
Preparem-se
para a incrível
II Noite do
Hawaii no
Paineiras
(página 8)

Fevereiro ê mês de muita vibração:
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Com a participação

de 14 cidades do
interior de São Paulo,
Clubes das Federações

de 9 estados do
Brasil e os grandes

clubes da capital
paulista, terá início
o "X Campeonato

Internacional de Tênis
da Mocidade", dia 19 de
fevereiro, nas quadras do
Paineiras. A inauguração

internacional da competição
se dará no dia

22 de fevereiro, então

. com a participação das
seguintes representações

sul-a¡rericanas:
Argentina, Chile, Peru,

Venezuela, Equador,
Colômbia, Paraguai e

Uruguai. Tudo sobre o
"X Campeonato Internacional

de Tênis da Mocidade"
na página 8.

X Campeonato Internacional
Tênis da Mocidade

Informativo
do Clube do

Paineiras do

Montmby

nc2l anoxx
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Reveillon fecha o ano 20
com chave de ouro

A alegria

da garot ada,

de volta
Foi o encontro feliz, espera-
do, sonhado, durante o ano
todo. Papai Noel do Painei-
ras voltou em seu Helicópte-
ro,. diretamente do céu para
os braços da garotada. (A
Festa do Papai Noel na pági-
na 5).

Ballet :
Na página 4, cobertura da

apresentação do Ballet do
Paineiras, o desfile e confra-
ternização das senhoras e a
arte do artista paineirense.

Carnaval:
O ur,naval

8l do Paineiras

tn'pdgína 5

Gente
¡¡toIlna 30..

A foto dispensa
maiores comentóríos,

mas o fato deve
ser analisado e a
advertência f;ca

no ar. Na
págína 2, Gmte

fina é outra coisa.

Espetáculos t

O excelente show do "Tradi-
lional Jazz Band", as exposi-

ções do Sakai do Embu, de

Jacir, Nide e Nety e as peças

teatrais "O Bengalão do Fina-
do", "Teatro de Cordel" e "A
Cegonha Boa de Bico". Tudo
na página 4

Esportes :

Na página 7 cobertura com-
pleta dos acontecimentos
esportivos do Paineiras em

todas as modalidades.



[Jm Clube comPleto'

O plano de obras para 198/,, aPro-
vado pelo conselho Deliberatívo do
Paíneiras em sua sessão de 5 de Janeï
ro (ver mat,âria ao lado) embora ltmi-
tado em virtude da necessídade de pou-
par recursos nesta 

'êpoca 
de dífícíl con-

juntura, deu ênfase a ínstalações- que-ampliam 
as opções de atividades e

lazer para os associados do Paineíras
e, especialmente, às áreas cobertas.

A esse respeito, Procura'se críar
condições para que, cada vez mais,-a
frequência' macíèa ao Paineíras inde'
"peida da ocorrência de domingos
ensolarados.

Precisamos de maior frequência
noturna, de atividades para a semana
inteira e, muito particularmente, de
atividades que possam ser levadas a
efeito com sol ou com chuva.' A conclusão do conjunto boite-res'
taurante na cúpula é a obra de maior
destaque nesse contexto; obra que irá
permítir a consolidação de um novo
ôlube, de características marcante-
mente sociaís, dentro do Paineras
atual; um clube de vida noturna.

A complementação das instalações
da escola maternal, berçário e plata-
forma das uianças (playground) vaí-ampliar 

as possíbilidades de frequên'

chova ou faça soloo.
t'ia de crianças e mães durante toda a
semana.

(Jm novo par de quadras cobertas
(já em execução¡ dobrará a capacida-
de de práticas esportivas em recínto
fechado.

Um moderno "stand" de tiro ao
alvo abrírá uma nova opção de esporte
e lazer de prática individual, setor esse
bastante limitailo no Paineiras e que se
provou de grande interesse com a ins'
talação da sala de halteres que será
agora ampliada.

I iluminação de maís duas quadras
de Tênis e uma de bola ao cesto; do
acesso à pista de cooper e da própría
pista e campo de futebol vai permitir a-intensa 

utllização dessas instalações
todas as noites.

Finalmente, um grande e velho
sonho dos Paíneírenses entra em fase
de projeto: o estacionamento coberto.

Esse é o caminho escolhido Pelos
própríos associados do Paineiras atra''vés de pesquisa realízada em 1978
cujas solicítações foram encampadas
pela atual díretoria em seu programa
7e consolidação da gestão realizada
durante os últímos 2 anos.

CONSELHO
DELIBERATIVO
Conselho
orçamento para 1981

Gente fina ê outra coisl..-

Em mais uma reunião ordinária realizada no dia 5

de janeiro sob a presidência do dr. Geraldo Pinho Maia
e com a presença de 82 conselheiros, o Conselho Deli-
berativo do Paineiras examinou e discutiu intensiva-
mente o plano de trabalho e proposta orçamentária
para 198 I apresentado pela Diretoria Executiva.

A principal preocupação era a de evitar a queda do
padrão de serviço aos sócios vigente em nosso clube,
sem onerar demasiadamente as contribuições sociais.

Embora o nosso Clube, como qualquer entidade
deste país, tenha que se curvar à evidência da inflação,
ele sempre se recusou a assumir um papel de alimenta-
dor dessa inflação.

Por isso, já há vários anos o valor das contribuições
sociais em nosso clube tem crescido menos do que a
inflação.

