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Vamos consolidar a
nova face do Paineiras

O Paineiras chegou aos 2l anos exibindo claros sinais de
mudanças. Inaugurou uma sofisticada Boate; pôs em funcio-
namento seu magnlfico restaurante; prepara-se para inaugurar
mais um amplo conjunto esportivo co6erto.

A par de ampliar suas atividades esportivas, equipou-se,
também, para oferecer aos seus associados novas opções-de
entretenimento e lazer, particularmente na área sccial.

A ocupação plena dos espaços pala a atividade social ain-
da é o maior desafio para a administração do Paineiras. Con-
forme vimos focalizando em nossos editoriais, precisamos da
ampla participação de todos os sócios, divulgando, frequen-
tando e trazendo seus amigos e convidados para consolidar
nosso Restaurante e Boate, criando uma verdadeira vida
noturna no Paineiras.

Nosso novo Diretor Social, Edison Rodrigues Ferreira,
estará profundamente empenhado em criar condições para
que essa necessidade se concretize.

Mas ele precisa do apoio de todos. Vamos entrar nessa
luta?

Ratificacão
A respeito da matéria contida no último número da Folha

do Paineiras, lalando das atividades do Depto. Feminino,
recebemos carta do Conselheiro Valério Joffe, informando
que durante sua gestão como Diretor Social do Paineiras,
entre 1968 e 1970,já funcionava, dentro do Depto. Social, um
Setor Feminino.

A respeito, esclarecemos que nossa informação, ao refe-
rirmo-nos ao Depto. Feminino como "Depto. que antes nem
existia", reportavamo-nos, evidentemente, à sua existência
como Setor Autônomo, à cargo de muitos departamentos
(Ballet, Yoga, etc...) que anteriormente faziam parte de outros
departamentos.

Jamais houve de nossa parte qualquer intuito de diminuir
o trabalho de todos aqueles que, ao longo destes 2l anos de
existência do Paineiras, ajudaram nosso Clube a ser o que é
hoje.

Agradecemos a lembrança do Conselheiro Valério.

IRAS

Gonselho
Del¡beratiuo

Homenagem aos funcionários.

A Diretoria do Paineiras. no mês de aniversário. presta uma homenlt-
gem âos funcionários em geral e em especial a9s qy9 co.mpletam.l0
ãnos de serviços prestados:Abdala Ale. Saturnino Martinez Glrcil.
Gorazil Gomes, Liberato da Silva. José Tosetti. Geraldo L. dos San-
tos. Tércio Augusto Escaleira, Otaviano Alves dos Santos e Expedito
Felix dos Reis.

A posse dos novos

Na noite de Ip de julho, foram empossa-
dos os Conselheiros eleitos no dia I4 de junho e
os Suplentes convocados.

Conselheiros.
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i.U--) FoLllÂ Dog/ mNEn/[s
Órgao dirigitio u()s rtss()ciltd()s
do ('lubc Princiras do Morunrb¡
t-diqào
Dcplrlanrcnto dc Conrunicaçircs
Ar'. Dr. Albcrto Pcntcatlo. 605 -
tcl. 240-2717

l)iretor do I)epartamento
Roberto L. Miranda
Documentação e Redaçào
Euclr Nogucira Peixoto
f otografia
Osmar G. Nina

Presidente: Edmundo Callia
t'r Vice-Presidente: l-ernundo l:.
(ì u crra
2'r Vice-Presidente: José Curlos
B. Pimentel
[)iretor-Secretário: \L altjvr .Â rid
l)iretor-Tesou¡eiro: Nlir¡o B.
Tilhol Pentcado
l)iretor dos I)epartamentos dr:
('omunicaçõcs c RP: Robcrto [..
i\4 iranda

Maria Zoê Cordaro, a 4c mais votada, foi
a primeira a assinar o termo de posse, segui-

da pelos Conselheiros José Gaspar G. Fran-
ceschini, Waldyr Arid e João Pastor Jr., os

três mais votados.

Pelo primeirq vez

integro o Conselho

l)iretor do l)epartamento ('ultu-
ral: Âltlnliro N'l¡rtins
( onselho I)iretor l)cpartâmento
de F.sportes: [{amilton t-
,\hurrlli. Joiro Pasto¡ Júnior. Jor-
gc ('alil
l)iretora do f)epartamento Femi-
nino: Clcrr ('allia
l)iretor do l)epartamento de
lligiene e Saúde: ,{r¡ostinho P.
l rcitus
l)iretor do l)epartamento lnfan-
toi.lurcnil: Jr¡sé lvlirria G. D'F-ça
l)iretor do l)cpartamento Jurídi-
co: Joio Bltista Cc Camargtl
I)irctor do I)epartamento Obras:
Luciano B. Nlcndonça
l)iretor do Departamento de Sede
e Patrimônio: Paulo ljcrnantics
do Clrnlo
Direfor do l)cpartamento de Ser-
riços: Âraguurl no (ìonçalvcs
Â bichara
l)iretor do l)epartamento Sot'ial:
Edison Rodrigues Ferreira

Plinio Rossi de Garvalho e o nouo

"'4.

João Pasìt

umo mulher
Deliberqf ívo.

b

Presidente do Gonselho.

Essa festiva reunião do Conselho contou
com a presença maciça de 122 Conselheiros e
foi realizada no restaurante Terrace, culmi-
nando com um animado coquetel na boate
Ierrace - tendo havido a participação das
osposas dos Conselheiros.

Na mesma reunião que deu posse aos novos
Conselheiros eleitos, procedeu-se a eleição da
nova diretoria do Conselho. que deverá dirigir os
trabalhos desse órgão durante os próximos dois
anos, assim como as Comissões de Julgamento e
Sindicância.

Nova mesa diretora do Conselho: Plínio Rossi
de Carvalho (presidente), Umberto Giuseppe
Cordani (vice) e Celso de Barros Gomes (secretá-
¡io).

( ompøiçio e lmgrssio
t)t{Rt() l)() (;RA\t)f. rB( s/A

l.ditor¡ de Jorn¡ir. Rerist¡r e l-irrø
Ru ( rtequex. 5ó2 ' fme: .1¿19-55-ìl

( lP 0qXU - Ss.o Andrè - SP.

