli cutter de mascarpone 

com damasco
* Batata duchesse
* Risoto parmegiano com aspargos

Entrada
* Canapé de aspargos fresco com 

creme de ervas
* Bastonetes de brie ao mel
* Voul-au-vent de shitake
* Chester á vileroy
* Espetinho de camarão à grega
* Delicado canapé de pera ao vinho 

com creme de roquefort

Finger Food Receptivo
* Gratan de bacalhau
* Casquinha de alcachofra

so
ci

oc
ul

tu
ra

l

Revista Paineiras | Agosto  2014



Torneio de Tranca em 
Homenagem ao 54º 
Aniversário do Clube

16/08, a partir das 14h

Nada melhor do que um jogo de tranca entre amigos para 
animar a tarde de sábado! Venha participar do TORNEIO DE 
TRANCA DE 54º ANIVERSÁRIO. 

Consulte o regulamento no site do Clube (www.clubepaineiras.
com.br.) e não deixe de trazer os amigos, em especial a sua 
dupla para este animado jogo.

Inscrições até 12 de agosto, na Central de Atendimento - CAT. 
Premiação para as duplas classificadas em 1º, 2º e 3º lugares. 
Nesse dia o carteado funcionará exclusivamente para o torneio

Exposição “O Legado de 
Leonardo” com Protótipos de 
Leonardo Da Vinci

De 01 a 25 de agosto, 
no saguão social do Clube

Como parte das comemorações de 54º Aniversário, o Paineiras 
promove de 01 a 25 de agosto, no Saguão Social do Clube, a 
Exposição “O Legado de Leonardo” com protótipos baseados 
em estudos e desenhos de Leonardo Da Vinci, sob a curadoria 
do Instituto Vinciano Italiano.

“O Legado” conta com 21 protótipos do gênio da Renascença 
construídos em tamanho natural, seis deles inéditos: O Carro 
Cortador, Balestra, Ponte Giratória, Inclinômetro, Bate-estaca 
e Serra Hidráulica. Estarão expostos também Escavadeira de 
Trincheira, Catapulta, Mecanismo de Bater Asas, Parafuso e 
Porca, Estudo da Asa, Máquina Voadora, Bicicleta, Câmbio, 
Caminhar Sobre a Água, Grua, Barco Canhão Giratório, Barco 
com Pás, Anemômetro, Máquina para Medir a Velocidade do 
Vento, Técnica de Assalto. As peças são acompanhadas de 
painéis com reproduções de obras do artista, a exemplo da 
“Última Ceia”. Ao todo são 12 painéis de 3 metros de altura 
com reproduções de pinturas e desenhos de Da Vinci

Segundo o Instituto Vinciano Italiano, responsável pela 
curadoria, os protótipos têm um nível de excelência que não 
se encontra na própria Itália. Muitas peças foram construídas 
por artífices brasileiros. Sobre Leonardo da Vinci – artista 
renascentista italiano nasceu em abril de 1452. Seus trabalhos 
e projetos científicos quase sempre ficaram escondidos em livros 
de anotações (muitos em códigos e grafia inversa). Leonardo fez 
estágio no estúdio de Verrochio, importante artista da época, na 

cidade de Florença, que ao ver a pintura de um anjo, feita por 
Da Vinci, nunca mais pintou qualquer obra. Viveu uma época em 
Milão, onde trabalhou para a corte de Ludovico Sforza. Até 1506, 
realizou trabalhos, especialmente em Florença, e tudo indica 
que neste período tenha criado sua obra mais famosa: a bela e 
enigmática La Gioconda (Mona Lisa), a “sorridente”. Trabalhou 
para o Rei Francisco I, da França, que foi seu incentivador, 
admirador e amigo. Leonardo da Vinci foi obcecado pelo voo dos 
pássaros e perseguiu, por toda a vida, o sonho de fazer o homem 
voar, desenvolvendo grandes estudos, criando protótipos do 
helicóptero, asa delta etc. Uma de suas obras marcantes, “O 
Homem Vitruviano”, foi criado dentro deste pensamento: “O 
homem perfeito deve voar”. Da Vinci faleceu em 1519.
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serviço: 
Exposição “O Legado de Leonardo” com Protótipos de 
Leonardo Da Vinci. De 01 a 25 de agosto no Saguão Social 
do Clube com Coquetel de abertura a ser programado.
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Coral Paineiras e Cia. Entre 
Amigos: Festa Musical no 
Mês de Aniversário do Clube

9/08, Cineteatro, às 17h

O Coral Paineiras abre sua programação do segundo 
semestre de 2014 com um show comemorativo no mês 
de aniversário do Clube, com entrada franca e aberta aos 
apreciadores da boa música.

A grande surpresa será a participação do grupo 
convidado CIA. ENTRE AMIGOS, um verdadeiro presente 
para o público frequentador.

Na primeira parte, o Coral Paineiras interpretará canções 
de Dorival Caymmi, com a regência de Yara Campos e a 
participação do pianista José Henrique Arantes, cujos 
arranjos foram especialmente elaborados para esse grupo.

Na segunda parte, a CIA. ENTRE AMIGOS mostrará um 
espetáculo que reúne canto e encenação de temas de 
musicais, incluindo conhecidas canções da Broadway, 
trechos de “Rent”, “Les Miserables” e “Mudança de Hábito”, 
entre outros, coreografados e interpretados na forma de 
ensemble e solos. No auge da apresentação, uma releitura de 
músicas do “Times Square”, programa de grande prestígio e 
audiência na televisão brasileira, que era exibido em rede 
nacional na extinta TV Excelsior, na década de 1960.

A CIA. ENTRE AMIGOS foi criada há 17 anos por Silvio 
Macedo, para comemorar os 50 anos da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP e nunca mais parou suas 
atividades. Seus integrantes são cantores experientes em 
canto coral e solista, sob a direção musical de Josefina 
Capitani, que também atua na produção e direção cênica, 
em parceria com Silvio Macedo. Segundo eles, sua principal 
intenção é se dedicar à montagem de peças que os tem 
emocionado ou divertido ao longo de suas vidas.

Embora de naturezas diferentes, as afinidades que 
aproximarão o Coral Paineiras e a CIA. ENTRE AMIGOS no 
sábado, 9 de agosto, vão além de seu gosto pela música vocal. 
Ambos procuram dividir e equilibrar espaços entre a música 
de autores estrangeiros e brasileiros, combinam o clássico e o 
novo, transitam entre a cultura erudita e a popular.

imperdível! Vale a pena conferir!

Palestra com o Astronauta 
Brasileiro Marcos Pontes

20/08, a partir das 19h, no salão nobre

Tema: Encare seus desafios como uma missão espacial.
Você pode realizar seus sonhos pessoais e profissionais.

Mais um grande evento marcará a comemoração do 54º 
aniversário do Clube. Os paineirenses conhecerão de perto 
o astronauta brasileiro Marcos Pontes que estará no Clube 
dia 20 de agosto, ministrando uma interessante palestra. 

O astronauta contará toda a sua experiência e abordará 
aspectos como coragem para encarar desafios, dificulda-
des para execução de planos, superação de obstáculos, 
trabalho em equipe, medo de críticas, entre outros. O 
evento será em prol do PROJETO VER do Hospital Emílio 
Ribas. Participe! 

ingressos
Troque o seu ingresso no estande da portaria social por 
3 embalagens de leite em pó integral (ou mais) de 400g 
cada	ou	R$	25,00.
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22 de agosto, Restaurante das Cúpulas, 
a partir das 21h

Cinema, Gastronomia e Música francesa
Uma noite agradável, com filme, boa música, cardápio saboroso e 
um Dj especialista em Dança de Salão completam a programação 
especial da Noite Francesa no Paineiras.

Jantar Dançante com show de Música francesa 
Show com repertório de clássicos da música francesa como Edith 
Piaf, Mireille Mathieu, Charles Aznavour, entre outros; com duo 
de cantores acompanhados por piano e acordeom. 

Uma performance repleta de requinte, nostalgia e glamour 
de uma Paris da Bella Époque com Olivia Teixeira, Fernando 
Rocha, Felipe Nunes (piano) e Braulio Vidile (arcodeom).

Une Nuit 
Francese

Fernando Rocha
ator, bailarino e cantor

Ator cantor e bailarino (Célia Helena SP, CN Artes 
RJ e Grupo Tapa SP), atuou em diversas produções 
como os musicais A Madrina Embriagada, Hair, New 
York New York, A Gaiola das Loucas, A Bela e Fera, 
Sweet Charity e Chicago. Na TV em programas como 
A Vida Alheia, Lara com Z, Chiquititas e Muito Além 
do Medo. Fez diversos cursos de canto com Marconi 
Araújo e Ronnie Kneblewski. Na dança integrou o 
Balé da Cidade de SP e diversas companhias de dança 
com tours no Brasil e exterior.

Olivia Teixeira
atriz, bailarina e cantora

Atriz, cantora e bailarina (ECA/USP, Escola de Atores 
Wolf Maia SP, CN Artes e GET RJ), atuou em diversas 
produções como os musicais New York, New York; A 
Gaiola das Loucas; Os Produtores; Piazzolla, Tango e 
Paixão; Episódios de Tango I e II e Tango Sete. Na Tv, 
em programas como Guerra dos Sexos, Aquele Beijo, A 
Vida Alheia e A Grande Família todos da Rede Globo; 
Episódios de Tango – Canal Brasil e o Dança Sergipe, 
na TV Cidade. Fez diversos cursos de canto com Ronnie 
Kneblewski (SP) e Patrícia Maia (RJ). Na dança cursos 
no Brasil, EUA (Steps on Broadway) e Argentina.

Eduardo La Luna
professor, coreógrafo e DJ

Professor, coreógrafo e produtor artístico. Iniciou  a carreira em 
1989, ministrando aulas de dança de salão na escola “Arte e 
Som”. Em 1992 montou a primeira unidade da Cia La Luna. 
Ministrou aulas de dança em diversas cidades do Brasil e também 
em outros países, como Argentina, Espanha, Itália e França. 
Além de ministrar aulas, levou a companhia para apresentações 
nestas localidades. Ao observar uma necessidade do mercado, 
tornou-se  um DJ especializado em baile para dançar a dois 
(danças de salão), o que o levou a ingressar numa nova área, a 
produção de eventos. Trabalha desde 1995 em navios da Costa 
Cruzeiros como dançarino e DJ.
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Cardápio: 
A La Carte
entrada: 
* Soupe à l’oignon gratineé R$ 18,90 
* Steak tartar com salada verde ou fritas 

R$ 28,90 
* Croque-monsieur com salada verde 

R$ 19,90 

Pratos Principais: 
* Confit de canard com molho de laranja 

e batatas Soutê R$ 45,90 
* Medalhão de filet mignon ao molho 

poivre e batatas Soutê R$ 39,90 
* Medalhão de filet mignon ao molho 

forestié com batatas gratan R$ 39,90 
* Camarões rosa de Provence com arroz 

no próprio molho R$ 49,90 

sobremesa: 
* Tarte Tatin com sorvete de 

baunilha R$ 12,90 

Filme: Renoir
Côte d’Azur, 1915. Pierre-Auguste Renoir (Michel Bouquet) é 
atormentado pela morte da esposa, as dores da artrite e a 
preocupação com o filho Jean (Vincent Rottiers), que luta na 
Primeira Guerra Mundial. Eis que surge em sua vida Andrée 
(Christa Theret), uma jovem bela e radiante que desperta 
no pintor uma inesperada energia. Rejuvenescido, Renoir a 
torna sua musa. Quando Jean retorna à casa do pai para se 
recuperar de um grave ferimento na perna, ele se envolve com 
Andrée e a torna também sua musa, mas de um sonho ainda 
distante: o de fazer cinema.

Horário: 20h00 local: Cineteatro Paineiras Duração: 1h52

serviço
PiAnO BAR, às 20h. show a partir das 21h30 
Ingressos à venda no Estande, a partir de 01/08
Associados: R$	30,00
Convidados:	R$	35,00
Traje: Não é permitida a entrada de pessoas sem camisa ou 
trajando camisa regata, bermuda, shorts, tênis e chinelos.
faixa etária: a partir de 18 anos
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A Música do Cinema 
Segundo a Cia. Filarmônica 
23 de agosto, às 19h, no salão nobre

O espetáculo revive temas de nossa memória cinematográfica 
e musical. Em um evento que celebra o mês de aniversário do 
Paineiras. Com propósito de reunir “as mais belas canções de 
filmes inesquecíveis”, a Cia Filarmônica mostra desde trilhas 
completas dos filmes Cinema Paradiso, Perfume de Mulher, 
Perdidos na noite, Hair e Golpe de Mestre, até colagens de 
suspense (Psicose/Tubarão/Missão impossível) e faroeste (Da 
terra nascem os homens/Sete homens e um destino).

Criado e dirigido por Marco Fentanes, A Música do Cinema 
segundo a Cia. Filarmônica é conduzido por piano, guitarra, 
violão, bateria, percussão, baixo, violino, violoncelo e voz. Em 
muitos momentos, os músicos são também atores e dançarinos, 
como é da natureza do grupo. Cenas no telão, efeitos especiais 
e encenações de teatro de sombra completam o espetáculo. 

No repertório, estão ainda A Ponte do Rio Kwai, Luzes da 
Ribalta, Cantando na Chuva, Casablanca, O Mágico de Oz, 
A Noviça Rebelde, E o Vento Levou, Moon River, Em Algum 
Lugar do Passado, A Primeira Noite de Um Homem, Butch 
Cassid and Sandance Kid, Perdidos na Noite, Hair, Uma Mulher 
para Dois e Diários de Motocicleta. 

“Seguimos a tradição de pesquisar novas linguagens e 
possibilidades musicais e cênicas e compusemos um espetáculo 
com canções representativas de filmes importantes da história 
do cinema mundial”, define Fentanes. 

ficha Técnica: Cia. filarmônica 
•	 Orquestra composta por 09 músicos: 01 violino, 01 

violoncello, 01 piano, 01 baixo elétrico, 01 guitarra, 
01 bateria, 01 percussão e 02 cantores. 

•	 Produção Executiva: Pedro de Assis Fentanes 
•	 Direção de Palco: Marcelo Santos 
•	 Projeção: Pedro Bueno 
•	 Cenários e Objetos de Cena: Elmo Cardoso, Sidney 

Caria e Débora de Paula 
•	 Fotografia: Cômodo e Livia Sagula 
•	 Arregimentação: Pedro Fentanes 
•	 Iluminação: Sergio Cabral 
•	 Sonorização: Luiz Freire 
•	 Direção de Produção: Marco Fentanes 
•	 Criação e Direção: Marco Fentanes
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Na infância gostamos de pensar que nosso pai tudo pode, 
mais tarde descobrimos que é o seu amor que compreende 
tudo. Os ensinamentos de um pai, nós carregamos por toda 
a vida. São histórias, vivências e lembranças que norteiam 

Abasteça seu Pai de Amor e
Carinho com um Almoço Especial 
10 de agosto, a partir das 12h, no salão nobre

Cardápio:
•	 Picanha	argentina	na	brasa
•	 Linguicinha	na	brasa
•	 Pirarucu	ao	forno
•	 Pirão	de	peixe	com	banana	da	terra
•	 Frango	thai	coconut
•	 Lazanha	vegetariana
•	 Arroz	de	bacalhau	cremoso
•	 Nhoque	de	mandioquinha 

ao pesto  pomodoro
•	 Camarão	à	paulista
•	 Fetutine	à	moda	do	chef

•	 Penne	ao	funghi
•	 Batata	lionese
•	 18	tipos	de	salada

Valor do convite:
R$ 54,90 Adulto
R$ 32,90 Criança de 6 a 10 anos
*Criança de 0 a 5 anos free.
**Sobremesas, bebidas e serviços 
cobrados à parte.
Convite no estande de vendas da Central 
de Atendimento – CAT, até dia 8 de agosto.

toda uma existência. Venha proporcionar ao seu pai mais 
um desses momentos inesquecíveis! O Clube homenageia 
esses homens incríveis com um apetitoso e exclusivo 
almoço que só os pais paineirenses merecem!
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Teatro Infantil
“Me interessei pelo teatro, por ser alegre, gostar de artes, dança e 
canto. Sou desinibida e, ao saber que o Clube oferecia o curso, pedi aos 
meus pais que matriculassem. Ingressei no curso de teatro em 2013, 
mas o curso contava com apenas três alunos e estava comprometido... 
precisávamos de mais alunos para o curso não ser cancelado. Comecei 
a convidar todas as minhas amigas do ballet, do sapateado, etc... deu 
super certo, porque algumas toparam e assim formamos um grupo de 
garotas com a mesma idade e que são muito amigas. O curso é muito 
divertido e nele aprendemos muitas coisas interessantes. Desenvolvemos 
nossa criatividade e compartilhamos muitas ideias. É um mundo 
fascinante... viajamos em nossa própria imaginação! Recomendo o 
curso para todos os garotos e garotas que queiram se tornar mais 
independentes. O teatro desenvolve a nossa autonomia e nos torna 
menos tímidos, pois tudo é realizado em grupo respeitando a opinião 
de todos. Gostaria que o clube pudesse nos oferecer, cenário para 
nossa apresentação. O figurino, nos esforçamos ao máximo para fazer o 
melhor.” Depoimento da associada Marcella Zhang.

Terças e Quintas
Infantil I nascidos entre 2001 e 2004 - 16h às 17h30
Infantil II nascidos entre 2000 e 2001 - 17h30 às 19h

Por que fazer?
O Paineiras oferece uma grade diversificada de cursos culturais, 
excelente oportunidade para reciclagem, aprendizado e desco-
bertas. Confira aqui depoimentos de associados sobre alguns 
dos diversos cursos que estão à sua disposição. Inove, participe 
você também!