A forma de conseguir isso foi a acentuação da ten=

dência observada desde 1978 no sentido de restringir a
aplicação em novas obras, garantindo que as obras já
existentes possam ser conservadas operando bem.

Os seguintes números mostram claramente essa

situação.
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aproYa

Vez por outra, temos o dissabor de

defrontarmo-nos com espetáculos tristes

como esse: bens de nosso clube destruídos
por simples brincadeiras ou sadismo.

Esse tipo de comportamento, infeliz-
mente não tão raro assim no Paineiras,
parece encontrar suporte em duas convic-

ções divergentes e igualmente falsas:

l) A idéia de que "o bem do clube é

dos outros; algo que, ao destruir, eu não
perco nada".

2) A idéia de que "aquele bem é meu,

posso fazer dele o que quiser, sem causar
prejuízo à ninguém."

Os bens do clube são ProPriedade de

todos nós; que todos devem ter a preocu-
pação de preservar.

Qual é a sua atitude quando alguém
em nosso cinema, por exemplo, põe os pés

sobre as poltronas, arranca um frizo ou
uma almofada?

Deixa prá lá? Se incomoda? Denuncia?
Nossa sugestão é: Se incomode. Se não

desejar agir por conta denuncie. Precisa-
mos da colaboração de todos para evitar
na pior das hipóteses diminuir essas ocor-
rências.

Desta maneira estaremos colaborando
menos por um prejuízo material, e mais
por uma não deteriorização social.

Orçamento de: Aplicações em-obras A-p-licações em
(milhões de Cr$) Manutenção

gn
tytt
tvt9
l9t0
19il

Assim, enquanto a manutenção (folha de paga-
mento, serviços e materiais de consumo) é obrigada a
acompanhar a inflação, procura-se uma compensação
ao limitar as aplicações em novas obras.

A preocupacão jâ evidenciada pela Diretoria Exe-

cutiva em seu plano foi acolhida pelo Conselho através

da aprovação plena do orçamento apresentado.
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FILMES PARA. ADULTOS
QUARTA-FETRA - 04
.O UEIIGEIIOR'

Ele não podia perder, muito menos você. ..O Vence-
dor é a grata surprésa da temporada. produzido e dirigido
por Peter Yates, o filme contà com um excelente elencó de
atores,-dentre os quais Dennis Christopher, Dennis euaid,
Daniel Stern, Jackie Earle Haley, Bàrbara Barrie, paul
Dooley.

Baseado no roteiro de Steve Tesich, o filme concentra-
se nas vidas e aventuras de quatro adolescentes em seu
primeiro ano após o ginásio, ñuma comunidade universi-
tá¡ia da qual eles nâo participam. Dave, interpretado por
Christopher,_tem como amËição tornar-se óampeão' de
ciclismo na ltália. Aí tem início uma incrível aventura
jovem e emocionante.

Censura: l4 anos.
Horário: 2l h.

QUTNTA-FETRA - 0s
¡¡ O Vencedortt.Censura: 14 anos.Horário:
2lh.
SEXTA-FEIRA _ 06
..A lloutçA REBEIDE"

Tudo novo. A espera acabou. Está de volta o maior
dos musicais. Um fìlme vencedor de cinco Oscar da Aca-
demia de Hollywood, incluindo "O Melhor Filme de
1975". A Noviça Rebelde (The Sound of Music) tem a
direção de Robert Wise, com Julie Andrews, Christopher
Plummer, Eleonor Parker, Peggy Wood. Realizada na dé-
cada de sessenta, em um dos maiores sucessos do cinema,
em faturamento, tendo na época suplantado "E o Vento
Levou". História ingênua, baseada na vida da Família
Trap, com bom gosto, refinamento e ótimas canções da
dupla Richard Hodgers - Oscar Hammertein.

Censura: livre.
Horário: 2lh-

SÁBADO - 07
ó64 Noviça RebeldeltCensura : livrellorário :
l7 e 20h.

DOMINGO - 08
A Noviça Rebelde. Censura: livre. Horârio:
17 e 20h.

QUARTA-FETRA - I I

"llonilA RAE"

"Obrigado por sua amizade, sua energia, por haver
arriscado tudo para ser alguém mais livre". Poucos dire-
tores (Matin Ritt) esquadrinham a realidade com esse
espírito tão incisivo. No lugar de enfocar um segmento da
experiência humana exteriòr, Ritt opta em iluminar seus
personagens por dentro, de forma que possamos captar
seus sentimentos, entender e identificar-nos com suas
lutas. A heroína do filme, Norma Rae - Sally Field -, é
jovem, ousada, simpática, realista, ainda que pouco edu-
cada, cuja existência como operária num povoado labril
sulino, se vê dramaticamente alterada quando, circuns-
tancialmente, trava amizade com um homem totalmente
diverso dos tipos que conhecera.

Um filme que tem o roteiro de lrving Revetch e
Herviet Frank Jr, co-estrelado por Beau Bridges,
Ron Leibman.

Censura: l4 anos.
Florário:21h.

Ginema em feuere¡ro
DOMINGO - I
"O Destino do
anos.

QUARTA-FETRA - 18

'IIOSFERATU, O UAMPIRO DA ]IOITE"
... Ele que está condenado a vagar sozinho na escuri-

dão, a destruir até aqueles a quem ama, Nosferatu... um
rastro de sedução na noite escura da alma.

