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Como acontece há I I anos, o "XI
Campeonato Internacional de Tênis da
Mocidade" está sendo asuardado com
muita ansiedade,_não sdpelos Painei-
renses como tar¡rbém por toda coletivi-
dade do tênis em São Paulo e no Brasil.
Com início marcado para 7 de março,
estendendo-se até dia 14 do mesmo
mês, o XI Mocidade vai reunir tenistas
de todos os estados brasileiros e de
diversos países da América do Sul.
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Um sucesso em

vermelho e

brqnco:

Reveillon 8l
pÁc. s

A Diretoria de Esportes, através de
João Pastor Jr., Hamilton Ahualli e
Jorge Calil, juntamente com o Diretor
de Tênis - Carlos Alberto M. Chalita,
prometem fazer desse XI Mocidade de
Tênis o melhor de tantos quantos já
foram realizados, sempre no espírito de
oferecer bons espetáculosesportivos aos
sócios do Paineiras. Nesse tão impor-
tante certame - oficializado pela FPT,
CBT e COSAT - Confederação Sul-
Americana de Tênis - esperamos contar
com as brilhantes participações dos
tenistas do Paineiras, como, aliás, ocor-
reu em várias competições nacionais e

- internacionais onde fomos' repfesenta-- 
@s-. èr4 l98l . Estar{, p¡esente na abertu-

€,do Mociilade o pesidente da
COSAT - Confederação Sul-America-
na de Tênis, Sr. Horácio Biloch Carid

Renove todq suq

(pig.2l

olegrio em

nosso Cqrnqvql

"Copo 82"
pÁc. ¿

t Muitos surpresos potu você. E o lll Noite do Howoii
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O Poineirqs estó produzindo
compeões mundiqis, brosileiros

e poulistos! p^c. t /s

I Festivql de Arte Murql lnfr¡ntil
movimentou nossos pequenos

qrtistqs em ioneiro. pÁc. s

Popoi Noel no Poineiros -
momenlos felizes de dezembro.
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A.opresenloçõo do Bollet do

Pqineiros foi soberba.
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diversos cursos do
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VOCE QUER GANHAR

Desde o último dia 25 de
janeiro, estamos distribuindo
nas dependências do Clube,
cupons numerados que darão
direitoaconcorreraum
Voyage 0 Km.

Essa promoção, destinada
a incentivar a participação de
um número cada vez maior
de associados em nossas pro-
gramações sociais, vai durar
até o dia 3l de julho.

UM VOYAGE ZERI NHO?
Quanto mais você

participar mais cupons
você vai ganhar...

Os cupons serão distribuí-
dos nos almoços e jantares do
Resi.aurante Terrace, na Boa-
te Terrace em todas as festas
do Clube.

Mais um motivo para
você participar

O rorflADo\O/ MHEIRJIS

Nossas festas estão cada
vez mais animadas e a fre-
quência ao conjunto Restau-
rante e Boate Terrace está

Mas ainda falta bastante
para criarmos uma verdadei-
ra "vida noturna" no Painei-
ras.

Venha Sempre e
traga seus amigos.

O Restaurante e Boate Ter-
race funciona todas as sextas
e sábados à noite. Com músi-
ca ao VIVO e fita.

O Restaurante Terrace
funciona para o almoço
todos os sábados e domingos,crescendo cada vez mais.

conselho
deliberatiuo

Retrospectivo de

MUITA ATIVIDADE

com

umo Administroçõo
No suplemento da

Folha do Paineiras de
maio de 81, sob o título
"3 anos da administra-
ção que mudaram a face
do Paineiras", relaciona-
mos todas as obras e ser-
viços que fizeram do Pai-
neiras, na passagem dos
l8 para os 2l anos, um
Clube muito diferente do
que tinha sido até então.

Todos os que acompa-
nham a vida do Paineiras
sabem que essa mudança
não se deu da noite para
o dia, sabem que o Pai-
neiras vem crescendo e
mudando ano após ano.

Mas é óbvio, sob qual-
quer ângulo de análise,
que estamos vivendo

os deliciosos pratos da
uca.

Janeiro

NA APRoVAçAo

D0 oRçArulENTo

numa época particular-
mente memorável.

E o principal indica-
dor dessa época a ficar
indelevelmente marcado
para todo o futuro é, sem
dúvida, a complementa-
ção das obras de nossa
sedesocial eaentrega
aos Paineirenses de nos-
so conjunto Boate-Res-
taurante, estabelecendo
as condições básicas
para o desenvolvimento
de uma verdadeira vida
noturna no Paineiras.

E, de repente, todas as
áreas de atividade de
nosso Clube parecem
chegar a um patamar
antes nem vislumbrado.

Todas as vagas para
todas as atividades

PARA

A intensa participação
de um grande número
de Conselheiros na dis-
cussão do plano orçarnen-
tário do Paineiras para
1982, na reunião do dia
23 de novembro, exigiu a
realizaçã,o de uma reu-
nião extraordinária con-
vocada pelo Presidente
Dr. Plínio Rossi de Car-
valho, para o dia 30 do
mesmo mês.

No final dos trabalhos
a proposta orçamentária
foi aprovada com emen-
das que visaram manter
no patamar de 80% a

lgg2.

esportivas e culturais
estão totalmente toma-
das e com listas de espe-
ra; nossos atletas con-
quistam medalhas de
ouro em torneios esta-
duais, brasileiros e mun-
diais; novas atividades
são iniciadas e viram
logo o sucesso.

A própria Folha do
Paineiras, que ao longo
dos anos aparecia e desa -

parecia, atinge sua l4e
edição periódica inin-
terrupta sob uma única
administração.

Sãosinaisda maiorida-
de do Paineiras e o coroa-
mento dos esforços de
uma administração pres-
tigiada pelos sócios de
nosso Clube.

Convocoçõo gerol oos filotelislos do Poineiros.
. O Paineiras pretende orga-

nizar um grupo de filatelistãs,
cl¿lssicos e temáticos. que se,
reüna periodicanient'e'a' finí
de definirem as preferências
e especialidades de suas cole-

previsão de atualização
das despesas do Clube
para o ano que se inicia.

Na proposta apresen-
tada pela Diretoria Exe-
cutiva, foi mantida a
política em vigor ao lon-
go dos últimos anos, no
sentido de reduzir-se o
volume de aplicações em
novas obras, de forma a
garantir, sem maiores
sacrificios para o asso-
ciado Paineirense, o ade-
quado funcionamento de
todas as dependências e se¡-
viços já existentes no Clube.

