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qdministrqçõo do Pqineirss
Dando prosseguimento à matéria aborda-

da na edição anterior da Folha do Paineiras,
focalizamos hoje as atividades de mais 4 dire-

Por trós dos
bqstidores dq

f-î-l Foutl Do\{!/ MHHRÂS

Clery Callia

l.

Clery Callia: fazendo
brilhar um dePartamento
oue antes nem existia.
' rntensamente dedicada ao

seu trabalho como Diretora
do Departamento Feminino,
Dona Clery conseguiu fazer
dessa á,rea uma das mais
movimentadas de nosso clu-
be.

Desfiles de moda. chás
beneficentes. bingos. cursos.
palestras em diversas áreas
tèm acontecido com uma fre-
quência impressionante e par-
ticipação maciça das mulheres
pai nei renses.

Enquanto isso. os departa-
mentos de Yoga (hoje com
aproximadamente 200 alunos)
e Ballet (em 16 horários de
aula) ganharam uma projeção
nunca antes vista.

João Pastor Jr.: garan-
tindo as tradições do
Tênis do Paineiras

O tênis tem sido sempre a

modalidade esPortiva mais
ativa do Paineiras. Ele é res-
ponsável pc'a princiPal fatia
da projeção de nosso clube na

comunidade.

E o grande destaque do Tê-
nis paineirense é o CamPeo-
nato da Mocidade, inscrito no

Calendário Oficial da Confe-
deração Brasileira e Sul-
americana de Tênis.
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tores de nosso clube que se destacaram por sua
relevante contribuição ao desenvolvimento das
atividades dos associados.
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João Pastor Jr.

Esse campeonato que, de
ano para ano, vem crescendo
viveu sua l0e jornada, com
um brilho excepcional.

João Pastor Jr.. Diretor
Geral de Tênis, Judô, Ginásti-
ca OIímpica, Ginástica Femi-
nina, Ginástica Masculina e

Xadrez, foi o grande maestro
por trás dessa sinfonia.

Agostinho Pinheiro de
Freitas:ìa importância da
higiene e do cuidado mé-
dico em grande comuni-
dade.

Diretor do Departamento
de Higiene e Saúde, em sua

segunda gestão, Agostinho P.

de Freitas é, não só. responsá-
vel pelo atendimento médico
de emergência existente no
clube, como, também, pela
pureza das águas de nossas
piscinas, chuveiros e saunas:
pela fiscalização de higiene
em nossas cozinhas e outros
detalhes. Além de chefiar o
Departamento Médico do
Paineiras com seus médicos,
enfermeiras, massagistas e

outros profissionais sempre
de plantão junto à todas ativi-
dades, Agostinho promove
palestras em cursos dentro da
área de interesse de seu depar-
tamento, trazendo ao Painei-
ras profìssionais de renome
internacional.

Um dos mais ferrenhos
incentivadores da instalação

A importônciq

Conselho
do

de novo salão de ginástica,
Agostinho continua empe-
nhado em completar um tra-
balho através da entrega ao
associado paineirense de uma
completa seção de fisiotera-
pia.

Manoel Sellneister deO.
Bueno: apenas o Primeiro
faixa-preta do Paineiras.

Diretor do Departamento
de Judô desde 7 8 , Manoel S.
O. Bueno recebeu este ano.
outorgada pela Federação
Brasileira de Judô.
sua faixa preta.

Ele é o primeiro laixa preta
do Paineiras em seus 20 anos
de vida.

Mas. apenas o primeiro.

Com a orientação dinâmica
que vem sendo imprimida ao
Departamento de Judô. temos
todos a cefteza de que nossos
judocas, garotos, jovens e

"coroas" estarão se destacan-
do cada vez mais em todas as

competições e que, logo, os
faixas-pretas farão parte da
paisagem cotidiana de nosso
clube.

Além de suas atividades
aqui no Paineiras na área
esportiva, Bueno é Membro
do Conselho Fiscal da Fede-
ração Paulista de Judô e do
Conselho Deliberativo da
Associação Brasileira de Fai-
xas pretas.

anoel S. de O. Brreno

No próximo dia 14 de junho
teremos a realização de mais uma
Assembléia Ceral dos Sócios do
Paineiras que irá eleger, com
mandato de 4 anos, 40 Conselhei-
ros para a renovação bienal de
l/3 do quadro de Membros do
Conselho Deliberativo do nosso
CIube.

Para lalar aos leitores da Folha
do Paineiras sobre a imPortância
do Conselho, deveríamos entre-
vistar seu Presidente. Dr. Geral-
do de Pinho Maia, o que não loi
possível. pois ele estava enl via-
gem ao exterior. Procuram<.ls
èntå<-r o seu vice-presidente em
exercício. Dr. João Carlos
Comcs de Muttos (na fbto acima.
ao lado do Dr. Walter Xavier -
Secretário do Conselho) que com
muita proprieCade lalou sobre a

inrportância do Conselho:

"O Consclho Deliberatiro é o
órgão soberano do Clube. Scndo
ele quem elege a Diretoria Execu-
tiva, a Comissão de Julgamento.
o Conselho Fiscal e a Comissão
de Sindicância.

Além desses órgãos Colegia-
dos, o Conselho também nomeia
Comissões temporárias para emi-
trrem pareceres sobre assuntos
que estejam em discussão e mere-
çam especial estudo.

Cumpre ser salientado que o
Conselho Deliberativo é presidi-
do oor Conselheiro eleito oelos
oarés. como também o são o Vice
ä o Secretário. cabenclo :ro Vice
que for eleito exercer o cargo de
Presidente da Comissão Jutgado-
ru. órgão este que julga. em Pri-
meira inståncia. as laltas pratica-
das norConselheiros ou Direto-
res: i.m scgunda in:,tûncia. os
recursos de pcnlrlidades impostas
a associados ou seus dePenden-
tes.