Você mudou de endere
A correspondência do Clube tem chega- |

do às suas mãos normalmente? 
I

O endereço constante da correspondên- |

;'d.:i*;i1:ffi};; 
I

Foram eleitos: Comissão de Julgamento - José
Gaspa¡ Gonzaga Franceschini, Plínio Coelho
Brandão, Pedro André Jalferian. Roberto Biajoti.

suplentes - Egydio Bianchr e Antonio Lulz
Valennte de Couto. Comissão de Sindicância:valennte de uouto. uomlssao de slndlc
Membros Eletivos - Allredo do Amaral I

lentes - Egydio Bianchi e Antônio Lui

Aparício Pereira, Remy Gelso Nogara, Cláudio
Bruno Piazza e Nelson Arrigo: Suplentes -
Roberto Carrozza e Armando Ricardi Jr.

ço? Avise-nos, por fqvor.
contato com a Secretaria Geral ou com a

Tesouraria do Clube.
Pode ser que sua correspondência esteja

sendo entregue por "via indireta" - ou seja,
passando pelo endereço anterior antes de
chesar até você.

Ãs ueres isso acontece. Verifìque se esse
nãoéoseucaso.

io Luiz

Malul.
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cinema em setembro
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KRAMER X KRAMER
Dios 2, 3 e 4 (qucrto, quinto e sexto), 2lh.

Ted Kramer (Dustin Hoffman), um homem obse-
cado por chegar ao máximo na sua vida profissional é
aband.onad,o pela esposa Joana Kramer e passa a dedicar
sua vida inteiramente ao filho de 6 anos (Billy Kramer).9
nominações para o Oscar: Melhor Filme; MelhorAtor -Dustin Hoffman; Melhores Atrizes Coadjuvantes -Meryl St_reep e Jane Alexander; Melhor Ator Coadju-
vante - Justin Henry e Melhor Diretor - Robert Bén-
ton.

Além disso, o filme obteve 4 Globos de Ouro, con-
cedidos pela Associação de Imprensa Estrangeira de
Hollywood. Censura: l6 anos.
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Estq é umo prcgrcmoçõo especiol de enfrodq do primdvera.

VALE TUDO
Dios 5 e ó (sóbodo e domingo), l7h e l9h.

Muitas bofetadas... muitos desaforos... muitas gar-
galhadas.

Vejam Paul Newman (Reggie) fazendo coisas ines-
peradas. Dizendo coisas incríveis para uma platéia ávida
de emoções. Num cenário violento aqui é desvendado o
torpe submundo do Hokey. Paul Newman, Michael Ont-
kean, Lindsay Crouse, Jennifer Warren, Jerry Houser e
Strother Martin são dirigidos em V¡le Tudo (Slap Shot)
por George Roy Hill. Censura: l8 anos.

Leão de Ouro do Festival de Veneza em 1980. Dirigido
por John Cassavetes e estrelado por Gena Rowlands,
Buck Henry, Julie Carmen e John Adames. Censura:18
anos.

Cinemo Nqcionol
CABARÉ M¡ru¡IRO
Dios 9, l0 e ll (qucrto, quinlo e sexto), 2lh.

É, o cinema nacional mostrando toda sua arte, toda
sua pujança. Cabaré Mineiro (um filme de Carlos Alber-
to Prates Correia) é dirigido por Nelson A. Prates, com
Nelson Dantas, Tamara 

-Taxman, Tânia Alves, Louise
Cardoso, Eliene Narduchi e Helber Rangel. Muita músi-
ca (Tavinho Moura), muita dança (Balé Corpo de Belo
Horizonte) num filme de cunho social, onde a tônica é a
beleza do cenário e as ótimas interpretações dos nossos
atores. Censura: 18 anos. Este você não pode perder, de
forma alguma.

Nada tão ¡ñpßss¡mnle lo¡ leito até hoþ no c¡rema!

',Mkñ@lvl¡a Far.Fow

GTORIA

John(Cassaræles

O Bel¡ê De RoselnalT/
F!¡C.rriô.5.,ñ¿,iì¡.ta'- llr. , l. r Ê,i¡âa¡^.,

Dios 19 e 20 (sóbodo e domingo), l7h e l9h.
Ela é durona... é terna... e é uma mulher muito peri-

gosa. Ela desahou a Máfia com suas próprias armas.
Uma vizinha assustada implora a Glória que tose conta
de seu filho. l0 minutos depois o menino estava órfão.
Agora os assassinos querem matá-lo também. Mas antes
eles terão que ajustar contas com Glória. Melhor Filme

Ela é üurona...'
É terna...

O BEBÊ DE ROSEMARY
Dios 23, 24 e 25 (quorto, quinto e sexto), 2lh.

A, obra prima de Roman Polanski. Magia Negra,
Exorcismo, bruxaria... Isto dá uma idéia a você de como
tudo começou. Nada tão impressionante foi feito até
loje .ns cinema. O Bebê 4e Rosemary (Rosemary's
Baby) Tem a produção de William Castle c é estrelado
por Mia Farrow e John Cassavetes. Censura: l8 anos.

TCHAIKOVSKI
Dios 12 e 13 (súbodo e domingo), l7h e l9h.
Igor Talankin dirige uma das maiores produções do
cinema russo, onde o destaque fica por conta da magis-
tral atuação do melhor ator daquele pais - Innokenti
Smoktunovski. Tchaikovski (Chaikovski) é um musical
(música clássica, obviamente) que retrata a vida e obra
deste monstro sagrado da música universal de todos os
tempos. Censura: l0 anos.

LALUMsß ÊI-U¡S ÆFð:U;\
UU ËIÌ!: D':OH! Cß<AVfrLC

AMOR EM JOGO

0 Gorsário llegro contra os Piratas

Dios 12 e 13 (sóbodo e domingo), l4h30m.

Este é um filme muito aplaudido pela gurizada de todos
os cinemas do mundo. onde é exibido. Muito suspense.
aventuras mil. Censura livre.

Eh
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Dios 2ó e 27 (Sóbodo e domingo), l7h e l9h.
Um fìlme especial para os tenistas do Paineiras. No

excitante cenário do tênis internacional, explode a pai-
xão de uma mulher madura e enigmática pór um jovem
campeão. Amor em Jogo (Players) traz as particiþações
especiais dos consagrados tenistas Guillermo Vilas e
Pancho Gonzalez e é estrelado por Ali Macgraw, Dean-
Paul Martin, Steven Guttenberg e Maximilian Schell.
Produzido por Robert Evans e dirigido por Anthony
Harvey. Censura: 14 anos.