O FourADoVY MNEIRAS

çoes e organrzarem-nas atra-
vés de trocas e entendimen-
loq ço.m, outFos colecionado-
ies de nosso clube. Adesões
com nossos companheiros:
Fábio Forjaz, Humberto da

Órgão dirigido aos asso-
ciados do Clube Paineiras
do Morumby
Edição
Departamento de Comu-
nlcaçoes
Av. D'. Alberto Pentea-
do, 605 - tel: 240-2777.
Diretor do Departamento
Roberto L. Miranda
Documentação e Redação
Eucyr Nogueira Peixoto

Fotografia
Osmar G. Nina
Presidcnte: Edmundo
Callia
ls Vice-Presidente: Fer-
nando E. Guerra
2e Vice-Presidente: José
Carlos B. Pimentel

Diretor-Secretário:
whldyr Arid
Diretor-Tesoureiro:
Mário B.T. Penteado

Diretor dos Departamen-
tos de Comunicações e

Conselho Diretor Departa-
mento de Esportes:
Hamilton L. Àhualli,
João Pastor Júnior, Jorge
Calil.
Diretora do Departamento
Feminino:Clery Callia
Diretor do Departamento
de Higiene e Saúde: Agos-
tinho P. Freitas
Diretor do Departamento
Infanto/Juvenil: José
Maria G. D'Eça
Diretor do Departamento
Juridico: João Batista de
Camargo
Diretor do Departamento
Obras: Luciano B. Men-
donça.

Diretor do Departamento
de Sede e Patrimônio:
Paulo Fernandes do Car-
mo

Diretor do Departamento
Social e de serviços:

Edison Rodrigues Ferreira.

Silveira Espírito-Santo e

.S4muel Tufanp, respectiva-
mente; pelos telefones' 2l'1,
1282,240-4995 e 6l-8156. Ou
diretamente no Depto. Cultu-
ral.

RP:.Robe¡tp L. $ir4n.fle. 
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c¡nema em feuereiro
Dios 3, 4 e 5 (quorlo, quinlo e sexto), 2lh

TESTEMUNHA FATAT
Quando você sabe demais você se torna mais

vulneìável do que nunca. Só os melhores casos de

assassinato fazem as notícias das oito. "Testemu-
nha Fatal" - um filme de Peter Yates com William
Hurt, Sigourney Weaver e Christopher Plummer.

Voc-ê vai ée impressionar com as cenas de

violência de "Testemunha Fatal- Censura: l4 anos.

OS TRÊS SUPER-TIRAS
Para pegarem os bandidos, eles foram até

ladrões... é ern mais de 33 cidades eles recupera-
ram cerca de 100 milhões de dólares em mercado-
ria roubada, além de terem prendido muita gente'
A Noitada estava ótima, até que a Máfia, sentindo-
se prejudicada pelos Super-Tiras, aparece para
esträgar a festa, transformando tudo em muita pan-
cadaiia e total loucura. Com Dom De Luise,
Suzanne Pleshette, Jerry Heed e Hot Stuff. Censu-
ra - livre.

Dios 13 e 14 (sóbodo e domingo), l7h e l9h

A GAIOTA DAS ¡.OUCAS II
(La Cage Aux Folles II). Afinal eles estão de

volta'- Reñato e Zazâ - o casal mais incrível e

engraçado das telas. Se você riu até não pode r mais
com o primeiro filme , nesse então você vai morrer
de tanto rir... Espiões, assassinos, agentes secretos
e mil confusões ha boate mais "fresca" que você
pode imaginar. Ugo Tognazzi e Michel Serrault
lormam eise casal, ao lado de Marcel Bozzuffi,
Paola Borbonie Giovanni Yettorazzo. Censura -
l8 anos.

Dhs 10, ll e 12 (quorto, quinto e sexto), 2lh

ATLANTIC ClrY, U.S.A.
Ela fez dele o que ele sempre desejou ser... um

amante, um herói, um homem rico..! e um assassi-
no..! Burt Lancaster (o melhor ator de 8l pela
APCA - Associação Paulista dos Críticos de Arte)
tem como companheira Susan Sarandon. "Atlantic
City, U.SA." - um filme de Louis Malle - classifi-
cou-se em lç lugar dentre os melhores filmes de 81,
numa votação que reuniu os críticos principais ior-
nats norte-amertcanos.
Censura: I6 anos.

pela quinta vez como 007 e... quando você pensava
que já havia visto tudo no cinema aparece agora a
mais emocionante e custosa aventura de James
Bond, Agente 007. Esse filme, produzido por
Albert Broccoli e co-estrelado por Carole Bou-
quet, Topol e Lynn-Holly Johson foi um dos gran-
des campeões de bilheteria do ano. Censura - 14

anos. (Um filme especial para os dias de carnaval).
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Dios 25 e 2ó (quinlo e sexlo), Zlh (quorlo-feiro de
cinzos nõo hoveró sessõo)

NO ESPTENDOR DE
HOTtYWOOD

Você precisa ver pra crer! Os mais felizes
momentos dos anos 30 fazem deste filme o maior
entretenimento de todos os tempos. Gable, Lom-
bard, Harlow, W.C. Fields, Mae West, Jolson,
Crosby, Keaton, The Max Bros, Chevalier. Asteire
& Rofers, Durante, Laurel & Hardy, Bogart, Cag-
ney, Janet Gaynor, John Wayne, Cary Grant,
Harry Langdon, Errol Flynn, Jackie Cooper, Eliza-
beth Taylor, Dick Powell, Shirley Temple, Roy
Rogers, Janette MacDonald, Mary Picford, Buddy
Rogers, Alice Faye, CARMEM MIRANDA, Son-'
ja Henie e Cecil B. DeMille. No Esplendor de
Hollywood (Hooray for Hollywood) é a mais fabu-
losa mostra dos grandes musicais de todos os tem-
pos. Censura - livre.

Ì,TND() APTO. PRAIA ITARARI

5ão Vicenle, de Êente poro o mor, living,2 dormi-
lórios, bonheiro, cozinhc, goroggm, dormitório
empregodo, fone - 287-3225.

