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Tudo quo uoc0
quor sabor ostä

no Pollmural

mrilElffi

O objètivo maior do conjunto Polímurøl
de cartazes que instalamos

no hall de entrada de nosso Clube
ê centrølizar, em um único ponto,

informações reswnidøs sobre todas as
ativídades prograrnadas no Paineiras.

Acostume-se a èonsultar esse Polímural.
Assim você ficarâ sabendo, de uma só

vez, tudo o que está acontecendo e
vaí acontecer a cada mês.

I Posse da Diretoria
1ç festa na cúpula (ps. 2)

Teatro dias
O Bengalão

t O grande show esportivo
dos 20 AnOs (pss. 6, 7 e 8)
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Os mriores sucessrls
do maior ¡rtista popular
de todos os tempos
no Brasil,
abrilh¡ntar¡m o
grande baile de
iniversårio comemoi¡dvo
dos 20 anos do P¡ineiras
(detathes na pôgina 5)

Finado (ps. 3)

Em nossas fichas de exame médico (piscina) temos
dezenas de reliquias deste tipo: fotografias dc sócios
desatualizadas em até l0 anos ou mais.

0 mesmo acontece com muitas carteiras sociais.
Vamos ac¿rtar isso?
Atualize todas as informaçôes a seu respeito junto à

secretaria do nosso Clube:
l. Mudança de endereço
2. Mudança de estado civil, inclusive de seus depen-

dentes
3, Novas fotocrafìas
Os estatutos óciais do Paineiras relacionam tais

itens entre os Devercs dos sócios.
Não deixe essas providências para a última hora
A partir do dia li de novembró nâo permitircmos o

exame médico em fichas que não tenham fotografia
atualizada.

Ao mesmo tempo, um plantão $q Rortaria vai che'
car a atualização das carteiras sociais.

Acerte sua situaçâo para evitar emba¡aços!
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LIm agradecimento aos

EDITORIAT

nossos funcionários
Passando a cuna dos 20 anos o Paineiras

ingressou definitivamente em sua maiorídade.
Alguns dos acontecímentos maís ímportan-

tes da llistóría do Paineiras marcaram seu vigési'
mo aniversário:o A formidável "Noíte do Haway".

o Giandes realizações na área esportiva.
o programações culturais do maís alto ní'

vel
. o lançamento, pelo correío, do carimbo
comemorativo dos 20 anos do Paineiras.

o ínauguração da nova escola maternal
o um-calendårio extenso de eventos do

Depto. Feminino' o A entrega das obras da cúpula e elevado-
res o O grande baile de aniversório com
Roberto Carlos

Foi, realmente, um ano de muita atividade,
com um grande destaque para a pørticipação de
nossos aísociados e iari o trabalho íñcansável'
dos nossos funcionórios.

Nesta-ed¡cão comemorativa dos 20 anos do
Paineiras queremos dedicar este espaço-a uma
iusta homeltasem a todos os nossos colaborado-
'res, 

a!ìrmandlo que sem o seu esþrço e dedicado
empenho no cumprimento de todas as tarefas que
Ihås foram conJìadøs, muitas das realizações des-
te oho não tsiam sido possíveis.

Hoje não vamos deitacar nome* Nas próxi-
mas edições da Folha do Paineiras estaremos
abríndo uma coluna para homenagear "o funcío'
nário dg mês". Assím, todos os nossos associados
terão oportunidade de conhecer mais intimamen'
teas pèssoas que zelam pelo seu conforto e bem
estar'dentro do Paineiras. Nada mais ittsto.

No dia 29 de agosto, em
uma pré-estréia de nossas aû'
pulas, realizou-se mais uma
'reunião ordinâria do Conselho
Deliberativo do Clube Paineí'
ras do Morumby pøra dør pos'
se oficial à Diretoria Executi-
va ã Conselho Fiscal eleitos no
último dia 4.

Na oporlunidade, o Presi'
dente 

- reeleito Edmundo
Callia anunciou os nomes dos
Diretores nomeados Para os
diversos deoartamentos.

Comuniðações e Relações
Públicas: Roberto Lira
Miranda

Cultural: Altamiro Martins
Esportes (Conselho Dire'

tor):- Hamilton Luiz Ahuallí,
João Pastor Jr. e Jorge Calil.

Feminino: Clery. Callia
Higíerc e saúde: Agostinho

Pinheiro de Freitas
Infantojuvenil: Josê Maria

Guimarães DlEca
Jurídico: João Batista de

Camargo
Obras: Luciano Boaventura

de Mendonça

Sede e Patrimônío: Paulo
Fenundes do Carmo

Semiços: RølTorres de Sô
Social: Giuseppe Giovanní

Pøgano.