Evidcntemente. é de extrlr¡rdi-
nåria importâncìa a colaboraçiro
dos associados na participação
nus eleições. qucr con'ìo candida-
tos, qucr prestigiando os quc irão
representá-los na delêsa dos scus
intcresses e direitos.

Certanrentc, cluanto maior for
o núnrero de candidatos e eleito-
res. nlaior será a participaÇão dos
associados na vida do Clube".

Cada vez mals aumenta a

demanda dos sócios do Paineiras
por atividades que exigem a Parti-
òipacão de instrutores. técnicos e
p io fes so res: ba I I et. gi n ást ica.
violão. escolinhas, artes. esportes
etc.

Para lazer frente a essa deman-
da. cria-se a necessidade de
lmoliar os horúrio dc tr:lb¡lhos
de orolessores e. inclusive. de con-
tr"i"t nouot prolessores.

lsso- necessariamcnte. cleva os
custos dâ execução dessas ativida-
des a níveis não previstos dentro
das contribuiÇões sociais. fixadas
no início de cada ano.

Tqxq de
Orientoçõo

Para resolver esse Problema. a

Diretoria Executiva foi autorizada
oelo Conselho Deliberativo do
blube o criar uma taxa de contri-
buição especial. a-título de TAXA
DE ORIENTAÇAO. a ser cobra-
da especificamente dos praticantes
dessa atividade.

Todavia. antes de cobrar qual-
quer nova taxa em vigor. a Direto-
ria desenvolveu uma série de estu-
dos e consultas. chegando às
seguintes conclusões: le - através
diremaneiamento do pessoal téc-
nico loroiessores. técnicos etc.)
seria nbssível cquilihrar a médio
pr,,ro. ot custoi dessat atividades

dentro dos orçamentos correntes:
2ç - uma grande expansão dessas

atividades seria inviárel dentro dos
valores cogìtados- para a TAXA
DE ORIENTAÇAO e

3ç - Se o universo de praticantes
fosse tão grande de forma a Permi-
rir uma diluição maior dos custos
de execuÇão. as próprias áreas fisi-
cas existentes seriam suficientes.
Dessa forma, decidiu-se manter
essas atividades em seus níveis
etuais (com pequenas variações em
uma ou outra área) reservando-se
para o luturo novos estudos da
sll uaçao.
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ZABRISKIE POINT
Dles 3, { e 5 (quarta, qulnta e sexta-feire) ès

2lh.

Seria bom se plantasserr pensamentos em nos-
sas cabeças... uma infância feliz, pais bacanas de
verdade... só coisas boas! Zabriskie é um filme
muito Antonioni mesmo! As horas que Mark e
Daria passam juntos no deserto, sua separação e a
apocallptica visão que Dária tem da América são
os elementos captais do filme. Produção de Carlos
Ponti. Atores: Mark Frechette, Daria Halprin e
Rod Taylor. Censura: l8 anos.

noma em

(-9-) Folll Do\{}/ MNEIRÂS

EMBA¡.OS DE

sÁeaDo À NorrE
Di¡s 6 e 7 (sábado e domingo) às l? e l9h.

Comandando uma verdadeira multidão de
jovens, no mundo todo, os atores John Travolta e
Karen Lynn Gorney, ao som do excitante ritmo
"discoteque", entraram para a história do cinema
com o filme "Os Embalos de Sábado à Noite". Pro-
dução de Robert Stigwood e direção de John
Badham. Música original cantada por Bee Gees.
Censura: l6 anos.
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O CEU PODE ESPERAR

Dlrs 10, ll e 12 (quarta, quinta e sext¡-feira) às 2lh.

Dhs 13 e 14 (sÁbado e domingo), às 17 e l9h.

Uma leve e excêntrica fantasia sobre uma clás-
sica história. Risos... política... assassinatos... fute-
bol e um romance do outro mundo. Um elenco
selecionado de atores cômicos, além das soberbas
interpretações de Warren Beaty, Julie Chrstie,
James Mason e Jak Warden. Dirigido por rrly'arren

Beatty e Buck Henry. Censura: l0 anos.

DRACUTA

,NOCENTES
Dias 20 e 2l (Såbado e domingo), Às 17 e l9h.

Crianças que de uma hora para outra se trans-
formam em criminosos. Alain Delon numa repre-
sentação excelente, ao lado de Françoise Brion,
Richard Constantini, Tiphaine Leroux, Sophie
Renoir e Peter Brion. Perigosos Inocentes é um fil-
me surpreendente, cujo climax inesperado e dra-
mático fará você se arrepiar. Censura: l4 anos.

NÃO HAVERÁ APRESENTAÇÃo DE FIL-
MES...

nos dias 24,25,26,27 e 28, devido à ocupação
do palco do Cine-Jeatro Paineiras, quando esta-
rão sendo montados os cenários e os atores reali-
zando os ensaios finais das peças "O Inglês Maqui-
nista" e "Histórias do Baú Encantado".

PERIGOSOS

Cinemq Especiol
Dia l6 (terça{eira), às 2lh.

Os Fqlsários
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Cinemo Especiol
Dia 30 (terça-feira), às 2lh.

Altamiro Martins - "galã" do filme - e Carmem Lúcia

Nesta sessão especial, o Cine Paineiras estará
apresentando o filme "Os Falsários" para as pes-
soas muito ligadas à cinema, direção e produção,
por se tratar de uma fita produzida há nada mais
nada menos que 30 anos atrás, em Campinas, pela
Cine-Produtora Campineira SA. Argumento e
direção de Alfredo Roberto Alves. Interpretes:
Plácido Suave, Altamiro (Martins) Soamar, Car-
mem Lúcia, Antônio Ferreira, Arthur Ochucci,
Wilson M artin s, Ric ardo Zarattini, A ntônio C hrist,
João N. Bernal e Olímpio Tambaxe.