Ao criar seu filme, Werner Herzog se propôs à tarefa
de desprender-se da lalta de simplicidade que prevalecia
na produção cinematográfica desde a ,ëpoca dos hlmes
mudos, para voltar à clareza primitiva das imagens, pelas
quais os primeiros diretores evocaram reações emotivas:

5
Poseidon"

17 e l9h.

amor, terror, luxúria.
E uma investida aos sentidos

tempo atrevida e sutil, cômica e
comovedora em sua essência.

FITMES INFAI\TIS

Do elenco, destacamos: Klaus
la), Isabelle Adjani, Bruno Ganz,
Ladengast, Dan Van Hunse.

Censura: l4 anos.
Horário:21h.

DOMINGO - OI
"ASTERIX"

Rene Coscinny, Albert Uderzo e Georges
Dargaud, apresentam os "l2 trabalhos de Aste-
rix", o herói gaulês que vai deixar a criançada (e a
gente grande também) cansada de tanto rir.

Um divertidíssimo desenho muito bem co-
produzido por Dargaud Filmes-Les Productions
Rene Goscinny-Stúdios Idefìx, que vale a pena
assistir e tlazü a garotada.
Censura: Iivre.
Hgrário; l4:30h.
SABADO - 07
"A llouiça Bebelde" (ver quadro lado).
Censura: livre. Horário: l4:30h.
DOMINGO - 08
"A Noviça Rebelde" (ver quadro ao lado).
Censura: livre. Horårio: 14:30h.

SÁBADO - 14
'GRA]IDE AUEIITURA DE LASS¡E"

A Fama Filmes apresenta esta emocionante
aventura de um garoto e sua cadela Lassie. Com
June Lockhart, Hugh Reilly e Jon Provost. Produ-
ção e direção de Robert Golden e William Beaudi-
ne, "A Grande aventura de Lassie" além de ser um
fìlme muito divertido e com bastante aventura,
m')strar à garotada o amor e a dedicação mútuos
entre um menino e sua cadela.
Censura: livre
Horário: l4:30h.
SÁBADO - 2I
'TESTIUAI DE DESEIIHOS''

As malucas aventuras deste festival de dese-
nhos vai encantar apetizada, provocando momen-
tos de deliciosas gargalhadas e de alegria.
Censura: livre
Horário: l4:30h.
DOMINGO _ 22
"Festival de Desenhos". Censura: livre.
Horário: 14:30h.
SÁBADO - 28
'ALA|(AZA|U| ilo REno ilÀGlco"

Um reino muito encantado e cheio de ternura.
Desenho animado, de ótima produção, "Alakazam
no Reino Mágico" já percorreu o mundo todo com
enorme sucesso junto ao público infantil.
Censura: livre

t4

QUTNTA-FEIRA - 19

"Nosferatu,
ra: 14 anos.

SEXTA-FEIRA - 20

'SI]IDROTIE DA GHIIIA'
Kimberly Wells é uma repórter de TV, que desempenha

bem e com profundo senso profissional a sua função. Seu
câmera para ês reportagens ao vivo é um jovem rebelde
mas competente. Para motivar os espectadores, Kimberly
decide fazer uma reportagem numa usina nuclear. Aí o
mundo fìca a um passo da "Síndrome da China".

Jane Fonda (Kimberly), Jack Lemmon, Michael Dou-
glas, Scott Brady, James Hampton, Peter Donat, Wilford
Brim Ley, Richard Herd, são alguns dos ótimos atores de
"Srhdrome da China".

Censura: livre
Horário: 20h.

e às emoções, ao mesmo
enredada, inquietante e

O Vampiro da Noite". Censu-
Horário: 2lh.

Kinski (Conde Drácu-
Roland Topor, Walter

SÁBADO -
"Sindrome da China"
Horário: 17 e l9h.

QUARTA-FEIRA - 2s
"[A LU]IA"

Entre mãe e filho. Entre o delicado extremo do amor.
Um filme de Bernardo Bertolucci, com Jill Clayburg,
Mattew Barry, Tomas Milian, Veronica Lazar, Renato
Salvatori, Fred Gwynne.

Um bebê gorducho, como bebê de anúncio, toma
o mel que a mamãe lhe dá... de modo tão guloso que aca-
ba se_engasgando. Então a mãe começa atançar'freneti-
camente um Twist com um homem. A criança começa a
gritar, a chorar... No final corre para buscar refúgio nos
braços da avó, seus pés emaranhando-se numa bola de lã
que é a ligação simbólica, o cordão umbilical que o une à
mãe.

Os anos passam. A mãe, agorauma far¡rosa cantora de
ópera, tenta compensar as frustrações do filho que adqui-
riu o complexo de Édipo nos atos de recusa e toma drogas
como um-substitutivo ao amor maternal que lhe foi nega-
do.

Censura: l8 anos. Horário: 2lh.

SEXTA-FEIRA -.I3
"0 DESTtlto 00 POSEltto]t "

Qupm sobreviverá em tão tremenda e aventurosa
fuga? A meia-noite da véspera de ano novo, o "Poseidon"
açoitado por uma brutal onda de 30 metros, volta-se de
cima para baixo.O importante e luxuoso transatlântico
"Poseidon" realiza sua última viagem de N. York para
um porto da Grécia. Durante a celebração da chegada do
ano novo, uma violenta onda faz com que o navio se incli-
ne. Aí tem início o dramático climax de desastre marítimo
como jamais o cinema produziu.

Direção de Ronald Neame, "O Destimo do Poisei-
don" tem as excelentes interpretações de Gene Hackman,
Ernest Borgnini, Reb Butons, Carol Linley, Roddy
McDowall , Stella Stevens, Shirley Winters.