FEIOS, SUJOS E MATVADOS
Dios ló, 17, 18 (quorto, quinlo e sexto), Zlh.

Uma grande produção italiana. Uma comédia que
retrata os costumes, a miséria, de uma favela onde uina
família italiana luta contra as dificuldades e imposições
sociais.

Feios,.Suþs e lvfalvados (Brutti, Sporchi e Cattivi)
tem a_produção e_direção de Carlo Poñti e a magnfficá
atuação de Nino Manfredi. Censura: l8 anos.

BRANCA DE NEVE E A ROSA
Dios 19 e 20 (sóbodo e domingo), l4h30m.

Depois do impressionante sucesso de "Branca de
Neve e os Sete Anões" junto à garotada do Paineiras, o
Depto. Cultural programou outro grande filme: Branca
de Neve e a Rosa Vermelha. Vale a pena trazer toda tur-
minha. Censura livre.

O MORRO DOS VENTOS
UIVANTES
Dios 30 de setembro e I e 2 de outubro (quorto,

quinlo e sextu), Zlh.
Quem já assistiu, certamente vai querer assistir de

novo. E quem não assistiu, tem a oportunidade de ver um
dos mais badalados filmes de todos os tempos. Diga-se
de passagem, O Morro dos Ventos Uivantes (Wuthering
Heights) concorreu ao Oscar e somente perdeu para o
outro cl¿issico do cinema mundial "E o Vento Levou".
Um grande drama de amor que teve a direção de William
Willer - seu primeiro grande filme - e as interpretações
de Merle Oberon, Laurence Olivier e David Niven. Cen-
sura: l0 artos.

AS AVENTURAS DO
PEQUENO JOE
Dios 2ó e 27 (súbodo e domingo), l4h30m.

Aqui está um outro filme infantil que deve constar
da agenda de todo pessoalzinho miúdo (e dos grandões
também). As Aventuras do Pequeno Joe é um grande
desenho animado de Jean Image que se passa no país das
abelhas... um bang-bang cheinho de aventuras prã matar
todo mundo de rir. Censura livre.

nemo
CINDERETA
Dios 5 e ó (sóbodo e domingo), l4h30m.

O mundo infantil vai reviver um dos seus melhores
momentos em forma de hlme. Cinderela oferece à garo-
tada momentos de muita alegria e diversão. Censura
livre.

VENDO MEU TITULO
Sócio do Paineiras - título 3731

Dr. Sérgio Kraemer
Tel. - 52-9955 -CamPinas

nt¡
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t
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CASA DE MÓVEIs

Domsebastião
Amaral GurgÊ|, 516/520 - Els.: 258-6093/259-6313 - Salo Paulo - S.P.

Estæ¡onamonto próp¡io.

Moveis nouos e usados.
Preços de ocasião.

AULAS PARTICULARES

Fisica e Matemática

Falar com o Ricardo
FONE: 571-5455
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feminino

Aulos de Yogo tombém ù noite
O Depto. Feminino criou um

novo horário para o paineirense
praticar yoga: todas as terças e
quintas-feiras, das 20h30m às
2lh30m. Para isso, contratou o
professor Sérgio Benedetti, que
está ministrando aulas já a partir
do dia 4 de agosto, tanto para
homens como para mulheres. O
curso noturno possui quase 60
alunos, o que vem demonstrar o
grande interesse e o acerto da
diretoria na sua criação.

A Iænda do Yoga

A tradição védica nos legou a
lenda do Yoga, sabedoria conce-
dida ao homem pelo Deus Shiva.

Shiva ensinou exercícios
secretos à Parvatí, sua mulher.

A lr aula foi dada perto de um
lago, e um peixe, escondido jun-
to às pedras, ouviu tudo.

Mais tarde, sozinho, Matsya, o
peixe, começou a treinar.

Foi perseverante, insistiu na
ginástica e qual não foi a sua sur-
presa quando um dia, terminan-
do o exercício, transformou-se
em homem.

Esta lenda encerra em sí mes-
ma, todo o conceito de pergun-
tas e respostas, sobre o que é o
Yoga? Ela traz o ensinamento
em que o animal se transformou
em homem, através da disciplina
física e mental experimentada e
praticada a mais de 6.000 anos
pelos sábios do oriente mostran-
do no exemplo, o animal -
Homem! O homem que não
tomou consciência de sí mesmo
e perante a humanidade e não
está integrado à consciência cós-
mica. tendo total desconheci-
mento do seu ser. Mas quando
ele se transforma em homem
consciente sua vida passa por
total transformação, passando a
viver uma vida realmente bela e
digna de ser vivida, sem preocu-
pações inúteis, descontraído,
sereno, querido e amado por
todos, em ñm percebe-se nele
algo dii'erente que os outros não
têm e desejariam ter.

A HATHA-YOGA é um meio,
jamais um fìm, transmitida de
m€stre a aprendizes, somente foi
codificada verbalmente pelo sá-
bio PatanJali, 200 anos a.C. -ganhando categoria de ciência

FolltA DO
MHEIRAS

em torno da. qual desenvolve-
ram-se pesqulsas.

Mas a tradição oral é muito
importante até hoje, pois, segun-
do os mestres de Yoga, há muitos
segredos e técnicas não codifica-
dos por PatanJali.

O Yoga é um modo de vida,
não se trata de cultivar o exotis-
mo para fugir ao convencional.

A mente humana é sensível à
harmonia, ao belo, assim como
ao desconhecido. A vida seden-
târia, a corrida ao trabalho, as
aflições nascidas da insatisflação
consigo mesmo, aliás o grande
mal, deste século - conduzem à
disfunção cardíaca, glandular e
ao "Stress". Dirigindo-se para
dentro de sí mesmo, buscando a
paz e a tranquilidade íntima, o
homem moderno vem encon-
trando no Yoga, uma de suas
soluções.

Yoga significa união, da raiz
sanscrita "YUJ" (ligar, juntar).

A palavra HA significa o sol,
positivo, e THA significa a lua,
negativo - temos então literal-
mente, HATHA-YOGA como
sendo a união das polaridades,
que se constituem de prática de
exercícios alternados de tensão e
relaxamento conscientes.