Foi o primeiro filme sonoro feito em Campi-
nas, ainda em preto e branco. Como curiosidade, o
galã do filme é simplesmente nosso Diretor do
Departamento Cultural, Altamiro Martins. para
esta apresentação, estarão presentes, diretor, pro-
dutores e atores de "Os Falsários".

Através dos tempos ele tem inspirado terror
aos homens e desejo e desejo às mulhetes. O conde
Dråcula volta a atacar! Mais romântico... mais
sexual e fascinante... por isso mesmo, mais perigo-
so. Produzido por Walter Mirisch e dirigido por
John Badham. Drácula recebe as excelentes inter-
pretações de Frank Langella, Laurence Oliver,
Donald Pleasence e Kate Nelligan. Censura 18

anos.

Este é mais um fìlme que o Departamento
Cultural do Paineiras oferece aos seus sócios
amantesda arte de produzir cinema. Também roda-
do em Campinas e arredores, Fernão Dias (em pre-
to e branco) foi dirigido por Alfredo Roberto Alves
e teve a participação de Plácido Soave, Edson
Torres, Carlos Totoli, Nara Mesquita e outros.
Baseado na obra de Amilar Alves, Fernão Dias -produzido há 25 anos, - é um filme que engrande-
ce o cinema nacinal. Estarão presentes para deba-
tes, diretor, produtores e atores. Censura: l0 anos.

FERNAO DIAS
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Dias 17, lt e 19 (quartr, quinta e sexte-feira),
òs 2lh.

Ela morreu misteriosamente. Mas a vítima é a
sociedade. Um filme de Miguel H. Borges, com
Kátia D'Angelo, Carlos E. Dolabella, Núno Leal
Maia, Cláudio Correia e Castro e participação
especial de-Moacyr Deriquém e Hildégard Angel,
além de Lilian Stavik no papel de Cláudia.

Um frrlme que mostra a dura realidade do sub_
mundo do crime que não perdoa nem mesmo uma
inocente criança. Censura: l8 anos.

O Coso Clláudia
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FESTAS JUNINAS
Se você for convidado para um
casório ou festa caipira, nós
temos as roupas mais lindinhas
para a Festa de São João.
E para os associados do Painei-
ras-107(..
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R. DA coNSoLAÇAo 3534

TEL. 883-0984



Aroúio qgorq
é potrimônio
do Poineirqs.

O acerro do Cluhc Paineiras se

engrandeceu com a doação de uma
tcla a óleo,"Tocata') pelo próprio
autor da obra Manezinho Araújo.
"Tocata"- unra das nuitas obras
cxnostas cm abril nraitr nor Manczi-
nh'o no Paincrras. a€lora'faz parte do
patrimônio do clube. dos sócios; o
que é uma honra muittl grlnde. pois
Irata-sc de unrl das mliorcs erpres-
sõcs da pinturn brasileira.

Muis dc mil pessoas risitaram a

exposição de Manezinho c a acolhida
dcsta rcalizuQão do Departanrento
Cultural loi excelentc. ondc ele ven-
deu todas as gra!'uras disponívcis e

muitos quadros a óleo.
Conr a progrumaçio dc erposi-

çõcs. além do ponto dc vista cultural.
o Clubc pouco ir pouco vai cnrique-
cendo scu accrvo artístico e rcalizan-

Mqnezinho

cultural
F0tllA
MNEI

Procu rq m-se
violonistqs.

Mqis violonistqs
Todos sabem que o Paineiras pos-

sui uma ótima cscola para o aprendi-
zado de violão, comandada pelo pro-
fessor Adamaslor RezendÈ. Pois
bem, se a turma que a frequenta é
boa ela vai l'icar ainda melhor.
Acontece que o Rezende pretende
montar um verdadeiro "time" de
primeira linha para a apresentação
dos a\unos no final de 81. como,
aliás. vem acontecendo há três anos.
E para montar essa "seleção" ele está
convocando o sócio quejá participou
da escola em tempos passados ou que
não tenha participudo. mas que sai-
ba desempenhar bem est¿ belíssima
arte das cordas. Se você aí estiver
interessado em 'Jogar" nesse time. é
só tirar a viola do baú e procurar o
Rezende ou o pessoal do Departa-
mento cultural. nas terças e tluintas-
feiras. das 14 às 19 horas.

O teqtro
tombém
convoc(l

Se você. sócio paineirense, gosta da
arte teatral erde uma maneira ou de
outra,qu¡zesse participar desta ativi-
dade.- o Paineiras está convocando
para um curso de teatro. a ser minis-
trado em breve. As inscrições deverão
ser feitas no Departamento Cultural.

Forrobodó

A participação foi grande da garo-
tada e da gente grande. também. na
apresentação da peça "Forrobodó".
nos dias I I e l2 de abril. em comemo-
ração à Páscoa infantil do Paineiras.
Forrobodó é uma produção do Gru-
po Pasargada Cooperativa Paulista
de Teatro. que há l0 anos vem rece-
bendo vários prêmios. dentre os quais
de dramaticidade, direção e música.

C) Ingles Maquinista

Com a suPervisão de Vera Nunes
e direção ile Ademir Martins, o

Deoartamento Cultural estará apre-
seniando a peça teåtral "O Inglês
Maouinista" de Martins Pena - um
clásiico da dramaturgia brasileira.

Do elenco estarão ParticiPando:
Clery Callia, FannY Alves. Eufrida
Irené. Cláudia Feinandes. Patrícia
Franca Oliveira, Solange de Cássia.
José Guerreiro Alves, Nelson Alves,
Carlos Paz, Renato Haddad' Flávio
Teixeira Lacerda.

DO
RAS

do promoçòcs dc alto nível. lsto nds
devemos em grande parte. também. à
Sra. Marilia A. de Carvalho Franco

Poro umq gronde
festo ums grqnde

orqueslro.
2l e oniversório

Para a comemoração do 2lç
aniversário do clube Paineiras.
nada melhor do que uma grande
orquestra. Por isso. no dia I I de
agosto de 1981. estará se apresen-
tãndo no Paineiras a "Orquestra
Sinfônica Estadual". sob a regên-
cia do consagrado maestro EIea-
zar de Carvalho. Esta será uma
das atrações do mês de agosto.
quando o Paineiras comPletará
sua maioridade.

feminino

beneficentes: elegontes
e bem sucedidos.