Censura: 14 anos.
Horário:21h.

2l
da livre.

SÁBADO - 14

"O Destino do
anos. Horårios:

QUTNTA-FEIRA - 26
ttl.a Lunatt
zlh.
SEXTA-FEIRA - 27

'A ROSA"
Década de 60. É,poca de crises, quando os jovens

vivem os extremos emocionais contra o backround de
uma guerra impopular e mudanças radicais dos valores
socrars e pessoa¡s.

Um apanhado de diversos cantores populares da déca-
dä dè 60, "A Rosa" trata de uma interprete jovem, talento'
sa e auto-destrutiva, cujos casos de amor e o triunfo pro-
ñssional não satisfazem sua solitária inquietação...

O produtor Marvin Worth chama "A Rosa" de o
"Cabaret" da década de ó0, o roteiro de Bill Kerby e Bo
Goldman é baseado na história de Bill Kerby.

Elenco: Bette Midler (Rosa), Alan Bates, Frederick
Forrest, Harry Dean Stanton, Barry Primus, David Keith
e outros.

Censura: l8 anos.
Horário: 2lh.

Horário: l4:30h.
DOMINGO -
"Alacazam no

Poseidon". Censura: 14
17 e l9h.

Horário:

18 anos. Horário:

29
Reino Mágico". Censura:
l4:30h.

SÁBADOttA Rosatt
l9h.

I
il

-28
Censura: l8 anos. Horårio: 17 e

IMPORTA]ITE:

O Cine Paineiras não mais apresentará a
sessão das terças-feiras, à partir de feverei-
rol81.

Quartas e quintas-feiras. 2l horas.

Sextas-feiras, apenas uma sessão as 2lh.

Sábados, duas sessões. l7 e l9 horas.

Domingos DUAS SESSÖES: 17e l9h.



Traditional J azz B and :

espetáculo
O interesse foi tão grande pela apre.

sentaQão deste sensacional conjunto de

lazz que o Depto. Cultural viu-se obriga-
do a þromouei dois espetáculos. ao invés
de apenas um como estava previsto. Cer-
ca de setecentas pessoas assistiram e
vibraram com o Traditional lazz Band
nas noites de 22 e 23 de dezembro de
1980. Os sete rapazes da Banda de jazz
provaram que basta unir o bom gosto à

boa música. com uma grande dose de
talento individual. para que se produza
um espetáculo artístico/musical da mais
alta qualidade.

Com seu ótimo repertório. primando
sempre pela boa qualidade na escolha
das músicas. os shows do Traditional
Jezu þ¿¡d podem ser considerados como
.rm dos mais importantes acontecimentos
culturaìs do ano de I980 no Paineiras.

Gultural

t'o\^/

seria muito

As
Desde a milenar arte de escul-

pir. apresentada pelo GruPo
Sakai do Embu até as mais
modernos trabalhos artísticos de
Jacir Simão. passando pela natu-
reza refletida nos quadros de
Antoinette Leuba Salum e de
Leonide Vietto Beccaccia (Nide),
foram as exposições promovidas
pelo Paineiras nos últimos meses
do ano de 1980.

Do Grupo Sakai composto de
2l artistas, comandados pelo
escultor terracotista Tadakiyo
Sakai. destacamos uma persona-
líssima obra de barro macio, tra-
tado por artesões hábeis e trans-
formados com rara perfeição e

exoressividade em santos. criatu-
ra. hrmanat e animais. Jacir,
paulista. autodidata. relete em
seus quadros uma atmoslera de
tranquilidade. serenidade e equi-
librio.

Antoinette. suiça. apresentan-
do seu desenho livre à crayon,
aquarela. guache e óleo, retratan-
do um tempo passado da vida
brasileira simples. alegre religio-
so e afetivo. Leonide. de Torino,
Itália. em sua primeira expoisção
individual revelando-nos em sua
obra "paz e calma, silêncio e

tranquilidade. com uma comuni-
cação simples e sincera".

últimas ( e

Utn Só
pouco.

O empolgante Traditional Jazz Band

Foi um espetâculo ímpar

de
boas)
artes do

Sem precedentes.

exposlçoes

Janeiro de l98l

Paineiras.

Um afinado espetáculo
dos alunos de

violão do Paineiras

As alunas do Corpo de Ballet do Paineiras apresentaram-se no dia 15 de
dezembro último no teatro São Pedro, sob coordenação de Clery Callia e
sonoplastia de Oscar Ristore Filho.

Foi um espetáculo que, pela beleza, sincronia, leveza e pela plástica, supe-
rou o grande sucesso obtido em 1979.

Abordando vários temas,o Ballet do Paineiras primou pelo bom gosto e
perfeito coreografia, desde o inicio - "Uma Visita ao Palácio do Tempo" - até
o magnífico encerramento com "Bye, Bye Brasil" de Chico Buarque de
Holanda.

Grande parte desse sucesso o Paineiras fica devendo às professoras Sílvia
Cristina Macedo Gonçalves, Rosana Battistini Fortunato, Madge Branco
Donadelli e Márcia Claus Magalhães, que tão bem desenvolvem o tiabalho de
aperfeiçoamento artístico de Ballet junto às alunas do Paineiras.

Apresentando um repertório onde notou-se a

nítida preocupação com a Música Popular Brasi-
leira,o þrupo äe violonistasdoPaineiras foi o d c no
da noit-e ãe 29 de novcembro de 80. Com duas
horas de duração, contando com alunos em idade
desde 9 anos, o show teve um momento culmi-
nante de emoção quando foi prestada uma home-
nasem ao ooetinhã/compositor de todos os brasi-
leiios, Vinicrus de Moråes. Paralelamente houve
uma mostra úe que a preocupação também se

estende ao trabalho erudito de música, onde os
alunos executam números orientados por pauta
musical.