Os Pranayamas ou exercícios
respiratórios.promovem a,norma-
lização das funções orgânicas
prejudicadas pela desarmonia
auto-provocada, conduzindo o
aprendiz a um estado de graça fí-
sica, mental e espiritual, comple-
tamente integrado a sociedade, à
natureza e ao universo.

As posturas de equilíbrio além
de trabalhar o cérebro em seus
hemisférios conjuntamente, pro-
vocam um aumento dacapacidade
mental, abrindo novos canais da
inteligência que adormeciam por
falta de estímulos,desenvolvèm a
atenção, a memória, a predispo-
sição para os estudos e todo tra-
balho intelectual.

Promovendo também no
cérebro a possibilidade para um
desenvolvimento e abertura para
uma super-consciência, que
poderá chegar aos liames do
transcendental, desenvolvimento
que marca a caracterlstica do
homem moderno em busca do
homem do ano 2.000 - o super-
humano.

Nosso
novo

Diretor
Sociol.

soc¡al

Edison Rodrigues Ferreira
é o novo Díretor Social
do Paineiras do Morumby.
Edison foi convidado
a assumir, recentemente,
esta função em
substituição a Giuseppe
G. Pagano. A Folha do
Paineiras, em nome
da Diretoria Execativa
do Paíneiras e de
todos os assocíados agradece
ao companheiro Pagano
pelos bons servíços prestados
frente a esse departamento.

Alegrio, sorr¡sos, flores,

mu¡to felicidode. vem
Boile dos Debutontes.

Será a festa do sonho de todas as jovens, o verdadeiro encontro
com a felicidade.
. _ Çory a coorrl:nação-e direção do Departamento Social, o Clu_
be Paineiras do Morumby fará realizar no próximo dia'26 de
setembro a grande noite dú debutantes. O everito se dará no Salão
Nobre e tem início previsto para ¿rs 22 horas.
. fp0s a apresentaçã.o oficial dasjovens àsociedade paineirense,
haverá um grandioso baile em home-nagem às debut.antes. '

_, As inscrições estão sendo feitas ño Departamento Social do
Clube para jovens de 14 a 17 anos.

- Este vai ser indubitavelmente o maior acontecimento social do
mês de setembro.

Vera Nunes - Supervisora de Teatro no paineiras - vai ensaiar
as meninas todas as terças-feiras. O traje para as debutantes deverá
ser branco e para os demais participantes do baile, rigor.
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0 Dio dos Pois

no Poineiros.

O Departamento Social do Clube Paineiras do
Morumby promoveu no dia 9 de agosto a Festa dos Pais.

Para comemorar, foi servido pelo Buffet Del'Rei um
almoço que contou com a presença de um grande número de
pais, esposas e filhos paineirenses. Foi sem dúvida um encon-
tro dos mais concorridos e alegres dos últimos tempos, em
comemoração ao Dia dos Pais.

O evento, que se realizou no Salão Nobre, contou com a
animação do conjunto "Brasil Musical Show".

Duos festos de gronde oce¡toçõo.
Dando prosseguimento ao seu

incansável trabalho frente ao
Depto. Feminino, Dona Clery
Callia organizou mais duas festas
para as senhoras associadas do
Paineiras. A primeira foi o diver-
tidíssimo "Bingo Beneficente"
em prol da creche Frei Luiz Ami-
gó, com o sorteio de valiosos prê-
mios, acontecida no dia 3 de,
junho, próximo passado.

A segunda festa, também como
a primeira, com grande aceitação
por parte da associada paineiren-
se, loi a "Festa da Sobremesa".
Houve a realizaçã,o de um elegan-

iþL ¡B
'J:ú,

infant¡l

te e fino desfile de blusas de seda
pura e trajes de inverno. Ao final
da lesta todos levaram para casa
deliciosas sobremesas.

E mais uma
programada.

Para o mês de setembro, dia
23, às l5 horas, o depto. Femini-
no já está orsanizando o "ls Chá
e desfile de moda do Terrace Pai-
neiras do Morumby". em prol do
Orfanato Betel. quando além do
delicioso chá haverá o sorteio de
um modelo.

No encerromenlo dos oulos

no primeiro semeslre'.

festo iunino.

A Escola de Educação
Infantil Paineiras do
Morumby, no encerramento
do período escolar do primei-
ro semestre de 81, promoveu
uma muita divertida Festa
Junina, que teve como orien-
tadora a professora Maria
Francisca Thereza Navarro
Bollini. Para ela, festas como
esta são muito importantes
para a criança, no sentido de
uma confraternização maior

e sociabilização da criança.
A participação foi maciça

das crianças e dos pais. Hou-
ve a distribuição de gulosei-
mas e muitas brincadeiras.
Nas fotos, alguns flagrantes
da "festinha".

Reinício dos otividades do

Escolo de Educoçõo lnfontil.

Reiniciando em agosto suas

atividades, a Escola de Educa-

ção Infantil Paineiras do
Morumby apresenta uma
novidade: o novo horário, à

tarde.

Para crianças de 2 a 6 anos
de idade, dentro dos métodos
pedagógicos dos mais dinâmi-
cos e modernos, a Escola de
Educação Infantil conta com
os seguintes horários: DE
MANHÃ - das 8h às l2h e À
TARDE - das l3h30,m às
l6h30m.

Venha conhecer a Escola e

matricular seus filhos.

Os preços são especiais
para sócios - compare-os com
os de outras escolas ao mesmo
nível.



0 lnglês Moquinislo, seis

opresentoções poro um gronde público.

cultural

O Ingles Maquinísta um grande sucesso

FOlfiA DO
PIIilEIRAS

9¡l

Não bastaram apenas 4
rresentacões (26 27 e 28 deapresentaçõ.es.(26, 27 e.28 de

junho). Ojunho). O público
exigiu e o Depto.
voliar ao palèo os atores do
Grupo de Teatro Paineiras
para mais 2 apresentações -
estas foram também em
comemoração ao 2le aniver-
sário do Paineiras,no dia 16
de agosto.

Original de Martins Pena,
O Inglês Maquinista mostrou
um pouco da história de nos-
so povo na primeira metade
do século XIX, numa bem
montada comédia de costu-
mes.