Desfiles e chós

Chain, Assessora da Di¡etoria Cultu-
ral para a organização de exposições
de artes plásticas.

Os cursos
do Cultu rql
Reiteramos aos sócios' ou Pes-

soas por estes apresentadas. que

o Concurso "Hino do Paineiras"
receberá inscrições até o dia 29 de

junho de 81, no DePartamento
Cultural. No dia 04 de agosto

haverá a apresentação da finalís-
sima no Cine Paineiras, quando
ficaremos conhecendo o hino
vencedor e que dará direito ao

autor a um prêmio de valor artís'
tico e monetário.

O Departamento Feminino do
Paineiras promoveu dois desfiles de
de moda e chás benefìcentes. O
primeiro aconteceu no dia lç de
abril. com a participação da bou-
tique "Viva a Vida", onde houve
a distribuição de brindes e sor-
teios de peças valiosas.

O segundo desf ile f icou por
conta da boutique "Gunter
Tuch". no dia 6 de maio. onde

As datas das apresentaçöes serão:
26,27 e 28 de junho (sexta. sábado e

domingo) às 2l horas, sendo que no

dia 27 (sábado) haverá uma sessão
Vermute às l8 horas.

Censura da peça: l0 anos.

Peça infantil: Estórias do
Baú Encantado

Estórias do Baú. Este é o nome da
peça teatral inlantil que o Grupo de
Îeatro Amador do Paineiras estará
encenando nos dias 27 e 28 de junho
(sábado e domingo) às ll horas.

DireÇão de Vera Nunes e participa-
ção dos seguintes atores: Cláudio
Hassad, Leda Maria, Lavinia dos
Santos, Ymei Trench. Cristina Had-
dad, Clâudia Maximino. Mônica
Squilassi, Maria Lúcia Cascelli e
Luciana Moulassi.

"Estórias do Baú" é um original de
Carlos Augusto Seicel, Plínio Pinto
Teixeira e José Geraldo Rocha.

Na semana de 24 a 28 de maio não
haverá sessões de cinema devido aos
últimos ensaios e monlagens das
peças "Estórias do Baú Encantado" e
"O Inglês Maquinista".

Supergelodos: umq
quente Promoçöo.

Foi c.:roado dc grandc êxito as
promoções dos cursos de "Superge-
lados" que o Departamento Femini-
no do Paineiras realizou nos meses
de março. abril e maio. Os cursos
tiVeram a duração de 8 aulas-horas.
distribuídas em 4 dias e contou com a
participação de um grande número
de sócios do Paineiras. Pelo alto nível
do curso e pelo comparecimento
maciço o Departamento Fcminino.
sua diretoria, sente-se grafìticado
pelo sucesso.

foram apresentados os modelos
exclusivos. da coleção de inver-
no/81 e trajes de gala. O sucesso
deste desfile foi absoluto. e as
promotoras na oportunidade
lembraram às senhoras painei-
renses que se intersssarem pela
aquisição dos modelos: o paga-
mento é lacilitado.

Ao final, houve o sorteio de
um dos modelos em desfìle.

ttA Gravuratt -
mais uma ótima

exposição do
Paineiras.

Do último dia 22 ¿ 3l de maio. o
Departamento C ultural do Paineiras,
com a assessoria de Marilia A. de
Carvalho Franco Chain. realizou
uma exposição de gravuras, onde
contou com a presença de vários gra-
vadores de destaque. As técnicas
utilizadas pelos artistas foram inú-
meras. dentre as quais. madeira
(xilo), pedra (lito). metal e serigraña.

A finalidade do Departamento
Cultural ao realizar esta exposição
foi a de proporcionar uma pequena
visão do panorama da gravura brasi-
leira e mostrar as técnicas que envol-
vem sua produção.

Mais de mil pessoas comparece-
ram a exposrçao.

Para este mês de junho, está pro-
gramada uma exposição de pintores
primitivos, também de renome, entre
os dias 19 e 27.

Bingo beneficente
nesto quorto-feiro

Os paineirenses e convidados
terão um divertido programa para a
próxima quana-feirä. dia 3 de junho.
às 14h30. quando, numa proñroção
do Departamento Feminino, será
realizado mais um "Bingo Benefi-
cente". Haverá o sorteio de valiosos
prêmios e a promoção será em prol
da Creche Frei Luiz Amigo. Os óon-
vites podem ser retirados no Depar-
tamento Feminino do Clube, diária-
mente, das 9 às l8 horas. Venha e tra-
ga os amigos.

Vem oí q
sqborosq Festo

Uma coisa você pode ter certeza,
ouando encerrar o acontecimento
Jocê vai ficar morrendo de vontade
de voltar logo para casa para sabo-
rear as deliciosas sobremesas.
Enquanto você espera poresse
morñento, assiste a um ótimo desfile
de blusas de seda pura e trajes de
inverno. Vai ser urna festa diferente
mesmo e muito interessante. Venha e
traga seus amigos, todos ficarão
agrãdavelmente surpresos. Entrada
fianca. Maiores informações no
Departamento Feminino, com a Sra.
Anita.

A último
do cqbelere¡ro

Essa vai ser sem dúvida uma noti-
cia que merecerá muitos e bons
comentários no salão do cabeleireiro.
Acontece que, após a entrega do
salão do barbeiro no dia l0 de maio,
mais uma realização da gestão do
Dr. Edmundo Calliasob responsabi-
lidade do Dr. Luciano B. de Men-
donQa, as atenqões se voltam para a
remodelaqão e ampliação do salão
do cabeleireiro. Após a reforma as
acomodaçöes estarão bem mais a
carater, como, aliás, as dos melhores
salões de São Paulo.