Tai Chi Chuan
“Eu procurava uma atividade que me desse equilíbrio, força 
mental e tranquilidade, fundamentais para quem pratica 
esporte, principalmente para um tenista. Com a prática do 
Tai Chi Chuan, através da respiração suave e dos movimentos 
lentos e contínuos, estou aprendendo a controlar a minha 
ansiedade, além de fortalecer os meus tendões, o que 
minimizou as contusões. Também estou aprendendo que o 
mais importante no Tai Chi Chuan é o espírito. “O espírito é o 
comandante e o corpo é o subordinado”, de acordo com um 
dos dez princípios essenciais do Grã-Mestre Yang Chengfu, 
que percorreu a China divulgando a prática do tradicional 
estilo Yang não apenas como uma arte marcial, mas também 
como uma terapia para manter a saúde, e cujo estilo é 
ensinado no Paineiras. No Tai Chi Chuan pratica-se o tempo 
todo o Cheio e o Vazio, que se faz passando o peso de uma 
perna para a outra, como numa partida de tênis. A cada 
movimento você passa a se observar e a sentir a sua Energia 
“Tchi” emanar do seu “Tan Tien” (centro do umbigo) e 
circular pelo seu corpo. E quando você estiver extremamente 
suave é quando você estará fortalecido. Com a prática do Tai 
Chi Chuan estou aprendendo a usar mais a mente e não a 
força e a buscar a quietude no movimento. O Tai Chi Chuan 
é o caminho que encontrei há sete anos para melhorar a 
minha saúde e obter essa força mental e esse equilíbrio.” 
Depoimento do associado flavio Puliti

Dias e Horários:
Terças e Quintas

Nível I - 7h30 / 11h00 / 14h30 / 17h
Nível II - 10h / 18h 
Nível III - 8h30 / 15h30 

sábados
Nascidos em 2001 ou anos anteriores
Nível I - 10h30
Nível II - 8h 
Nível III - 9h
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Tapeçaria
“Após minha aposentadoria passei a ter mais tempo para fazer outras coisas. 
Assim passei a vir mais ao Paineiras e quis aproveitar alguns dos cursos que 
nos são oferecidos. Decidi fazer algo com as mãos e que nunca havia feito 
antes: tapeçaria. Há alguns anos que frequento o curso e tenho recomendado 
a algumas amigas. Aprendi vários tipos de pontos, como arraiolo, casa caiada, 
kilin, cruz eslava, etc. Fiz inúmeras peças, tapetes, almofadas, banquinhos, 
bandejas. A maior parte dadas de presente. Gosto de fazer coisas com minhas 
mãos e sobretudo encontrei um ambiente de camaradagem e descontração 
realmente importantes. As vezes fazemos passeios em grupo, como aqueles em 
que visitamos o Mosteiro Budista, ou a ida a um orquidário ou o mais recente 
a visita ao atelier do Tapeceiro Norberto Nicola. As tardes de quarta-feira 
são motivo de grande satisfação e muito agradáveis, pelo que realizo e pela 
convivência com alunos e professor.” Depoimento da associada Walkyria lara 

Quartas
Nascidos em 1999 ou anos anteriores
9h30 / 14h

História da arte
“O Curso de História da Arte, 
ministrado pelos professores Edu 
e Luccia, tem me proporcionado 
ensinamentos valiosos que 
englobam não somente a teoria 
pertinente ao tema exposto, 
como também uma viagem muito 
profunda a vários aspectos da 
atualidade. Isso tem despertado 
meu interesse para questões 
diversas. Eu penso que essas 
aulas nos ensinam a questionar e 
entender nossa própria história. 
Resolvi fazer o Curso de História 
da Arte há três anos. Meu objetivo 
era ter um pouco de conhecimento 
sobre o tema. Fiquei totalmente 
deslumbrada com o mundo novo 
que se abriu. É muito prazeroso 
frequentar as aulas onde os 
professores fazem toda a diferença 
ministrando-as com muita vibração 
e conteúdo, além das dicas de 
livros, filmes e exposições.” 
Depoimento associada Christiane 
R. Hagen Bianchi

Quintas
Nascidos em 2000 ou anos 
anteriores - 14h

Cinema Comentado
“Quando o departamento cultural ofereceu aos associados o curso de História 
da Arte, interessei-me de imediato, pois sempre gostei desse assunto. Após 
6 anos de curso, foi introduzida a 7ª Arte, o cinema. Neste ano começamos 
efetivamente o curso sobre cinema, em que tomamos contato com grandes 
diretores, roteiristas e produtores de todos os cantos do mundo. Gosto 
do curso e recomendo o mesmo pelo viés cultural, 
informativo, social e político. Após a apresentação dos 
filmes é aberto um debate sobre o tema abordado e 
fazemos uma analogia com os dias atuais”. Depoimento 
da associada soeli Perrucci Catai Chalita

Terças
Nascidos em 2000 ou anos anteriores
16h10 às 19h10
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Restaurante das 
Cúpulas, às 21h30.

Cardápio
* 8 tipos de saladas; 
* Frios; 
* Escalope de filet aos 3 funghi; 
* Medalhão de Chester; 
* Arroz de camarão; 
* Torteli de zuca; 
* Penne ao pesto; 
* Batata Rosti; 
* Salgados. 

Valor 
R$	38,90	(trinta	e	oito	reais	e	
noventa centavos) por pessoa

08 de Agosto
Trio Impressão Digital
Formado em 2009, o trio Impressão Digital 
chega no Paineiras com um ritmo que balança 
e agita por onde passa. Há 25 anos atuando 
com repertório variado e presença constante em 
diversos eventos, o Trio interpreta o melhor dos 
hits nacionais e internacionais. Unindo qualidade 
e tecnologia o Impressão Digital é composto pelo 
vocalista e guitarrista Vavá Ordonha, no contra 
baixo Fábio Ordonha e Celso Garcia, no violão e 
vocal, impressiona com suas interpretações do 
pop rock há mais de 20 anos. O Trio apresenta um 
show personalizado de acordo com a preferência 
de seu público, agitando e proporcionando 
momentos inesquecíveis!

02 de Agosto
Pedro Autz 
Pedro Autz teve seu primeiro contato com a música bem pequeno 
com o curso de musicalização infantil do Paineiras. Adorava ir 
para as aulas com sua “sacola musical” e se apresentar em cada 
etapa concluída e, por um curto período de tempo, adorava ir às 
aulas de violão. Aos 15 anos voltou a cantar músicas de outros 
artistas, e depois de tocar algumas vezes no colégio, começou a 
compor e a reaprender sozinho violão e teclado. Nos dois últimos 
anos compôs 24 músicas em inglês, influenciado por Coldplay, 
John Mayer e Ed Sheeran. Tem um estilo próximo ao folk 
americano e ao pop/rock. Neste ano, uma de suas composições, 
“Tonight” é trilha da novela de grande sucesso “Chiquititas”. 

Cardápio
* Bolinho	de	mandioca	com	carne	seca	–	R$	16,90
* Caldo	verde	–	R$	12,90
* Carpaccio	com	salada	verde	–	R$	23,90

serviços:
Traje: Não é permitida a entrada de pessoas sem camisa ou trajando camisa regata, bermuda, shorts, tênis e chinelos.
idade: A partir de 16 anos desde que acompanhados por responsável (associado) maior.
ingresso:	R$	15,00	por	pessoa.
serviço de A&B: Cardápio e Serviços de Alimentos e Bebida cobrados separadamente.
*Reservas pelo telefone 3779-2052: Segunda e sábado – 8h30 às 16h / terça à sexta – 8h30 às 17h30.

Piano Bar, às 20h
Show a partir das 21h30
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09 de Agosto
Rock Collection 
(Tributo ao Queen) 
A banda Rock Collection retorna ao Paineiras, apresentando 
um tributo ao Queen e ao rock dos anos 50 ao atual. A banda 
Rock Collection formada por: Marcos Vox (Vocal e Violão), 
Claudio Noronha (Vocal e Baixo), Vitor Giovannitti (Vocal 
e Guitarra), Rene Sanches (Teclados e Guitarra) e Ale Batera 
(Vocal e Bateria ex-Maiden Brasil e Jailbreak), garantiu seu 
espaço no cenário noturno de São Paulo e cada vez mais vem 
conquistando o público com muita energia, alto astral e Rock 
n´Roll de qualidade.  Venha curtir conosco, volte no tempo 
com a Rock Collection!

Cardápio 
* Bolinho	de	bacalhau	–	R$	18,90
* Rosbife	artesanal	com	salada	verde	–	R$	22,90
* Creme	de	mandioquinha	com	parmesão	–	R$	12,90

O neurocirurgião e também baterista, Jorge Pagura, volta a 
reunir sua trupe musical em torno da Baobás, com o melhor 
do rock.  Baobás foi um grupo de rock criado em São Paulo 
em 1965, no seu início fez parte do grupo o baixista Arnolpho 
Lima, atual produtor musical e ex-baixista dos Mutantes.  O 
repertório da banda é um mergulho na clássica e importada 
psicodelia da época, incluindo covers para Doors (“Hello, I 
Love You”), Love (“Orange Skies”) e Kinks (“Well, Respected 
Man”). Conta ainda com hits do momento (“The Dock Of The 
Bay” - Otis Redding), standars como “Hey Joe” (Jimi Hendrix) 
e duas interessantes composições próprias - “Tonite” e “Got 
To Say Goodbye” (do guitarrista Tuca). O nome Baobás - 
árvore gigante e frondosa da África - retirado do livro “O 
Pequeno Princípe”, foi sugestão de Ronnie Von, que também 
batizou os Mutantes. Além do padrinho, com quem gravou 
um compacto (“Menina Azul”, em 67), o grupo também 
acompanhou Caetano Veloso em programas de televisão e 
shows, substituindo os Beat Boys. Clássica banda de garagem, 
com as conhecidas exceções, a maioria dos integrantes virou 
os anos setenta nas universidades, de onde saíram médicos, 
dentistas e empresários.

Cardápio
* Gratan	de	bacalhau	–	R$	28,90
* Maravilha	de	queijo	–	R$	16,90
* Creme	de	aspargos	–	R$	12,90

16 de Agosto
Banda Baobás com a História do Rock.
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serviços:
Traje: Não é permitida a entrada de pessoas sem camisa ou trajando camisa regata, bermuda, shorts, tênis e chinelos
idade: A partir de 16 anos desde que acompanhados por responsável (associado) maior.
ingresso:	R$	10,00	por	pessoa.
serviço de A&B: Cardápio e Serviços de Alimentos e Bebidas cobrados separadamente.
*Reservas pelo telefone 3779-2052: Segunda e sábado – 8h30 às 16h /  terça a sexta – 8h30 às 17h30. As reservas 
serão mantidas até às 21h30.

23 de Agosto
Banda Prisma com o Melhor do 
Pop Rock
Banda formada originalmente em 1985, com dois integrantes 
da formação atual, a Prisma conta hoje com 5 integrantes 
instrumentistas: guitarra, baixo, bateria, teclados, violão que 
trabalham os arranjos instrumentais e vocais das músicas que 
executam em toda a sua essência. Tem como tônica os clássicos 
do POP e POP ROCK dos anos 60,70, 80 e 90, com bandas e 
artistas internacionais mais importantes que marcaram época, 
tais como: Pink Floyd, Tears for Fears, The Beatles, Toto, Simple 
Minds, Doobie Brothers, Bee Gees, Michael Jackson, Simply 
Red, Elton John e nacionais Guilherme Arantes, Marina Lima, 
Lulu Santos, Djavan entre outros. As boas músicas nunca 
morrem e é exatamente essa a proposta que a Banda Prisma 
oferece: lembrar de grandes músicas que marcaram época.

Cardápio 
* Escondidinho	de	carne	seca	–	R$	22,90
* Chester	à	Vileroy	–	R$	16,90
* Creme	de	alho	poró	–	R$	12,90

Biblioteca Paineiras
Biblioteca prestigia o Folclore Brasileiro
Ação Cultural promovida por nossa Biblioteca comemora o dia 
22 de agosto, dia do Floclore Brasileiro, expondo uma série de  
costumes e personagens que fizeram parte de nossa infância e 
estão presentes em nossa herança cultural.

Folclore são costumes e tradições que passam de geração para 
geração e variam de acordo com a formação social. Ele é repre-
sentado na forma de músicas, danças, crenças, mitos, lendas e 
superstições. Venha relembrar essas histórias que nos remete 
aos nossos avós, à querida infância. Personagens e lendas deli-
ciosas que exploram a criatividade e a crença popular.

Visite a Biblioteca Paineiras e faça uma viajem em nossos 
mitos folclóricos!

Online
Você sabia que pelo Portal você pode fazer renovações de em-
préstimos, reservas e sugestões de compra em nossa Biblioteca? 

Clique em Serviços/Biblioteca/Acesse Aqui a Biblioteca onli-
ne e desfrute de todos os serviços sem sair de casa. Visite a 
Biblioteca online! O Paineiras disponibiliza um acervo misto de 
23.500 exemplares para você explorar. Para a utilização, basta 
cadastrar uma senha pessoal de usuário da Biblioteca.

Se preferir, ligue 3779-2054 ou envie um e-mail:
biblioteca@clubepaineiras.com.br
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Sarau Cultural Apresenta
grupo Vocal In Voce
20 de agosto, às 17h, no saguão social

O Paineiras, conhecido por incentivar a cultura, o talento 
musical e a criatividade, recebe no dia 19 de agosto o Grupo 
In Voce que traz aos nossos associados o melhor do classical 
crossover, interpretando grandes compositores da música 
popular e da música clássica nacional e internacional 
harmonizando a três vozes. Durante o evento serão 
apresentadas versões exclusivas de canções raramente 
interpretadas atualmente. 

Integram o grupo a soprano Fabiola Cariatti e os tenores 
Germano Brissac e Gustavo Tassi. Fabíola já se apresentou nas 
principais salas de concertos do país, como Sala São Paulo 
e Teatro Municipal de São Paulo, além de ter participado 
de Master Classes com cantores renomados da cena lírica 
mundial. Germano foi finalista do concurso de canto 
“Francisco Mignone” na cidade do Rio de Janeiro, cantou 
com o tenor italiano Andrea Bocelli no Jockey Club de São 
Paulo e interpretou canções de Heitor Villa-Lobos e Alberto 
Nepomuceno em um concerto comemorativo no auditório 
da Universidade Nacional de Varsóvia - Polônia. Gustavo 
atuou em diferentes temporadas de ópera no Theatro São 
Pedro-SP, participou do projeto “Pé na Estrada” do grupo 
AES Brasil, interpretando músicas populares em diferentes 
estados do Brasil foi finalista do concurso de tenores da Rede 
Record de Televisão e é integrante do grupo Ópera Fantástica 
que faz adaptações de óperas para o público infantil. 

O In Voce se preocupa com a excelência na execução das 
canções, pois cada uma delas tem sua mensagem, do acorde 
inicial até a palavra final. Independentemente da língua em 
que foi escrita, cada canção tem sua história pautada em 
um poema que merece ser interpretado de maneira digna. 
Não deixe de conferir esta bela apresentação!

Projeto Venha Dançar
grande evento com práticas 
de Dança de Salão.
O forró é um ritmo contagiante. Basta ouvir os primeiros 
acordes da sanfona e o corpo já tem vontade de sair 
dançando. Se você gosta do ritmo e quer aprender a dançar 
ou aprimorar seus passos, então não deixe de participar. 
No evento de confraternização você poderá mostrar tudo o 
que aprendeu durante os encontros.

Modulo i – forró na Veia!

Praticas de Forró para associados e seus convidados. 
Dias: de 15 de setembro a 23 de outubro 
12 encontros, 2 vezes por semana, as segundas e quartas.
Horário: 20h às 21h
Valores:	 R$	 100,00	 para	 Associados	 e	 R$	 120,00	 para	
Convidados de Associados (inclui ingresso para evento de 
confraternização)
local: Sala de Dança 1 
inscrições: Estande de vendas 
Mínimo 12 participantes

evento de Confraternização

Forró “For All”
Dia: 24 de outubro, sexta-feira, no Piano Bar
ingressos:	R$	10,00,	a	venda	a	partir	de	15	de	outubro	no	
estande de vendas (para quem não participou dos encontros)
Venham se divertir dançando nesse ritmo contagiante!
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Festa Disco 
13 de setembro, salão nobre, às 22h30

Vem aí

Eduardo Dussek
Alegria, Carisma e Irreverencia 

Dia 05 de setembro, sexta-feira, Restaurante 
das Cúpulas ou Cineteatro (à definir)

Em um clima frenético reunindo música e humor, o cantor 
e compositor, Eduardo Dussek traz um roteiro que intercala 
canções com breves textos, brincadeiras e improvisações 
numa pequena performance com participação do público. 
Ele também aposta na reciclagem de seus sucessos - como 
“Nostradamus”, “Cantando no Banheiro”, “Doméstica” 
(parceria com Luis Carlos Góes) e “Rock da Cachorra” (de 
Leo Jaime) – que ganham novas releituras, mostrando que 
os temas também continuam atuais. O repertório contempla 
ainda algumas canções românticas que marcaram época 
como “Aventura (Luz de Velas)” e “Cabelos Negros”, entre 
outras. Imperdível! 

Classificação etária: A partir de 16 anos, desde que 
acompanhados por responsável (associado) maior. 
Vendas a partir de 20 de agosto, no estande de vendas.

Valores: R$	 55,00	 para	 Associados	 e	 R$	 70,00	 para	
Convidados de Associados.

O DJ e VJ Nando Jones traz para essa grande Festa os hits das 
famosas boates Hippopotamus, Papagaios, Galery, Leopolldo, 
Nich Beach – St. Barth, que animou a galera nas décadas de 70, 80 
e 90. No play list da noite, músicas nacionais e internacionais com 
os melhores flash black e as mais atuais. As músicas são escolhidas 
conforme a reação da plateia presente e são garantia de diversão 
a noite toda. Não percam, uma noite para dançar muito! 

Classificação etária: A partir de 16 anos, desde que 
acompanhados por responsável (associado) maior.
Os ingressos estarão à venda até as 17h30 do dia 12 de 
setembro, no estande de vendas.

Valores:
Associados:
R$	35,00	para	mulheres
R$	45,00	para	homens
Convidados de associados:
R$	50,00	para	mulheres
R$	70,00	para	homens	

Programe-se!
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Lista de Intenção – Curso de 
Câmara sobre J.S. Bach
Aberta a lista de intenção para o esperado curso sobre a vida 
e a obra de J.S. Bach. As aulas abordarão de forma específica 
a música de câmara e as suítes para violoncelo solo. Ao 
final do curso será realizado um recital com essas Suítes. 
Esse recital de encerramento acontecerá dia 29 de outubro, 
às 20h30 no Piano Bar, com apresentação do violoncelista 
Dimos Goudaroulis.

O mínimo para abertura do curso é de 20 alunos.