Dios l7', 18

PAUTA

Filme baseado em fatos reais de subversão no
Brasil. Direção de Fra4cisco Ramalho, com
Armando Bogus e Marlene França. Muito suspen-
se, tramas, violência e mistérios. Uma produção
nacional bem aceita pela crítica. Censura: l8 anos.
Este filme você não deve perder, sob hipótese algu-
ma.

e 19 (quortc, quintc'e sexto), Zlh
a;. DIAMO DE UMA

SUBVERSIVA

Dios 20 e 2l (sóbodo e domingo), l7h e l9h

OO7 SOMENTE PARA
SEUS OIHOS

(For Your Eyes Only). A nova, fantástica,
incrível e fabulosa l2f aventura cinematográlica do
inigualável 007. Nesse filme, Roger Moore volta

Dios 27 e 28 (sóbodo e domingo), l7h e l9h

O SUBSTITUTO
(The Stunt Man). Três indicações para Oscqr,,

incluindo'tMelhor Ator" - Peter O'Toole e "Me-
lhor Diretor" - Richard Rush, co-estrelado poi
Steve Railsback,.Barbara Hershey e Allen Coor-
witz.

"Se Deus pudesse fazer todos os truques que
nós podemos, ele seria um homem feliz". Fugitivo
da p-olícia, Cameron acaba aceitando ser doublé do
protagonista de um determinado filme muito peri-
þoso þara ele. Daí ele enfrenta sucessivos desafios
com a morte. Censura - 14 anos.

Projetos, execução e reformas em gera.l de
residências

Fornecemos mater¡al e nrãodeobra
Financia*e
Orça mentos sem compromisso

New Hous€

ACOMPANHAI,IENI0 tS(0|-AR

Orientoçõo pedogógico poro le Grou.
P¡ofessores de Nlvel Universitório.

Fones: 24O-1221 e 240-2246.

o
o
o

coilsTRrrçôEs E cnnEG¡omEilTq6 rtgqruÁnns -LIDA"
R¡¡¡ Anúrico Brs¡¡l¡.nt - 1608 ¡-2 - S¡nto Amsro {fono548€761 )

Dios ó, 7, 13,14,27 e 28 - no cornovol - 20 e 2l

- nõo hoveró sessões

CINEMA INFANTIT EM FEVEREIRO _ SÁBADOS E

DO'ì^INGOS - l4h3om
Para a gurizada do Paineiras, o Depto. Cultu-

ral programou uma série de desenhos, coloridos.
dublados em português, cheinhos de aventuras.

Tragam seus filhos para se divertirem a valcr.
nesta programação especial de férias de verão.
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POR UTII TM
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Anuncie na Folha do Paineiras
e no Calendário Mensal

Entre em contato com Depto. Comunicaçöes
Fone: 240-2777 - R. 23

SÃo PAuto

tlTND() ()U

ATUGO IIIU IíTU[()

Sócio do Poineirol ns 339

lorivol Pires Borboso

Fone- (9.t2Ð 32-80q,6

Taubto]ê.

Dra. Glarisse Amaral Gurgel Uianna

Dr. Waldemar Amaral Gwgel Uianna

ADVOGADOS

R. Santo Amaro (ao l4do da Câmara Municipq!) nl.71 !60
ana. C¡. 168 - Fònes: 32-2905 - 3G7200 - CEP-01315

* DIREITO CTVIL (ações cíveis, execuções, cobranças,
etc);
+ DIREITO DA FAMf LIA (inventários, separações con-
censual e judicial, divórcio. etc):

* DIREITO IMOBILIÁRIO (locações: inquilinato, desa-
propriações, etc):

* olReirO DO TRABALHO.lassessgrle 9 proceSsó de
empregado e empregadores, recursos, etc).



soc¡al
Conjunto Terrace
funcionando a

todo vapor.
Venha participar.

Nestas férias de verão, o Dep-
to. Social do Paineiras. dirigido
pelo Sr. Edison Rodrigues Ferrei-
ra. está com uma programaÇo
intensa. Assim é que no mês de
janeiro. às sextas e sábados, pro-
moveu jantares típicos no restau-
rante (comidas e músicas típicas
da ltália. Espanha e Alemanha).
Como ocorreu em janeiro. para
este mês também continuará sen-
do servida pela Baiúca a delicio-
sa feijoada aos sábados e buffet
l'rio e quente uos domingos. Do
outro lado do restaurante está
funcionando, mais quente do
que nunca. a boate Terrace, às
sextas e sábados. a partir das 22
horas. assim como a boate
jovem. semÞre aos domingos.das
l7 às 2l horas, para jovens de
mais de l2 anos.

Confrolernizoçõo dos

@',îIffiß

funcionúrios.
Todo mundo

Um verdadeiro show foi
montado no salão do Restau-
rante "Recanto Garfcho", no
dia 2l de dezembro de 81,

com organista, palhaço,
Papai Noel, a distribuição de

muitos prêmios, uma cesta de

natal para cada funcionário e

o grande almoço servido
durante a comemoração. A
intenção do Depto. Social em

muito feliz.

Os pequenos pqineirenses
receberqm (com muitq

festq) o Pqpq¡ Noel.
No dia 20 de dezembro, o

Papai Noel desceu do céu em

seu helicóptero.

Em alguns segundos, uma
verdadeira multidão de crian-

ças (e papais , mamães,
titios...) aglomerou-se na Pla-
taforma das piscinas, acom-
panhando, em seguida, o
bom velhinho até seu trono,
onde recebeu uma a uma
todas as crianças, distribuin-

oferecer um dia muito esPe-

cial e diferente aos funcioná-
rios, levando-os Para um

local fora do clube, foi total-
mente coroada de êxito,
segundo comentários unâni-
mes. Estiveram Presentes'
além dos funcionários, o Pre-

sidente do Clube Dr'
Edmundo Callia, Diretores e

senhoras.

Janeiro

do balas, doces etc. Houve
também a farta distribuição
de refrigerantes da Antarctica
e de sorvetes da Gelato. Foi,
mais uma vez, uma festa
repleta de alegria e carinho,
não faltando, inclusive, um
palhaço muito divertido e a

alegre e quente banda do José

Américo.

Muitos presentes foram
distribuídos às crianças que

lll Noite do Howoii. Muitos

su rpresos esper0m

por você!

escrevcram e leram ao micro-
fone mensagens de natal.
Além do intenso trabalho de

coordenação da festa Por
Henrique Lobo, o DePto.