Após os apelos feitos no último
jornal, com relação à ex-funcio-
nária Lauri. o Departamento
Feminino do Clube Paineiras.
através de Clery Callia, sua dire-
tora, agradece a atenção de Zilda
Natel que, gentilmente, cedeu

uma cadeira de rodas. Diga-se
também que houve a oportuna
intermediação da Giselle bueno -
a tia Giselle dos judocas.

Agrodecimenlo,
em nome do lquri

Gostariamos de lembrar aos
sócios do Paineiras - acentua
Clery - que o caso Lauri está pra-
ticamente resolvido. A Lauri está
fazendo tratamentos de fisiotera-
pia em uma conceituada clinica
de São Paulo. Finalizando, Clery
agradece a todos os sócios que
colaboraram "com dinheiro ou
carinho, possibilitando a recupe-
ração mais rápida da nossa ex-
funcionária".

. È-----
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Umq Noite no Hqwqii.

A comcçar pela decoração criada
por Gianni Stiapetti de uma beleza
blástica incomum, a lI festa "Uma
Ñoite no Hawaii". realuada no últi-
mo dia 4 de abril, no Paineiras,
alcançou o sucesso que se esperava.
Mais de 1.500 pessoas - hawaiianas e

hawaianos. com suas coloridas rou-
pas. pareôs, sarongs e_colares - esti-
veram Dresentes e dlvertlram-se a
valer, aò som do Grupo Som Espe-
cial, Musytons e Sidney e sua Guitar-
ra Hawaiiana. Nessa grande festa,
com muitas frutas e alegrias, ficou
ressaltada a alegria e a beleza da
mulher paineireñse, numa garantia
adicionál da permanência dessa
manifestação cõmo das mais tradi-
cionais nas badaladas noites paulista-
nas. Esta fcsta foi organizada pelo
Departamento Social è teve a cola-
boração dos demais Departamentos
que integram a atual Diretoria do
Paineiras.

O sucesso esperqdo

social
fs-l FourADo\ry MHEIRAS

A alegre "invasãott de pequenos

indios e coelhinhos do Paineiras
A sociabilização da criança se faz,

também, através das comemorações
escolares, as quais são realizadas
com muita expressividade pelos alu-
nos da nossa Escola de Educação
I nfantil.

No mês de abril, uma dessas come-
n:orações aconteceu. Foi no Dia do
lndio, onde muitas brincadeiras,
muitas histórias,foram contadas com
a participação de toda "mini-tribo"
da Escolinha - todos pintados para a
festa.

Ainda no mês de abril, houve a
comemoração da Páscoa, com toda
animação e entusiasmo dos pequeni-
nos coelhinhos do Paineiras, numa
confraternização muito signifi cativa,
participando de mais uma atividade
da Escolinha.

infantil

comemorou o
A fomílio pq¡nerense

dio dos mões

Encerramento com
muita pipoca e diversão.

iq 20 de

O Departamento Social progra-
mou para o próximo dia 20, sábado,
a festa junina de 81, a partir das 19
horas..A festa será realizada ao ar
livre. nas quadras de basquete, espe-
cialmente decoradas.

Não vão falatar a grãnde fogueira,
barracas, algodão doce, pipoca,
quentão, danças. quadrilha e muitos
orêmios. Será. sem dúvida, uma festa
inuito animada e bem a gosto dos
que quizerem relembrar ou conhecer
um oedacinho do folclore interiora-
no d'o Brasil. A brincadeira terá iní-
cio com a apresentação de um show
infantil: a petizada vai ser divertir
com o grupo "Sítio do Pica-Pau
amarelo" e continuará com o tradi-
cional baile de São João, animado
por um conjunto musical. com sanfo-
heiro e tudò. A festança se estenderá
até o sol "raiá"no "ar¡aiá"do Painei-
ras. Podem vir, porque não vão faltar
guloseimas e alegria.

do "orrq¡cí " do Poine¡rqs

As senhoras mães assocra-
das do Paineiras receberam
uma singela homenagem,
num almoço especial, realiza-
do no salão, no dia l0 de

maio último, numa promo-
ção do Departamento Social.

iunho

A Escola de Educação Inlantil
e o Departamento Infanto-Juve-
nil do Paineiras estão preparando
"arraiá" para a grande lesta de
encerramento do semestre.

Será uma lesta junina que, cer-
tamente. vai contar com o entu-
siasmo das crianças da Escola.
Teremos quadrilha e danças

Aproximadamente
pessoas estivcram Presentes,
destacando-se, Particular-
mente. o aPrimorado serviço

do Buflet Del'Rei.

q festq irninq

regionais, pescarias e muita pipo'
ca pra garotada.

Uma festa que mostrará o grau
de adaptação ilas crianças e o cli-
ma de harmonia e participação.
após um semestre de lrequência à

Escolinha.
Dia 24 de junho, às 10h30. Tra-

gam a mamãe, o papai e a lamília
toda. Vai ser muito divertido!

Uma comovente homenagem

às mamães.

No dia das mães, l0 de maio,
os pequeninos sócios do Painei-
ras que lrequentam a Escola de
Educação Infantil, prestaram
uma bonita homenagem às
mamães.

U ma comemoração m uito
importante pela participação das

mães que confeccionaram os pre-
sentinhos que seus filhos lhes
olereceram.

Ressalte-se a presença maciça
das mamães, das crianças e edu-
cadoras, colaborando para o êxi-
to da comemoração que deixou
todo mundo muito feliz.
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I Com um golpe de vista. diga quais as bolas que vão acertar o alvo.