Essa festiva reunião, com-
pletada com jantar de confra-
ternização, marcou o entrcga
das obras da Boite e restau-
tante e a ituuguração dos ele-
vadores sociais.

{

Dentro de maís algwn tem-
po, completadas as instalações
necessâhas, a Boile e o Res'
taurante das cupulas enlrarão
em funcionamento regular.

Posse da Diretoria

Conselho... Eleição da nova diretoria
para o biênio 8l/82

Sob a presidência do Ðr. Geral-
do Pinho Maia e com a presença de
108 de seus 120 membros,oConse-
lho Deliberativo do Clube Painei'
ras do Montmby reuniu-se no'últímo
dia 4 de øgosto, tendo como Pontg
principal de sua pauta q elqição la'Diretòría 

Execuiiva e do Conselho
Fiscal para o biênío 8I /82. ,

A chapa "Consolidação" Iidera-
da por Eämundo Callia, tendo como
vicè-presidente Fernando Expedito
Gueira e Josê Carlos de Banos

Boas vindas,.
aos novos soclos

No curso do mês de egosto, 2Il novos sócioc forrm
no Clube Paineiras do Morumby:

Luiz Fernando Messias Ramos
Virgil Elwin Sheffer

Ting Yan Chuen
Cecilia Carmen Ribas Pereira

George P. Morris
Fernando Herbert Lewin
Paulo de Tarso Gomes

Nilton Jacobucci
Wilson Seixas

Walter de Arn¡da Camargo
Gastão PhiliPPe Pinto da Silveira

Roberto El Ibr¡him
Nanina Barzani

Flavio Antonio Santos Sarli
Ricardo Arduini
Antonio Mancusi

Angelino José L¡urenti
Luiz Antonio Rocco

Fausto Alves de Almeida
João Oscar Pereira

A eles apresentamos nossas boas vindas.

Pimentel, Waldyr Arid'como secre'
tário e Mario B. T. Penteado como
tesoureiro obteve 86 votos contra 19
embrancoe3nulos.

Para o Conselho Físcal, com 90
votos contra 15 em branco e 3 nulos

foram eleitos:

AIeiso Gonçalves de Souza,
Eddie Bari, Roberto Arruda Peixo-
to, Herbert MímarY, Ronald José
Caramunt e, para suPlentes: HYgino
Carezatto e'Waltei Xavier Júnior.

Omr¡rlDo\ryruunrs

E¡lisio
Depart¡mc'nto de ComuniPaçöcs

Av. Dr. Albcrto Pcntcado, ó05 - Tcl. 2&.2777
Dhetor do DePrrtrncnto

Roberto L. Miranda
nocmenuC¡o e Red¡Cio

Clconice dog S. Silva
Fotognfir

Osmar G. Nina

Órcão didcido aos as¡ociados do
Clubc Pãnciras do Morumby
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Outubro de 19t0

de Outubro
0l quarta - AMANTES DA CHUVA, de um

casal de namorados que carr€ga a culpa pelas
David José. "Uma história romântica e trágica de
um casal de namorados que carregam a culpa pelas
chuvas incessanles que caem sobre a cidade". Cen-
sura: 16 anos. As 2l:00 horas

o2 quinta - ÀMnrvrns oa CHUVA. Às
2l:00 horas

03 sexta - OS DESALMADOS, de Daniel
Peüie, com Laurence Olivier, Katharine Ross,
Robert Duvall. "Baseado na novela de Harold
Robbins, um livro lido por milhões, surge um filme
que atrai ¡nultidões em todo o mundo". Censura:
l8 anos. As 20:00 e 22:ffi horas.

04 úbado - OS DESALMADOS. Às 17:00 e
19:00 horas.

Infantil - SE MINHA CAMA VOASSE, de
Walt Disnev. às 14:30 horas.

05 doníiheo - OS DESALMADOS. Às 17:00
horas.

Infantil: SE MINHA CAMA VOASSE. Às
14:30 horas.

Programação

09 quinra - DEMÔNIO COM CARA DE
-ANJQ! de Richard Loncraine, com Mia Farrow,
Keir Dullea,_ Tom Conti. "Para Julia Lofting, a
vida tinha sido razoavelmente tranouila até aoúela
faøl manhã primaveril." Censura: 16 anos. Às

-21:00 horas.
IO SEXTA - DEMÔNIO COM CARA DE

ANJO. Às 22:00 horas.
l I slbado - DEMoNIO COM CARA DE

ANJO. As 17:00 e 19:00 horas.
Infantil - A GANG EXPLOSIVA. As 14:30

hs.
12 dpmingo - DEMONIO COM CARA DE

ANJO. As 17:00 horas.
Infantil - A cANc EXPLOSryA. Às 14:30

horas.
15 quarta - COMILANÇA, de Marco Ferreri,

com Marcelo Mastroianni, Censura: l8 anos.
ló quinta - COMILANçA. Às 21:00 horas.
17 sexta - CALIFORNIA SUITE, de Herbert

Ross, com Alan Alda, Michael Caine, Jane Fonda.
"IJma deliciosa comédia de cama e mqsa". Censu-
ra: 16 anos: Às 20:00 e 22:00 horas.

l8 s¡ábado - CALIFORNIA SUITE. Às 17:00
e 19:00 horas.