Dimos Goudaroulis e a Obra de Bach
As 6 suítes a violoncello solo senza basso de J.S.Bach 
foram escritas em Köthen entre 1720 e 1723. Naquela 
época, Bach praticamente inventou uma linguagem para 
o instrumento e marcou a história do violoncelo com uma 
obra inovadora, de alta dificuldade técnica e profundidade 
musical insuperável. O primeiro, e provavelmente o mais 
fiel dos quatro manuscritos do século XVIII que temos, é a 
cópia feita por Anna Magdalena Bach, sua segunda esposa, 
musicista e sua copista habitual. Devido à ausência do 
autógrafo de J.S.Bach, as suítes se tornaram obra aberta, 
quase enigmática, obcecando gerações de violoncelistas que 
já propuseram diferentes interpretações. Dimos Goudaroulis 
se dedicou nos útimos anos ao estudo do manuscrito de 
Anna Magdalena Bach. Neste manuscrito as articulações e 
arcadas são muito variadas, não padronizadas como já nos 
outros três manuscritos posteriores, apresentando uma 
dificuldade técnica excepcional. Estas arcadas são de uma 
riqueza surpreendente, construindo um discurso musical 
muito eloquente.

Valores:
R$	180,00	referentes	às	4	aulas	e	 ingresso	para	o	aluno	e	um	
acompanhante assistirem ao Recital de Encerramento.

Aulas:
Dias 01, 08, 15 e 22 de outubro, na sala de cursos nº 08 no 
Centro Cultural, das 19h às 20h30.

Recital de encerramento:
Dia 29 de outubro, às 20h30 no Piano Bar, com apresentação do 
violoncelista Dimos Goudaroulis.

Conteúdo das Aulas:
•	 Aula	1:	J.	S.	Bach	/	a	vida	e	a	obra	do	grande	mestre	alemão.
•	 Aula	2:	J.	S.	Bach	em	Köthen	/	as	obras	primas	de	música	

de câmara. 
•	 Aula	3:	as	6	Suítes	para	violoncelo	solo	/	história,	estrutura	

e simbolismo. 
•	 Aula	4:	os	manuscritos	e	a	interpretação	das	Suítes.
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Maratona Cultural ACESC
Confira os resultados dos concursos:

Programação XVi Maratona 
Cultural ACesC 2014

Artes Plásticas
Aconteceu no dia 26 de junho o coquetel de premiação das 
obras que representarão o Paineiras, no Salão Interclubes de 
Artes Plásticas da ACESC, em setembro. A comissão julgadora 
para essa fase interna foi composta por:

Sra. Suzana Meyer Garcia – Engenheira Química e de Produção, 
artista plástica, com formação em História da Arte e pós-Gra-
duação e especialização em Restauro de Pintura, Documentos, 
Fotografias e de Conservação Preventiva de acervos e 
Restauração de livros e obras sobre papel e pergaminho. Perita 
em avaliação e análise de obras de arte por meio de ensaios 
não-destrutivos como fluorescência de raio-X e espectrometria 
de emissão atômica . Foi curadora e proprietária da Galeria de 
Arte Area-Artis em Moema. 

Sr. Osni Branco - Artista Plástico e 
Educador. Com 40 anos de experiência, 
Osni Branco já expôs usas obras no Japão 
(onde morou muitos anos), além de Estados 
Unidos, França, Suíça, Itália, Mônaco e o Brasil. 
Osni se dedica a criação de projetos visuais, esculturas 
fundidas pelo processo de cera perdida e cerâmicas, e tem 
uma interessante história com o metal. 

Sr. Oscar D’Ambrosio – Jornalista, mestre em Artes pelo 
Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (Unesp), é 
crítico de arte e integra a Associação Internacional de Críticos 
de Artes (Aica - Seção Brasil), a Associação Paulista de Críticos 
de Artes (ABCA) e a União Brasileira de Escritores (UBE). Autor 
de diversos livros na área de arte naif e arte contemporânea.

Classificados: 

Pintura figurativa 
3º lugar – obra: Estudo 2, de  Beatriz Stase  Penna 
2º lugar – obra: Rebelião, de Adriana Casati  Trigari
1º lugar – obra: Sem título, de  Wladimir Cardoso

Pintura Abstrata 
3º lugar – obra: Bambu, de Solange Nogueira
2º lugar – obra: Refúgio, de  Josephina Teixeira
1º lugar – obra: Desmatamento, de Iara Amnicchino

Pintura Acadêmica
3º lugar – obra:  Composição de Velas, de Helvy Gretter
2º lugar – obra: Sem Título, de  Vera Bizarri
1º lugar – obra: Paisagem I, de  Adriana Casati

Desenhos 
3º lugar – obra:  O Silêncio dos inocentes, de Helvy Gretter
2º lugar – obra: Fogo, de Maria Stella D’Almeida
1º lugar – obra: Corso em São Paulo em 1927, de Sérgio 
Lemos de Oliveira

Aquarelas
3º lugar – obra: Outono, de Josephina Teixeira
2º lugar – obra: Maria Fumaça em baixa resolução,
de Helvy Gretter
1º lugar – obra: Mata, de Alice Lauletta

instalações e expressões Contemporâneas
3º lugar – obra: Luz e Reflexão, de Nubia Rosseti
2º lugar – obra: Venetia, de Adriana Casati Trigari
1º lugar – obra:  Proverbs of Hell William Blake,
de Helvy Gretter

esculturas figurativas
2º lugar – obra: Voa, de Adriana Casati Trigari
1º lugar – obra: Descanso, de Alice Lauletta

esculturas Abstratas
2º lugar – obra: Vice Versa, de Alice Lauletta
1º lugar – obra: Cidade Sombria, de Maria Helena Negrão

Gravuras
3º lugar – obra: São Paulo à noite, de Alice Lauletta
2º lugar – obra: Conjunto de obras: Enfim sós, faceira, 
Donzela e Músico de Edna Zimbres
1º lugar – obra: Maré Vazante, de Helvy Gretter

naif
2º lugar – obra: Um Sonho Colorido, de Olivia Boarini
1º lugar – obra: Paisagem, de Tadeu Vani Fucci

Concurso de literatura da 
Acesc
Coquetel de premiação: 25 de agosto, às 20h. 
Local: Biblioteca do Club Athletico Paulistano.

salão interclubes de Artes 
Plásticas 
Coquetel de premiação: 18 de setembro, às 20h.
Local: Saguão Social do Clube Paineiras do Morumby.
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Agenda Festival
de Teatro ACESC 2014
Já iniciaram as apresentações das peças teatrais 
que concorrem no Festival de teatro ACESC 2014. 
Confiram a programação:

setembro 

13 de setembro – esporte Clube Pinheiros
nome da peça: Histórias de Clarinha Texto: Carlos Santos 
Mira Diretor: Carlos Santos Mira Horário: A definir

14 de setembro – esporte Clube sírio
Programação a definir

21 de setembro – Associação Brasileira A 
Hebraica de são Paulo
Programação a definir

23 de setembro – esporte Clube Pinheiros
nome da Peça: “Roque Santeiro” Diretor: Ednaldo Freire 
Horário: A Definir

28 de setembro – Clube Paineiras do Morumby
nome da Peça: “Cala A Boca Já Morreu” Texto: Luís 
Alberto De Abreu Diretor: Massayuki Onishi Yamamoto 
Horário: 19h

Outubro 

19 de outubro – Associação Brasileira A Hebraica 
De são Paulo
Programação a definir

22 de outubro – Club Athletico Paulistano
nome da Peça: “Ilha Das Mulheres” Diretor: Chico De 
Assis Horário: 21h

25 de outubro – esporte Clube Pinheiros
nome da Peça: “Romeu E Julieta” Diretor: Luiz 
Sorrentino Horário: A Definir

26 de outubro – Club Athletico Paulistano
nome da Peça: “Romão e Julinha” Texto: Oscar Von 
Ofuhl Diretor: Roberto Gotts Horário: 11h

Mostra de Dança da Acesc
Realizada em 31 de maio, sábado, às 19h, no Clube Pinheiros, 
o Paineiras participou da Mostra de Dança da ACESC sendo 
representado pelas alunas Inês Jardim, Juliana Alonso, Maria 
Cristina Ravaglia, Patricia Torigoe, Ana Cláudia Marson, Ana 
Paula Garofalo, Sandra Bernardi e pelo professor Roni, do 
curso de Jazz Adulto III.

Apresentação com a coreografia de Roni Dias, o figurino de 
Santu Emilliu e a música Colagem Musical de Victória Secrets

MPB Vocal  
Coquetel: dia 28 de setembro, às 19h.
Local: Esporte Clube Sírio.  
Outras informações no 
departamento sociocultural. Concurso De 

fotografia 
Inscrições: de 15 de outubro a 1º de 
novembro.
Coquetel de premiação: 12 de 
novembro.
Local: Foyer do Ipê Clube.

encontro De Corais 
Dia: 19 de outubro, às 10h30.
Local: Salão Nobre do Alphaville 
Tênis Clube.

Da esquerda para a direita: Maria Cristina Ravaglia, inês Jardim, Monica 

Teixeira, Thalia C M, Rony Dias, Patricia Torigoe e Ana Cláudia Marson
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Ajuste de Contas
02/08 – sábado – 19h
Direção: Peter Segal  
Gênero: Comédia    
Origem: EUA
Classificação: 12 anos    
Duração: 113 min     
Ano: 2014

R.I.P.D. – Agentes do Além
03/08 – domingo – 19h 
Direção: Robert Schwentke 
Gênero: Ação     
Origem: EUA
Classificação: 12 anos
Duração: 96 min   
Ano: 2013

Musical grieg
(Concerto para Piano);Chopin 
(Concerto paraPiano nº2);saint-
saëns (Concertopara Piano nº2).
Arthur RubinsteinOrquestra 
sinfônica delondres – André Previn.
04/08 – segunda-feira – 18h
Direção: Hugo Käch / Gênero: Musical 
Origem: EUA / Classificação: Livre 
Duração: 92 min / Ano: 2006

Mediterrâneo
05/08 – sábado – 18h
Direção: Gabriele Salvatores
Gênero: Comédia / Guerra   
Origem: Itália
Classificação: 12 anos 
Duração: 96 min   
Ano: 1992

Questão de Tempo 
10/08 – domingo – 19h
Direção: Richard Curtis
Gênero: Romance        
Origem: Reino Unido
Classificação: 12 anos  
Duração: 123 min / Ano: 2013

Musical Saint – Samson et 
Dalila (Sansão e Dalila)
11/08 – segunda-feira – 18h
Direção: James Levine 
Gênero: Musical   
Origem: EUA
Classificação: Livre 
Duração: 148 min / Ano: 2004

Um Convidado bem Trapalhão
12/08 – terça-feira – 18h
Direção: Blake Edwars  
Gênero: Comédia         
Origem: EUA
Classificação: Livre      
Duração: 99 min      
Ano: 1968

O Corvo
15/08 – sexta-feira – 20h30
Direção: James McTeigue    
Gênero: Suspense Policial     
Origem: Espanha, Hungria, EUA
Classificação: 14 anos  
Duração: 110 min    
Ano: 2012

Rush – No Limite da Emoção
16/08 – sábado – 19h
Direção: Ron Howard
Gênero: Ação        
Origem: EUA, Alemanha, Reino Unido
Classificação: 14 anos 
Duração: 122 min    
Ano: 2013

Diana – Muito mais do que 
uma História de Princesa 
17/08 – domingo – 19h
Direção: Oliver Hirschbiegel        
Gênero: Biografia / Drama      
Origem: Reino Unido, França, Bélgica
Classificação: 12 anos      
Duração: 112 min / Ano: 2013

Programação
de Agosto/2014 – Filmes Adultos
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Mozart Requiem Janowitz –
Ludwig Schreier – Berry, 
Chor Der Wiener Staatsoper 
Wiener Symphoniker Karl 
Bohm
18/08 – segunda-feira – 18h
Direção: Humphrey Burton / Gênero: Musical
Origem: EUA / Classificação: Livre
Duração: 64 min / Ano: 2005

A Canção  
de Bernadette
19/08 – terça-feira – 18h
Direção: Henry King        
Gênero: Drama      
Origem: EUA
Classificação: Livre     
Duração: 157 min / Ano: 1943

Renoir
22/08 – sexta-feira – 20h30 
Direção: Gilles Bourdos          
Gênero: Drama       
Origem: França
Classificação: 14 anos
Duração: 112 min    
Ano: 2012

Elysium
24/08 - domingo - 19h
Direção: Neill Blomkamp   
Gênero: Ficção / Suspense     
Origem: EUA
Classificação: 16 anos   
Duração: 110 min     
Ano: 2013

Musical 1989 
Neujahrskonzert in Wien
(Concerto de Ano novo em 
Viena) – Orquestra filarmônica de 
Viena – Obras de Johann i & iiand 
Josef srrauss
25/08 – segunda-feira – 18h
Direção: Brian Large / Gênero: Musical
Origem: EUA / Classificação: Livre
Duração: 95 min / Ano: 2001

Cinema Paradiso 
26/08 – terça-feira – 18h
Direção: Giuseppe Tornatore
Gênero: Comédia / Drama
Origem: Itália, França
Classificação: Livre
Duração: 123 min
Ano: 1988

Dentro da casa 
Há Sempre um  
Caminho para Entrar
29/08 – sexta-feira – 20h30
Direção: François Ozon
Gênero: Suspense / Drama  
Origem: França / Classificação: 14 anos  
Duração: 105 min / Ano: 1988

RED 2 –  Aposentados e  
Ainda Mais Perigosos
31/08 – domingo – 19h
Direção: Dean Parisot
Gênero: Ação / Comédia
Origem: EUA / Classificação: 14 anos
Duração: 116 min / Ano: 2013

Programação
Setembro/2014 – Filmes Adultos

Ender’s game
O jogo do Exterminador
Isto Não é um Jogo
07/09 – domingo – 19h
Direção: Gavin Hood        
Gênero: Ficção / Ação   
Origem: EUA
Classificação: 10 anos 
Duração: 114 min    
Ano: 2014
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KIDS

Data Atividades

1 - 2 Marcador de páginas 

4  -  5 Confecção de cartão

 6 - 7  Confecção de mala 

    8 Porta lápis de formiga 

    9 Oficina do dia dos pais 

11 - 12 Prendedor de cortina 

13 - 14 Confecção de foguete 

15 - 16 Fantoche de dragão 

18 - 19 Agarradinho 

20 - 21 Confecção de Frankenstein

22 - 23 Confecção de boi bumbá

25 - 26 Confecção de Backyardigans 

27 – 28 Jogo da velha 

29 - 30 Biscuit

Data Atividades

06 Brincadeiras: Decorando a sequência, Biscoi-

tinho queimado e Jogo de perguntas.

13 Brincadeiras: A sopa está pronta, Lá vem o 

rato e Corrida das garrafas.

20 Brincadeiras: Macaco disse, A dança dos ob-

jetos e Cantigas de roda.

27 Brincadeiras: Corre cotia, Pato, pato, ganso!, 

Quente ou frio.

SEARTI
Horário de funcionamento: Horário de funcionamento:

Brinquedoteca
segunda à sexta-feira: 
das 8h30 às 18h
sábados: 
das 8h30 às 17h
Domingos e feriados: 
fechado

segunda à sexta-feira: 
9h às 20h
sábados:
9h às 18h 
Domingos e feriados:
9h às 17h

Oferecer passatempos que além de divertidos, incentivam a 
criatividade da criançada, esse é o papel do SEARTI.  Um espaço 
onde os pequenos aprendem a confeccionar os próprios 
brinquedos utilizando materiais recicláveis e desenvolvem 
suas habilidades manuais.

Não deixe seu filho ficar de fora dessa! Confira a programação 
do mês de agosto:

Oficina do Dia dos Pais:
Dia 09 de agosto venha confeccionar  um lindo presente para 
o papai. Você vai surpreendê-lo com seu talento! Durante 
muitos anos seu pai te acariciou e te ninou com aquelas 
mãos protetoras.  Agora está na hora de retribuir e entregar, 
com todo o amor do mundo, um presentinho feito com as 
suas mãozinhas!

É o espaço onde a garotada manda! Eles podem escolher 
o brinquedo, a brincadeira e a duração. O foco é o 
desenvolvimento sociocultural da criança, que neste espaço 
lúdico, interage com outras crianças e desenvolve os aspectos 
afetivos, cognitivos e psicomotores. 

fique atento à programação para o mês de agosto!

Hora do Conto:
Acontecem nos dias 7, 14, 21, 28 quintas-feiras, às 11h 
e às 16h.
A Hora do Conto é a forma mais descontraída de despertar o 
gosto e o hábito da leitura a partir da magia do faz de conta, 
além de divertir e estimular o desenvolvimento da imaginação 
da criançada. Ampliação de vocabulário e desenvolvimento 
intelectual também estão entre os benefícios desta atividade.

Circuito de Brincadeiras:
Todas as quartas-feiras, às 16h
As férias acabaram, mas a diversão aqui no Paineiras é garantida 
com atividades que irão entreter e alegrar a garotada de forma 
educativa e saudável, de acordo com a faixa etária. A nenhuma 
criança deve ser negado o direito de brincar. Não deixe o seu 
filho ficar de fora dessa! Confira a programação:

Programação Circuito de Brincadeiras:
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02 de agosto, às 11h, no Cineteatro

TeaTro InfanTIl

Chapeuzinho
Vermelho

A clássica história da menina do chapeuzinho vermelho que é 
enviada por sua mãe à casa da vovózinha que está doente e no 
caminho encontra o “terrível” Lobo Mau, que fugiu do Jardim 
Zoológico e então... Então o lobo engana a menina e chega antes 
à casa da vovó, onde pretendia primeiro devorar a velhinha e 
depois Chapeuzinho, mas com a chegada do caçador da floresta, 
que estava à sua procura, seus planos fracassam e após várias 
confusões ele é novamente conduzido para o Jardim Zoológico.