Oe
o
@

3
Com quantas
bolas você
poderia manter
equilibrada
a terceira
tralança?

/-\15[v
o@

2 Quantos tijolos faltam para que este pedreiro completa a parede?
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I - Zeqrìinha de Abreu. composi-
tor do famoso "Tico-tico no
fubá". nasceu em ltltl0 na cidade
de:
(A) Santa Rita do Passa Quatro
(B) Rio de Jrneiro
(C) Salvador
2 - A Academia Militar das Agu-
lhas Negras foi criada por:
(A) Dom Pedro I

(B) Dom Pedro Il
(C) Dom João VI
3 - John Lennon. formou o con-
junto The Beatles, na cidade
inglesa de Liverpool, no ano de:
(A) r962
(B) 1965

4 Cruzodos

6

L

(c) r95ó
4 -Helsinque é a capital da:
(A) Romênia
(B) Dinamarca
(C) Finlåndia
5 - A polegada. uma medida ingle-
sa. tem o valor de:
(A) 15.40 mm
(B) 3.00 m
(C) 1.00 m
ó - Å parte mais eleuada do navio
é:
(A) Tombadilho
(B) Proa
(C) Popa
7 - Veni, vidi, vici é uma locução
latina que significa:

4

2

Teste seu conhecimento

11

5

13

HORIZONTAIS
Certo Deus grego.

3. Chicote leito de
uma sô tira de couro.
4. Segmento de reta

orientado.
7. Preposição.

9. Tenha por costume.
10. Cada uma das Partås

em que se divide
a peça teatral.

ll. Antigo testamento.
12. Comete erros-

13. Excelente.
15. Membro emPlumado

das aves.
VERTICAIS
l. Epiderme.

2. Gènero de formigas a
que pertence a saúva.
3. A parte mais dura

da madeira.
4. lmenso-

5. Atrás (adv.)
6. Pronome possessivo.

8. Triture.
12. Aqui está.

14. Basta.

!2

t,r

lo

(1

(A) Vim. r,enci, vi
(B) Vi. vim. venci.
(C) Vim. vi. venci
8 - Cidade da Espanha, destruída
pela aviação alemã em 1933, por
òcasião da guerra civil, insPirou
Picasso a pintar o quadro com o
nome de:
(A) Saragoça
(B) Guernica
(C) Valência
9 - Rachel de Queirós, foi eleita
para ocupar a Academia Brasilei-
ra de l-etras. no ano de:
(A) t977
(B) 1970
(c) r979

o@o

ú

2
FAtrAIh 43 TlJ0tos.

l0 - Principal grupo de dança da
Rússia:
(A) Yuri Nikolais Ballet
(B) Russian Ballet
(C) Ballet Bolschoi

I I - Num menino recém-nascido.
o coração pesa:
(A) l7 gr
(B) 37 gr
(C) 44 

-er
I 2 - J. Kubitschek governou o pais
de:
(A) r958-r9ó2
(B) r956-1960
(c) r95ó- r962

13 - Serra dos Mosquitos, no estâ-

3

ooo.r!¿ô

com oito bolas

do de São Paulo. faz limite com o
estado de:
(A) Paraná
(B) Rio de Janeiro
(C) Minas Gerais
14 - Rio da Grã-Bretanha que
âtravessâ a cidade de Londres e

deságua no mar do Norte:
(A) Nottingham
(B) Bristol
(C) Tâmisa
15 - Filósofo grego, ¡mportante
discipulo de Sócrates:
(A) Aristóteles
(B) Pitágoras
(C) Platão

ffi

Avaliação
I a4- péssimo
5 â8-regular
9 a 12- bom
13 al5 - étimo

/
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No Pqineiros o Tênis

O Paineiras do MorumbY deixou
natente as diretrizes do Departamen-
io de Tênis no sentido de uma maior
c melhor renovação de seu tênis. lsscr
pôde ser comprovado pela brilhante
participação de sua gurizada no cem-

þeonaio promovido no Clube EsPé-
ria.

Salientamos I ParticiPaçlo de

Roberta Amélia Burzagli ( E anos).
Fabiola Le S. Baldacci (10 anos) e

Renato Carvalho Cobra (9 anos).
Esses pequenos e ótimos tenistas
classifiôaräm-se para as semi-finuis
da categoria de l0 anos. O camPco-
nato do*clube Espéria já é. bem tradi-
cional e conta com a þarticipação de

todos os clubes da capital e das cida-
des de Eauru c Ribeírão Preto. Já no
torneio dc tênis "tl Topa-Sport"'
novamentc brilh:,tram os mini-tenis-
tas oaineircnscs Robcrta Amélia
Burzigli e Renato Cobra que se clas-
sificaram para as simi-finais. Por
outro lado. nossa Rosana Seabra

I e gronde

pqsso por fose de

importonte renovqçõo

GS

r$-l FotrADo\{}/ MNERAS

or

Wiry:r ]' )T : "'1i': $-'- ':.., ..
Rõberia Amélia Burzagli

GS

feminino de principiontes.

Mesmo com chuva, foi empolgan-
te o lç torneio feminino de princi-
piantes. A torcida - na maioria os
csposos - encheu de vibração as
arquibancadas, comparecendo em
grande número. Dentre elas, algu-
ma^s tenistas com 2 ou 3 meses aPe-
nas de treinamento com uma grande
vontade de vencer entraram na dis-
puta e demonstraram um ótimo nível
técnico.

M¿rs oara falar do torneio. a Folha
foi busòar as palavras d¿ Daisl Car -

neiro. uma das principais incentiva-
doras e organizadoras do torneio -
além de ter jogado também: "Esse
torneio teve uma organização perlei-
ta, e eu gostaria que se ñzesse o
registro dos nomes das pessoas que
colaboraram Dara oue ele desse certo
e atinsisse seü obidtivo, o de confra-
ternizãr, integrar-e sociabilizar mais
os tenistas do Paineiras. Desde o fun-
cionário Pedro Bispo, Cesar e

Carlino do Depto. de Tènis, até o
Diretor João Pastor que nos deu a
maior força possível, sem nos esque-
cermos. é cláro, a ajuda imprescindi-
vel do Diretor de Tènis Carlos Chali-
ta. Os orofessores Otaviano, China.
Tércio.'Deoclécio, Mineirinho, João
Dias e Chico, eles nos apoiaram na
orsanizacão e no incentivo. Os bate-
do'res de bola que. no sentido de aju-
dar, sem nadá cobrar, transforma-
ram-se em ótimos árbitros, Tuim.
Kico, Polaco. Os pegadores de bola,
Luiz, Marcelo, 

-lvlarco Antônio,
Hélio e Odenir.