Infantil: OS DESTEMIDOS DOBERMANS.
Às 14:30 horas.

19 domingo - CALIFORNIA SUITE. Às
17:00 horas.

Infantil: O$DESTEMIDOSDOBERMAN S,.
Às 14:30 horas.

2I tErcA - EUTANÁSIA DE UM AMOR,
Com Tony Musante, Ornella Muti, Enrico Maria
Salerno. "Não obstante o grande e obstinado

No prôximo dia 5, o clube Paineiras vai viver
todo um dia dedicado à criança.

Desde cedo haverá brincadeiras com diversas
provas e gincanas para o divertimento da menina-
da.

Em seguida, o nosso cinema exibirá um filme
especialmente escolhido para esse dia. Será um fil-
me do grande lValt Disney - Se minha cama voas-
se.

Mas a brincadeira não fica af. Às 16 hs. tere-
mos o tão esperado cirquinho. E com palhaços,
malabaristas, pratos bailarinos, laço e chicote,
pombas amestradas e tantas atrações que a crian-
çada não vai nem querer sair do clube, isso tudo
sem falar na bandinha que vai alegrar a todos.

Portanto, o importante é marcar: dia 05 de
outubro e não perder.

amor, Paulo e-Sena não se entendem mais". Censu-
ra: 16 anos. As 2l:00 horas.
- 22 quarta - EUTAN
As 2l:00 horas-

i 6 ;;;: Âiîioo'-r,äi",.
22 quarta - EUTANÁSIA

- 23 quinta - EUTANÁSIA
As 2l:00 horas.

¿¿ qt arta -
l:00 horas.

24 SCXTA - SE N,Ä,O ME MATO MORRO, dE
Burt Reynolds, com Burt Reynolds, Joanne Wood-
ward, Kristy McNichol, Sally Field. "Ele queria
morrer de qualquer jeito, mas sempre acoñtecia
aþo inesperado, e ele tinha que sair þara outra...".
Censura: 16 anos. As 20:00 e 22lJ0 horas.

25 SábAdO - SE NÄO ME MATO MORRO.
Às 17:00 e 19:00 horas.

Infantil - A GRANDE AVENTURA DO
RRO. Às 14:30 horas.

26 domingo - SE NÃO ME MATO MORRO.
l7:00 horas.
Infantil - A GRANDE AVENTURA DO

RRO. Às 14:30 horas.

A arte presente

no Paineiras
em Outubro

DE UM AMOR.

DE UM AMOR.

Noïte Beneficente

28 terça-A VOLTA DO FILHO PRÓDICO,
Ipojuga Pon!, gom Helber Rangel, Dilma Lóes,

O Departamento Cultural está promovendo
duas exposições de pintura para outubro.

De 03 a I 2 de t outubro,. exposição de Antoinette
Leuba Salum, pintora nossa associada, cajo trabalho
que nos foí apresentado ê de excelente qualidade
artßtíca.

E de 17 a 26 de outubro, outro grande pintor -
Jacir Sim'ão - apresentando trabalhos de extrema
sensibilídade.

Venha prestígiar.

ereza Raquel, Marlene. "Mi

Dia I0 de outubro,. Grande Noite Bene-
frcente em orol da Santa Casa de Sønto
"A^oro, no istão nobre, ù 20:00 horas.

Sorteio de muitos prêmios e um Vollæ-
l4tagen 80.

Convites na Sala dos Departamentos.
Promoção: Departamento Femínino.

ntra dificuldade de adaptaçãop foge para sua
le natal". Censura: 16ãnos. Às 2I:00 horas.
29 quarta - A VOLTA DO FILHO PRÓDI.

Laguel, Marlene. "Migrante nordestino
dificuldade de adaptaçãop foge para sua

2! quarta - A VOLTA DO FILHO PRÓDI-
. As 2l:00 horas.
3p quinta - A VOLTA DO FILHO PRÓDI-

. As 2l:00 horas.
3l sexta - ALIEN, O Ee PASSAGEIRO, de

lidley Scott, com Toin Skerrit, Sigourney Weaver,
/eronica Cartwright. "Aventura de sete astronau-
as distantes no tempo e no espaço, que deparam
om um monstro gaHctico". Cènsura: 14 an'os. Às
i0:00 e 22:00 horas.