Para I 98 I , cujo início das atividades des-
te setor está previsio para fevereiro,-o-professor
Adamastor liesente piomete um trabalho ainda
muito mais intenso Com seus quase cem alunos.

Três comédias muito

Uma charmosa despedida

divertidas e

sérias, bem
inteligentes

Sérias sim. Mas muito descontraidas e desenvolvidas
num clima até certo ponto didático, sem contudo se

envolver em preconceiios ou esnobismos intelectuais. E
o público, muito bom, que acorreu ao cine Paineiras
paia assistir às peças, ceitamente divertiu-se muito.' 

Para os adultos duas peças: "O Bengalão do Fina-
do" e "Teatro de Cordel". "O Bengalão" trouxe ao pal-
co Vera Nunes comediante e diretora das mais respeitá-
veis e admiradas pelo seu incansável trabalho junto ao
Teatro. Cinema e TV no Brasil. Do ótimo elenco desta-
camos os renomados atores: Elizabeth Henreid, Cube-
ros Neto. Renato Bruno, Alex André, Sebastião Apolô-
nìo. Bruno Giordano e Cristina Mazzei.

"Teatro de Cordel", muito bem dirigido por Vic
Militello, mostra as várias (e cômicas) formas de forma-
ção de um ator.

Para a gurizada. surgiu no palco "Uma Cegonha
Boa de Bicô" muito das sabidas que fez a turminha
morrer de rir ao mesmo tempo em que explicava, atra-
vés dos excelentes atores do elenco, de onde vêm os
nenéns.

As senhoras do Paineiras, com a coordenação de Clery Callia, participa-
ram de uma descontraida festa de encerramento do ano de 80, no dia 26 de
dezembro. Dentre as atrações da festa de congraçamento destacamos o desfile
de modelos, assistido por cerca de 500 pessoas que este ano compareceram,
num clima de muita alegria e confraternização.

e,

Nossos artistas, sim senhor!

A arte dos

Alunos do Paineiras sil
lhl rsr

Em duas oportunidades distintas, o artista paineirense teve a oportunida-
de de mostrar todo seu talento. A primeira aconteceu do dia 24 a 26 de
outubro, no Mezanino, onde foram expostos trabalhos anesanais e "artísti-
cos", com a finalidade de angariar fundos para uma creche da Av. Rio Peque-
no.

No dia l3 de dezembro último, também no Mezanino, foi a vez dos alu-
nos da Escola de Artes Plásticas do Paineiras mostrarem seus óleos e artesana-
tos em tecido, pirogravura, xilogravura, pintura em vidro, porcelana, espelho,
vitral etc.

A novidade ocorreu por conta da presença - durante os três meses que
antecederam a exposiÇão - do professor Carlos Moredo que ministrou aulas
de pintura em cerâmica e vitrificação aos alunos do Paineiras.
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EMPRESTO MEU TÍTULO:
Sócio do Paineiras título 3731 - Dr. Sérgio Kraemer
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pararam para a festa de seu Natal
O dia em que os funcionários

Social

Uma festa completa. Cheia de
atrativos e com a þresença maci-
ça dos funcionários. Realizada
no dia22 de dezembro de 1980, a
confraternização dos funcioná-
rios do Paineiras contou também
com as honrosas presenças de
Diretores e do Presidente.

Antes do ótimo almoço servido

oelo Bulfet D'el-Rei. o Presiden-
ie, Dr. Edmundo Callia, o Dire-
tor Social, Dr. Giuseppe Giovani
Pasano e o Diretor de Sede e

Pairimônio, Dr. Paulo Fernandes
do Carmo, fizeram uso da Pala-
vra para agradecer e elogiar os
funcionários pelos relevantes ser-
viços prestados ao clube, ao mes-

E o Papai Noel retornou em sua nave.

Para a felicidade geral da gurizada

As fofurinhas do
Paineiras em três festas

lnfant¡l

mo tempo, desejando que a tran-
quilidade e o espírito de colabo-
ração mútua entre diretoria e

funcionários sejam mantidos em
t98r.

Após o almoço, houve o sor-
teio'e distribuição de inúmeros
prêmios aos funcionários presen-
tes.

Um momento de ternürâ e felicidade

muito especiais
Carinhas de anjo. Jeiti-

nho sapeca, Iivre, terno. A
descoberta de cores, de
coisas, de formas. Uma
mistura de curiosidade,
alegria e felicidade, ilumi-
nando cada sorriso. Cada
rostinho. Tudo é festa.
Tudo é ternura. Tudo é
formosura. No sorriso.
No choro. Na paz. Nos
olhos despretenciosos e
velozes que a tudo cap-
tam.

Coelhinho. Abelha.
Ursinho. Chapeuzinho

Como acontece todos os anos, dia 14 de
dezembro, o bom velhinho de cabelos e barbas
brancas, dehtro de sua alegre e tradicional ves-
timenta vermelha, pousou ao lado das piscinas
do Paineiras. Ali, um grande número de crian-
ças (e adultos), aguardava o encantado
momento de poder tocar o Papai Noel e dele
receber muita atenção e carinho.