No palco, com a direção de
Ademir Martins e supervisão
de Vera Nunes, nossos atores
provaram que são excelentes.
Clery Callia, Flávio Teixeira
Lacerda. Renato Haddad,
Solange de Patrício, Patrícia
França Oliveira, José Guer-
reiro Alvares, Fanny Alves,
Carlos Pu, Eufrida lrene,
Maria Lúcia Gioso, José
Eduardo Camargo, Cristina
Haddad, Claúdio Haddad,
Marcelo Haddad, (Thiago
Briquet Lacerda) e Nelson
Alves. Montagem: Paulo
Gonçalves e Equipe da Mar-
cenaria Paineiras. Guarda-
roupa, maquilagem e pentea-
dos: Equipe do Teatro Painei-
ras. Móveis: Casa Dom
Sebastião.

Coroando o êxito da apre-
sentação, houve a oportuna
participação d9 C.oral Painei-
ras, sob a regencla do maes-
tro Giovani Momo.

Para o fìnal do ano, o Dep-
to. Cultural já está ensaiando
uma nova peça, com 26
atores. Será uma grande sur-
presa. Aguarde!

que se
ì,'¡
re

ta"

'pet

co palnelrense
o. Cultural fez

tirodos do fundo do boú .

O Grupo de Teatro Paineiras, em dois espetáculos. dias 27

e 28 de junho, conseguiu levar as crianças paineiren.ses p¿lra. o

mundo inágico e encãntado, cheinho de humor e criatividade .

através daþeça "Estórias do Baú Encantado".
A direèão foi de Vera Nunes e do elenco participaram:

Ymei Trench, Cristiana Haddad. Cláudio Haddad. Lucian¿r
Moussali, Leda Maria, Lavínia A. Santos' Maria Lúcia Cas-
celli e Cláudia Maximino.

"Estórias do Baú Encantado" é original de Carlos Augus-
to Seicel, Plínio Pinto Teixeira e José Geraldo Rocha.

As encontodos estórios

tu
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Flagrante do ensaio da nova peça para o lim do ano

Um ótimo começo

porq q Bibliotecq

do Pqineiros.

Com a doação de livros por parte
do público que compareceu ao con-
certo da Sinfônica Estadual (o ingres-
so individual foi um livro não didáti-
co), a nossa biblioteca já conta com
um bom número de livros para seu
acervo.

O local para a instalação da Biblio-
teca Paineirasjá está sendo providen-
ciado e em breve será anunciado.

Você também pode participar da
montagem desta biblioteca doando
um livro - dirija-se ao depto cultural.

Ao todo já temos 790 exemplares
dos mais diversos autores nacionais e
internacionais.

lnscrevq-se no Corol Poineiros.
Descubrq q qrte do conto.

Se você nunca participou de uma aula de canto. talvez nito faça idóia dc
como é gostoso saber que podemos dominar nossâ voz, que podemos cantar.

Todos têm condições de participação num coral. basta que se coloquc cer-
to a voz. dentro das características por ela exigidas: soprano, contralto. tenor.
barítono. baixo etc. etc.

Independente do seu tipo de voz, o maestro Giovani Momo tem um lugar-
zinho para você no Coral do Paineiras. FaQa sua inscrição no Depto. Cultural c

descubra, com satisfação, que você pode ser um artista do can1o.

O DepÌo. Culturql estó reservqndo umq

Arte cósmica de João Pio de Almeida
Prado: impress¡onanle.
Nascido etir Jahu, cidade do interior paulistir. em 195i. o jovcnt Jorìo Pio rcprc-
senta um marcO inCOmum dentro da-arte brasileira. Escultor. rclrlltistil. nliniil-
turiita. restauradOr. músiCO-compositor. pianista. craVisllt e L)rsilni¡tir. n(rttil-
filósofo, sempre dentro do supra-realismo mistico-espiriturl. Jolìo Pitl rltì sc

apresentar nó Paineiras no dia 29 de setcmbro.
Éclético como é em sua arte. não seria possíl'el aprescntá-1. cnr t.da su:r cssôn-

cia e formas de expressão artística. mai ele dara'¡ uma mostr¿l muito singullrr dc

niano e ointura. Sêeundo o próprio Pio. "artc. missio de conhccinlcntrr eti'nrr-
ðo: imnórtante misùo proféìica lucificadu de plantur x scmcnlc ctisnricu rlc etrl-

tivá-lu. mostrando o Eu divino além forma' tempo e espaço" Enqultnto ctcctt-
ta uma composição musical ao piano. Pio é tomado de-inspiraçiro.ctisntica'
Num espetáðulo'melafisico impiessionante. vai desenvolvendo a pintLrrlr dc

ouadros'com traços rápidos. nitidos. onde uo final de cada um podenrrrs itlcnti-
fica, uma obra dos mais variados e importantes artistas dc todos os tcn'lpos.
tais como Picasso. Portinari, Renoir' Siendal e outros. E a róplicl ó pcrft'itl.
oodendo ser identificada Dosteriormente. Resta salienlar linda que Joixr Pio.il'i
äxpôs em Genebra na Suiça, em Goiânia. em São Paulo. cm Ribcirrìo Prcto.
eni Franca, em Guarapari no Espírito Santo. em Matito e snl \¿irios ()utros

estados do Brasil.

você no "noite de I ó de ionei ro". Aguqrde!

Sócio, não esqueça a carteira

Têm-se tornado comuns os incidentes de portarta motlvados pelo
esquec¡mento dos sócios e seus dependentes de fÍazer a cartei¡a
social e recibo de pagamento do trimestre em. vigor. Afim de evi-
tar constrangimento! .para os sócios e funcionários, insistimos
que os estatutos sociais do Paineiras tornam obrigatória a apre-
sentação da carteirinha e recibo.

gronde surpresq p(Iro

,)
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Aproveitando a temporada de inverno, quan-
do o funcionamento do Conjunto Aquático é para-
lizado, o Depto. de Obras do Paineiras efetuou
uma reforma geral que se fazia necessária nas pisci-
nas.

Constou dessa reforma uma série de modifica-

Reformq dqs p¡scincrs.

O texto abaixo é o primeiro de
uma série de estudos que serão
apresentados nesse jornàl visan-
do informar e motivar as pes-
soas ao conhecimento e à prática
do exercício físico e orientar
progressivamente as ações e a
técnica de Ginástica Feminina
do Clube Paineiras do
Morumby.

A palavra Ginástica tem ori-
gem grega, significa: exercícios
corporais com - fins estéticos e
salutares.