TEATRO
assistir

Bengalão do

-o* utlto*

irrnottciarn 
na

vïôa ou* :gtgu*t

Bazar dos artistas

O Departamento Cultural está promovendo,

nos dias 7 e 8 de outubro, a comédia "O Bengalão

do Finado", de Armando Gonzaga. No elenco

Vera Nunes, Elizabeth Hcnreid e grande elenco.

Esta peça está em cartazno teatro Alfrcdo Mesqui-
ta. Retire seus convites na Sala dos Departamen-
tos.

Se você tem talento, sensíbilidade e
desenvolve stns aptidões artísticas, venha
expor seus trabalhos no Bazar dos Artßtas
do Paíneiras, no mezanino, dias 24, 25 e 26
de o1ttubry, com renda em beneJîcio da
creche Nair de Aguiar.

do Paineiras

Venha
o
Finado

Se você tem interesse em astrologia,
inscreva-se no Painel de Debates Astrológi-
cos, que o Departamento Cultural está pro-
movendo nos dias 06, /,3, 20 e 27 de
novembro, às 20:30 horas, no auditório do
cinema. Este painel será dirígido pelos
Membros da Associação Brasileira de
Astrologia, aos quais desde já queremos dar
nossos agradecimentos.
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Batik
Uma arte
para você

Programa: dia 06 - Astrologia uma
ciência comprovada (Antonio Facciollo
Neto), dia 13 - O Zodíaco e o símbolismo
astrológico (Vera Faccíollo), dia 20 - As
aplicações práticas de Astrologia (Waldyr
Bonadei Fucher), dia 27 - Como atua o

inflweo cósmico (Antonie Ðcoud Filho).
As Inscrições são gratuítas e podem ser

feílas na Sala dos Departamentos.

. Nor dias 7, 8 e 9 de novembro, todo
paineirense poderá desfrutar de uma expo-
srção, em nosso mezanino, de Batik, uma-arte antíquissima, conhecicia desde os tem-
pos 99: egípcios e dos gregos, apresentada
por Lilly Montagne, umaãrtistä de projs-
ção internacional.

Venha prestigiar.

I
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Dia 14

Para os aficionodos de cinema, para os
qug querem conhecer as técnicas ou iaber as
quantas andam o nosso cinema, vettham
assistir a pré-estréia de três curta-metragens
nacionais de direção de Flávío Del Carlo. Os
tìlmes " Paulicêia", " Veneta", e " O Grotão"
serão apresentandos no nosso cínemø, dia I4
de outubro, às 2l:M horas, com a presença
de críticos, profìssíonats da área, e de vocês.

lConvites à dßposição na sala dos Departa-
mentos.

- -O coquetel será oferecído pelaúaùlein
', do Brasil.

de curtas

pré-estréia 
I

F



Amigos
& Gia
doram

um Show

A grande serenata Paineiras

A lua estava presente, cheia, brilhante. Møs ofrio também. Mesmo com
a noile fría, os paineirenses prestigiaram o,s seresleirôs que se apresenlatam na
noite do día 29 de agosto, em nõsso Clube.

A apresentação da seresta Íìcou a cargo de Salomão Jr., famoso radia-
lista, atualmehte na Râdio Globo com o proþrama Velho Realéjo. Tivemos a
presença de nomes marcantes da música romântica brasileirai solon salesl

Amigos &. Cia, um coniunto de iovens levando a
música brasileira em São 

-Paulo, 
deram wn slhow

maravilhoso no nosso auditório, dias 9 e 16 de øgos-
to. E a juventude. paineírense mostrou seu gostoþela'
nossø musrca poß comparcceu em peso nas apresen-
tações -

No dia 9 o grupo fez uma homenagem ao grande
poela-Vinicius de- Mo1aes, e no dia l6 uma relrospec-
tiva da música brasileira desde ø bossa nova dté a
musica dos mais novos compositores.

. P?k vibraçQo em que a platéia recebeueste con-junro jovem, o Departàmenio C-ultural já esttâ pro-
gramanclo novos shows. Agtnrdem.

Tem quín tem na floresta fecha
a programação dos 20 anos do

Departamento Cultural
Fechandoa programação dos 20

anos do Departamento Cultural,
apresentamos no dia 3l de agosto a
peça infantil "Tem quin tem na
floresta", dois textos de Tatiana
Belinky "A sopa de pedra" e "Os

O Departamento Cultural programou Jìlmes especiais em agosto em
comemoração aos 20 anos do Paineiras. E o resultado aí está: mais de 5.000
pessoas esliveram no nosso cinema. Filmes como Hair, Gaiola das Loucas,
Mimi o metalúrgico, Sacco e Vanzeti e "2" superlolaram o cínema e deíxa-
ram, ainda, muitos sócios na de espera. Esperamos continuar atendendo ao gos-
lo do nosso associado.