Texto: Maria Clara Machado Direção: Paolino Raffanti 
elenco: Talita Brasil, Paulo Cavalcante, Antonio Velloso, Maira 
Machado, Vitor Campos e Mayara Guedes Duração: 60 
Minutos  Classificação: 02 Anos

ingressos: Retire seu ingresso gratuitamente no estande de 
vendas a partir das 8h do dia do evento. Poltronas numeradas.
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Percy Jackson e o Mar 
de Monstros 
01/08 - sexta-feira – 16h
Direção: Thor Freudenthal
Gênero: Aventura / Fantasia
Origem: EUA
Classificação: 10 anos
Duração: 106 min
Ano: 2013

gato de Botas 
02/08 - sábado - 14h
Direção: Chris Miller
Gênero: Animação / Aventura / Comédia
Origem: EUA
Classificação: 06 anos
Duração: 90 min
Ano: 2011

A Pequena Sereia 
02/08 - sábado - 16h
Direção: John Musker, Ron Clements
Gênero: Animação
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 83 min
Ano: 1990

Aristogatas
03/08 - domingo - 14h  
Direção: Wolfgang Reitherman
Gênero: Animação
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 104 min
Ano: 1970

Universidade Monstros
03/08 - domingo - 16h
Direção: Dan Scanlon
Gênero: Animação / Comédia
Origem: EUA
Classificação: 3 anos
Duração: 104 min
Ano: 2013

A Ilha da Imaginação
04/08 - segunda-feira - 16h
Direção: Jennifer Flackett, Mark Levin
Gênero: Aventura / Comédia
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 100 min
Ano: 2008

Programação
de Agosto/2014 – Filmes Infantis

Tá Dando Onda
05/08 - terça-feira - 16h
Direção: Ash Brannon, Chris Buck
Gênero: Animação / Comédia
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 88 min
Ano: 2007

Uma Aventura Lego
10/08 - domingo - 14h
Direção: Phil Lord, Christopher Miller
Gênero: Aventura
Origem: EUA, Austrália, Dinamarca
Classificação: Livre
Duração: 100 min
Ano: 2014

Como treinar seu Dragão
10/08 - domingo - 16h
Direção: Chris Sanders, Dean DeBlois
Gênero: Animação
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 98 min
Ano: 2010

Aladdin
12/08 - terça-feira - 16h
Direção: John Musker, Ron Clements
Gênero: Animação
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 90 min
Ano: 1993

Bernardo e Bianca
15/08 - sexta-feira - 16h
Direção: Art Sevens, John, Wolfgang
Gênero: Animação
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 77 min
Ano: 1977

Turma da Mônica e a 
Estrelinha Mágica
16/08 - sábado - 16h 
Direção: Mauricio de Souza
Gênero: Animação
Origem: Brasil
Classificação: Livre
Duração: 36 min
Ano: 1988
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A Menina e o Porquinho
17/08 - domingo - 14h
Direção: Gary Winick
Gênero: Aventura
Origem: EUA, Alemanha
Classificação: Livre
Duração: 97 min
Ano: 2006

Labirinto – A Magia
do Tempo
18/08 - segunda-feira - 16h
Direção: Jim Henson
Gênero: Fantasia / Aventura
Origem: Reino Unido, EUA
Classificação: Livre
Duração: 101 min
Ano: 1986

Os Pinguins do Papai
19/08 - terça-feira - 16h 
Direção: Mark Waters
Gênero: Comédia
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 94 min
Ano: 2011

Nem que a Vaca Tussa
22/08 - sexta-feira - 16h 
Direção: Will Finn, John Sanford
Gênero: Animação
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 76 min
Ano: 2004

Turma da Mônica  
em Cinegibi 2
24/08 - domingo - 14h 
Direção: José Márcio Nicolosi
Gênero: Animação
Origem: Brasil
Classificação: Livre
Duração: 64 min
Ano: 2005

Valliant – Um Herói que vale 
a pena
24/08 - domingo – 16h
Direção: Gary Chapman
Gênero: Animação
Origem: Reino Unido
Classificação: Livre
Duração: 76 min
Ano: 2005

Histórias Encantadas  
de Jasmine
25/08 - segunda-feira - 16h 
Direção: Rob LaDuca, Toby Shelton, 
Alan Zaslove 
Gênero: Animação
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 66 min
Ano: 2003

Tom & Jerry 
Aventuras Volume 2
26/08 - terça-feira - 16h
Direção: Joseph Barbera,
William Hanna 
Gênero: Animação
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 90 min
Ano: 2007

Antz – Formiguinhaz
Toda Formiga 
tem seu Dia
29/08 - sexta-feira - 16h 
Direção: Eric Darnell, Tim Johnson, 
Lawrence Guterman
Gênero: Animação
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 83 min
Ano: 1998

Animais Unidos 
Jamais Serão 
Vencidos 
30/08 – sábado – 14H 
Direção: Reinhard Klooss,  Holger Tappe
Gênero: Animação/ Comédia 
Origem: Alemanha 
Classificação: Livre
Duração: 92 min     
Ano: 2011

Aventuras com
gaguinho
30/08 – sábado – 16h 
Direção: Warner  
Gênero: Animação 
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 100 min     
Ano: 2005

Megamente 
31/08 – domingo – 14h 
Direção: Tom McGrath 
Gênero: Animação 
Origem: EUA
Classificação: Livre   
Duração: 95 min     
Ano: 2010

O Rei Leão 
31/08 – domingo – 16h 
Direção: Roger Allers, 
Rob Minkoff 
Gênero: Animação
Origem: EUA
Classificação: Livre     
Duração: 88 min     
Ano: 1994



Bem-Estar

A tensão pré-menstrual que atinge a maioria das mulheres é 
causada pela variação hormonal que o corpo feminino sofre 
durante o ciclo menstrual, que pode produzir alterações físicas e 
psicológicas. Mas você sabe o que pode amenizar esses sintomas? 
Praticando exercícios e atividades físicas regularmente.

O melhor tratamento para a tensão é se exercitar, pois 
aumenta o metabolismo e melhora a circulação sanguínea. A 
natação, por exemplo, ajuda a reduzir o inchaço que ocorre 
no corpo feminino durante esse período. Além disso, diminui 
a ansiedade e a melancolia.

Os exercícios físicos, além de melhorarem o desconforto 
abdominal, elevam a autoestima e tiram aquela irritação a mais 
que vem todo mês. Enquanto se pratica esporte, há a liberação 
de endorfina, que é o hormônio responsável pelo bem-estar. 

Alimente-se bem e escolha exercícios que você possa ter contato 
com a natureza. As melhores atividades físicas são a caminhada, 
a corrida, a bicicleta e a natação. Mas não quer dizer que os 
outros não sejam bons. Também é interessante uma sessão de 
ioga ou um alongamento completo para aliviar o estresse. 

sintomas da TPM
Dores de cabeça e cansaço; retenção de líquidos; irritabilidade 
sem ter algum motivo; desejo por doces; dores nas pernas 
e nos seios; aumento dos seios, desconforto abdominal; 
ansiedade, impaciência e fadiga; variação de humor de um 
dia para o outro; depressão; palpitações e tonturas.

Exercícios físicos
aliviam sintomas da TPM
POR DRA. MáRCIA CARVALHEIRO BENTO

Recentemente, um estudo realizado no Estado de Connecticut, 
nos Estados Unidos, investigou os benefícios da atividade física 
regular sobre os sintomas da TPM. Essa pesquisa envolveu 216 
mulheres de 18 a 45 anos de idade. As pacientes portadoras 
de TPM foram divididas em 3 grupos:

•	 Grupo	I:	pacientes	que	mantinham	o	padrão	de	vida	seden-
tário durante os 3 meses do estudo. 

•		Grupo	II:	pacientes	que	iniciavam	um	programa	de	atividade	
física leve, caminhada, durante 45 minutos, 3 vezes por 
semana, durante 3 meses. 

•			Grupo	 III:	 pacientes	 que	 iniciavam	 um	 programa	 de	
atividade física moderada (caminhar acelerado) durante 45 
minutos, 3 vezes por semana, durante os 3 meses. 

Os resultados do estudo mostraram que as pacientes do grupo 
que mantinham os padrões de vida sedentária, continuavam 
a evidenciar os sintomas da TPM. Os pacientes dos grupos II e 
III, ou seja, tanto as que realizaram atividade física leve quanto 
moderada, desapareceram ou diminuíram os sintomas da TPM. 

A conclusão desse estudo nos leva a recomendar a atividade 
física, tanto leve quanto moderada, como um importante 
aliado para atenuar o desconforto e os prejuízos causados 
pelos sintomas da TPM na vida social e na produtividade da 
mulher. Essas evidências caracterizam mais um benefício da 
prática regular de exercícios para a saúde e o bem-estar.
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Em parceria com a área de tecnologia do Clube, o Departamento 
de Higiene & Saúde implantará, em breve, um contato que 
alertará o associado sobre o vencimento de seu exame médico. 
A comunicação se dará por e-mail. Essa ferramenta trará mais 
conforto ao associado titular que poderá se programar para 
fazer o exame com antecedência.

O Centro Médico do Paineiras realiza o exame médico obrigatório 
para o uso das piscinas, caracterizado pela busca de doenças de 

O departamento médico atendeu neste primeiro semestre  
em seu ambulatório e também em serviços prestados como 
fisioterapia, acupuntura e avaliação nutricional, o número 
total de 26.948 pessoas, entre associados e convidados de 
associados. O Paineiras mantém, permanentemente, um 

Nos dias 23 e 30 de julho os colaboradores da equipe de 
enfermagem do Paineiras reciclaram seus conhecimentos em 
dois dias inteiro de treinamento elaborado pelo Departamento 
Médico e ministrado pelos enfermeiros Reginaldo e Lenira, 
com ênfase em atendimentos de urgência e emergência. 

O Clube promove constantemente esses cursos de aperfei-
çoamento aos seus colaboradores, visando o melhor aten-
dimento dos associados, maior segurança e tranquilidade 
de todos, assim como a eficácia dos procedimentos emer-
genciais necessários.

Lembrete!

Nova Tecnologia alertará associado sobre 
a data de vencimento do Exame Médico

transmissão hídrica, ferimentos abertos e outras situações que 
coloquem em risco o próprio avaliado ou demais frequentadores. 
O exame deve ser renovado a cada 3 meses e pode ser feito em 
todos os dias da semana. Para facilitar o exame, o interessado 
deverá estar usando traje de banho, conforme regulamento 
interno e é cobrada uma taxa administrativa. Aos sábados e 
domingos, a procura é muito grande, portanto recomendamos 
sua realização fora dos horários de pico. Crianças até 5 anos, 11 
meses e 29 dias estão isentas do exame de piscina.

Atendimentos do Centro Médico no 1º Semestre

Equipe de enfermagem recicla treinamentos emergenciais

médico e um auxiliar de enfermagem, e uma equipe de 
médicos que se revezam durante a semana e aos finais de 
semana. Durante os meses de maior frequência, o Centro 
Médico conta com o segundo médico aos finais de semana 
para agilizar o exame médico para piscinas.

Da esquerda para a direita Talita, Antonio, Reginaldo, lenira e eduardo

Antecipe seu exame médico e evite filas. Não perca 
tempo e garanta seu verão com tranquilidade e conforto!
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Nado Sincronizado
Campeonato Paulista de Inverno
O Paineiras foi a sede do Campeonato Paulista de Inverno. A 
competição que reuniu meninas de São Paulo, de todas as ida-
des, contou também com a participação da nossa atleta olímpi-
ca Nayara Figueira. A equipe paineirense sagrou-se campeã em 
todas as provas! Confiram os principais resultados:

duETOS

•	Infantil	ouro	para	luana Pereira 
e Victoria Hernandez. Prata para 
Carolina Rossi e Gabriela Garcia

•	Juvenil	ouro	para	Caterine Trofa 
e Clara noriega

•	Senior	ouro	para	nayara figueira 
e Adriana Bitiati

EQuIPES:
•	Infantil	ouro	com	Bruna faria santos, luana Cheab 

Canto Pereira, Rafaela Geraldi Garcia, Victoria 
Hernandez Gomes e Gabriela Rogê Duarte; e prata com 
Bruna Constanze de Oliveira Monteiro, Gabriela Geraldi 
Garcia, laura Komatsu Chardulo, Marina Dudorenko 
Bauer, florencia lanusse, Mariana Pinheiro endo, Giulia 
Chiariello, Beatriz Oshiro Rossi e Carolina Oshiro Rossi

•	Juvenil	ouro	com	Caterina Brunetti Trofa, Clara urritia 
noriega, isabela Bezerra-Rigby, Camila Brunetti Trofa, 
Vitoria nascimento serafini, isadora nascimento 
serafini, Vitoria Cloretti Casale, Júlia Torres silveira e 
Marcela Krepell foronda

•	Junior	ouro	com	Camilla Brunetti Trofa, isabela Bezerra 
Rigby, isadora nascimento serafini, Vitoria Cloretti 
Casale, Vitoria nacimento serafini

Junior ouro para Vitória Casale

Dueto infantil: luana Perreira e Victória 

Hernandez com a reserva Rafaela Garcia

senior ouro para Adriana Bitiati

Premiação equipe infantil

Premiação:  isadora nascimento serafini; 

Vitoria Cloretti Casale; isabela Bezerra Rigby; 

Camilla Brunetti Trofa,  Vitoria nacimento 

serafini; técnica shirlei Montanari

equipe Junior: Vitoria nacimento serafini, Camilla Brunetti Trofa; isabela 

Bezerra Rigby; Vitoria Cloretti Casale; isadora nascimento serafini;nova Geração: Carolina Rossi e Gabriela Garcia com a Técnica Andrea Curi

SOlOS
•	Junior	ouro	para	Vitória Casale
•	Senior	ouro	para	Adriana Bitiati
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Mundial Junior. Chegou a hora! 
Nossas atletas sabrine lowy, sofia Costa, Mariana Giorgi, 
luiza Gomes, Monique Ruptsch, Victória Mussa e a Técnica 
Priscila Pedron, após longo período de treinos, inclusive nas 
férias de julho, estão na Finlândia para disputa do Mundial 
Junior, no período de 30 de julho a 03 de agosto, junto com 
a Seleção Brasileira. Fica a nossa torcida por uma boa per-
formance e que nossas meninas tragam mais experiências à 
equipe do Clube Paineiras! Na próxima edição faremos a di-
vulgação dos resultados e fotos da equipe.

Fase de transição
Para quem acha que atleta tem férias, está enganado! Nossas 
meninas passaram o mês de julho realizando os treinos cha-
mados “fase de transição”, que visam as competições do se-
gundo semestre, quando serão realizados os Campeonatos 
Brasileiros de categorias. Nesta fase, as atletas fazem um tra-
balho de manutenção e um pouco de recreação. Brincando e 
treinando, elas não perderam o ritmo e se prepararam para 
o retorno do treinamento mais forte do mês de agosto. 

Em 2013 a equipe subiu ao pódio em todas as categorias e 
em 2014 não será diferente!

É o Paineiras contribuindo para o desenvolvimento do espor-
te de alto rendimento!

equipe infantil:  luana  Pereira; Victoria Hernandez , Rafaela  Garcia, 

Gabriela Rogê Duarte, Bruna  santos

equipe infantil: 

Bruna Monteiro, 

Gabriela Garcia, 

laura Chardulo, 

Marina Bauer, 

florencia lanusse, 

Mariana Pinheiro, 

Giulia Chiariello, 

Beatriz Rossi

Premiação Dueto infantil com as Técnicas 

Andrea Curi e Priscila Pedron Dueto Juvenil : Clara noriega e Caterine Trofa

seleção Junior com a canadense Marie

Premiação com  sérgio stauffenegger

Dueto sênior: Adriana Bitiati e nayara figueira

Premiação Dueto Juvenil

equipe Junior
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Atletas Medalhistas Paulistas

CAMPeOnATO PAulisTA De inVeRnO 2014

ReCORDes
Paulista Maria Manuela sertã 100 costas 1.08.91
  Festival Sudeste

Campeonato João Pedro Cervone 200 livre 1.48.14
  400 livre 3.53.95

 MeDAlHisTAs
 31 de Maio a 01 de Junho 
Petiz Maria Manuela sertã 1º 100 costas 1.10.24
  3º 200 livre 2.19.29
  3º 100 livre 1.02.64
  1º 400 livre 4.52.14
 lara Matuck 2º 100 peito 1.21.62
 Hiyan Watanabe Kubagawa 2º 100 peito 1.16.41
 Revezamento Feminino 2º 4x50 estilos  
 Maria Manuela sertã   
 lara Matuck   
 Amanda Clinco   
 isabela Hayashida 
 Revezamento Feminino 2º 4x50 livre  
 Maria Manuela sertã   
 lara Matuck   
 Beatriz Kamel   
 emilly Watanabe   
 Revezamento Masculino 1º 4x50 estilos  
 felipe Kumagae   
 Hiyan Watanabe Kubagawa   
 Pedro Zeferino   
 Heitor Wataru   
 Revezamento Masculino 3º 4x50 livre  
 Hiyan Watanabe Kubagawa   
 felipe Kumagae   
 Pedro Zeferino   
 Heitor Wataru   

 07 e 08 de Junho 
Infantil sofia Tudoras 3º 100 livre 1.02.14
  1º 200 livre 2.17.89
 Robert Barbosa dos santos 3º 200 medley 2.29.32
  2º 200 livre 2.10.41
 Manuela Ayub Barres 2º 400 medley 5.31.37
  2º 200 costas 2.31.24
 luiz Paulo Mario 2º 400 medley 5.29.80

Juvenil Karen locoselli da Mata silva 2º 400 medley 5.25.17
 fernanda Ribeiro Bernardo 3º 200 medley 2.30.43
  1º 200 borboleta 2.29.60
 fernanda Pini sapata G. Arruda 1º 200 costas 2.28.81
 leonardo Villaboim Carvalho 3º 200 livre 1.57.02
  3º 400 livre 4.11.52
 Ana Clara Cervone 3º 200 borboleta 2.34.38
  2º 100 borbooeta 1.06.39
 Revezamento Feminino 3º 4x100 livre  
 Ana Clara Cervone   
 nicole Marchiori   
 Paula faria santos   
 fernanda Ribeiro Bernardo   

 02 a 03 de Maio - Mococa 
Kim mollo Maria Manuela sertã 1º 400 livre 4.53.97
  1º 4x50 livre  
  3º 100 livre 1.03.66
  1º 100 costas 1.10.20 RC
 lara Matuck 1º 100 peito 1.23.86
 Hiyan Watanabe Kubagawa 2º 100 peito 1.18.30
  2º 4x50 livre  
 fernanda Pini sapata G. Arruda 2º 100 costas 1.07.80
  3º 400 livre 4.38.31
 leonardo Villaboim Carvalho 1º 4x50 livre  
  2º 400 livre 4.06.16

 16 a 18 de Maio 
Junior Senior Wesley Gemente 1º 200 costas 2.01.23
  1º 100 borboleta 0.54.95
  2º 200 medley 2.06.42
  3º 50 costas 0.26.38
 Vitor Tonetti Botana 3º 200 livre 1.52.41
  2º 400 livre 3.58.73
 João Pedro Cervone 1º 200 livre 1.48.14
  1º 400 livre 3.53.95
  2º 200 borboleta 2.01.77
 Victor Barbosa ladeira 2º 100 costas 0.57.36
 Revezamento Masculino 3º 4x100 livre  
 Victor Barbosa ladeira   
 leonardo Rosseto   
 Wesley Gemente   
 Vitor Tonetti Botana   
 Victor Barbosa ladeira 3º 4x200 livre  
 leonardo Rosseto   
 Wesley Gemente   
 Vitor Tonetti Botana   
 Wesley Gemente 3º 4x50 livre  
 Victor Barbosa ladeira   
 Vitor Tonetti Botana   
 David Vanucchi de souza   

Atletas Medalhistas Brasileiros
CAMPeOnATO BRAsileiRO De inVeRnO
   
 23 a 25 de Maio - Guaratinguetá
Sudeste Maria Manuela sertã 1º 100 costas 1.08.91
  1º 400 livre 4.49.20
  1º 100 livre 1.01.52
 lara Matuck 3º 100 peito 1.21.32
 Hiyan Watanabe Kubagawa 2º 100 peito 1.15.46
 Revezamento Feminino 3º 4x50 livre  
 Maria Manuela sertã   
 lara Matuck   
 Beatriz Kamel   
 isabela Hayashida   
 Revezamento Feminino 2º 4x50 estilos  
 Maria Manuela sertã   
 lara Matuck   
 Amanda Clinco   
 isabela Hayashida   
 Revezameto Masculino 1º 4x50 estilos  
 felipe Kumagae   
 Hiyan Watanabe Kubagawa   
 Pedro Zeferino   
 Heitor Wataru   

 28 a 31 de maio - Recife
Infantil sofia Tudoras 3º 200 peito 2.55.96

 04 a 07 de Junho - Aracaju
Juvenil fernanda Pini sapata G. Arruda 2º 200 costas 2.26.70
 fernanda Ribeiro Bernardo 2º 400 medley 5.17.15
  3º 200 medley 2.29.49
  3º 200 borboleta 2.29.02

João Pedro Cervone

Resultados da natação nesse primeiro semestre superou as 
expectativas com novos recordes e medalhas. Confira:

Natação
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Parabéns a todos pelos excelentes resultados!