A Ginástica constitui a forma
mais. primitiva da atividade des-
port¡va.

A ginástica atual tem como

O Poineirqs incrementq seu

ções, tais como a troca de tubulação de retorno de
água para as piscinas; troca das tubulações de aço
por tub,ulações de ferro fundido da casa das máqui-
nas; reforrna e impermeabilização da junta de dila-
tação; reforma dos refletores; construção da casi-
nha de cloro etc.

de G¡nóst¡cq
objetivo o desenvolvimento, o
crescimento e o aperfeiçoamen-
to da formação física total em
relação a formação geral do
homem. Esta formação total
pode ser entendida como a for-
mação psico-física, integral e
permanente.

Sua função não é unicamente
de ensinar exercícios. masdesen-
volver as funções matrizes e ati-
tudes. Ela defìne sua clara inten-
ção de formar o homem com
acervo motor, ou seja, com um
conjunto de habilidades motoras
a fim de que ele possa utilizáJas
no desporto, na dança, na

/8t

VOILEYBAII - Cqmpeonoto

DATA

12/Oe

20/09

recreação, na natureza e nas ati-
vidades cotidianas.

Como consequência vemos
que a ginástica de nosso tempo,
suas técnicas e modo de aplicá-
las mudam constantemente devi-
do a integração com outras
áreas, especialmente a dança, o
desporto e a formulação de
novos objetivos. Sua didática
também é constantemente refor-
mulada, pois sofre a influênci4
de novái tendências ou princl-
pios pedagógicos.

Ginástica pode ser definida
como todo movimento - exercí-.
cio instrumentado, como tarefa
psico-motriz para atender um

VOttEYBALt - Co-peotgþ tvltlgpol¡tqno - Cotegor¡

DIA

29 TURNO

DATA

Sóbodo

Domingo

Com a proximidade da temporada de verão,
estão sendo programadas as atividades esportivas
de natação e de polo aquático, internas e interclu-
bes, dentro do cronograma esportivo que iremos
diwlgar oportunamente.

FeminiJrq.

M.!fopolit*

t3/oe

27/Oe

03/to

il /ro

HORARIO

l4:0O

09:00

objetivo relacionado
mação fisica.

Como objctivos da

DIA

salientam-se, entre
seguintes:

I - aquisição ou

depto.

Domingo

Domingo

Sóbodo

Domingo

JOGO

Cotego¡io P¡é-f\t!!¡þ

boa atitude;
2 - prevenção ou correção de

defeitos não consolidados;
3 - explorar as tendências

naturais do educando, desper-
tando o interesse;

4 - fazer com que o educando
se conheça a si próprio e aos
outros, de modo a melhorar,
aperfeiçoar e valorizar o seu cor-
po intotum (ser biopsicofisico e
social);

CPM x Continentcil Continentol

CPM x AABB Bonco
do Brosil

com a for-

Ginástica,
outros, os

HORÁRIO

lO:00

l0:00

l5:00

09:30

melhoria da

5 - ajudar na formação do
caráter ou afirmar os seus traços
fundamentais (especialmente na
educação primária e ensino fun-
damental do le grau);

- 6, -. proporcionar a aquisição
de hábitos de saúde, como por
exemplo no asseio, alimentação,
vestuário, sono, controle de
enfermidades comunicáveis e das
substâncias nocivas etc e

7 - criar, progressivamente,
em todos os alunos o prazer do
exercício fisico e a compreensão
de sua utilidade para sua prática
regular toda a vida.

tocAt

JOGO

-ry dos festividodes esport¡Yos do
fVlacadenbr 2lq oniversório do poineiros.

CPM x ADCP

CPM x AREM

CPM x VWC

CPM x APD

A GM patrocinou nossos acontecimentos esportivos que marci.rram ir
passagcm do 2lç aniversário do Paineiras, através da confecção e otèrecimen-
to de medalhas e lanches para os atletas.

Quando do fechamento desta edição as mais diversas modalidades esporti-
vas mantinham ainda acirradas disputas. não sendo possível uma maior cober-
tura jornalística que será feita, detalhadamente. no próximo número desta
Folha.

0uodrongulor interrlubes
Foi realizado nos dias l9 e 20 de agosto, em comemoração ao 2lç ani_versário do Paineiras, um quadrangulâr-de basquete reunindb as sesuiniä

equipes: CPM, São Paulo Fô, CA Monte Líbanó e eC Siiiõ, nas c;i;ö;i;
Pré-mini e Mini.

No Pré-mini o Sírio após derrotar o S. paulo (5?x07) sagrou-se cam-
peão.

No Mini, o Paineiras ficou com o vice-campeonato. perdendo Dor Douca
margem (52x421 para o Monte LÍbano. num jogo muiid bem ¿¡siutaãó. -

æ Torneio interno de Volei
Dia l2 de setembro serå disputado o Torneio Interno de Volei Feminino. a

partir das 14 horas.
Quatro equipes foram formadas para a competição.
O Dep_artam_ento de Esportes convoca todos òs associados a organizarem

g!¡tr?s eqgipls. Para tanto, basta procurar o Depañamento de Esportes ou
dirigir-se à fut112 Monteiro (Bia), nossa auxiliai técnica de volei.'

tocAr.

Generol lUlotors porticipondo

Pqineiros

Poineiros

Poineiros

Poineiros
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No V Campeonato Aberto do Clu-
be de Campo do Castelo, que contou
com a participação de 564 tenistas
(167 feminino e 397 masculino), o
Paineiras sagrou-se campeão em
várias categorias. No feminino de
18 anos, Suzana Silva ficou em
segundo lugar. No masculino, l0
anos, Jaime Oncis suDerou Roberto
Jabali (SRE), 614 e 6/l': 14 anos: AIe-
randre Oncius venceu Ricardo
Roqueti (GLRB), 6Í2 e 6/4; 16 anos:
Walter Taurisano Jr. derrotou José
Amin Daher (SLRB), 2/6,6/4,614 e
na categoria Maiores "A" Deoclécio
Silva ficou com a segunda colocação.

A cada dia que passa, o paineiras
sobe um pouco mais no conceito des-
se esporte e estas conquistas provam
isso. Aliás, o Paineiias noô cinco
anos de disputas deste Campeonato
sagrou-se campeão por três anos, nas
mars drversas catcgorías - 1977,1979
e 1981.