Social contou com a impres-
cindível colaboração da Sra.
Regina de Moura Ribeiro
(sócia) e frtlhas, de Dona Ana
Leonor Castelo Branco
Ferreira - esposa do Diretor
Social Sr. Edison Ferreira e

filhos.

t)io 26

A Diretorio do Poineiros
estó preporondo com
muito corinho q lll Noite
do Howoii que voi ocon-
tecer em 26 de mqr-

ço/82. Pqro tonto o Dep-
to. Sociol goronte que

tr'i ,',

I

de mo rço !

te qno você voi se sur-
der com o que iró

coco verde, frutos

ncior nesto noird. i

.d¡: gvoo "*d., I

cois, o inconfundfvel
cenório colorido com
olegres howoiionos

Garnaual do Paineiras começa dia

howoiionqs em seu
sorongs e Pqreos e
res, você voi ter mui

13 com a E.S. Mocidade Alegre
A primeira atração do carnaval paineirense será a E. S. Mocidade Alegre, dia
l3-de fevereiro próximo, às 2lh. A Mocidade vai promover um grandioso
ensaio nas quadias de volei do clube, com sua bateria, passistas, puxador de
samba, mulãtas que, dentre outros, mostrarão seu samba-enredo 82.
Logo á seguir, às 23 horas, o BAILE PRÉ,-CARNAVALESCO, que será ani-
mado pela Orquestra do Jovito.

oulros otroções que
forõo deslo "lll Noite do
Howoii" <¡ mqior feslo
tropicol do Poineiros e
5õo Paulo em 1982"

Para comemorar os festejos momescos no Paineiras, teremos quatro vespe-
rais (matinês) nos dias 20, 21, 22 e 23 para a gurizada.
No sábado, dia 20, Baile de Carnaval, com animação da Orquestra do Jovito.
Domingo, dia 21, não haverá baile carnavalesco.
Na 2q feira, dia 22, Concurso de Fantasias para os sócios do clube.
Na terça-feira, dia 23, a escolha do melhor folião e do rnelhor bloco dentre os
participante3 do Carnaval'no Paineirâs.
Îraga você também tod¡i bua alegria para no$sorflto 

, _,,;,,,,

Bailes carnaualescos
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cultural
Reinício das atividades do Depto Cultural

Departamento Cultural, dirigido pelo Sr. Altamiro Martins, comu-
nica: te;áinício na segunda quinzena de fevereiro o Curso de Violão com o
professor Rezende - terças e quintas , das l4h30m às l9h. O Curso de
Coral terá início na segunda quinzena de fevereiro, às quintas-feiras, às

20h30m. O curso de Artes Plásticas e Porcelanajá em atividade, tem aulas
quartas (das th às Ilh - Porcelana); quintas (das l4h45m às l6h45m -
Ãrtes Plásticas); sextas (não há mais vagas - das 14h30 m às l8h - Artes
Plásticas e Porcelana); sábados (das l4h30m às l7h - Artes Plásticas ) e
domingos (das th30m às I lh30m - Artes Plásticas). Para crianças. quin-
tas - dãs l4h30m às l6h30m; sábados - das l5h30m às l7h; domingos -
das th30m às I I h30m(inscrições com a Tia Nenê no local).lnformações no
Depto. Cultural, com a Anita ou Naise.

IJm leilão de arte no Terrace lotado.
O grande púbtico que comp¿receu para o jantar da noite de 28 de

novemb.-ro de 8l,no RestauranteTerrace, pôde participar e arrematar os
quadros colocados em leilão pelos expositóres da "Exposição Coletivade
Éintura", promovida no Sagúão do clube durante aquela semana, de 20 a

29 de novembro.
Essa iniciativa da Diretoria do Paineiras visou' principalmente.

amoliar o crescente movimento artístico-cultural dentro do Clube, além
do'fundo filantrópico, visto que l0/o da arrecadação foi destinada à

MAESP - Movimènto de Assistência âos Encarcerados do Estado de S.
Paulo.

CrFourADov>/ mnEnÂs

Revelando os
mini-artistas

O "l Festival Paineiras de Arte
Mural Infantil" foi o sucesso
esperado pela Diretoria do Pai-
neiras. Ao elaborar esse evento,
outra não foi a intenção do Dep-
to. Cultural senão o de entreter
nossos pequenos sócios de uma
maneira descontraida, recreativa
e cultural, durante o mês de janei-
ro, em pleno verão de férias. Dias
10, 17,24 e 3l eles exercitaram,
de maneira muito criativa, a pra-
tica de "Desenho", "Pintura",
"Colagem", "Modelagem em
Argila", "Pintura em Cerâmica"
etc. Esses trabalhos alcançaram

feminino

Expo-Porle, encerrondo 8l com orle e criolividode Poinerense.

Durante todo o ano de 1981, o
Depto. Cuhural do Paineiras
promoveu cursos de Artes Plásti-
cas e Artesanato, sob orientação
da Tia Nenê, nas mais diversas
manifestações artísticas, para os
palnelrenses.

Já se tornou tradicional a

festa de confraternização
organizada pelo dePartamen-
to Feminino reunindo um
grande número de paineiren-
ses. Além do coquetel -
organizado pelas próPrias
senhoras associadas - houve
um movimentado e elegante
desfile de moda - ressalte-se
aqui que as paineirenses se

saíram muitobem na passare-
la, mesmo não se tratando de

proFrssionais - com muito
charme, descontração e ele-
gância.

No Mezanino, entre os dias 6 e
12 de dezembro/8l, esses traba-
lhos foram colocados em exposi-
ção, revelando o alto índice de
criatividade dos nossos artistas
plásticos. A Expo-Parte (Exposi-
ção Paineirense de Arte) apresen-
tou trabalhos de pintura em por-
celana, cerâmica e vidro; xilogra-
vuras: pirogravuras; colagem;
modelagem; vitral; espelhos;

tal sucesso que a Diretoria Cultu-
ral decidiu montar uma EXPOSI-
QÃO com os trabalhos do "l Fes-
tival Paineiras de Arte Mural

0 sempre chormoso desfile de fim

telas a óleo. A grande atração foi,
sem dúvida, a exposição, pela

Um espetáculo
aplaudido de

pé. Foi a apresentação
do Ballet Paineirense.

O local da apresentação foi
o "Teatro Cultura Artística",
no dia 5 de dezembro. Casa

cheia e a expectativa de um
grande espetáculo. No Palco
toda graça e talento das baila-
rinas do Paineiras. Sem dúvi-
da, um apoteótico espetácu-
lo com coreograltas diferen-
tes das professoras Madge

de ono dos

Infantil", marcada para os dias 6
e 7 de levereiro. nos próximos sá-

bado e domingo, no Saguão de
entrada do Clube.

sI

primeira vez. de alguns quadros
pastel de rostos e fìsionomia:i

. ri¡á

Branco Donadelli, Rosana
Battistini Fortunato, Sílvia
Cristina Macedo Gonçalves e

Márcia Claus Magalhães
Matiole. A coordenação
ficou a cargo de Anita Gou-
veia, montagem do palco da
Marcenaria Paineiras e Dire-
ção Geral de Clery Callia.