Atletas Top five nacional
Piscina Curta – 1º semestre 2014

Categoria Petiz 2

Maria Manuela serta
1º lugar 400 livre com o tempo 4.49.20
1º lugar 100 costas com o tempo 1.08.91
2º lugar 100 livre com o tempo 1.01.52
5º lugar 200 livre com o tempo 2.19.29
4º lugar 800 livre com o tempo 10.23.04
5º lugar 50 livre com o tempo 0.28.65

Amanda Clinco
5º lugar 800 livre com o tempo 10.30.40

lara Matuck
4º lugar 100 peito com o tempo 1.21.32

Hiyan Watanabe Kubagawa
2º lugar 100 peito com tempo 1.15.46

Heitor Wataru iwazaki
5º lugar 200 livre com o tempo 2.16.60
5º lugar 800 livre com o tempo 9.53.88

Categoria infantil 1

sofia Tudoras
4º lugar 200 livre com o tempo 2 16.40
3º lugar 200 peito com o tempo 2.57.64

luiz Paulo Mario
4º lugar 200 peito com o tempo 2.43.47

Categoria infantil 2

Matheus Mota
4º lugar 200 borboleta com o tempo 2.21.80

Categoria Juvenil 1

Ana Clara Cervone
3º lugar 100 borboleta com o tempo 1.05.78
4º lugar 200 borboleta com o tempo 2.36.96

fernanda Ribeiro
4º lugar 100 borboleta com o tempo 1.05.82
1º lugar 200 borboleta com o tempo 2.30.01
1º lugar 400 medley com o tempo 5.12.86
4º lugar 800 livre com o tempo 9.33.97

Categoria Juvenil 1

luiz Clinco
4º lugar 400 medley com o tempo 4.55.22

Categoria Juvenil 2

fernanda Pini
4º lugar 400 livre com o tempo 4.31.26
5º lugar 200 medley com o tempo 2.27.60
1º lugar 400 medley com o tempo 5.06.48
2º lugar 200 costas com o tempo 2.23.72

Karen da Mata
3º lugar 200 peito com o tempo 2.58.21
2º lugar 200 borboleta com o tempo 2.31.99

leonardo Villaboim
1º lugar 200 livre com o tempo 1.57.24
1º lugar 400 livre com o tempo 4.05.05

Guilherme Campello
1º lugar 400 medley com o tempo 4.48 35

Categoria Junior 1

Victor Tonetti Botana
3º lugar 200 livre com o tempo 1.52.06
2º lugar 400 livre com o tempo 3.56.81

Victor ladeira
5º lugar 50 livre com o tempo 0.23.61
4º lugar 100 costas com o tempo 0.57.36

Wesley Gemente
3º lugar 50 costas com o tempo 0.26.3
1º lugar 200 costas com o tempo 2.01.23
2º lugar 100 borboleta com o tempo 0.54.95

Categoria Junior 2

Joao Pedro Cervone
1º lugar 100 borboleta com o tempo 0.54.99
3º lugar 200 borboleta com o tempo 2.01.77
2º lugar 400 livre com o tempo 3.53.95
2º lugar 200 livre com o tempo 1.48.14

Atletas Top five nacional
Piscina longa – 1º semestre 2014

Categoria infantil 1

sofia Tudoras
5º lugar 100 livre com o tempo 1.02.14
5º lugar 400 livre com o tempo 4.55.70
5º lugar 200 livre com o tempo 2.14.19
4º lugar 200 peito com o tempo 2.55.96

Categoria infantil 2

Manuela Ayub Barres
4º lugar 200 costas com o tempo 2.31.24

Brenardo Goya Perloiro
4º lugar 400 medley com o tempo 5.06.21

Categoria Juvenil 1

fernanda Ribeiro
3º lugar 200 borboleta com o tempo 2.29.62
2º lugar 400 medley com o tempo 5.17.15
5º lugar 100 borboleta com o tempo 1.05.92

Ana Clara Cervone
5º lugar 200 borboleta com o tempo 2.34.34
5º lugar 200 medley com o tempo 2.31.06

fernanda Pini
2º lugar 200 costas com o tempo 2.26.70
2º lugar 400 medley com o tempo 5.14.01

Categoria Junior 2

Joao Pedro Cervone
4º lugar 200 borboleta com o tempo 2.05.33
4º lugar 200 livre com o tempo 1.52.32
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Paineiras vence a III Etapa do Circuito Paulista de Natação Master
Paineiras fica em primeiro lugar na pontuação geral do 
Circuito Paulista. O evento foi realizado dia 8 de junho, na 
piscina de 25 metros do Círculo Militar de São Paulo com 
a participação de 23 equipes e mais de 300 atletas inscri-

De 1°a 3° lugar:

Alexandre Mitzkun
2º lugar 4x50 medley

Carolina saad
1º lugar 100 livre, 2º lugar 50 borboleta

elza Marina Mazzei
1º lugar 200 costas, 1º lugar 200 medley, 1º lugar 4x50 medley

evandro Ribeiro
2º lugar 200 costas, 3º lugar 50 borboleta

fernando editore
1º lugar 200 costas, 2º lugar 200 medley, 2º lugar 4x50 medley

Helena Castro
3º lugar 200 costas, 2º lugar 100 livre, 1º lugar 4x50 medley

Hugo s. Moraes
3º lugar 200 costas, 2º lugar 4x50 medley

ivan nazarenko
1º lugar 200 costas, 2º lugar 200 medley

José e. f. Guizzard
1º lugar 100 livre.

José O. loro
1º lugar 200 costas, 1º lugar 200 medley, 1º lugar 4x50 medley

Kumagae Hink Jr.
3º lugar 50 borboleta, 1º lugar 4x50 medley.

luca Parise
3º lugar 4x50 medley

lucas lobato
2º lugar 200 costas, 2º lugar 200 medley, 3º lugar 4x50 medley

Marcia de Thuim
1º lugar 200 costas, 3º lugar 100 livre, 1º lugar 4x50 medley

Márcio Cotomacci
2º lugar 100 livre, 2º lugar 50 borboleta, 2º lugar 4x50 medley

tos. Na classificação geral, nosso Clube somou 1304 pontos, 
saindo na frente do Pinheiros que chegou aos 1039 pontos.

Conheça nossos atletas medalhistas e suas colocações:

Margarete l. Bueno
2º lugar 200 medley

Marien e. Arndt
2º lugar 100 livre, 3º lugar 50 borboleta

Marily A. Chaves
3º lugar 100 livre

Marion R. Vita
1º lugar 100 livre, 1º lugar 50 borboleta, 1º lugar 4x50 medley.

nadir Taubert
1º lugar 50 borboleta, 1º lugar 200 medley, 1º lugar 4x50 medley

newton Callegari
3º lugar 50 borboleta, 1º lugar 4x50 medley

Patrícia Cabral
2º lugar 200 medley, 1º lugar 4x50 medley

Rafael Tonetti
3º lugar 200 costas, 3º lugar 4x50 medley

Renata M. Bezerra
2º lugar 200 costas

Renate langeani
1º lugar 200 costas, 1º lugar 100 livre, 1º lugar 4x50 medley

Ricardo Yamim
1º lugar 100 livre, 1º lugar 200 medley, 1º lugar 4x50 medley

Tiago n. Macedo
1º lugar 100 livre, 1º lugar 50 borboleta, 3º lugar 4x50 medley

Vivien lantieri
3º lugar 50 borboleta, 1º lugar 4x50 medley

Classificados entre 4º a 8º lugar:
Bruna Lavoura, Cristiana Renner, Fábio Panucci, Guilherme 
Cotomacci, José Armando Abdala Jr, Lierson Brigido, Marcos 
Saliture, Mauricio Garcia e Natália Carvalho.

BeBiDA 
esPORTiVA

APOiO AO 
esPORTe 
COMPeTiTiVO
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Polo Aquático
Primeiro semestre com ótimos resultados

CATEgORIA SUB 12
Na categoria infantil sub 12, nossa equipe composta por me-
ninos e meninas participou do Festival Infantil Brasileiro, no 
Rio de Janeiro, disputado por 9 times, e conquistou o terceiro 
lugar. Nossa equipe foi brilhante, venceu todos os jogos da 
fase classificatória, o que levou o time diretamente para as se-
mifinais. Nessa fase sofremos a única derrota da competição 
em um jogo apertado (5x4) contra a equipe de Bauru (equipe 
campeã). Com o resultado desse jogo disputamos o 3º lugar 
contra o fluminense. 

Nossos atletas: Ana Beatriz Senefonte, Ana Beatriz Mantellato, 
Ana Clara de Camargo Barros, Ana Julia Amaral, Bruno 
Salonikis, Carolina Bezerril, Fernando Forte, Fernando Vizvari, 
João Gabriel Sertão, Luna Barricelli, Otto Perego, Pedro Paulo 
Tiberio e Rafael Salonikius.

Parabéns a nossa garotada pelo empenho e ótimo resultado 
conquistado!

CATEgORIA SUB 13
Nossa equipe sub 13 masculino terminou a primeira fase 
do Campeonato Paulista em quarto lugar, e em quinto 
no Brasileiro. “Acreditamos que conseguiremos melhores 
resultados ao longo do ano, na medida em que o time 
se torna mais experiente. Vamos continuar trabalhando 
forte a cada dia nos treinos com o objetivo de melhorar 
os resultados do segundo semestre e classificar para a 
fase final do Paulista”, afirma o técnico Juan Domingues.

Nossos Atletas: Bruno Salonikius, Enrico Ferro, Felipe 
Moraes, Fernando Vizvari, Gabriel Peano, João Baruch, 
João Sertão, Otto Perego, Pedro Paulo Tiberio, Rafael 
Salonikius e Stefano Besso.

CATEgORIA SUB 15 MASCULINO
A equipe sub 15 masculino terminou a primeira fase 
do Campeonato Paulista em terceiro lugar, e em quinto 
no brasileiro.

“Apesar da evolução da equipe, ainda temos muito que 
melhorar. Nosso objetivo para o segundo semestre é con-
tinuar treinando forte para estar entre os semifinalistas 
do campeonato paulista, assim como disputar as primei-
ras colocações no Brasileiro”, comenta Léo Vergara, téc-
nico da equipe.

Conheça a equipe paineirense: Bernardo Massena, Bruno 
Falci, Daniel Falci, Eduardo Gropillo, Felipe Urban, Gabriel 
Cardoso, Gustavo Beltrão, Gustavo Peinado, João Baruch, 
João Pedro Fernandez, Lucas Coimbra, Luis Henrique 
Pinotti, Rafael Hernandez, Rafael Vergara, Rodrigo Longo 
e Tomas Alloza.

CATEgORIA SUB 15 FEMININO
A jovem equipe sub 15 feminino terminou a primeira fase do 
Campeonato Paulista em segundo lugar e obteve o quarto lu-
gar no Campeonato Brasileiro.

“Os resultados são importantes para a evolução da equipe, 
e fazem com que as jogadoras percebam que não estão dis-
tantes das equipes adversárias, formadas há mais tempo que 
a nossa. Espero que as atletas continuem motivadas e dedi-
cadas, o que fará com que elas melhorem o nível técnico e 
consequentemente os resultados esportivos no segundo se-
mestre”, menciona o técnico Frank Diaz.

Nossas jogadoras: Ana Alice Amaral, Ana Beatriz Mantellato, 
Ana Carolina Bezerril, Ana Clara Barros, Ana Julia Amaral, 
Beatriz Senefonte, Catarina Ramos de Andrade, Fransesca 
Pallazi, Giovana Cardenuto, Laura Parra, Lorena Brant, Luna 
Barricelli e Vitoria H. Mello.

CATEgORIA SUB 17 MASCULINO
A equipe sub 17 masculino foi campeã invicta na primeira fa-
se do Campeonato Paulista e conquistou o segundo lugar no 
Campeonato Brasileiro.

Esses resultados positivos são ótimos para a equipe e para 
o Clube. No segundo semestre, nossos talentosos jogadores 
continuarão treinando com o mesmo empenho, vontade, 
dedicação e determinação para manter e melhorar os resul-
tados obtidos. A meta dessa equipe é resgatar o título do 
Campeonato Brasileiro e vencer o Campeonato Paulista.

Nossos campeões paulistas: Adrian Greco, Alexander Kerkis, 
Eduardo Gropillo, Enrico Lucatto, Gabriel Poci, João P. 
Fernandez, João Pedro Oliveira, Lucas Andrade, Paulo Saad, 
Pedro Bastos, Rafael Hernandez, Rafael Vergara, Robert 
Rittchers, Tiago Thome e Willians Psanquevich. Parabéns a to-
dos os jogadores pela excelente campanha realizada! 

Os resultados do 1º semestre nas diferentes categorias foram bons e 
mostram que estamos no caminho certo.
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CATEgORIA SUB 17 FEMININO
Representada por meninas muito jovens, essa equipe fi-
cou em quarto lugar na primeira fase do Campeonato 
Paulista e quinto lugar no Brasileiro. O objetivo para o 
segundo semestre será trabalhar arduamente nos trei-
nos para melhorar os resultados.

Paineirenses: Ana Alice Amaral, Ana Beatriz Mantellato, 
Ana Carolina Bezerril, Ana Clara Barros, Ana Julia 
Amaral, Beatriz Senefonte, Catarina Ramos de Andrade, 
Flavia Santos, Fransesca Pallazi, Giovana Cardenuto, 
Giulia Badocco, Laura Parra, Lorena Brant, Luna Barricelli 
e Vitoria H. Mello. 

CATEgORIA ADULTO MASCULINO
A equipe vem treinando forte desde o começo do ano e 
obteve resultados satisfatórios no primeiro semestre. O 
Paineiras ficou em sétimo lugar na Taça Brasil e em quarto no 
Campeonato Paulista.

Na Taça Brasil, o Paineiras obteve resultados expressivos con-
tra equipes fortes e tradicionais. Esta colocação, conquistada 
com muita dedicação e trabalho, classificou nosso time para 
a Liga Nacional. No segundo semestre os jogadores treinarão 
muito para representar as cores do Paineiras na Liga Nacional 
e nas finais do Paulista de forma competitiva, chegando à final 
composta pelos seis primeiros colocados.

Os jogadores fizeram bons jogos no Campeonato Paulista ga-
rantindo o quarto lugar. Motivados, eles pretendem dar con-
tinuidade ao trabalho para serem uma grande equipe adulta 
de campeões.

Jogadores Paineirenses: Adrian Greco, Alexander Kerkis, Caio 
Marquez, Enrico Lucatto, Felipe Roge, Gabriel Poci, Guilherme 
Campos, Icaro Carejo, Marcelo Manfrini, Mauricio Lima,  Paulo 
Saad, Pedro Vergara, Rafael Vergara e Willians Psanquevich.

CATEgORIA MASTER
A equipe master é composta por ex-atletas da equipe 
adulta do Paineiras. O time disputou a Liga Polista com 
outras quinze equipes, e não decepcionou! Sofreu ape-
nas uma derrota em disputa de pênaltis, e conquistou o 
Campeonato. Esse título é inédito para o Clube!

Esse resultado fortalece o nome do Polo Aquático 
como modalidade esportiva competitiva de destaque 
no Paineiras.

Parabéns a todos os atletas da equipe, entre eles: Adalberto 
Brandão, Alexandre Lopez, Alessandro Mosconi, Carlos 
Cesar Peovezzani, Caue Macedo, Eduardo Cianciarulo, 
Fernando Cianciarulo, Guilherme Mussa, Guilherme 
Ribeiro, Marcello Torres, Mario Salonikios, Rafael Faria, 
Ruhan Fernandez, Vinicius Duran e Wendell.