Após uma caminhada até seu trono, o
Papai Noel distribuiu balas, doces, sorvetes,
oaia toda sarotada. Depois de atender a todos,
ioltou parä seu helicóptero que o levou de vol-
ta ao céu, deixando a ceÍteza da volta no ano
de 81, quando certamente irá povoar a imagi-
nação infantil.

vermelh o. Gati n ha.
Palhacinho. Um mundo
mágico de encanto, de
amor.

Foram três dias, três
tardes. Inesquecíveis. Pelo
menos pata a fantasiosa
imaginação destes alegres
pingos de gente, no "Dia
da Criança", "No Dia da
Criança no Circo" e no
"Encerramento do Ano
Letivo no Maternal".

As fotos dizem melhor
da satisfação e felicidade
desta petizadinha!

No ano de sua maioridade (2le aniversário) o Painciras vai pro-
mover um Carnaval sem precedentes em sua história, dias28lO2
el,2e3l8l.

CARNAVAL INFANTO.JUVENIL

Domingo, segunda e terç4, das 15 às l8h.
No domingo, a escolha do melhor bloco, fantasia e origi-

nalidade, primeiio e segundo prêmios, nas categorias infantil e
juvenil.

CARNAVAL ADULTO
Sábado, segunda e terça, a partir 6us 23h'
Sâbado, esõolha do melhor bloco, primeiro e segundo prê-

O melhor Carnaval

de todos os tempos !

. Segunda, escolha das melhores fantasias, mascglino e femi-
nino, primeiro e segundo prêmios em cada categoria.

Terça, a eleição do maior folião do Carnaval do Paineiras.
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Dia da Criança, I0/10/80



I - Atual ministro do interior
no governo de João Batista Figuei-
redo:

a) Camilo Penna
b) Eliseu Resende
c) Mário Andreazza

2 - Ganhou o ()scar como o
melhor filme de 1978:

a) Amargo Regresso
b) O Franco Atirador
c) Julia

3 - O Nlêxico situa-se geo -
graficamente na:

a) América do Norte
b) América Central
c) América Latina

J - ('apital da República l'o-
pular de Angola:
a) Luanda
b'¡ Zaire
c) Benguela

Vamos testar seus conhecimentos?
5 - Foi campeào mundial de

F'órmuia I em 1973:

a) Emerson Fittipaldi
b) Niki Lauda
c) Jackie Stewart

ó - A legenda "Ordem e
Progresso" da nossa bandeira está
escrifa em:

a) azul
b) verde
c) preto

7 - Flm 1979 o Xá se retira
do lrã e deixa em seu lugar:

a) Shapur Baktiar
r) Bani- Sadr
:) Mehdi Bazargan

t - Último rei espanhol, exi -
lado em l93l:
a) Fernando lI
b) Felipe V
c) Afonso III

tl

9 - O Brasil participou de:
a) 9 Copas do Mundo
b) 15 Copas do Mundo
c) I I Copas do Mundo

l0 - lnstituído em 1940, o
salário minimo tinha o valor de:

a) Cr$ 0,22
b) Cr$ 3,70
c) Cr$ I,l9
' I I - Foi Presidente do Brasil

de 1926 a 1930:
a) Epitácio Pessoa
b) Artur Bernardes
c) Washington Luís

12 - Ganhador do Juca Pato
(prêmio oferecido ao intelectual do
ano pela União Brasileira dos
Escritores) em l9ó4:

a) Cassiano Ricardo
b) Jristão de Ataíde
c) Erico Veríssimo

13 - O divórcio foi aprovado
no Brasil em:
a) 19'17
b) r97s
c) 1979

12
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l. Quais os números que devem com-
pletar o esquema acima Para que as

3omas horizontais, verticais e diago-
nais sejam sempre 34?

(^

14 - Não faz parte do Reino Unido:

a) País de Gales
b) Irlanda do Norte
c) Irlanda do Sul

15 - Pais campeão dos Jogos
Olimpicos de 1980 na modalidade
de vôlei masculino:

a) Estados Unidos
b) Rússia
c) Bulgária
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2. Neste quadro, apenas dois quadra-
dinhos são iguais. Quais são eles?
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AUAUAçÀo RESPoSTAS

la4.=péssimo
5afl:regular
9a12=.bom
13a15:étimo

r.-(' fi.:('
2.. î e.:('
-r. = tì lo. -- A

:' '-. ¡2. - lr).=( 13.=Aó':B 14.:('
7.:A t5.:B
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Horizontaís:

| - Prefixo que indica proximidade; 4 -
Sigla de um estado brasileiro; 6 - Una,
ligue; 7 - "Flores do ... de Baudelaire;
8 - Lado da embarcação voltado para
barlavento; - 9 - Sufixo verbal; l0 -
Arbusto usado como medicamento ou
condimento; l3 - Senhor; 14 - Comise-
ração, Iástima; 15 - Antônimo de ida;
16 - Nominativo .singular de coração
(Latim); 17 - Contração de pronome
pessoal e artigo; l8 - Sem profundida-
de.
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Numérica

/
5

I
1

Verticais:
I Engaste de pedras preciosas,2 Endividado,3 Levada ajulgamento,4 Cônjuge

(pl.) 5 ..... Pacino, famoso ator, 7 Oceano, 9 Fenômeno acústico, I I Animal semelhante
ao avestruz, 12 Uma expressão de gíria, 15 Encanto pessoal, 16 Advérbio de lugar.
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Horizontais

I

7

5

t

I
I

2

q

l) 316 x 316 + 12
6) 98 003 - 42t30
8) 3217 + 2202
l0)4x 12-3x5
ll) 96269 x 18
13)37-59+41
14)13x19x27
15) 14 793 lM +
17) 3679 x 72
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l)58x58x58
2)28x28+27x27
3) 1262 x 1262
4)37-48+29
5) 398 958 + 23
7) 576 x 578
9) 83 104 - 3st32
12) 94 x 94 - (93 + 95)
16)9x8-3x12
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3. Entrar neste labirinto é fácil. Quero ver você sair!