[einicio das
atividades do
Depto. Feminino.

O Depto. Feminino do
Clube Paineiras do

poineirenses!
Morumby, através de sua
Diretora Dona Clery Callia,
comunica que as inscrições
para o curso de ballet serão
levadas a efeito no próximo
dia 16 (fevereiro), das.8h ao
meio-dia - para quem estiver
interessada em cursar ballet
pela manhã e das l4h às l8h
para o período da tarde; o iní-
cio do curso será no dia 2 de
março.

O curso de Yoga teve seu

início no último dia 12 de
janeiro. Convocamos a todos
os que participaram do curso

no ano passado para novas
inscrições, assim como para
iniciantes. As aulas aconte-
cem ,às terças e quintas, às

l5h30m - l6h30m - 20h30m:
quartas e sextas, às th e lOh.

Fotos: da esquerda para direita. desfi-
le das paineirenses e momenlos do

de ballet
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Você é capaz de dividir este quadro em quatro
partes de forma que cada parte contenha uma
estrela, um círculo e um semicírculo?

elsqdseu

TESTE DE GOIIHEGI]UIEI{TOS
l. Antoine de Saint-Exupér-v era:
a) aviador
b) professor
c) advogado
2. Cochab¡mba é um¡ d¡s principais cid¡des de:
a) Peru
b) Chile
c) Bolívia
3. O Museu de Arte de São Paulo (MASP), foi fundado por:
a) Pietro M.,Bardi
b) Francisco Mataraz'o Sobrinho
c) Assis Chalcaubriand
4, S¡ntos Dr¡mq¡t r¡¡lizou o prinreiro vôo com o l4-Bis, em Parb
em:
a) 190ó; bi l9l4; c) 1900
5. Dança ú¡fda e sepateada, fortemente ¡it¡n¡da e aconryenhada
de guitarre e c¡stùholas, originória da Espanha:
a) flamingo
b) tarantela
c) fandango
!. Torygq-se..crmpeão mundi¡l dos pesoc-pesedos ao derrot¡r
So¡¡y Listori:
a) Joe Frazièr.
b).Muhammad Ali
c) Ken NoüöÊ :

7. "Overla¡ú1g", termo usado no futebol, inde ser traduzido por:
a) barreira
b) sobreposìçãp
c) deslocamento
8. John Kemcdy foi assassinado n¡ cid¡de de: .

a) Dallas
b) Chicago
c) Washíngton
9. A provável id¡de da Terr¡ é de:
a) 50 milhões de anos
b) 4,5 milhões de anos
c) I milhão de anos
t0. Segundo m¡ior est¡do norte-¡meric¡no:
a) Arizona: b) Texas; c) Dakota do Sul
ll. A C¡sa da Moeda, transferida em l69E para o Rio de Janeiro,
situ¡va-se inici¡lmente em :
a) Minas Gerais
b) Bahia
c) São Paulo
12. Macho que possui uma bolsa ¡bdominal onde os ovos da fêmea
são recolhidos, fecundedos e incubados:
a) Canguru
b) Urubu-rei
c) Cavalo-marinho
13. Inl¡tuto Osv¡ldo Cruz é o ¡tt¡¡l nome de:
a) Instituto de Patologia Osvaldo Cruz
b) lnstituto de Patologia Experimental de Manguinhos
c) Instituto de Manguinhos
14. Estadist¡ norte-americano recebeu o Prêmio Nobel da Paz em
l9l3z
a) Henry Kissinger
b) Gerald Ford
c) Richard Nixon
15. Estado br¡sihiro que possui o m¡io¡ número de indios:
a) Mato Grosso
b) Pará
c) Amaz.onas

Õx
t

o
+Õ

Fot¡tA Do
MHENAS

[ente ronslruir om relôngulo com estos sele pelos
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Duas destas figuras geométricas
estão repetidas. Quais são?
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Escolinha de Futebol de Salão
Informamos que a Escola de Futebol de Salão reinicia-

rá suas atividades no dia 3 de fevereiro, nos horários das 8h
às I lh e das l4h às l6h - quartas e sextas-feiras. lnscrições
na Secretaria de Esportes.

Xrdrez
Dando sequência às suas atividades e participaçôes

vitoriosas, o Paineiras integrou, em dezembro, o "Cam-
peonato de Aniversário do Clube Athlético Paulistano",
conquistando o título m¡lximo e trazendo para nossa gale-
ria um lindo troféu. A equipe campeã foi formada pelos
seguintes enxadristas: José Luiz Torrado, Paulo Melega,
Celso Colli, Paulo Wang, Juan Nascimento, Mazir Sabbag,
José.Júlio Carneiro, Unberto Cordâni e Germano Hamsen.
O Diretor de Xadrez, Sr. José Júlio, aproveita para comu-
nicar aos associados que estão abertas as inscrições pa¡a o
curso de Xadrez para iniciantes, com aulas todos os sába-
dos - l5h30m. Inscrições no Depto. de Esportes.

Netação - Irscrições ¡bertssr
A professora Fátima e o professor Pancho estão

comunicando que as inscrições para o curso de natação
para adultos estão abertas, as terças e quihtas-feiras, a par-
tir das l9h. Podem procurar a professora Fátima nas pió-
prlas piscinas.