BeBiDA 
esPORTiVA

APOiO AO 
esPORTe 
COMPeTiTiVO

CATEgORIA SUB 19 MASCULINO
A equipe sub 19 masculino, teve uma ótima performan-
ce no Campeonato Paulista, terminando a primeira fase em 
primeiro lugar. No Torneio Alemão, organizado pelo SESI, o 
Paineiras venceu de forma invicta. Infelizmente o Campeonato 
Brasileiro da categoria foi cancelado. Esperamos que nossos 
jogadores possam mostrar sua qualidade individual e coletiva 
no Brasileiro do segundo semestre. 

Jogadores do Paineiras: Adrian Greco, Alexander Kerkis, Caio 
Marquez, Enrico Lucatto, Felipe Roge, Gabriel Poci, João P. 
Fernandez, João Pedro Oliveira, Lucas Andrade, Paulo Saad, 
Pedro Bastos, Pedro Vergara, Rafael Vergara, Robert Rittchers, 
Tiago Thome e Willians Psanquevich. 

CATEgORIA SUB 19 FEMININA
As paineirenses terminaram em terceiro lugar na primeira fa-
se do Campeonato Paulista e em quinto no Brasileiro. Com 
um alto nível técnico, as jogadoras agora se preparam para 
conquistarem os títulos no segundo semestre se classificando 
para as finais do Campeonato Paulista.

Atletas: Ana Alice Amaral, Ana Beatriz Mantellato, Ana 
Carolina Bezerril, Ana Clara Barros, Ana Julia Amaral, Beatriz 
Senefonte, Carolina Moretti, Catarina Ramos de Andrade, 
Flavia Santos, Fransesca Pallazi, Gabriela Longo, Giovana 
Cardenuto, Giulia Badocco, Lara Monteiro, Laura Parra, Lorena 
Brant, Luna Barricelli, Mariana Duarte e Vitoria H. Mello.
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Judô

BeBiDA 
esPORTiVA

APOiO AO 
esPORTe 
COMPeTiTiVO

Realizado sábado dia  07 de junho, no Ginásio Poli Esportivo 
Municipal “Celso Daniel”, na cidade de Mauá, o Campeonato 
Paulista Sub 23 e Sub 15 – Fase Final apresentou os cam-
peões estaduais dessas duas classes que representarão o 
Estado no Campeonato Brasileiro.

A competição foi iniciada pela classe sub 15, onde as lutas 
transcorreram pela manhã e começo da tarde. Em seguida, 
foi a vez da classe sub 23, cujas finais foram realizadas no 
final da tarde. 

Nossa judoca Amanda Culato foi campeã na categoria -57kg, 
venceu suas 4 lutas e irá representar o Estado de São Paulo 
no Campeonato Brasileiro sub 23 que acontecerá em setem-
bro. Já a paineirense Amanda Drezza conquistou medalha 
de bronze na categoria -63kg disputada com outra atleta de 
nosso Clube, Alana Uraguti que ficou em quinto lugar.

Parabéns meninas excelente resultado!

Campeonato Paulista
sub 23 e sub 15

Amanda Culato

Alana uruguti e Amanda Drezza Amanda Drezza

No dia 29 de junho, no Alphaville Tênis Clube aconteceram as 
finais da Super Copa LMN de Voleibol Master, e a nossa equipe 
conquistou o vice-campeonato da categoria D1.

A Super Copa de Vôlei Master contou com a participação de 
8 equipes e ocorreu durante todo o primeiro semestre deste 
ano. O Clube agradece às associadas pela presença, compro-
metimento e principalmente pelo bonito jogo disputado.

Conheça as jogadoras que representaram o Paineiras: Adriana 
Pio, Alessandra Pagano, Alessandra Ramblas, Ana Pires, Ana 
Villa Nova, Andrea Jovino, Daniela Cavalaro, Fabiana Linge, 
Helena Mayer, Dell’Aquila, Lilian Lane, Luciana Bertocco, 
Rosana Ulhôa e o técnico Edgard Borges do Val.

Retorno dos Treinos
O retorno dos treinos de todas as categorias acontece a partir 
de 4 de agosto. Equipes masculinas retomam os treinos a par-
tir de 5 de agosto, às 20h.

Vôlei
Super Copa LMN de Voleibol Master

Da esquerda para direita Primeiro degrau: Daniela, lilian, Karen, edgard e 

Helena. (jogadora do Pinheiros que entregou o troféu). segundo degrau: 

Ana Villa nova, Ana Pires, luciana e fabiana. Terceiro degrau: Andrea, 

Alessandra Pagano, Alessandra Ramblas, Rosana e Adriana.

Para mais informações compareçam às quadras de voleibol ou diretamente na Central de Atendimento. 
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Vôlei Sentado

Squash

Seleção Brasileira conquista 
prata no Mundial da Polônia

Torneio Super 
Challenger 2014

Após conquistarem o terceiro lugar no Saravejo Open, a Seleção 
Brasileira de Vôlei Sentado disputou o Campeonato Mundial da 
Polônia e ganhou o vice-campeonato, perdendo apenas para a 
forte equipe da Bósnia Herzegovina, dia 21 de junho.

Pela primeira vez o Brasil chegou a uma final dessa competi-
ção e conquistou a sua melhor posição. Este ano a seleção fez 
jogos duros e teve excelentes  resultados:

Brasil 3 x 0 Polônia (oitavas de final)
Brasil 3 x 2 Rússia (quartas de final)
Brasil 3 x 2 Irã (semifinal)
Brasil 1 x 3 Bósnia (final)

Três jogadores paineirenses  fazem parte dessa equipe que 
se destacou pela colocação inédita: Giovani Freitas, Renato 
Leite e Wellington Anunciação que treinam em nossas qua-
dras, além do nosso técnico Celso Simões que atuou como 
preparador físico da seleção. Na hora de receberem as meda-
lhas no pódio, os atletas do Brasil fizeram uma homenagem 
ao também atleta e associado do Paineiras Rogério Camargo, 
levando a camisa 7 que ele usou por 11 anos na seleção. 

O Brasil ainda recebeu 2 prêmios para os atletas que se des-
tacaram durante o campeonato: Anderson Ribas, da Unilehu, 
recebeu o prêmio pelo melhor bloqueio e Renato Leite, do 
Paineiras,  melhor recepção.

Entre os dias 14 e 21 de agosto aconte-
cerá o grande Torneio Super Challenger 
2014 de Squash nas quadras do Paineiras.

Este é o mais rápido e curto torneio do 
calendário do Squash Paineirense, pois 
não há repescagem, são realizadas ape-
nas partidas eliminatórias disputadas no 
sistema melhor de 5 games em 4 cate-
gorias. Ao final, como de costume nos 
torneios, será realizada a tradicional con-
fraternização. 

Esperamos por vocês neste campeonato!

Parabéns atletas brasileiros por esta 
grande conquista!
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Tênis
Campeonato Paulista Interclubes
Paineiras conquista o 4º lugar no Campeonato Paulista, so-
mando 94,10 pontos. Parabéns aos tenistas pelas conquistas 
nesse primeiro semestre! Agora começam os preparativos 
para as competições do segundo semestre, onde os clubes 
competem por classes. Vamos em busca de mais títulos pa-
ra nos classificarmos entre os principais clubes do ranking 
paulista.

COnfiRA As nOssAs COnQuisTAs nO PRiMeiRO seMesTRe De 2014:

CATeGORiA TíTulO ATleTAs
10M Campeão Andre Franco, Pedro Cattaruzzi e Matheus Pinhos
12MB Campeão Rafael Bortoli, João Franco, Fábio Varella, Pedro Sampaio, Lucas Bortoli e Rafael Costa
14F Campeão Alexandra Silva, Carolina Fabbri, Camila Felizzola, Giovana Mansur e Maria Fernanda Figueiredo
16F Campeão Rafaela Santos, Alexandra Silva e Camila Felizzola
25F Campeão Gabriella Alves, Rafaela Santos, Camila Felizzola
45MB Campeão Paulo Pereira, Ulysses Linhares Jr., José Salazar, Carlos Allievi Jr. e Márcio Gropillo
55FA Vice-Campeão Rosana Azevedo, Sandra Calache, Izilda Laurentis, Eliana Serra, Lais Romanholi e Dionete Colabone

Paineirenses em destaque
Parabéns aos atletas Andre e João Franco, pela participação 
no Torneio Encontro Estudantil e Juvenil de Tênis - G1, rea-
lizado na cidade de São José do Rio Preto (SP), que contou 
pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis, 
a CBT. Outro resultado importante foi o do associado Lucas 

Foi realizada na boate do Paineiras, no dia 28 de junho, sába-
do, a Festa de Encerramento da 17ª edição do Torneio ACESC 
de Tênis Adulto. O evento contou com a presença de aproxi-
madamente 90 desportistas que vieram prestigiar os clubes 
vencedores e registrar o momento da entrega dos troféus.

A ACESC (Associação de Clubes Esportivos e Sócio Culturais 
de São Paulo) foi responsável pela organização da festa on-
de diversos clubes paulistas marcaram presença. Durante o 
evento, o presidente do Paineiras, Sr. Sergio Stauffenegger 
recebeu o troféu de Vice-campeão em nome da equipe pai-
nerense. Também compareceram ao evento Sr. Mário de 
Carvalho Fontes Neto - Presidente Executivo da Acesc, Sr. 
Moyses Gross - Diretor de Esportes da Acesc, Sr. João Roberto 
de Aguiar - Diretor Adjunto de Esportes da Acesc, Sr. Regis 
Castellano Amadeu - Diretor de Comunicação da ACESC e a 
Diretora Cultural Sra. Maria Helena Cruz McCardell.

Esta festa já é um tradicional evento do tênis de nossa cidade, 
envolvendo atletas da categoria veteranos e damas.

Premiação:
Campeão – Esporte Clube Pinheiros
Vice-Campeão – Clube Paineiras do Morumby
3º Lugar – Clube Athletico Paulistano

Festa de encerramento do 17º 
Torneio ACESC de Tênis Adulto

Silveira, campeão do Torneio de Primeira Classe da Academia 
Koch Tavares, realizado entre os dias 6 e 8 de junho.

Andre Franco - campeão na categoria 10 anos
João Franco - vice-campeão nos 12 anos. 

Grande vitória, Lucas!

Da esquerda para direita: Patrícia Padilha, Valéria fischetti Cavalheiro, 

Rubens Barbella Júnior, José Haroldo Cavalheiro, Paulo Tessari, eduardo 

Adas, Carlos Alliévi Júnior, Alberto Pimentel de souza e luciano Vianna.

Maria Helena McCardell, ACesC e sergio stauffenegger, Presidente Clube 

do Paineiras do Morumby.
es
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XVI Torneio Interníveis de Tênis Recreativo

BeBiDA 
esPORTiVA

APOiO AO 
esPORTe 
COMPeTiTiVO

PATROCíniO

O torneio que aconteceu nos dias 18, 24, 25, 31 de maio e 
1º de junho proporcionou mais uma vez o duelo entre os alu-
nos do tênis recreativo, todos subdivididos em suas catego-
rias bem niveladas, tendo a presença não só dos homens mais 
também das mulheres.

Esta edição do Campeonato Interníveis contou com a organiza-
ção dos professores Antônio Carlos, Nenê, Iran, Jefferson, Tiago e 
Evaldo Sousa, além dos estagiários Bernardo, Ulquer e Matheus.

Acompanhem os resultados:
Categoria A masculino
Campeão: fernando Calmon
Vice-campeão: Ragner Vianna

Categoria B masculino
Campeão: Bernardo Braga Mendes
Vice-campeão: Mauricio fernandes Gabrieli

Categoria A feminino
Campeã: Paula Moreira
Vice-campeã: Marcia Blassioli

Categoria Master 
Campeão: Rui Alves da silva
Vice-campeão: Adeilton Brandão

Na próxima edição divulgaremos a grande campeã do Torneio 
Interníveis na categoria B feminina.

Em homenagem ao Dia dos Pais acontecerá dia 9 de agosto, 
sábado, a Clínica e Torneio Pais e Filhos. A Clínica terá início às 
11h e a partir das 13h começam as disputas de tênis de cam-
po entre pais e filhos. O evento será realizado nas quadras 1, 
2, 3 e 4. Em caso de chuva nas quadras cobertas.

As inscrições devem ser realizadas até dia 9 de agosto, às 12h, 
na Central de Atendimento (CAT).

Os participantes classificados de 1º ao 3º serão premiados 
com brindes, troféus e medalhas.

Tragam seus pais e familiares! As disputas pro-
metem ser bem divertidas!

Rui Alves da silva Adeilton Brandão

09 de agosto, a partir das 11h
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Participe! Nossos tenistas prometem momentos de grande 
emoção nesse torneio especial para associados Paineirenses!

Categorias: Masculino (simples) – de 16 a 31 anos (Star), de 32 a 49 anos (Master) 
e de 50 anos ou mais (Sênior). Feminino (duplas) – acima de 16 anos (Star).

Inscrições: até dia 22/08 na Central de Atendimento – CAT ou por e-mail: 
paulo.esportes@clubepaineiras.com.br ou magalhaes.esportes@clubepaineiras.com.br

Vagas limitadas! Sorteio de brindes, entrega de camisetas
do evento, raqueteiras, troféus aos campeões e vice-campeões.

De 26/08 à 07/09 a partir das 
19h30 nas quadras de tênis

Patrocínio: Realização: Apoio:



Beach Tennis
Paineiras sedia etapa do 3º 
Interclubes de Beach Tennis

A etapa da categoria 45 anos feminino e masculino do 3º 
Campeonato Interclubes e Associações de Beach Tennis do 
Estado de São Paulo acontece nos dias 2 e 3 de agosto, sába-
do e domingo, nas quadras paineirenses. 

Venha prestigiar nossos atletas! Será uma competição 
animadíssima!

Futebol Recreativo

Boliche

IX Super Copa de Futebol Campo Master
Está apenas na metade a IX Super Copa de Futebol Campo 
Master! O campeonato interno continua com disputas acirra-
díssimas e os jogadores de todas as equipes estão de parabéns 
pela dedicação, promovendo a saúde e o espírito esportivo em 
nosso Clube. Em destaque, na categoria (A), está a briga pela 
primeira posição. A equipe da Rússia lidera com 9 pontos, qua-
tro jogos, três vitórias e uma derrota. Na sua cola vem a equipe 
da Suécia com os mesmo 9 pontos porém com um jogo a mais.

Já na categoria (B), fechamos o 1º Turno com a equipe da 
Alemanha campeã invicta somando 13 pontos, estando clas-

ACOMPAnHeM A ClAssifiCAçãO ATé DiA 12 De JulHO De 2014
PRiMeiRA fAse
                       
CATeGORiA A
POs eQuiPe PTs J V e D GP GC sG AP  
1º	 RÚSSIA	 9	 4	 3	 		 1	 14	 6	 8		 75,0%	 	
2º	 SUÉCIA	 9	 5	 3	 0	 2	 15	 13	 2		 60,0%	 	
3º	 ESPANHA	 7	 4	 2	 1	 1	 6	 10	 -4		 58,3%	 	
4º	 ALEMANHA	 4	 4	 1	 1	 2	 9	 10	 -1		 33,3%	 	
5º	 JAPÃO	 3	 2	 1	 		 1	 10	 6	 4		 50,0%	 	
6º	 ARGENTINA	 3	 4	 1	 		 3	 7	 14	 -7		 25,0%	 	
                       
CATeGORiA B
POs eQuiPe PTs J V e D GP GC sG AP  
1º	 ALEMANHA	 13	 5	 4	 1	 		 12	 5	 7		 83,3%	 	
2º	 ARGENTINA	 8	 5	 2	 2	 1	 4	 3	 1		 53,3%	 	
3º	 RÚSSIA	 7	 5	 2	 1	 2	 5	 7	 -2		 46,7%	 		
4º	 SUÉCIA	 5	 5	 1	 2	 1	 6	 5	 1		 33,3%	 	
5º	 ESPANHA	 3	 4	 1	 		 3	 6	 4	 2		 25,0%	 	
6º	 JAPÃO	 2	 5	 1	 2	 2	 1	 8	 -7		 13,3%

Critério de desempate:
1º Número de vitórias (NV) 2º Confronto direto (CD) 3º Saldo de gols (SG) 4º Gols sofridos (GC) 5º Sorteio (S)

sificada para as finais. A 2ª colocada, a Argentina com 8 pon-
tos nos cinco jogos, briga pela disputa final. Será que vamos 
repetir a final da Copa? 

Na categoria (A), Marcello Silva Torres é o artilheiro com 
5 gols pela equipe da Rússia. Já na categoria (B) Armando 
Passos da Alemanha se destaca com cinco gols na artilha-
ria. Assim chegamos à metade do campeonato que tem 
como objetivo incentivar e integrar o quadro associativo 
do Paineiras. Contamos com o prestígio dos todos nas pró-
ximas partidas!

Promoção do Boliche no 
mês de aniversário do Paineiras

No mês de aniversário do Clube, a diretoria oferece uma pro-
moção especial para a família paineirense: o boliche terá isen-
ção total da taxa de utilização das pistas. Não fique fora dessa 
e aproveite! Traga os amigos e a família!

Torneio de amizade

Vem aí o “Torneio da Amizade de Boliche – Paineiras 54 
anos”!Estamos organizando disputas entre os associa-
dos acima de 14 anos para o final do mês de agosto. 
Fique atento para as inscrições a partir de 04 de agos-
to, na CAT, e já inicie os treinamentos. Premiação à me-
lhor série de strikes e aos campeões e vice-campeões do 
Torneio. Imperdível!
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Fitness
Musculação, mais praticidade no atendimento

Condicionamento Físico Personalizado  amplia atendimento

Pilates: novas 
aquisições e mais 
conforto!

Já está em funcionamento o novo pro-
cedimento para iniciar um programa de 
exercícios na Musculação. Para agendar 
um treino, basta dirigir-se ao balcão de 
atendimento da sala de musculação com 
um atestado médico recente em mãos e 
marcar o horário com o professor ou pro-
fessora de sua preferência.

Com esta mudança, a avaliação física 
passa a ser realizada após a montagem 

Há aproximadamente 3 anos foi criada a 
modalidade de Condicionamento Físico 
Personalizado e desde então, não parou 
de crescer.

A modalidade conta com profissionais 
experientes, cujo objetivo é identificar as 
necessidades específicas de cada aluno. 
Começou com 46 vagas, chegou a 152 
no final de 2013 e, neste momento, 

Os estúdios de Pilates do Paineiras são 
considerados referência pela qualidade 
de seus equipamentos e de suas aulas. 
No quesito equipamentos, isso se deve, 
tanto à seleção de fornecedores, quanto 
aos cuidados de manutenção e à diver-
sidade de materiais, sempre procurando 
um padrão de excelência.