Ja eiro de l98l

No Paulista Infantil
de Natação um honrado

ESPORTES

segundo lugar
Nos dias 9, l0 e I I de janeiro,
na piscina do Conjunto Des-
portivo Constâncio Vaz Gui-
marães realizou-se o Campeo-
nato Paulista Infantil de
Natação, com a participação
de 40 clubes e mais de 500
atletas infantis, meninos e
meninas com idades entre 9 e
l3 anos. O paineiras colocou-
se em segundo lugar, obtendo
152 oontos. Sesundo comen-
tárioi de ¡ GaletaEsportiva;
dia l5 dejaneiro, a ascensão
da natação paineirense é fruto
de um paciente trabalhojunto
à escolinha e às categorias
mais jovens, iniciado por vol-
ta de 1977, com a contratação
dos atuais professores técni-
cos Francisco L. (Pancho) e
Maria de Fátima Ap. Maran-
gon. Os pequenos nadadores

passam por vários estágios de
aperfeiçoamento, até .integra-rem a equipe principal
enquanto que a escolinha,
presentemente sob responsa-
bilidade da prof. Ana Lúcia P.
Munhoz vem dando a inicia-
ção na Natação a cerca de 500
meninos e meninas, com ida-
des variáveis, geralmente
entre 6 a l0 anos, em cada
semestre. Prosseguindo no
mesmo rltmo, podemos
antecipar que dentro de dois
ou três anos, o Paineiras terá
uma equipe homogênia e
competitiva em todas as cate-
gorias da Natação Paulista. O
Pinheirosque se cuide. Con-
cluiu o colunista de A Gazeta
Esportiva.
Medalhas de Ouro:
Rodrigo de Camargo Barros:

100 crawl l'08"
100 borb l'18"2
2 recordes paulistas
Adriana Ruggerri:

o Paineiras enUG os molhoros do Brasll
Jlo "lllauricio Beltenn" de natação'

l'26"7
Renato Cordani:
l'29"8 recorde de
to

Um

Sete nadadores do Paineiras disputaram com grande êxito as cinco pro-
vas individuais e as duas de revezamento, no Campeonato Brasileiro de Nata-
ção tnfantil pelo trofêu "Maurício Bekenn", realizado em Porto Alegre, entre
5 e 7 de dezembro de 1980.

Em seis destas provas os atletas do Paineiras classificaram-se para a dis-
puta da Série Final,'juntamente com os melhores nadadores do pais em cada
categoria.

A classifìcação individual dos paineirenses foi a seguinte: Adriana Maret-
ti - a 3s melhor nadadora do Brasil nos 100m, nado de costas, Infantil "4",
tempo de l'22*29. No revezamento 4x100 Livre Infantil "4", com o 4ç lugar
pará Renato Cordani, Sérgio A. Caporalli Filho, Luiz Eduardo P. dc Pinho e

Rodrigo de Camargo Barros, com o tempo de 4'50" l8; 5ç lugar para Adriana
Ruggeri nos, 100m, peito, lnfantil "8", com l'27"27:5e lugar para Renato
Cordani, 100m, peito, Infantil "4", com l'9"57; 8ç lugar, revezamento
4xl00m, 4 estilos, Infantil "4", Renato Cardani, Jorge Taiar, Rodrigo C.
Barros e Luiz Eduardo P. de Pinho, com 5'4 I "35. Na classilicação geral o Pai-
neiras ficou em l2e lugar, somando 28 pontos, disputando com 49 clubes de
todo o Brasil.

para o Paineiras

llatação

"Chico Piscina)'

Adriana Moretti:
100 costas l'23"lrecorde de
campeonato
Medalha de Prata
Adriana Maretti: 100 costas
I'1 3"9
Medalha de Bronze
Renato Cordani: 100 livre
l'10"9

O destaque do Paineiras foi
novamente a categoria Inf.
"A" Masc., onde se sagrou
campeã por ampla margem de
pontos, ganhando 5 das 6 pro-
vas disputadas, todas com
recordes paulistas e do cam-
peonato e obtendo também o
13ç lugar, 2 5c lugares, 2 7s
lugarese28slugares.

100 peito

A garota
Adriana Ruggari

do Paineiras

100 peito
campeona-

L

conquistou
brilhantemente o

troféu Chico Piscina
competiçãorea

anualmente
a Capital e

Interio
de São

O fato mai
importante

que Adriani
e A prlmr

atleta

convocada pela
Federação Paulista

As boas classificações

Adriana sagro

do Paineiras na ó.Travessia

Paineiras

de Natação.

de

na prova
100 metros, pei

O PaineirasDartrclpoucom s€ts oâoâoor€s t--
prova realizadä e,¡n- Caraguá . 

no dia .7 de

Caraguatatubatt

a campea

O Paineiras partici

ãezembro/80. Luiz Renato coìquistou a primeira
enl¡aqaão' Fáhio Nissiroli â ouârta- Eduardo

infantil "8"

colocação, Fábio Nissiroli a quart4, Eduardo
Abla a setima e Fernando Sanches a décima quin-
ta.

classificou-le em primeiro lugar e na 
-categoria"Feminino", Bárbara Francischini ltcou em

segundo luqar. Por equipe, tanto no Feminino

Na categoria "Veteranos", Fernando Sanches

cipoucom seis nadadores ,*

coimo no Masculino, o Paineiras conquistou o
excelente nosto de sesundo colocado na "Traves-excelente posto de segundo colocado na "Traves-
sia de Caiaguatatuba".