Vai ter início o Campeoneto Metmpolitrno de F.
Salão

Dia l3 de março, o Paineiras iniciará sua participaçâo
no Metropolitano de futebol de salão, categoria menores
(Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim, Infantil e lnfanto-Juvenil).
0 Paineiras estå na chave "4" ao lado de S. Paulo FC.
Juventus, Hebraica, Gercan, Taubaté, Banco do Brasil e
Palmeiras. Na outra chave ("8") estão: Circulo M., S.
Amaro, Corintians, Banespa, Acre C., lpiranga, Nacional
e Atlas.
No jogo da confraternização funcionários do T&

nis perderam feio para a Secretaria.
O jogo foi travado na manhã do dia 2l - data da con-

fraternização dos funcionários - quando os funcionários
do Tênis foram impiedosamente derrotados pela secretaria
Geral que estava reforçada por atletas do Dpto. de Comu-
nicações e RP e Expedição, num verdadeiro passeio de
bola - futebol de campo. No final o resultado espelhou
com justiça a nítida superioridade dos vencedores: 3x2 -
gols de Gilberto (2) e Abdala. Para os derrotados marca-
ram Dió e Francisco.

esporte

'5 ôu ol'd y :o¡sodsa¡

Horizontais:
I . Curso de água doce; 4. Coisa que atrai;1 . Soar em
tom alto; 8. Pancada; 10. Exemplo (abrev.); I l. Não
prolissional; 13. Rumor; J5. Costume; 16. Trabalho;
18. Calor, quentura; 20. Arvore que fornece madeira
escura; 23. Invólucro construído pelo bicho-da-seda;
25. Preposição; 26. Amas; 27. Engano;29. Corte com
os dentes; 30. Sadio.
Verticais:
l. Cor; 2. Não foi mais; 3. Ermida; 4. Pedra em tupi-
guarani; 5. Que já não é moça; 6. Depois; 7. Cútis; 9.
Argola; 12. Nome de mulher; 16. Referência; 17. Ins-
trumento musical (pl.); 18. Mau cheiro; 19. Tombar;
21. Imperador de Roma; 22. Certo sabão; 24. Sigla
de um país americano; 28. Sol para os egípcios.

)
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LO"IAS BRASI IIA
CALÇADOS EM GERAL: ESPORTIVOS - FEMININOS - MASCULINOS

Garantimos a você, sócio do Paineiras, um abono especial de

l0o/o
em qttalquer uma das lojas, apråintåi¿o A\,ENAS,ESTE ANTJNCIT.

Barão - Dom José I Quintiúo 
j Téodoro - Yaohaä - AirgusÍa'- ioão Òachoeira

Santo André - S. B. do Campo - Shopping lguatemi - Ibirapuera - Lapâ - Campir

' !:.
. '. .:

E BOLSAS
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Já há algum tempo, o Depro. de
Tênis vem desenvolvendo um traba-
lho básico junto aos tenistas das mais
diversas categorias, orientando, e pre-
parando. para as várias. disputas
nacio¡ais e internacionais. Nuno
Cobra coordena uma equipe de pro-
fessores (Deoclecio. Otaviano, Tér-
cio, China, João Dias, Mineiro e
Francisco) que incessantemente
ministram aulas e treinamentos cien-
tificamente fundamentados, salien-
tando não apenas a condiçâo técnica
e.tática mas, também, fisica e psicoló-
glca.

Com o apoio da Diretoria de
Esportes, muito especificamente dos
Srs. João Pastor Júnior e Carlos
Alberto M. Chalita. os frutos estão
sendo colhidos agora. Em l98l o Pai-
neiras pode contar com vários tenis-
tas que arrebataram para as suas
cores ¡mportantes títulos através de
Jaime e Alexandre Oncins, Walter
Taurisano, Marcos Bobsin. Ana
Maria André. Suely Rossler, Mauri-
cio Vasconcelos, Luiz Corrientes.
Bruno Falcão, Rosana/Renata e San-
dra Seabra. Suzana Silva, Maria
André' Fernando Calçada. Roberta
Burzagli, Polaco, Cisele Santos, Cris-
tiane Tassi, Ricardo Athiê, Renaro
Godoy, Raul Ranzinge. Grasiella e
Ornella Beneduci, Wagner/Nu-
no/RenatoCobra.Sérgio Rôsslir. 4¡¿
Chalita, Giorgios Kalires, Marcelo
Pi3zza. Mauro/Wagner/Marcelo
Almeida. Além desse elenco raro. o
Paineiras conta com o surgímento de
novos tenistas que muito prometem,
tais como Sílvia Siqueira, Renata
Betanzos, Elaine Gibráil, Karina Bal-
daci. Cláudia Bitencourt, João F.
Valentim, Rodrigo Bampa, paula e
Cltâudia Piazza, R enata e' Aiessandra
Carneiro, Giancarlo Lolli, Tito
Betanzos, Flavio Sarli, Luciano Hei-
de. Fabíola Baldaci e Debora Levy.

Eis os títulos conqü¡stedos:

Jaime ()ncins, o número um do
mundo em sua categoria. conquistou
para o Paineiras em 8 I os seguintes tí-
tulos: Campeão do "X Campeonato
lnternacional da Mocidade", no Pai-
neiras: campeão do "Banana Bowl",
em Santos: campeâo do Torneio
Aberto do Clube Castelo: vice-cam-
peão da "Etapa Salvador do Sul
América": vice-campeão do "Cam-
peonato Brasileiro", Fortaleza; Cam-
peão de duplas (com Otávio Della) do
"Campeonato Brasileiro", em Forta-
leza: campeão da "Etapa Belo Hori-
zonte do Sul-América": campeão da
Etapa P. Alegre Sul-América: cam-
peão da "Etapa Goiânia do Sul-Amé-
rica": finalista entre os oito melhores
tenistas brasileiros de sua categoria
( I 2 anos) no Rio de Janeiro. conquis-
tando o título de vice-campeão: câm-
peão mundial de duplas (com Carlos
Vanley) na Venezuela - 12 anos e

0 Tênis do Poineiros mostrondo
os frutos de um bom trobolho

fìnalmente para fechar com chave de
ouro seu brilhante ano de 8l sagrou-
se campeào mundial - 12 anos, na
Venezuela.

lllarcos Bobsin conquistou os
æguintes títulos: campeão em La Paz
na Bolívia pela "Segunda Etapa do
Sul-América"; vice-campeão de
duplas em La Paz: campeão de duplas
no Carrasco Bowl; campeão de
duplas no "X Torneio Internacional
da Mocidade dc Tênis", no Paineiras,
campeão de duplas do "Campeonato
Brasileiro": vice-campeão no T.C.

I 6 anos, Venezuelal campeão brasilei-
ro de duplas - l6 anos, em P. Alegre¡
3ç lugar no brasileiro de ló anos, em
P. Alegrel campeão brasileiro de
duplas. (Curitiba, I8 anos): campeão
de simples do "Banana Bowl". Wal-
ter Taurisano foi eleito o "Atleta
Destaque" de I98l pela FPT.