Mais de 5.000 pessoas em

dois cabeçudos". A criançada diver-
tiu-se muito e oarticioou do esoetá-
culo de maneiia ineôperada. Ë em
novembro traremos mais um espetá-
culo para os filhos dos nossos asso-
ciados.

nosso cinema em agosto

Antonio Borba, Roberlo Fioravante e muitos outtos. o acom\anhamento musi-
cal de Santana e Seu Regional, com seu cavaquinho, violão', flauta e pandeiro
þi perfeito.

Não_pode-mos esguecet_do desempenho do corar paineiras que abriu a
programação sob a regência do maestro'Giovanni Momo de formn öiflendida.

- - A Jer¡ne Age Modas, especializada em moda bebê e
infanto-juvenil, está promoie¡do um desconto es¡ecial
de l0/s ¡os ¡ssociados do Paineir¡s do Morumby

ff$:1n" 
a simples epresentaçio da c¡rteir¡ socid dó

Não perca esta oportunid¡de e venha conhecer ¡
mod¡ do momento para seus filbos.

Ru¡ Joio Cachoeirr, 537 - Tel.: ttl-52f6.

1""*fi\:,-,*

Nos seus 20 anos
o Paineiras também

viveu a música clássica

UM
DESCONTO
DE t0%

Nas mãos de Cláudio Curti
Gialdino, os paineirenses vive-
ram grandes momentos da mú-
sica clássíca. Cláudio apresen-
tou obras de F. il'íendêlssohn,
Chopín e Liszt. com extrema
sensibilidade e talento.

O Clube Paineiras se orpu-
lha por ter apresentado ãsrc
pianista italiano, gue estava de
fêrias no Brasil- no mês de

agosto, e nos deu a oportunida-
de de apresentar um concerto
aos nossos associados.

Cláudio, alêm de sua ativi-
dade de concertista em toda a
Europa, ê atualmente titular
da cadeira de piano do Conser-
vatório de Música de Cosenzq.
Esperamos, parq a próximo
ano, Su-t, presença novamente
aqui no Clube.



E o Paineiras sopra velinhas

As palavras são poucas
para exprímir o que foi
nossa festa de aniversário
no día 15 de agosto.

O comparecimento
maciço dos sócios deu um
calor humano incrível ao
encontro. Desde os prí-
meiros minutos, o
ambiente era de uma ale-
gría contagíante. O con-
iunto de Ed Costa - "Su-

penox Band' - animou o
evento com excelente
qualidade musical.

À meia-noite, nossa
primeira dama Clery
Callia subiu ao palco e
homenageou com um
boníto bouquet deJlores a
sócía símbolo, Leda
Canella, que jwttamente
com o Paineiras comple-
tou este ano, no dia 09 de

agosto, seus 20 anos. Em
seguida acompanhada de
toda a diretoría e ao som
do tradícíonal " Parabéns
a você", Leda assoprava
as velinhas, suas e de
todos nós paineirenses.

E como não podería
deixar de ser, nessa data
não faltaria o ponto alto
que deíxou uma marca
índelével na memóría de
todo paineirense: um

Dia 25 de agosto foi um dia de
festa para os funcionários painei-
renses.

Como acontece tradicional-
mente todos os anos, no mês de
aniversário, a diretoria proporcio-
nou aos funcionários do clube um
dia de integração, durante o qual
houve competições esportivas,
todas disputadíssimas.

O ponto marcante desse dia foi
o almoço com a presença da dire-
toria do clube, onde o presidente,
Dr. Edmundo Callia, discorreu
sobre a integração funcionário-clu-
be-diretoria.

Logo após o almoço, prepara-
do e servido pelo Buffet D'El Rei,

Confraternização dos funcionários

grande show com o"REI" Roberto Carlos.
Esse espetáculo que era
esperado com ansiedade
fez com que todos deltras-
sem. Foi realmente o clí-
max da festa, Roberto
Carlos, com sua orques-
Íra e coral, encantou a
todos com os seus já con-
sagrados sucessos e com
seu bate-papo olegre e
idormal.

¡

foram entregues pelos diretores os
prêmios aos vencedores das compe-
tições, em sequência a homenagem
de entrega dos relógios aos funcio-
nários que completaram dez anos
de prestação de serviços ao Clube
Paineiras do Morumby. Os funcio-
nários que receberam os relógios
foram: Filomena Molina Novello,
Lauri da Silva, João Rodrigues
Pessoa, Fidelcino Antonio de Sou-
za,

E com esse dia de confraterni-
zação ftca provada mais uma vez a
tranquilidade e estabilidade com
oue diretoria e funcionários traba-
lham em prol da grandeza do Pai-
neiras.