Aoós a realização do torneio. nós
tivemós um coquetel de confraterni-

sagrou-se campeã da categoria l8
anos. feminino. do VIll Campeonato
aberto do Clube Espéria, em São
Paulo.

torneio

S ucesso obsoluto

:'

F
r:

zacão oue contou com a Presença cle

atúais åiretores quando loram feitas
as entregas dos tioféus aos vencedo-
res peloi senhores Leonam, JoacYr
Rosiler.Carlos Chalita e João Pastor.
A todos. eu gostaria de agradecer,
inclusive e principalmente aos tenis-
tas classificados que estiveram pre-
sentes, levando a nós principiantes
seu apôio" - finaliza. Deisy.

As quatro Primeiras colocadas
foram as seguintes: lç - Ana Maria
Anicet; 2ç - Elizabeth Lamounie: 3e

- Sandra Fontes e 4ç Elizabeth
Dourado.

Umo dicq Porq quem tem
roquetes Pqro Gonserto

Renato Cordani

pertencem a Equipe do Paineiras. I
ôbtidos pelos Nadadores: Renato I
Cordani -' l'31' 100 peito inf. "4": I
Adriana Maretti - l'21^ 100 costas I
Inf. "4". Na direção do Depto conta- I
mos com a dedicação do Sr. Alfredo e I
Suelr Steimbers. No Comando túcni- |
co: Éancho e Fìtima. Ana Lucia conr I
l escolinha. I

l'ok¡ .\quático - Participando com I

lodu sua forç:r nos campeonatos ofi- |
ciais nromor idos ncla Fedcraçlìtt I

Paulisia dc )'Jatuçiro. classificltlldo-sc I
cm -lo luulrr no ci.tnìne()niìt(r Pauli:t:r I

dc Jovens. .1+ lugur'no Inianril c J' l
luu:tr ntt l(ìrtìci().\hurt() Grlrndc Sii,t I

Pìulo. euteg,rril ¡rincipel. Llm itndrr- |
mcnt(r o Lorncio Ilunttl-Jurcnil nlL I
qull nosslt cqui¡e cstli invict:r. :ohrc r I
dircç:i,l do Sr. Nilstrn com asscsrorllì I
dc Gilbcrto. ctlmando técn¡c() d()\ I
professorcs [)udl c Marcos. I

Snookcr - Sr. Julio V¿tnsur n¡ dirc- |

çio dtr tJcpto. csti reJli/llnd().o citm- i
nconJto inlerno c \cm conqur:tûnd() |
com ,ts llss,lciltdttt "Tacos de Our()" I
titulos plru rr nosso Clubc. Lerantan- |
do o ttrrneio Intcr-Clubes contra CIu- |
be Intcrlugos. cvento este realizlrdo I
cm nossa sedc. E não para aí. a nosslt I
equipc de quarentões. Alonso. Celso. I
Sérgio e \f,'aldemlr. conqulstaram o I
l" lugar no Cuntpcrlnuto "('.\ROS 

I
CORO,\S" pr()nìù\ido pcla SI--Ml-.. I
trxrcnd() parir () rì()sso Clubc urn I
nragniñco Troltu. I

Vollerball - Nossas equipes mcno- |
res continuam em franca atividade. I
com o comando dos técnicos l-ui¿ I
Henrique e Ana Cristina. O torneio I
lnício dc Vollev Veteranos realizado I
no d¡e 30'0-5/81 em nosso Ginásio. I
visou a preparação para as disl,utas I
do Campeonato Metropolitano femi- |
nino de Veteranos. No comando I
Dona Beni. Veja o que os nossos vete- I
ranos estão fazendo -"fomos cam- |
peòes Masculino e leminino no cam- |

þ"un*to "CAROS COROÂS" pro- I
nrorido pela SEllE. Na dircçào tire- I
mt¡s senhor Filpo (MASC¡ c dona I
Bcni (FEM) portadorcs dos troféus tconquistaclos. 

I
Basquete - Continua em lranca ati- I

vidade as disputas do campeonato da I
Grande S¿ìo Paulo. onde o Paineras I
participa das seguintes categorias: I
Pie-Mini. Mini. Mirim e Infantil. I
Eis a tabela já do segundo turno:- i
Prè\lini - 06 06 CPM x E.C. São I
Bernardo (no Paineiras): l3/06 CR. I
Tietê x CPird (no Tietê): 27. 0ó - CPM I
x C. Espéria (no Painerras): \lini: I
06/06 CPM x Hebraica (no Painei- |
ras): l3l0ó - C.R. Tietê x CPM (no I
Tieté): 27706 CPM x Espéria (no Pai- |
nerras): \lirim 06/06 CPM x Conti- |
nental (no Paineiras): ll /0ó Tênis C. I
Paulista x CPM (no Tênis): l7'06 - |
CPM x Pulmeiras (no Paineiras). 

I
Contjnuu em francr atividade a I

cscolinha de basquete às terças e I
quintes-leirus. das 8 :ìs l0 horns e !
quartrt e sextls-feiras. d¡s l6 ùs t
.l7hl0. com os prolessores Edélcio e I

'vruro 

-)

Futebol de Salão - Totalmente
renovado no comando técnico, o
Deoto de Futebol de Salão continua
em' franca atividade sob orientações
dos Tecnicos: Tadeu e Maurício. nas
categorias Fraldinha. Pré-Mirim.
Mirim; Inlantil e Infanto-Juvenil.