Dentro desse trabalho, a atividade acaba 
de renovar parte de seus equipamentos. 
Foram adquiridos dois Ladder Barrels, uma 
Stability Chair e dois Reformers, todos da 
marca Metalife, líder em qualidade.

Neste momento, há vagas disponíveis 
em diversos períodos. As aulas aconte-
cem de 2ª a 6ª feira das 7h às 22h e aos 
sábados das 8h às 12h. 

Aproveite! Para inscrições, procure a 
Central de Atendimento.

inicial do treino, fazendo com que o alu-
no não precise aguardar a realização da 
avaliação para iniciar o seu programa. 

Além disso, a avaliação física passou a 
ser definida pelo professor, de forma in-
dividualizada, adequando-se melhor às 
necessidades específicas de cada aluno.

Agende o seu treino, participe e confira de 
perto nossas melhorias!

conta com 204 vagas. Foram 52 novas 
vagas para atender à fila de espera que 
vem aumentando sem parar! Com isso, 
as perspectivas de crescimento da mo-
dalidade para os próximos meses são 
muito positivas.

Para mais informações sobre a dispo-
nibilidade de vagas, procure a Central 
de Atendimento.
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SEFFE/SAT
Festival de Encerramento do Semestre  
da Natação Acqua Baby, Kids e Iniciação
Crianças de 1 a 7 anos participaram dos festivais de encerramen-
to do primeiro semestre de natação nos dias 14 e 15 de junho. 
Ao todo compareceram 120 alunos. No evento eles demonstra-

Aulas especiais marcam 
encerramento do semestre 
de Natação SEFFE/SAT
Entre os dias 25 e 27 junho, os professores de natação pre-
pararam atividades lúdicas para as crianças do SEFFE/SAT 
comemorarem o final do primeiro semestre e o início das 
férias. Aproximadamente 150 alunos, entre 7 e 12 anos, de 
todos os níveis participaram juntos das atividades, durante 
o horário normal das aulas. Foram dias de muita diversão 
onde todos saíram felizes e preparados para iniciarem as 
férias com total energia.

Interturmas de Polo Aquático
O evento aconteceu dia 14 de junho, na piscina olímpica do 
Paineiras e os alunos participantes foram divididos em duas 
categorias: sub 12 e sub 15. Os jogos da categoria sub 15 fo-
ram equilibrados e disputadíssimos. Depois de um empate 
em 5 x 5, o jogo final acabou sendo definido nos pênaltis e 
a turma de terça e quinta sagrou-se campeã.

Conheça nossos alunos do Polo Aquático:

sub 12: (de segunda à sexta): Caio Vieira, Eduardo Fakiani, 
Gabriel Zaninetti, João Fragoso, Rafael Bravo e Rafael Mazza.

sub 15 (terça e quinta): Alexandre Weiser, Andrey Damiani, 
Erik Damiani, João Pedro Perocco, José Moreno, Yuri Mehta, 
Marcos Daglioni, Oliver Bork e Tarik Baer.

ram exercícios que foram trabalhados no decorrer das aulas. Ao 
final de cada apresentação os alunos receberam brindes e saíram 
motivados com o apoio que receberam dos pais e professores.

sub 15 (segunda e quarta): Antônio Andrade, Antônio 
Gouvêa, Gustavo Ambrósio, Gustavo Carvalho e Nicholas 
Hazelli. Completaram a equipe 3 atletas do competitivo: 
Bruno Salonikio, João Gabriel e Rafael Salonikio.

Parabéns aos todos os nossos atletas!
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O evento lúdico do Club Athletico Paulistano que acon-
teceu dia 2 de junho, o Ludicap, contou com a parti-
cipação das crianças paineirenses da Educação do 
Movimento, entre 3 e 5 anos. Compareceram ao festi-
val os alunos João e Marina Armelin, Lucas e Maria Julia 
Aun, Katarina e Valentina Zunatello, Ian Zilioli e Vinicius 
Xavier. Foi um evento bem organizado e muito diverti-
do! Parabéns crianças!

Crianças paineirenses
no LudicapDia 27 de junho aconteceu a Gincana Junina dos alu-

nos da área formativa. O evento ocorreu no Ginásio 
Velho I e II com a participação de 110 alunos entre 3 e 
9 anos, que se divertiram na festa temática promovida 
pelo Clube. As crianças se envolveram em um circuito 
de atividades típicas como pular fogueira, arremessar 
no alvo, acertar a boca do palhaço, argola e muitas ou-
tras gostosas brincadeiras da festa junina que aliadas a 
exercícios de saltar, rastejar e correr formaram uma gin-
cana com uma performance extraordinária. As crianças 
que compareceram nos dois períodos, manhã e tarde, 
cumpriram todas as provas, ganharam brindes e ainda 
se deliciaram numa gostosa mesa cheia de guloseimas 
típicas. Confira as fotos desse evento inesquecível!

gincana Junina

No ultimo evento do semestre, a galerinha se divertiu com 
roupas alusivas à Copa do Mundo de Futebol. Assim fize-
mos a nossa copa do mundo de tênis. A garotada da escoli-
nha fez bonito para a torcida que estava uniformizada, em 
sua maioria, com a camiseta canarinho. Parabéns a todos, 
foi um belo evento! 

Interníveis de Tênis

Reforma da Piscina Social

Uniformes são obrigatórios 
para alunos da área Formativa

Devido à reforma da piscina social (balizas), as aulas se-
rão adaptadas e acontecerão na piscina fosso, durante 
o período de 4 a 15 de agosto. Em caso de dúvidas, 
comunique-se com a Área Formativa pelos telefones 
3779.2103 ou 3779.2115.

Desde o mês de fevereiro de 2014, a Área Formativa 
vem divulgando a necessidade de todos os alunos ad-
quirirem seus uniformes, pensando em melhor identi-
ficação e segurança para os mesmos, nos momentos 
de aulas, eventos e competições. Os alunos podem 
adquirir o uniforme na loja de artigos esportivos Best 
Fit localizada no piso 3s ou comparecerem com seus 
trajes nas cores azul-marinho e branco. Solicitamos a 
colaboração dos pais. 
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Campeonato Interfut 2014 do Paineiras
No dia 14 de junho, tivemos um sábado de muito futebol no 
Paineiras onde aconteceram as finais do nosso campeonato in-
terno, o Interfut. Na categoria A, Alemanha e Inglaterra fizeram a 
grande final, foi um jogo muito equilibrado e de muita emoção. 
No tempo normal ficamos no empate de 1x1. Nas penalidades 
máximas a Inglaterra levou a melhor e sagrou-se campeã.

CATEgORIA “A” – NASCIDOS ENTRE 2004 E 2007

Grupo Único

Classificação final Destaques da Categoria

fase Classificatória

TABelA De JOGOs

equipe Pontuação Total

Vitória = 3 pontos 
empate = 1 ponto 

1 Alemanha 10 10

2 Espanha 4 4

3 Inglaterra 4 4

4 Itália 0 0

Jogo Data Hora Grupo local equipe “A”  X  equipe “B”

1 17/05 (sábado) 13h00 Único Quadra de futebol society Inglaterra 1 X 3 Alemanha

2 17/05 (sábado) A seguir Único Quadra de futebol society Espanha 6 X 1 Itália

3 17/05 (sábado) A seguir Único Quadra de futebol society Espanha 1 X 3 Alemanha

4 17/05 (sábado) A seguir Único Quadra de futebol society Itália 0 X 5 Inglaterra

5 17/05 (sábado) A seguir Único Quadra de futebol society Alemanha 3 X 1 Itália

6 17/05 (sábado) A seguir Único Quadra de futebol society Inglaterra 6 X 6 Espanha

Jogo Data Hora Grupo local equipe “A”  X  equipe “B”

7 14/06 (sábado) 15h00 Único Quadra de futebol society Alemanha 1 (7) X 1 (8) Inglaterra

fase final

Artilheiros: Lucas e Matheus Zebral com 5 gols cada

Atleta revelação: Matheus Zebral

Melhor goleiro: João Pedro

Campeão: Inglaterra

Vice-campeão: Alemanha

3º colocado: Espanha

4º colocado: Itália

Derrota = 0 ponto 
W.O = -1 ponto
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Classificação final Destaques da Categoria

Grupo Único

TABelA De JOGOs

fase Classificatória

equipe Pontuação Total

Vitória = 3 pontos 
empate = 1 ponto 

1 Argentina 7 7

2 Chile -3 -3

3 Colômbia 9 9

4 Uruguai -3 -3

Jogo Data Hora Grupo local equipe “A”  X  equipe “B”

1 24/05 (sábado) 13h00 Único Quadra de futebol society Uruguai 0 X 3 Colômbia

2 24/05 (sábado) A seguir Único Quadra de futebol society Chile 0 X 3 Argentina

3 24/05 (sábado) A seguir Único Quadra de futebol society Chile 0 X 3 Colômbia

4 24/05 (sábado) A seguir Único Quadra de futebol society Argentina 3 X 0 Uruguai

5 24/05 (sábado) A seguir Único Quadra de futebol society Colômbia 17 X 5 Argentina

6 24/05 (sábado) A seguir Único Quadra de futebol society Uruguai 0 X 0 Chile

Jogo Data Hora Grupo local equipe “A”  X  equipe “B”

7 14/06 (sábado) 15h00 Único Quadra de futebol society Colômbia 1  4 Argentina

fase final

Artilheiros: Eduardo Serna com 7 gols

Atleta revelação: Gabriel Barreto

Melhor goleiro: Pedro

Campeão: Argentina

Vice-campeão:   Colômbia

3º colocado: Chile

4º colocado: Uruguai

Já na categoria B, Argentina e Colômbia fizeram um 
jogo muito bom. A Colômbia dominava a partida e a 
Argentina explorava os contra-ataques. Nessa disputa 
tática quem levou a vantagem foi a Argentina que ven-
ceu por 4x1 a Colômbia. 

CATEgORIA “B” – NASCIDOS ENTRE 2001 E 2003

Derrota = 0 ponto 
W.O. = -1 ponto
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O Paineiras que foi pioneiro em implantar essa ação, é 
reconhecido no cenário clubístico como sendo uma das 
melhores gestões do Programa Aprendiz, tendo em vista 
seus resultados e a expressiva quantidade de participantes 
do programa efetivados no quadro de colaboradores do 
Paineiras, em diversos setores, e também em outros clubes 
de São Paulo. “Alguns desses aprendizes concluíram o pe-
ríodo de contrato especial de trabalho e chegaram a cursar 
o Superior em Educação Física e hoje atuam como técnicos 
nas quadras paineirenses, fato que nos enche de orgulho”, 
completa Sergio Picasso, um dos orientadores do Programa 
Aprendiz no Paineiras.

Atualmente o Paineiras atende rigorosamente a cota exigida 
na lei, tendo em seu quadro 34 aprendizes, contando com o 
suporte de 2 monitores que os acompanham durante toda 
a jornada no Clube. Os orientadores do Programa Aprendiz 
no Paineiras são: Andreza F. Martins (Recursos Humanos) e 
o professor Sérgio Picasso (Departamento de Esportes). Eles 
são os responsáveis pelo cumprimento de todo o Programa 
e fazem o elo de acompanhamento junto ao Sindi-Clube.

A lei 10.097/2000 
Em maio de 2005, com a regulamentação da Lei 10.097/2000, 
em ato solene no Esporte Clube Sírio promovido pelo Sindi-
Clube e com a participação do então Ministro do Trabalho, Sr. 
Ricardo Berzoini, os clubes puderam cumprir com a referida lei, 
resolvendo uma pendência com os “pegadores de bola” que 
acompanhavam os professores de tênis, auxiliando-os a reco-
lher as bolinhas que se espalhavam nas quadras durante as au-
las e os treinamentos, visando agilizar e melhorar a qualidade 
do trabalho junto aos seus alunos e atletas. Os resultados são 
visíveis, assim como o tempo e o aproveitamento das aulas.

O Programa Sindi-Clube Aprendiz visa proporcionar aos ado-
lescentes assistidos a oportunidade de inserção e permanência 
no mercado de trabalho. Para tanto, busca despertar e desen-
volver habilidades técnicas, consciência crítica, cidadania, cul-
tura e o autoconhecimento. Os aprendizes são adolescentes 
em busca de oportunidade e, por meio do Programa, têm a 
chance do primeiro emprego e o encaminhamento ao merca-
do de trabalho. Ações que reforçam ainda mais o importante 
papel de inclusão social desenvolvido pelos clubes.

Programa Aprendiz no Paineiras. Formando e Capacitando jovens.
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SCORP – Setor de Corredores de Rua do Paineiras

Corrida 10k São Paulo
No Domingo, 1º de junho foi 
dada a largada para a Corrida 
Eu Atleta 10k São Paulo com 
percurso de 10 km, 5 km e ca-
minhada de 4,350 km. O início 
da prova aconteceu precisa-
mente às 7h15, em frente à 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo, e os participantes per-
correram as avenidas do en-
torno do Parque do Ibirapuera, 
como Pedro Álvares Cabral e 
República do Líbano. A prova 
de 10 km ainda passou pe-
las avenidas Rubem Berta e 
Moreira Guimarães.

O corredor paineirense Rogério 
Augusto da Silva foi campeão 
em sua categoria M5054, com 
o tempo de 00:19:33.

3ª Etapa Circuito do guarujá
A corrida aconteceu dia 15 de junho, com percurso de 10k 
misto (5k rua e 5k em praia areia) e largada às 8h na Praça 
dos Expedicionários, ao lado da Secretaria de Esportes e 
Lazer, que apoia e organiza as corridas no município.

O paineirense João Branco de Miranda foi campeão na sua 
faixa etária (80 anos), somando o tempo 1:03:20.

Na prova aberta ao público participaram atletas amadores 
e profissionais, equipes, associações, federações, clubes e 
confederações. O evento também teve como objetivo con-
tribuir para a inclusão social, incentivar o esporte e promo-
ver a confraternização entre adeptos da modalidade.

Vênus Corrida para Mulheres
A Vênus 10K é famosa por integrar esporte e diversão às mu-
lheres e surpreender a todas com kits descolados e experiên-
cias únicas no Day Care no dia da prova. A 22ª edição acon-
teceu dia 1º de junho, no Jockey Club, em São Paulo. Foi o 
sétimo ano consecutivo da prova, já que por muito tempo a 
corrida teve quatro edições anuais. Aproximadamente 8 mil 
corredoras participaram do evento na capital paulista. Entre 
elas, a paineirense Renata Azanha que correu o percurso de 
5km, na categoria F5059, ficando em primeiro lugar em sua 
categoria e em sexto no ranking geral. Renata finalizou a pro-
va com o tempo líquido de 22:55.

Parabéns Renata!

Corrida de Montanha
Serra da Cantareira 
No dia 29 de junho, o município de Mairiporã recebeu a VI Etapa 
da Copa Curtlo de Corridas de Montanha. A largada da prova 
foi às 8h do domingo, no Campo de Futebol do Parque Jussara.

Os atletas percorreram 6.30 km e 11.50 km de trilhas na face 
norte da Serra da Cantareira em um percurso considerável fá-
cil – se comparado às outras provas do circuito, com apenas 
um pico que variou em 1.000 e 1.150 metros de altitude entre 
as modalidades ‘Longo’ e ‘Curto’. O nível técnico e a tempe-
ratura amena também colaboraram para que esta tenha sido 
uma das provas mais rápidas do campeonato até agora.

Rogério Augusto, do SCORP, conquistou o segundo lugar na sua 
categoria e 13° no ranking geral, somando o tempo de 37:42.

Prova com estrutura de 
atendimento SCORP
10 de agosto, Corrida Líquido Corpore Centro Histórico

Dia 10 de agosto de 2014 será realizada a Corrida Líquido 
Corpore Centro Histórico, 19ª Edição do evento, um dos mais 
tradicionais e charmosos percursos que possibilita aos parti-
cipantes correr por locais tradicionais e pontos turísticos da 
Cidade de São Paulo, entre eles: Teatro Municipal, Praça da Sé, 
Pátio do Colégio e Viaduto do Chá.

Com um percurso de 9km, a prova terá largada às 7h30, na 
Rua Líbero Badaró.

Premiações:
Geral: os 5 premiados (de cada sexo). 
Advogados: serão premiados os 5 primeiros atletas (de cada sexo).
Bancários sindicalizados: serão premiados os 5 primeiros 
atletas (de cada sexo). 
Militares do exército (Troféu Duque de Caxias): serão premia-
dos os 5 primeiros atletas (de cada sexo).
Inscrições e informações site Corpore (www.corpore.org.br).