Na verdade foi uma
noite gloriosa para o Paí-
neiras, com nosso Salão
Nobre muito bem decora-
do e com todos paineiren-
ses elegantíssimos, sendo
impossível descrever a ele-
gâncía das senhoras e

senhoritas presentes que
emprestaram um brtlho
todo especíal a essa festa
toda especial.

A moda primavera-verão
no desfile do
dia 10

Dia I0 de setembro, o
D epartamento Feminino p romoveu

wn chó-beneficente em
prol da OASE, com desJìle da Maison

Pelion - moda pret-à-porter
e alta costura para as próxímas

estações - e Colonial Cabeleireiros
da Av. Cidade Jardim, penteados e

maquilagem.
A apresentação do desJile por
Idalina de Oliveira animou

o chá,dando um toque todo especial.
O Ch,â Lipton

patrocinou o semiço, o chá e
cedeu gratuitamente os convites.

Foi um sucesso total, com a presença

maciça das senhoras paineirenses.



Calendário de competições esportivas para o mês de Outubro
No transcurso desse mês o Paineiras estará participando de

nada menos do que 17 jogos oJìcíais.
No campeonato paulista de futebol de salão (4 jogos) e nos

c.ampeonatos paulistas de Bøsquete mirím (7 jogos) e prã-mirim (6
jogos).

O Paineiras enfrentaró equipes da Hebraica, Corinthias,
P_aulistøno, Taubaté, Espéria, Mõnte Líbano, São Bernardo',
Penha e Juventus.

O calendário detalhado dessæjogos. Segue abaixo.

FUTEBOL oE slr_ÀO 04/rc/n
cAMpEoNAro pÅul-rsrA fi'Jå:,llixií3ïä,* 

t o. Hebraica

Local: Clube Paineiras

BAçQUETE 0sl10/80PRE-IIIIRIM S. C. Corinthians X Clube Pgineiras
cAlrrPEoNAro P.{uLISrA f"îi,i"i.3:%},?;ffi,"".

BAseuErE qs[o/80.
nnlnÈnf S.C. Corinthians X Clube Paineiras

cA*rpEoNAro pAuLrsrA igi¡l'¡.¿:"ð";,f,ii#:.i'
BASQUETEBOL 0s/t0/80MIRIM C. A. Paulistano X Clube Paineiras

cAMPEoNATo pAulrsrA iffiijï.i'ort"l,?åXi"
FUTEBOL DE tt/t0/w
SlfÀO Taubaté .C. X Clube Paneiras,

cAr\rpEoNAro pAULrsrA f,Siíjî"t"tiåT.Ë:

På:a-g-EIt t¿rlf2l*or,t" 
X crube paineirasPRE-MIRIM Horário: 9:oo horas

CAMPEONATO PAULISTA Locat: Clube Espéria

BASQUETEBOL t2/tO/U
MIRIM Clube Espéria X Clube Paineiras
cAMpEoNAro pAULrsrA 

f"îiilï,igl'r1'or,å"jn'

NilHRÂS

BAçQUETE
PRE-MIRIM

CAMPEONATO PAULISTA

FUTEBoL oe s¡'LÃo
CAMPEONATO PAULISTA

BA9QUTEBOL
PRE-MIRIM
CAMPEONATO PAULTSTA

Tenis: os bons resultados

rsl l0/80
C. A. Monte Líbano X Clube Paineiras
Horário: 19:00 horas
Local: C. A. Monte Líbano

t7 /10/80
Clube Paineiras X E. C. São Bernardo
Horário: 19:30 horas
Local: Clube Paineiras

r8/r0l8{t
Clube Paineiras X C. E. Penha
Horário: 14:15 horas
Local: Clube Paineiras

te/to/E0
Clube Paineiras X C. A. Junveuts
Horário: 9:00 horas
Local: Clube Paineiras

23/10/w
C.R. Tietê X Clube Paineiras
Horário: 19:30 horas
[.ocal: C.R. Tietê

23/t0/ffi
C.R. Tietê X Clube Paineiras
Horário: após pré-mirim
Local: C.R. Tietê

2s/10/w
S.C. Corinthians X Clube Paineiras
Horário: 14:45 horas
Local: S.C. Corinthians

26/t0/u
-C_lube 

Paineiras X C. Santo Américo
Horário: após pré-mirim
Local: Clube Pãineiras

26/rc/n
Cli¡be Paineiras x C. Santo Américd
Horário: 9:00 horas
Local: Clube Paineiras

BASQUETE
MIRIM
CAMPEONATO PAULISTA

BAEQUETE
PRE-MIRIM
CAMPEONATO PAULTSTA

BASQUTE
MIRIM

CAMPEONATO PAU'¡-TSTA

FUTEBOL DE SALÃO
CAMPEONATO PAULISTA

BASQUTE
MIRIM

CAMPEONATO. PAULISTA

BAqQUTE
PRE-MIRTM
CAMPEONATO PAULTSTA

dos torneios

Outubro de l9t0

de agosto

A programação de aniversário des-
se setor esportivo foi composta de três
competições. Cada uma delas, por si
só, deu ao tenis um realce digño da
evolução que ess€ esporte apresenta no
Paineiras.