Pqine¡rqs vencendo, e bemrno

es

"Aberto do Cqstelo" de tênis.
Tr¡rl¡¡¡o c Boüdr¡ hlú n Sd.

Em jogo de duplas, Walter Tauri-
rano e Marcos Bobzin sagraram-se
camoeões do Campeonato Brasileiro
da cätegoria 16 anlos. Os dois foram
convocãdos pela Fcdcração F¿ulista
de Tênis para o Brasileiro da catego'
ria, disputado em julho nô Clube
Petrópolis em Porto Alegre.

Taurisano ainda obtcvc outra faça-
nha chegando à semi-hnal do Cam-
peonato. Sob a orientação do profes-
ior Tércio, seguiram, além dos dois
convocados pela FPT, os paineiren-
ses Wagner Cobra, Nuno Cobra Jr. e
Gisele D. Santos.

M¡l¡ na- dc T¡¡¡l¡o c ùSæ Slvr.

Chegando às semi-finais do Cam-
peonato Brasileiro da categoria 18
anos, os paineirenses Walter Taurisa-
no e Suzana Silva elevaram o nome

NATAçÃO

Sensacional conquista do
3ç lugar no Campeonato Esta-
dual Infantil "4" e "B" ond€
competiram 42 Clubes.

Nesse Campeonato desta-
caram-se os nadadores:
RENATO CORDANI
Campeão Paulista 100 metros
Livre e Record Paulista de
l00ms Peito, Infantil "A'r
com o tempo de l'29"6. ANA
CRISTINA DE CAMARGO
BARROS - 2c lugar l00ms
livre e 3ç lugar l00ms Borbo-
leta. No revesamento 4xl00m
livre, Infantil "4" Masculino,
espetacular conquista do 2e
lugar pelos nadadores
RENATO CORDANI, LUIZ
EDUARDO PINTO, JORGE
TAIAR e GUILHERME
HECK.

Mais uma vez parzbeniza-
mos os técnicos Pancho e
Fatima, pelo excelente traba-
lho que vem desenvolvendo à
frente do Departamento de
Natação onde contam com o
grande apoio do nosso Dire-
tor de Esportes Sr. HAMIL-
TON L. AHUALLI, junta-
mente com a dedicação do
Diretor do Departamento Sr.
ALFREDO STEIMBERG e
Senhora.

4B_

do Paineiras no último Campeonato
Brasileiro da categoria, consagra-
ram-se vice-campeões. Louve-se a
performance de Taurisano que com
apenas 15 anos chegou.a essa con-
quista num categoria acima da sua.

Em duplas, Taurisano também foi
feliz, chegando em primeiro lugar
com Carlos Scott - Pinheiros.

Para esse campeonato realizado
no mês de junho em Curitiba, o Pai-
neiras contou com os seguintes tenis-
tas: Ana Maria André, Rosana
Seabra, Suzana Silva, Marcos Bobzin
e Walter Taurisano.

Iúctdubct dc Tlob: P¡bchu conpcio.

E o tênis paineirense continua bri-
Ihando muito. Desta feita foi no
interclubes das categorias 16 anos
masculino e l8 anos feminino. A
equipe paineirense contou com os

Å

XADREZ

Nossos Enxadristas Hum-
berto Cordani; José Luiz
Torrado, Ivan Nascimento,
Luiz Maza Rollo e Paul
Wang liderados pelq Dinâmi-
co Diretor Sr. JOSE JULIO,
participaram das festividades
comemorativas de m¡is um
aniversário do Clube Regatas
Tietê, onde foi conquistado
um brilhante 3ç lugar trazen-
do para o nosso Clube um
magnífico troféu.

SNOOKER

Após 3 meses de jogos váli-
dos pelo Campeonato Inter-
no de Snooker. Foi disputado
no dia 28O6 p.p. à señsacio-
nal fìnalíssima entre os asso-
ciados JULIO MANSUR X
SERGIO sendo que o troféu
de Campeão do torneio ficou
em mãos do Sr. MANSUR,
após uma longa e espetacular
partida na qual foi decidida
pela última bola da mesa. A
Diretoria de Esportes parabe-
niza, o Campeão e Vice-Cam-
peão, e demais participantes
pelo brilhantismò em q-ue foi
deseñvolvido mais este Cam-
peonato Interno.

t

t

seguintes tenistas: Walter Taurisano,
Marcos Bobzin, Wagner Cobra, Ale-
xandre Oncins, Luiz Carlos Albu-
querque (Polaco) , Ricardo Athiê,
Suzana C. Silva, Rosana Seabra, Ana
Maria André e Ciselle Santos.

TmrLrno, outr¡ vcø o¡ Êcnæ . Vcoc¡¡do
Ch¡b¡¡olty c Roc¡a

Ele foi o destaque no Campeonato
Sul-América de Brasília, quarta eta-
pa classihcatória do Circuito Sul-
América de Tênis de 1981. Walter
Taurisano bateu, no último dia 24 de
agosto, os dois melhores tenistas do
ranking brasileiro (Carlos Chaba-
goity, de Brasília, e Fernando Roese,
do R.G. Sul), e no mesmo dia sa-
grou-sercampeão da :ategoria mascu-
lina até 16 anos.

No JEB'S c No Chculto St¡ÈAmérlc+
$r¡r'n¡ ¿ An¡ MüL

Brasileiro de T6nis

_ !.mjulho. o Paineiras, comandando pelo técnico Otaviano, participou do
Brasileiro das categorias 10, 12 e 14 anos, em Fortaleza - Ceârá.

A delegação foi formada por Roberta Amélia Burzagli, Fabíola Le Sueur
Baudacci, Renata C. Cobra, as três de l0 anos; Jaime Oncins e Renata Seabra
- l2 anos e Alexandre Oncins de l4 anos. Como bons resultados, destacamos
a co^nquista do vice-campeonato por parte de Jaime Oncins e de campeão de
duplas por Alexandre Oncinz e José Heitor Moreira (14 anos) e JaimeOncins
e Roberto Jabali (12 anos).

Excelente, soberba, a Participa-
ção de Suzana Silva no JEBS, em
Brasília, em julho, quando sagrou-se
campeã na final simples feminina, ao
derrôtar a baiana Elinei Andrade por
2 sets a zero, com parciais ðe 6/3 e

6/4, ficando assim com a medalha de
ouro.