Suzana Silva e suas conquistas para
o Paineiras em 8l: campeã de simples,
dupla e equipe dos "JEBS - Jogos
Estudantis Brasileiros": campeã de 2r
Classe no "Tênis Clube Paulista":
vice-campeã do "Sul-Americano", na

Se depender

da vontade dos

Tenistas e

da Diretoria

peão do "Master no Rio de Janeiro".
onde participaram os 8 melhores
tenistas da cütegoria de todo país:
campeão de duplas. l4 anos. catego-
ria mista (com Lígia Vianna) - Es-ta-
do de São Paulo: quartas de final no
"Orange Bowl" em Miami - Estados
Unidos: Jaime e Alexandre Oncins
(com l2 e 14 anos. respectivamente)
foram às quartas de final do "Torneio
- Royal Palm" em Miami.

(iisele Santos deu ao Paineiras os
títulos de vice-campeã do "Torneio

Paulista de simples (16 anos); vice-
cimpeão de 3r Classe simples no
Canovas Tênis Park; vice-cãmpeão
estadual de Duplas: vice-campcâo de
3¡ Classe simplcs, na S.E. Palmeiras.

Walter Taurisano trouxe para o
Paineiras as seguintes conqu¡stas:
vice-campeão brasileiro na categoria
de 18 anos, mesmo tendo apenãs 14
anos¡ campeão "lnterclubes - l6
anos": semi-finalista do "X Mocida-
de"; campeão deduplas (com Bobsin)
no "X Mocidade"i vice-campeão de
terceira classe "lnterclubes": semi-
finalista da "3f Copa Hering": semi-
finalista de duplas do "Banana
Bowl": semi-finalista de duplas no
"Sul-Americano" na Venezuela: 3ç
lugar do "Sul-América Etapa, Belo
Horizonte, Goiânia, Porto Alegre":
campeão estadual de 2ç Classe
duplas: campeão do "Torneio do
C.C. Castelo - 5ç Campeonato Aber-
to", l6 anos: campeão da "Etapas do
Sul-América de Salvador e Brasília":
campeão estadual de 3r Classe: cam-
peão Estadual de simples - l6 anos:
vice-campeão do "Sul-Americano" -

preocupação com a renovaqâo, classi-
lìcando-se em primeiro lugar. Neste
torneio tivemos: Sílvia Siqueira (cam-
peã de 9 anos): Renata Betanzos (4e
lugar - 9 anos): Eliane Gibrail (cam-
peã - I I anos): Paula Pizza (vice-
campeã - ll anos): Renata Carneiro
(3e lugar - I I anos): Claudia Piazza
(3ç lugar - l2 anos);Silvia Siqueira(a
grande revelação do "Esperança" -
campeã na categoria de 9 anos).

\o l-spi'ria: a rcnovação continua
lrutilìcando. onde a gurizada teve bri-
lhante participação excelente. che-
gando à semi-final com Roberta
Amélia Burzagli (8 anos). Fabíola Le
S. Baldacci (10 anos). Renato Cobra
(9 anos).

\o "ll 'l'opa Sport": novamcnte a
petizada brilhando através de Rober-
t¡r Amélia Burzagli e Renato Cobra -
semi-finalistas. Aliás. Roberta Burza-
gli participou do torneió "Tierê" con-
quistando o 3ç lugar e vice-campeì do
"Torneio Tênis Square". redlizado
em comemoraçâo à semanl da crian-
ça: no "Circuito da Cop:r Futuro".
Robertinha obreve o rírulo de campeâ
de uma chave "C" e chave "D". sên-
do inclusive. após o Circuito. convo-
cada pela FPT para o Master (8 anos)
de Agua de Sào Pedro. onde parrici-
prm somcnte os 8 melhores tenistas
de cada categor¡a.

l:Qt tPt: t,At\t:Ht..rs t'AttBi:It
\,t t'Rl.\1't:.

A cquipe do Paineiras de Tênis foi
campei estadual de lnterclubes na
cutegoria de 16 anos com: Walter
Taurisano, Wagner Cobra. Marcos
Bobzin. Alexandre Oncins. Polaco e
Ricardo Athiê. Tambéln na classe
leminina o Paineiras sagrou-se cam-
peão estadual lnterclubes - 2r Classe
- Com Suzana Silva. Ana Maria
André. Suely Rosler e Roslna
Se¿rbra.

Campe;ìo Estadual Interclubes de
,lr Classe com Sandra Seabra. Rosana
Seabra. Cisele Santos. Grasiela è
Ornella Beneducci e Cristiane Tassi.

Vice-clmpeã - l8 anos - Feminino
e vicc de .l+ Classe - Masculino.
()s profesvrrcs tan¡bi,m sio canrpeircs

. Dió e China. dois dos ótimos pro-
lcssores de tênis do paineiras também
cntrarum na roda e ganharam o [ítulo
de canrpcões estuduais" M aiores.. -'A"
do Estado de Sio Paulo: Dió. inclusi-
ve. foi vice-cunrpeão do ..Torneio
Aberto do C.C. Casrelo". De para-
héns o Depto. de Tênis do paineiras
pelas brilhantes conc¡uistas. frutos de
um. trabalho sério e respeitado por
todos os demais clubes c'o-irmãoi.

conquistqs nq nqtoçõo em 81

Venezuela: campeã de duplas (com a
Gudi) no "Sul-Americano, Venezue-
la¡ vice-campeã "lnterclubes", l8
anos: vice-campeã do "Torneio Aber-
to do C.C. Castelo": vice-camoeã do
"Campeonato Brasileiro", l8' anos,
em Curitiba e campeã da "Etapa
Belo-Horizonte do Sul-América".

Rosana Seabra contribuiu com o
tênis do Paineiras trazendo os títulos:
campeã de l8 anos "Laerte Gonçal-
ves": campeã no "Espéria": campeã
no "Tietê": campeã "lnterclubes de
3ç Classe": campeã "lnterclubes de 2r
Classe".

Alexandre ()nc¡ns trouxe para o
Paineiras as conquistas: 3ç lugar no"X Mocidade": vice-campcão do
"Banana Bowl": campeão do "Tor-
neio Aberto do C.C. Castelo - 14
anos": campeão da "Etapa Salvador
do Sul-América": 3ç lugar no "Cam-
peonato Brasileiro", em Fortaleza:
campeão de duplas (com Joú Heitor)
no "Campeonato Brasileiro". em
Fortaleza: campeão da "Etapa Sul-
América de Porto Alegre": vice-cam-

Pqineirqs com mu¡tqs

O trabalho desenvolvido junto à
"natação" do Paineiras pela Direto-
ria de Esportes, também deu muitos
frutos no ano de 81.