Torneio de Damas - com as senho-
ras que mais se destacam no tenis em
seus clubes, essa competiçãocontou
com 20 participantes apresentando os
seguintes resultados:

lç lugar - Helena Shoji: C.A.C. l9
pontos; 2ç lugar - Therezinha Lotto:
P: T.C. 19 pontos; 3c lugar - Lumi
Otsubo: C.A.C. ¡7 pontos.

-Torneio de duplas masculinas - os
tenistas masc'ulinos deram um verda-

Os torneios internos
Futebol de Salão com alegria

deiro show de técnica nessa competi-
ção onde, mais uma vez, o tênis des-
pontou como um dos esportes mais
evoluídos em nosso clube.

le lugar - Eduardo/Antonio C.
Monteiro; 2c lugar - Plínio Lobo/E-
duardo Notrispe; 3ç lugar - Rubens C.
de Carvalho /Yeber Teixeira.

Torneio de Senhoras - a graça das
nossas tenistasaliadaao espírito de luta
demonstrado nos jogos e à técnica
apurada, ltzeram com que essa compe-
tição encerrasse com chave de ouro a
programação de aniversário nesse
setor esportivo.

lc lugar - Sueli Rossler; 2ç lugar -
Terezinha Rossler; 3c lugar - Elga
Schimidt

Os torneios internos de
futebol de salão

disputados no Paineiras
reuniram equipes nas
categorias fraldinha,

pré-mirim e
mirim e o espírito
gue marcou todos

os jogos foi de
uma alegria contagiante:



NATAÇÄO

As vitórias do Paineiras no I Torneio Interndcional e no Torneio Infantil "4" e "B" da Federação Paulista

Torneio Inthern¡cion¡l de N¡t¡çio
Provas

lü) costas Infantll "4" M¡sculino
3ç luear - Conrado Heck

2fi1 liwe-Inf¡ntil "8" Feminino
2ç lugar - Marina Cordani

3ç luear - Ana Cristina de C. Barros
fOÙ'pe¡to Inf¡ntil 6'8" M¡scul¡no- Mauro Anndré Neto

Extra - f) cæt¡s M¡rim Msscülino
lç lugar - Jorge T. Taiar

2ç lucar - Alexandrre R. Const¿ntin
ío lugar - Guilherme Heck

Extra - 5() borbolet¡ Mirin Feminino
2ç lugar - R. Melissa Guerra

3ç-lugar - Debbie Buell
lü) coct¡s-inf¡nntil "4" Feminino

lç lug¡r - Adri¡nr Msretti
4 x lfll livre Infantil "8" Feminino
2ç lugar - Ana Regina Monteiro

Ana Cristina de C. Barros
Patricia Smith

Marina Cordani
Extra - 4 x 5(l liwe Mirim M¡sculino

lç lugar - Luiz Carlos Pascoal
Guilherme Heck

Alexandre Constantini

{

Jorge Taiar
Extr¡ - 4x50 4 estilos M¡rirn Feminino

lç lugar - Carlo Marcondes
Melissa Guerra

Cristiana Tavares
Mallin Sundvick

4xlü) 4 estilos Infantil "4" Mescr¡lino
lç lugar - Conrado Heck

André Fernandes
Rodrigo Barros

Alexandre Steinberg
hov¡s de 30/ffi/el

lül borbolet¡ Infantil 
''6At' 

Masc¡rlino
2ç lugar - Rodrigo de C. Barros
lfi) cvst¡s Infantil "8" Feminino

2ç lugar- Marina Cordani
Extr¡ - 50 peito Mirim M¡sculino

lç lugar - Jorge Taiar
2c lugar - Alexandre Constantini

3ç lugar - Guilherme Heck
lfl) livre Innf¡rt¡l "4" Feminino

2c lugar - Marina Cordani
3ç lugar - Ana Cristina de C. Barros

Extr¡ - 5() liwe Mirin Masculino, le lugar - Jorge Taiar
2ç lugar - Guilherme Heck

3c lugar - Alexandre Constantini

Judô e Karatê deram mais um

de Natação.