Parabéns Rogério por mais  este prêmio!
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RAnKinG sCORP 2014 - feMininO
ATuAliZADA eM 14 De JunHO De 2014

NOME DO ATLETA CLASS. Nº PONTOS
  PROVAS 
Renata Staliano B. Azanha 1 5 2596
Itala  G. Ignacio 2 3 1453
Daniella Araujo Soares 3 2 670
Evelyn P Rapp SCHMIDT 4 3 654
Sandra M. Guerra Amorim 5 2 652
Luciana Fontana Pimentel 6 2 599
Sandra Pini Dantas 7 2 589
Regina Castro 8 2 551
Manuela   Toyomoto 9 2 536
Carla Paula Rosa 10 1 405
Mayra Chimello Franco 11 1 358
Rosemary Farias Ghefter 12 4 325
Mariangela R. V. Giannoni 13 1 314
Janaina Lucila Brabo 14 1 310
Paula Rossetto P. D. de Souza 15 1 281
Patrícia Frajdrach Teixeira 16 1 263
Luisa Duque Nahas 17 1 254
Luciana M. Agoston Burr 18 1 234
Claudia Wagner de Lima Dias 19 1 231
Elaine Cinelli SENDELBACH 20 1 207
Christiane R. H. Bianchi 21 1 205
Lucinda Maria Pinto Gomes 22 1 177
Silvana Helena C. S. Lima 23 2 177
Monica Ruas Martins 24 1 171
Maria Lara Cebollini 25 1 118
Sueli Arisa PEREIRA 26 1 109
Mariana Uchoa 27 1 107
Marina Montero Sandoval 28 1 56

RAnKinG sCORP 2014 - PROVAs
ATuAliZADA eM 14 De JunHO De 2014

Maratona Disney 12/jan
Montanha Mairiporã 26/jan
Oral B-Corpore 02/fev
Montanha Ubatuba 23/fev
VIII Meia Maratona SP-Yescom 23/fev
Circuito das Estações-Outono 16/mar
Circuito Wrun SP 16/mar
Montanha Santo André 22/mar
Track&Field Villa Lobos I 23/mar
Maratona de Paris 06/abr
Speedo Run Villa Lobos 06/abr
Meia Maratona Asics RJ 06/abr
Circuito Longevidade-Marilia 06/abr
Night Run 2014 Etapa Marte SP 12/abr
Meia Maratona Corpore 13/abr
Viena City Marathon 13/abr
Boston Marathon 21/abr
10 Milhas 2014 - São Paulo 27/abr
Meia Maratona Buenos Aires 27/abr
Montanha Atibaia 27/abr
Track&Field Villa Lobos II 04/mai
Star Wars Run 04/mai
14ª GRAACC – Corpore 11/mai
Athenas 10k Sp Etapa I 18/mai
Mizuno Half Marathon 2014 SP 25/mai
Montanha Mogi Das Cruzes 25/mai
Circuito Das Estações-Inverno 01/Jun
Circuito Vênus 10k SP 01/jun
Eu Atleta 10k São Paulo 01/jun

sCORP 2014 - MAsCulinO
ATuAliZADA eM 14 De JunHO De 2014

NOME DO ATLETA CLASS. Nº PONTOS
  PROVAS 
Alvaro Teno 1 5 3567
Rogerio Augusto da Silva 2 5 1938
João Branco de Miranda 3 4 1924
Oswaldo dos Santos Paris 4 5 1446
Patrick Rapp Schafer 5 5 919
Dalmo Naville 6 4 864
Gabriel Dias A. Fernandes 7 2 819
Joao R.Dal Pont de Oliveira 8 2 759
Newton Carlos Nishi 9 3 734
Sergio Luis de Miranda 10 1 550
Cristiano Yargas 11 1 421
Marcos Caselli 12 2 405
Wagton Lincoln Barreto 13 1 394
Luzimar Giao Amorim 14 2 314
Gilberto Perigolo 15 2 313
Marcelo M Sandoval 16 2 290
Filipe Martins de Oliveira 17 1 283
Paulo Sergio B. Ferreira 18 1 278
Marcio Lessa 19 1 254
Kurt Weiss 20 1 235
Alexandre M. M. de Almeida 21 1 226
Fábio Bellotti da Fonseca 22 1 189
William Thome Neto 23 1 155
Sálvio Spinola F. Filho 24 1 192
Pedro Carvalho 25 1 128
Renato Koji M Toyomoto 26 2 124
Eduardo Soares Torres 27 1 73
Rubens Costa Lima Junior 28 1 64
José Valentim Beck 29 1 1
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Beleza
Barbearia elias 
(sede social, piso 2s) – 3779.2126 
Horário de atendimento:
Terça a sexta: 8h45 às 19h45
Sábado: 7h45 às 16h45
Domingo e feriado: 7h45 às 12h45
Segunda: fechado

freshy spa (Piso intermediário, em frente à 
passarela) – 3779.2129 
Horário de atendimento:

Massagens e tratamentos
Segunda a sábado: 8h às 22h
Domingo: 9h às 15h
Feriado: 10h às 19h

sauna Masculina
Segunda: 16h às 22h
Terça, Quarta e Sexta: 14h às 22h
Quinta: 14h às 23h
Sábado: 10h às 22h
Domingo: 10h às 15h
Feriado: 10h às 19h 

sauna feminina
Segunda: sauna fechada para manutenção
Terça a sábado: 8h às 22h
Domingo: 9h às 15h
Feriado: 10h às 19h

salão de Beleza luna
(sede social, piso 3s) – 3779.2127 
Horário de atendimento: 
Terça a sábado: 8h30 às 19h10

Central de Atendimento – CAT
Central de Atendimento – CAT 
(sede social, piso térreo – Portaria social) 
3779.2010 / 3779.2012 
Horário de atendimento:
segunda a sexta: 8h às 20h
sábado, domingo e feriado: 8h às17h

Conveniência
Banca de Revistas e Jornais
(sede social, piso 3s – Ao lado do Centro 
Médico) – 3779.2143 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 8h às 22h
Sábado, domingo e feriado: 8h às 20h

Best fit – loja de Artigos esportivos 
(sede social, Piso 3s – Ao lado da Biblioteca) 
3779.2135  
Horário de Atendimento: 
Segunda a quinta: 8h às 20h 
Sexta: 8h às 19h 
Sábado: 8h às 18h 
Domingo e feriado: 9h às 17h

encordoador (Complexo esportivo, piso 2  
Ao lado do Bistrô do Tênis) - 3779.1737
Horário de atendimento: 
Terça e quinta: 14h às 20h 
Quarta e sexta: 10h às 20h 
Sábado, domingo e feriado: 9h às 14h 

Hobby Vídeo 
(Rampa de acesso à Portaria social – Ao 
lado do Cineteatro) – 3779.2036
Horário de atendimento:
Segunda a sábado: 10h às 20h30
Domingo e feriado: 10h às 20h

lava-rápido 
(estacionamento – Terceiro subsolo Piso Paineira 
das Pedras -3) – 3779-1731 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 8h às 18h
Sábado: 8h às 18h
Domingo: Fechado|Feriado: 8h às 17h

Reprografia 
(sede social, piso 1s - Próximo
ao Memorial Paineiras) - 3779.2019
Horário de atendimento:
Segunda a sexta: 8h30 às 17h
*Sábado: 8h às 16h
*Fechado para almoço das 12h às 13h
Domingo e feriado: fechado

Serviços que você encontra no Paineiras:
diversos (Infraestrutura e Serviços) 
Academia 
(Complexo esportivo, piso 2s) - 3779.2107 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 6h às 22h 
Sábado: 6h às 19h | Domingo 7h às 18h
Feriado: 8h às 18h 
 
Achados e Perdidos (sede social, piso 3s 
Ao lado do Vestiário feminino) – 3779.2131 
Horário de atendimento: Segunda a sexta: 8h às 
20h | Sábado, *Domingo e *feriado: 8h ás 17h
*Fechado para almoço das 13h às 14h

Biblioteca Paineiras 
(sede social, piso 3s – Ao lado do Bradesco)
3779.2054 – Horário de atendimento:
Segunda a quinta: 8h às 20h | Sexta: 8h às 19h
Sábado: 8h às 17h | Domingo e Feriado: 9h às 13h

Boliche e Pavilão de Jogos (sede social, piso 1s 
Próximo à Piscina social) – 3779.1700
Horário de atendimento: Segunda a sexta: 13h30 
às 22h | Sábado: 11h às 22h  
Domingo e feriado: 11h às 20h

Bradesco – agência e caixa eletrônico 
(sede social, piso 3s – Ao lado da Biblioteca) 
3779.2074 
Horário de atendimento: Segunda a sexta: 10h30 
às 16h10

Centro Cultural
(sede social, piso 3s – na Plataforma infantil)
3779.2053 / 3779.2058
Horário de atendimento: Segunda a quinta: 8h às 18h
Sexta: 8h às 17h

Centro Médico 
(sede social, piso 3s – Ao lado  
da Biblioteca) – 3779.2059 
Horário de atendimento: Segunda a sexta: 6h às 23h 
Sábado: 6h às 22h | Domingo e Feriado: 6h às 19h

Departamento de esportes Competitivos
(Complexo esportivo, piso 2s – Próximo ao 
fitness) – 3779.2110
Horário de atendimento: Segunda: 8h às 17h
Terça a sexta: 8h às 19h | Sábado: 8h às 17h

Departamento de esportes formativos
(Complexo esportivo, piso 2s – Próximo ao 
fitness) – 3779.2103
Horário de atendimento: Segunda, terça e quinta: 
7h30 às 20h | Quarta: 7h30 às 18h | Sexta: 8h às 
18h | Sábado: 8h às 17h

Departamento de esportes Recreativos
(Complexo esportivo, piso 2s – Próximo ao 
fitness) – 3779.2102
Horário de atendimento: Segunda: 7h30 às 21h | Terça 
a sexta: 7h às 22h | Sábado e domingo: 8h às 17h

escola de idiomas 
(sede social, piso 2s – Ao lado da sala de 
Carteado) – 3779.2144
Horário de atendimento: Segunda a quinta: 7h às 
20h | Sexta: 7h às 18h | Sábado: 9h às 13h

espaços para eventos 
Associados (Pessoas físicas)
(sede social, piso Térreo – Portaria social)
(Central de Atendimento – CAT) – 3779.1709 
Horário de atendimento: Segunda a sexta: 8h às 18h
Sábado: 8h às 17h 
E–mail: locacoes@clubepaineiras.com.br

empresas
São Paulo Center – 2142.3600
E–mail: eventos@saopaulocenter.com.br

estande de Vendas
(sede social, piso Térreo – Ao lado da Central de 
Atendimento – CAT) – 3779.2146
Horário de atendimento: Segunda a sexta: 8h às 
20h | Sábado, domingo e feriado: 8h às 17h

Memorial Paineiras 
(sede social, piso 1s – Ao lado da sala de TV) 
Horário de atendimento: Segunda a sábado: 10h às 
20h | Domingos e feriados: 10h às 18h 

Ouvidoria (sede social, piso 1s – Corredor da 
Diretoria) – 3779.1716 
Horário de atendimento: Segunda a quinta: 8h às 
18h | Sexta: 8h às 17h 

segurança (Central de segurança) 
(sede social, piso 1s) – 3779.2022
Atendimento 24 horas 

Infantil
Berçário e fraldário 
(sede social, piso 1s – Playground) – 3779.2048 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 8h às 20h 
Sábado, domingo e feriado: 7h às 19h

Brinquedoteca 
(sede social, Piso 3s – no Centro Cultural)
3779.2056 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 9h às 20h 
Sábado: 9h às 18h | Domingo e feriado: 9h às 17h

seARTi (setor de educação Artística) 
(sede social, piso 3s – no Centro Cultural)
3779.2056 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 8h30 às 18h 
Sábado: 8h30 às 17h
Domingo e feriado: fechado

Restaurantes e lanchonetes
Bar do Carvalho 
(Complexo esportivo, piso 2 – Ao lado do
Ginásio Gilberto lapoian) 
3779.2133 
Horário atendimento: 
Terça a sexta: 14h às 22h 
Sábado, domingo e feriado: 9h às 19h 
Segunda: fechado

Bistrô 
(Complexo esportivo, piso 2 – Próximo às 
quadras de tênis cobertas) – 3779.2132 
Horário de atendimento: 
Terça a sexta: 8h às 21h 
Sábado, domingo e feriado: 8h às 19h 
Segunda: fechado

Café Kopenhagen 
(sede social, piso térreo – no  
saguão social) – 3779.2138 
Horário de atendimento:
Segunda a sábado: 10h às 21h
Domingo e feriado: 10h às 20h

Café Paineiras 
(sede social, piso 3s – Próximo às  
Quadras de Tênis) – 3779.2136 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 7h às 21h 
Sábado: 7h às 20h 
Domingo: 7h às 19h|Feriado: 7h às 19h

Deck Paineiras 
(sede social, piso 1s – Próximo à  
Piscina social) – 3779.2130
Horário de atendimento: 
Segunda a sábado: 6h30 às 22h 
Domingo: 6h às 20h|Feriado: 6h às 20h

Restaurante das Cúpulas
(sede social – Cobertura) – 3779.2124 
Horário de atendimento:
Almoço: Segunda a sexta: 11h30 às 15h
Sábado, domingo e feriados: 12h às 16h
Jantar: Somente pizzaria
Segunda: Restaurante fechado no período noturno
Terça, quarta, quinta e sábado: 19h às 00h
Sexta dançante (vide programação Sociocultural):
21h às 02h
Domingos e feriados: 19h às 23h

Rede Wireless:
Você já utiliza a nossa rede Wireless? 
Basta retirar a sua senha na Biblioteca. Conheça 
os pontos para acesso:
Biblioteca, Centro Cultural, Diretoria Executiva, Esportes, 
Lanchonete Café Paineiras, Lanchonete Deck Paineiras 
(Rofer), Restaurante Social e Boate Parcial, Saguão Social, 
Sala de Musculação e Esteiras, no complexo Fitness, 
Salão Nobre, Snooker e Squash. 

Não encontrou o que você 
procura? Entre em contato  
com a nossa Central  
de Atendimento – CAT 
3779.2010/2012



Agenda Paineiras – Agosto/Setembro
Eventos EsportivosEventos Institucionais Eventos Socioculturais Eventos Kids

Todos os finais de semana

Monitoria infantil
Sábados e domingos das 9h às 15h
Encontro na Plataforma Infantil

2 de agosto

Teatro infantil – Chapeuzinho Vermelho 
Às 11h – Cineteatro

Todas as quartas, sábados e domingos

Rachões de futebol society
Quartas das 19h às 21h | Sábados e domingos 
das 7h às 11h | Quadra de Futebol Society

Rachões de Peteca
Quartas das 19h às 22h | Sábados e domingos 
das 8h às 12h | Quadras de Peteca e Ginásio Novo

Rachões de futebol de Campo
Quartas das 19h às 23h | Sábados e domingos 
das 8h30 às 12h | Campo de Futebol

Todos os finais de semana

Cine Paineiras – sessões Adultas
Programação
Sexta – 20h30 | Sábados e Domingos – 19h 
Musicais – Segundas e terças – 18h 
Programação Completa nas páginas 42 e 43

Todos os finais de semana

Cine Paineiras – sessões infantis
Programação de férias
Segundas, terças e sextas – 16h 
Sábados e Domingos – a partir das 14h  
Programação Completa nas páginas 46 e 47

Todos os Sábados

Treino de Corrida na usP (sCORP)
Das 7h às 10h30
Estrutura: Raia Olímpica da USP, ao lado do CRUSP

2 e 3 de agosto

3º interclubes de Beach Tennis 
Quadras de Beach Tennis

Todas as quintas-feiras

noite do Videokê 
Das 21h à 1h – Piano Bar

2 de agosto

sábado Musical com Pedro Autz 
Às 20h – Piano Bar

8 de agosto
sexta nobre  
Dançante com Trio  
impressão Digital 
Às 21h30 
Restaurante das Cúpulas

9 de agosto

sábado Musical com Rock Collection 
Tributo ao Queen
Às 20h – Piano Bar

9 de agosto

Coral Paineiras e Cia entre Amigos
Às 17h – Cineteatro

De 1 a 25 de agosto

exposição: 
“O legado de 
leonardo” com 
protótipos de  
Da Vinci 
Saguão Social
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9 de agosto

Clínica e Torneio Pais e filhos  
de Tênis de Campo
A partir das 11h – Quadras 1, 2, 3 e 4

14 a 21 de agosto

Torneio super Challenger 2014 de squash
Quadras de Squash

30 de agosto

Baile do 54º Aniversário 
do Clube Paineiras 
com show de Daniel 
Boaventura e Banda sP3
A partir das 21h 
Saguão Social e  
Salão Nobre

13 de setembro

festa Disco com o DJ nando Jones 
Às 22h30 – Salão Nobre 

10 de agosto

Almoço em Homenagem  
ao Dia dos Pais
A partir das 12h – Salão Nobre

16 de agosto

Torneio de Tranca 
em Homenagem  
ao Aniversário  
do Clube
A partir das 14h 
Sala de Carteado

16 de agosto

sábado Musical
Banda Baobás com a História do Rock
Às 20h – Piano Bar

20 de agosto

Palestra com 
o Astronauta 
Brasileiro  
Marcos Pontes
A partir das 19h 
Salão Nobre

22 de agosto

une nuit francese 
com fernando 
Rocha, Olivia 
Teixeira e  
eduardo la luna
A partir das 21h 
Restaurante  
das Cúpulas

23 de agosto

A Música do Cinema segundo  
a Cia. filarmônica
Às 19h – Salão Nobre

23 de agosto

sábado Musical com Banda Prisma  
e o Melhor do Pop Rock
Às 20h – Piano Bar

26 de agosto

20 de agosto

sarau Cultural Com Grupo Vocal in Voice
Às 17h – Saguão Social

5 de setembro

sexta nobre Dançante com  
eduardo Dussek 
Às 21h30 – Restaurante das Cúpulas ou Cineteatro

iV Meeting dos empresários do 
Clube paineiras do Morumby 
A partir das 8h – Piano Bar
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nOVO – APARTAMenTO
PRÓXiMO AO sHOPPinG e

PARQue iBiRAPueRA

AnunCie nOs 
ClAssifiCADOs DA 
ReVisTA PAineiRAs

AnunCie nOs 
ClAssifiCADOs DA 
ReVisTA PAineiRAs

225 m2 – 3 suítes
escritório – 3 Vagas 

Terraço – Muito Verde – Piscina, 
Fitness, etc.

Veja Fotos Ref. 70626 em
www.cheznousimoveis.com.br

contato@cheznousimoveis.com.br

350 m2 úteis – 7 Vagas
4 Suítes – Amplo Terraço Gourmet

Lazer Completo – Muito Verde/Jardins
Veja Fotos Ref. 71626 em

www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br

iTAiM nOBRe
RuA sAlVADOR CARDOsO

Tony – CReCi 75133 – Cel. 98174-5675

Tony – CReCi 75133 – Cel. 98174-5675

Cada vez mais novos anunciantes estão acreditando no potencial de divulgação da 
Revista Paineiras na nova seção de classificados que foi lançada na edição de março. 
Agradecemos a confiança destes parceiros em nosso trabalho e esperamos que o retor-
no esperado por eles se concretize muito satisfatoriamente. Assim como eles fizeram, 
os associados e demais interessados poderão fazer os seus anúncios ao preço de 
R$	200,00,	a	ser	pago	via	depósito	bancário	na	data	da	solicitação.

Os anúncios são no formato de texto em até 185 caracteres e os pedidos devem ser 
feitos pessoalmente no departamento de Comunicação & Marketing ou através do te-
lefone 11 3779–2098 e e–mail marketing@clubepaineiras.com.br, até o dia 10 do mês 
anterior ao da edição. A sequência da publicação dos anúncios será de acordo com a 
ordem de recebimento das solicitações. PORTANTO, RESERVE JÁ O SEU ESPAÇO!

Classificados
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