Suzana, que apesar de estar às vés-
peras do jogo com 39 graus de febre,
venceu com muita categoria sua
adversária baiana.

Suzana, aliás, deverá ser convoca-
da, juntamente com Ana Maria
André, pela CBT, para o "Campco-
nato Sul-Americano em Caracas, na
categoria Infanto-Juvenil.

Já Ana Maria André, espetacular-
mente, sagrou-se campeã do Circui-
to Sul-América, etapa Bahia, tam-
bém no último mês de julho, dero-
tando Ana Cecilia -Baurú - por 2 sets a zero, com
parciais de 614 e 610.

lnfantil

O Pqineiros tem um cqmpeõo

de Futebol

Guilherme Corrales Fer-
nandes, o garotinho de l4
anos, e que cursa a 8e, série,
nos momentos de folga bate
sua bolinha no time infantil
do Paineiras. Sendo convoca-
do para disputar o Campeo-
nato Brasileiro de Futebol de
Salão pela Federação Paulis-
ta, Guilherme foi grande des-
taque e ajudou os paulistas na
conquista máxima do torneio.
Mais um paineirense brilhan-
do.

de Sqlõo.

Pqrq os

ten istos

:,

pornelrenses

O Depto Cultural do
Paineiras está progra-
mando para os dias 26 e
27 de setembro um filme
especial e que, sem dúvi-
da, irá atrair um grande
número de tenistas: "A-
mor em jogo".

Trata-se de um filme
onde os personagens
estão envolvidos com o
esporte do tênis, com
inuita aventura e amor
(ver quadro de cinema
na página 2).

I

t
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Periquitos, bandas, caça aos
eleitores e muita democracia,
na mais vibrante
eleição da história do Paineiras

975 associados da Paineiras compareceram à Assembléia
Geral do último dia 14 de junho para elegerem os 40 Conse-
lheiros que renovam um terço do quadro do nosso Conselho
Deliberativo.

Essa foi a maior eleição da história do Paineiras. Tanto
pelo número de votantes quanto pela espetacular animação
que reinou durante todo o dia, mostrando que cada vez mais
um número crescente de associados se interéssa e participa da
vida política de nosso Clube.

Quatro chapas apresentaram seus candidatos e disputa-
raqr vigorosqmqnte as preferências dos eleitores: "Integiação
e P-articipação"; "Atuação"; " Chapa " e "Chapa Þairiei-
rast'.

Assistimos a um verdadeiro show de prornoção em nosso
Clube, com a utilização, pelos candidato's, das mais curiosãs
artimanhas: robôs eletrônicos, megafones,'bandas de música,
periquito da sorte etc.

A gontag¡1n ge votos avançou pela madrugada a dentro,
rpuranoo a elelçao des segutntes candidatos:

Morio Creuzq: um

grondioso
ataonrversqno

show no 2le
do Poine¡ros

¡ let2,

fi;i6ç

José Gaspar G. Franceschini
Waldir Arid
João Pastor Jr.
Maria Zoê C.A.P. Cordaro
Piergiorgio Helzel
Wivaldo R. Malheiros
José Arlindo A. Faria
Alberto Pereira
Agostinho Pinheiro Freitas
Fabio Caio C. Missiroli
Sergio Carlos Dompieri
Paulo Fernandes do Carmo
Decio Sândoli Casadei
Manoel S.Oliveira Bueno
Antonio Luiz V. Couto
Antonio José Bittar
Samuel Tufano
Decio Ferreira
Giancarlo Lolli
José Alceu B. Falleiros
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Tudo que se esperava de uma
grande comemoração de aniversário
do Clube Paineiras do Morumby
aconteceu na noite de 2l de agosto
último.

Desde o ótimo jantar servido pelo
Buffet Baiúca, até o Show de Maria
Creuza, passando pela animação do
conjunto Super Som T.A., o sucesso
da festa foi total.

Maria Creuza arrancou entusias-
mados aplausos dos presentes, não
só pelas excelentes interpretações dos
mais diversos autores da Música
Popular. Brasileira como também

2le Pedro André Jalferian
22e Antonio Saoienza
?3n João Manoèl Fernandes
24e Armando Ricardi Jr.
25ç Edilberto Olivalves
]!'ç Rllredo Steinbere Neto
]Je Claudio Bruno p'iazza
ZEe Osmar Tortorella
29n Carmo Honei Carelli
3@ Wolney Ricardo p. Farias
l!'ç José Geraldo M. Smith
JZe Jose Manoel F. Diogo
JJe Egydio Bianchí
¡+o Rãul Torres de Sá
35e Nure Saad
]!e Sergio de Almeida Martins
J/e Alberto Henriques Teixeira
Jðe José Maria S. iSetanzos
J9e Aleiso Gonçalves de Souza
4Oç losé Carlos pomarico

Sinfônico

pela sua simpatia e domínio da pla-
téia. Foi um show que marcou pro-
fundamente a passagem do 2lP ani-
versário do Paineiras.

Por outro lado, foi muito anima-
do o baile promovido pelo consagra
do conjunto Super Som T.A., com
seu variado e ótimo repertório.

Aos presentes foi servido o já tra-
dicional "bolo com champanha".

Foi uma noite inesquecível que
contou com a presença dos painei-
renses numa festa digna das nossas
tradições.

Estoduol

no zle
at.

onrversono:

impecóvel.

Edmundo Callia (Presidente do Paineiras). Cunha
Bueno, Altamiro Marlins e sua esposa Vera Nunes
(Depto Cultural).

Foi uma apresentação perfeita. Digna dos maiores elogios por parte
do grande público presente ao São Nobre do Clube Paineiras, dia I I de agos-
to.

Numa promoção do Dpto. Cultural e patrocínio da Secretaria de
Estado da Cultura, a Orquestra Sinfônica Estadual, sob regência do interna-
cional Eleazar de Carvalho, executou uma série de números musicais, dentre
valsas, marchas e músicas brasileiras.

Num espetáculo à parte, foram bastante aplaudidos, também, o tenor
e a soprano dando um colorido todo especial ao concerto.

Ao final, ovacionados de pé pelo público, o maestro Eleazar, seus mú-
sicos e cantores, deixaram o palco com a certeza de terem prestado uma impo-
nente, culta e vibrante homenagem ao Paineiras no mês de seu 2ls aniversário.