No comando da Escolinha está o
professor Wagner atendendo associa-
äos a oartir de 6 anos de idade nos
horáriôs de 4rs. e óçs. feiras das 08:00
às ll:00 horas e 14:00 às 16:00
horas.

Os diretores Roberto Biajotti. José
Manuel Sardo e Pedro Blum convi-
dam toda a garotada para fazer parte
da escolinha.

Ginástica þ'eminina - A diretora do
Depto Dona Maria Luiza convida as

assòciadas para praticarem Ginástica
no Clube sob orientação das excelen-
tes prof. ANA MARIA. LUIZA E

NILZE.

Aguardem para o próximo núme-
ro. programações em estudos.

lñformem-se na Secretaria Esporti-
va sobre dias e horários.

Ginástica lllasculina - O diretor
do Depto. Sr. Sergio Caporalli está

convidändo os senhores associados
oara virem fazer Ginástica sob o
tomando do Prof. João Miloco. às

3fs. e5ss.a Dartir das 20:00 horas.
Fuia do Stress. venha Para o Clube

que ó Prof. João está a sua disPosi-

ção.' 
Maiores inlormaçöes. na Secretaria

Esportiva.
(iinástica Olinrpica - Com direção

da Sra. ANA LVZIA c trabalho téc-
nico dos professores: Marilia Heloi-

Curtinhos

Nem sempre o tenista s¡be
ou conhece 8s técnicas de con-
serto de raquetes. Mas agora
quando precissr basta falar com
o professor Tércio na qusdra
ll ou com os funcionários do
vestidrrio masculino e do depar-
tamento de Tênis. O Tércio faz
encordomentos para rsquetes
de tênis e squash; cons€rtos de
couros etc.

do esporte
sa. Alice. Helio. nossos mcninos e

meninas estão em plena atividade
preparando-se para a participação
do próximo Campeonato, a ser reali-
zado pela Federação Paulista de
Ginástica Olímpica. no final do
corrente mês.

llaltercs - O técnico Wildes, convo-
ca os associados acima de 16 anos
para praticar esse esporte. no nosso
depto. que está amplamente apare-
lhado para o atendimento desta
modalidade às 4¡s. e 6ss. leiras das
l7:00 às 22:00 horas e aos sábados e
domingos das 08:00 às l5:00 horas.

Judô - Magnifìca participação de
nossos judocas,.no Campeonato pro-
movido pelo E.C. Sírio, no dia
26lM/81. passado conquistando e

.marcando em destaque o nome do
nosso Clube nesse evento esportivo.
Parabéns aos judocas, e aos Diretores
Dona Gisele e Dr. Bueno, pelo empe-
nho. no comando técnico o professor
Onodera está a disposição dos asso-
ciados.

Maiores detalhes e inlormações
dirijam-se à Secretaria Esportiva.

\atâção- Continua a todo o vapor
o departamento. participando em
Campeonatos Oficiais da FPN. con-
quistando 2e lugar na Classificação
Geral no torneio Regional InfantiÌ
"4" e "8" realizado em Abril. No
torneio Festìval por ldade. obteve
também o 2ç lugar com a diferenQa de
apenas l0 pontos para o le (ECP).
mas superando-o em números de

medalhás. ganhando 19. contra l8 do
Pinheiros.

N¡s duas compctições foram estu-
belecidos 3 recordes Paulistas. e estes

ana Maretti



Tercqce Pqineirqs
do Morurnby

A partir do próximo sába-
do, estará em luncionamento
o modernissimo conjunto
Boate-Restaurante do clube,
batizado de Terrace Paineiras
do Morumby.

O restaurante luncionará
para almoço e jantar, com
serviço à la carte. às quartas,
quintas, sextas-leiras e sába-
dos e para almoço aos domin-
gos. dentro dos seguintes
horários:

almoço - das I lh30 às
14h30 e

jantar - das 19h30 às
22h30.

A boate funcionará às
ouintas. sextas-feiras e sába-
dos. à partir das 22 horas.
com música de fita e presença
lreqüente de conjuntos musi-
cias em shows ao vivo.

No Mesanino. ante-sala do
conjunto boate-restaurante,
luncionará. a partir das l9
horas, um gostoso american-
bar.

O Terrace Paineiras do
Morumby estará aberto aos
sócios e seus convidados, sem
Iimite de freqriência. E os só-
cios do Paineiras gozarão de
um desconto de 10",, em suas

contas.

Progrqmqçõo
boqte Terrqce

lovem nq

Por força da legislação
de menores em vigor. a
freqüência à nova boate
em seu horário normal
de funcionamento (a
partir das 22 horas) só
será permitida a maiores
de 18 anos.

No entanto, uma pro-
gramaeão especial foi
prevista para atender
todos os jovens do Pai-
neiras.

Será sempre aos
domingos, entre 18 e 22
horas, com muita ale-
gria, animação, Coca-
Colaeguaranáàvonta-
de! Vai ter muita gente
nessa jogada e nossa
lotação ê, para 150 pes-
soas. Por isso, chegue
mais cedo e, se não con-
seguir entrar, paciência...
"domingo-que-vem tem
mais!"

Achqdos
e

Perdidos
Temos observado que

vários associados,vez Por
outra, extraviam mate-
riais de uso próPrio, tais
como: blusas, sacolas, tê-
nis, etc...

Os locais onde estes
materiais são deixados
têm sido evidentemente
diversificados, o que
sobremodo dificulta ao
associado a respectiva
localização e, por este
motivo, resolvemos criaç
junto ao ALMOXARI-
FADO, o setor de "A-
CHADOS E PERDI.
DOS".

Assim, materiais
encontrados nos diversos
departamentos, bem
como nas dependências
dos concessionários,
deverão ser remetidos
para aquele setor do
Almoxarifado, que
aguardará a procura do
respectivo proprietário. ;