4 estilos Infantil "8" M¡sculino
lç lugar - Douglas Buelli

Roberto Wolfrum
Giorgio Caputo

Mauro André Neto
Extra -' 4x40 4 estilos Mirim Mascrlino

le lugar - Alexandre Connstantini
Jorge Taiar

Guilherme Heck
Luis Carlos Pascoal
Provas de 3f/0t/et

4{Xl livre Innfrntil "8" Feminino
2e lugar - Marina Cordani

lfil livre Infantil "4" Il{¡sculino
2c lugar - Rodrigo de C. Barros
lü) liwe Inf¡ntil "4" Feminino

2ç lugar - Adriana Maretti
Extr¡ - 50 liwe Mirim Feminino
lç lugar - Anna Malliu Luidvick
lfi) peito Inf¡ntil "8" Feminino

lç lugar - Ana Cristina de C. Barros
4xlfi) 4 estilos Infantil "8" Feminino

2ç lugar - Marina Cordani
Ana Regina Monteiro

--Adriana Ruggeri
Ana Cristina de C. Barros

4x1ü) livre Infanntil ".A" Masculino
2ç lugar - André Fernandes

Carlos E. Duodorenko
Alexandre Steinberg

Rodrigo de C. Barros
Na orimeira etaoa do Torneio Infantil "4" e

"8" reatizado na pÍscina olímpica do Conjunto
Esportivo do lbirapuera, o Clube Paineiras do
Morumby teve uma atuação marcante.

Na contagem geral de pontos classificou-se em
2ç lwar, obtendo classificação em 20 das 2t provas
realizadas e abarganhando nada menos do que 12
medalhas.

Veja os resultados:
le lug¡r - Meddh¡ de Ouro

André Ferñande.s - 100 peito infantil "4";
Rodrico de C. Barros - l0O borboleta Infantil
"4"; ñ.enato Cordani, André Fcrnandes, Rodrigo
de C. Barros; Alexandre Steinberg - revezamento
4x100 4 estilos Infantil "4"; Fabio Pedraza, Rena-
to Cordani, Carlos Duodoienko, Rodrigo de C.
Barros - revezamento 4x100 livre infantil "4".

2l lugrr - Med¡lh¡ rle Pr¡t¡
Rodriso det. Barros 2 t00livre Infantil "4";

Rodrigo dõ C. Banos - 100 costas Infantil "4";
Sersio Augusto Caporali, Luiz Eduardo P. Pinho,
Anãré Feinandes,'Alexandre Steinberg - reveza-
mento 4x100 livre Infantil "4".

3ç lugar - Med¡lha de Bronze
Renato Cordañi - 100 peito Infantil "4"; Ana
Cristina de C. Barros - 200 medley Infantil "8";
Carlos Duodorenko - 100 borboleta Infantil "A"'
Adriana Ruggeri - 100 peito Infantil "8";, João
Carlos Rl Sõáres; Jorge Taiar, Carlps Duodoren'
ko, Luiz Eduardo P. dè Pinho - revezamento 4x100
4 estilos Infantil "4"

Show no Paineiras
Dcntre as competições que atrairam maior público

durante os torneios de agosto, destacaram-se mais uma vez
as "Art€s'marciàis" do Judô e do Karatê, com a participa-
ção maciça dos aficcionados.

1r

I



Reunindo oor voha de 1.500 atletas de
diferentes'faixas de idade em I I
níodalidales esportivas, a programação
comemorativa do 2@ aniversârio
do Paineiras conJìgurou-se na maior
promoção esportivã de toda hislória
-de 

nosso Clube.
Confirmando uma tendência que já estâ
virando moda, o Paineiras
obteve excelentes resultados na maior
Darte das modalidades disPutadas'com outtos clubes:
- Campeão na contagem geral de .
oontos. do I Torneio Internacional
'de Naiacão (ver resultados em matêria
em separado)
- Campeão na contagem geral de
pontos' da Ginástica OlímPica'- 

Camoeão de Voleibol Mascalino
- carcåoria Veleranos
- Caripeão de Voleibol feminino '
categoria juvenil
- Campeão de Basquetebol
mascalino - Veteranos
AIêm dessas vítórias, o Paíneiras
conseguiu um grønde destaque no
Snoolcer ao bater o Clube Homs, uma
das maiores eouioes do nosso
estado nessa tùoilalidade de espoile de salão.
Foram tambêm excelentes os índices técnicos
alcançados pelos atletas do
Painéiras eín outras disputas inlerclubes
nos selorcs de Judô, Karatê e
Xadrez e nos lorneios intemos de Futebol
de Salão e Tenis (ver matéria à pørte)
As competições do 2t aniversário
contaram com o patrocínio da ARENA -- fornecendo as iossas equipes de natação os

uniþrmes e agasalhos esPortivos;
da General Motors que cüsleou todas
as medølhas disputailas e do Châ-Lipton
(Gessy Lever) lue além de custear todos
os lanches servidos aos
participantes, ofereceu un trofêu para
cada equ?e cam?ea.