TEilts

A Grande conquista

Paineiras no 
ttEsperançat t

da Federação Paulista
O elevado número de participantes do nosso clube.

colocando-o em primeiro lugar entre to{os os clubes
participantes do ':Torneio Esþerança de Tênis". mostra
ä oreoðuoacão do Paineiras na renovação deste setor.

' O "Eiperança". promovido pelo FPT semp^re revela
futuros campeões. E, exatamente por Isso. o lato de o
Paineiras ter sidocampeãodemonstra o quanto e lmpor-
tante o trabalho deseirvolvido pela Escola de Tënis' A
maior revelação do "Esperança" este ano foi sem dúvida
ó gãrotinho Renato Cobra' campeãonacategoria "9
anos".

Tênis Paineirense
Curtinhas do

SANDRA SEABRA foi cam-
peã, 4e classe feminina, do IV
Campeonato Aberto deTênis do
Palmeiras em Agosto. Marcos
Bobzin foi semifinalista.

AS SEABRAS, Sandra e

Rosana disputaram o título do
23s Campeonato Aberto do Clu-
be Regatas do Tietê, 4s classe

feminina, e novamente Sandri-
nha foi a vencedora. Ro-< , ¡ vice.

Ainda neste torneio, Suzana G.
Silva foi vice-campeã na catego-
ria 2s classe feminina, perdendo

o título por WO (contusão na
véspera do jogo).

MARIA Luiza Afonso de
André colocou-se em 8ç lugar no

Campeonato Brasileiro da

Juventude. na Bahia. em
setembro. para idades de l9 a 2l
anos, masculino e feminino.

SUZANA Silva classifìcou-se
em 5ç lugar no ranking do Cam-
peonato Brasileiro de Adultos.
em setembro/outubro, realizado

enl São Paulo. Ana Maria
André. ficou em 8e na mesma
competição.

ANA Maria André obteve o

título de vice-campeã. l8s. no

Circuito Sul América, 8s Etapa.

contando pontos para o ranking

sul-americano. Suzana Gonzaga

Silva com o título de semifina-

lista. l8c e Marcos Bobzin. em 8ç

lugar de final l6 anos.
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Para o associado Presente
na última noite de 80 e Primei-
ro dia de 81, Provavelmente
licará marcada por muito
tempo a grande festa que foi o
Reveillon no Paraiso Promo-
vido pelo Paineiras no seu ano
20.

Desde a decoração da Sta-
nhophea - com suas frutas,
folhagens, bolas, serpentinas
- até à excelente apresentação
do conjunto de Sílvio Mazzu'

ca, o sucesso foi uníssono e
completado pelo eficiente ser-
viço do Buffet D'el-Rei, com
seus inúmeros, variados e
deliciosos pratos.

A animação foi completa
entre as quase 1.300 pessoas
presentes que tomavam por
inteiro o Salão Nobre.

Quando os balões começa-
ram a despencar do teto e a
sirene anunciando o primeiro

-'Mocidade vai
do "X Campeonato Interna-
cional de Tênis da Mocida-
de", anualmente elaborado e

promovido pelo Paineiras.
A competição terá duas

fases distintas. Na Primeira;
de 19a22 de fevereiro,apenas
as equipes nacionais, contan-
do com clubes de 14 cidades
do interior paulista, da Gran-
de São Paulo e de 9 federa-
.ções de estados brasileiros.
Nesta fase se classificarão as

equipes q'Je chegarem em

suas chaves nas quartas de
final.

No dia 23 teremos a larga-
da da segunda fase, onde as

equipes brasileiras classifica-
das sejuntarão às que obtive-
rem pontos nas várias etaPas
da fase do Circuito Sul-
Americano, dando o inicio
ofìcial ao . "X CamPeonato
Internacional de Tênis da
Mocidade". '

O encerramento está Pre-
visto para o dia27 de feverei-
ro, quando poderemos
conhecer os vencedores mas-
culinos e femininos, nas cate-
gorias 10, 12, 14,16, l8 e 2l
anos.

segundo do novo ano, Silvio
Mazzuca, num samba rasga-
do, inaugurava o ano 8l no
Paineiras.

Daí para a frente, a come-
moração, a confraternização,
só teve fim quando o sol con-
vidativo levou as pessoas Para
as bordas das piscinas onde
foi servido o café da manhã,
marcando o encerramento de
uma festa muito alegre e con-
tagiante, bem ao estilo do Pai-
nelras.

agitar o tI Noite
Vai ser

do Hawail
um sonht

Em março será realizado um evento muito importante
para a história do Paineiras. Muito côco, muitas frutas tropi-
ðais, o verde da folhagem misturando-se com o alegre colorido
das roupas, dos pareôs e sarongs, dos inconfundíveis colares
no pescoço dos havaianos paineirenses. E neste cluma delicio-
samente tropical, num cenário de sonhos, que vai acontecer a

II Noite doHawaii no Paineiras.Sem dúvida alguma será um
evento que vai marcar época e com toda certeza vai superar o
grande sucesso da I Noite do Hawaii realizada em 80.