Basta dizer que o Paineiras teve
uma destacada participação - (inclu-
sive com quebra de record de Ana
Cristina Barros), na temporada de
81, nos Campeonatos Paulistas dc
Infantis e Juvenis "A" e "8", promo-
vidos pela FPN, no Conjunto Espor-
tivo Constâncio Vaz Guimarães.
Cada campeonato contou com a par-
ticipação de cerca {e 40. clubcs (capi-
tal e interior), num total de lü)0 atle-
tâs-

Os principais resultedos do
INFANTIL: Alessandra Carneiro -

teremos

muitas

conquistas

também

em 1982

Continental"l campeã do "lnterclu-
bes de Tênis":

i.uiz ('arlos Albuquerque ( I'olaco)
contribuiu para o engrandecimento
do tênis clo Paineiras com os títulos:
campeão de " 5¡ Classe": campeão do
"Canovas Tênis Park": campeão do
torneio "Continental Parque": vice-
campeão de 5s Classe, no Paineirrs.

Ana l\laria Andró ( (;udi ) disputou e
Irouxe os títulos: vice-campeã esta-
dual de simples¡ semi-finàlista no
cümpeonato Brasileiro: campeâ da
"Etapa Bahia do Sul-América'", vice-
campei da "Etapa de Goiânia do Sul-
América": campeã da "Erapa R.C.
Sul do Sul-América)¡ vice-carirpeã do
"Master do Sul-América no R.'Janei-
ro": I ¡ colocada no ranking brasileiro
l8 anos: vice-campeã na-Venezuela
no "Sul-Americano de duplas" (com
Suzana Silva )

No "'l'o¡ncio lìsperança de'l ônis":
o Paineiras demonstrou a grande

le lugar l00m borbo,lda (lnf. A);
Alexandre Steinberg - 2c lugar 400m
livre (lnf. B) e 2ç lugar 200m livre
(lnf. B); Jorge Taiar - 2c lugar l00m
peito (lnf. A); Rodrigo Camargo
Barros - 2ç lugar l00m livre (lnf. B);
Carlos Dudorenko - 3ç lugar 400m
Iivre (lnf. B); Luiz Guilherme Pinho,
André Fernandes, Rodrigo Barros,
Alexandre Steinberg - lç lugar reve-
zamento 4x 100 livre (lnf. B); Melissa
Guerra, Alessandra C arneiro, Vânia
Cost4 e, Lucia¡ra Flepry - 2ç lugar
r-evezämento 4i{ 00m'4'esìilos (isf..
A)t Melissa Guerra, Márcia D¡ìdb--
.rènko, tuöiana' Fleury e Alessandra
Carneiro - 3ç lugar revezamento
4xl00m livre (lnf. A). Nesta catego-

ria, o Painei¡às classificou-se em 4c
lugar na contagem geral de pontos.

Principais resullados dos Juvenis:
Marina Cordani - le lugar l00m livre
(Juv. A), lc lugar 200m livre, lç lugar
400m livre, 2ç lugar 200m medley e 3e

lugar 200m costas: Ana Cristina C.
Barros - (Juv. A) - lç lugar 50m livre
(record paulista 30"), 2e lugar l00m
borboleta, 2e lugar 200m medley;
Adriana Ruggeri - 2ç lugar 200m pei-
to; Adriana Ruggeri, Gislene Bran-
'co. Ana Cristina Barros. e Marina
'Cordàní . ' [e'Jilgar' .fevþzamento
4xl00m livre e 2ç [ugar,revezamento
4kl00m 4 estilos.

Além dos acima citados, classifica-
ram para as finais em provas indivi-

duais os seguintes nadadores: Ana
Regina Monteiro, Gislene Branco,
Juliana Wendling e Douglas Bueel.
Nesta categoria, dentre oi 40 clubes
participantes, o Paineiras obteve o
expressivo óc lugar na contag€m
geral. considerando-se que no último
campe-onato paulista de verão (janei-
ro de I l) clas'sificamos em 20q lusar.

Dentre as 40 equipes juvenis rB"
do Estado, o Paineiras se colocou em
2ç lugar na classificação geral.

Destacamos. também, Adriana
Ruggeri - vice-campeã nos l00m pei-
to no Campeonato Paulista Absolu-
to.

Cumprimentamos toda equipe
participante dos dois campeonatôs .

de 8l pela dedicação e serièdade na
preparação. Salientamos que tais

. result3fus só lqram alcançados atra-
'vés da txÈçle¡te orÞnt4ão da equipe
técnica do Clube - Franciscò L.
Gaos (Pancho) e Fátima Marangoni.



Superando todas as
expectativas, o Reveillon
do Paineiras na despedi-
da do ano 8l foi sucesso
"uníssono", com lotação
completamente esgota-
da. Para quem esteve
presente ficou a consta-
tação de que se trata,
sem dúvida alguma, da
maior festa do fim de
ano em São Paulo.

-Com uma proposta de
"f-orça, vida e alegria", o
Reveillon Vermélho' e
Branco, em momento
algum deixou de ser uma
festa descontraída, con-
tagiante e de confraterni-
zação.

A decoração, extrema-
mente criativa, esteve

sob o comando da deco-
radora Vera Regina Oli-
veira Lobo (Bimba).
Houve o já tradicional
espetáculo das bolas que
caem do teto (todas vèr-
melhas ou brancas), no
momento em que acaba-
va 8l e iniciava 82. Dai
para frente o ritmo quen-
t9, o samba, da orquestra
de "Clóvis e Ely", tomou
conta do salão, findando
somente quando o sol
do lç dia de 82 raiou.

Reveillon Vermelho e
Branco contou com o
ótimo serviço de Buffet
da Baiúca, teve a coorde-
nação do Sr. Henrique
Lobo (nosso Coordena-
dor Social e de Serviços)
e a Direção Geral do 

-Dr.

Edison Rodrigues
Ferreira (Diretor STocial
e de Serviços do Clube).

Poineiros é compeõo

esloduol de futebol

Em partida duramente disputada com
o Taubaté, o time de futebòl de salão
infantil do Paineiras sagrou-se camneão
do Estado de São Paulõ, na noite d'e I I
de dezembro de 1981, no Ginásio da S.E.
Palmeiras. O placar final apontou4oara
o Paineiras 2 para o Taubaié, tendo àssi-
nalado pala o Paineiras Ademir (2), Gui-
lherme e Roberto.

O técnico Maurício contou com os
seguintes atletas para realizar essa belíssi-
ma campanha: Dinho, Márcio I, MárcioII, Henrique, Guilherme. Ademir.
R-oberto, Laércio, Dáfines, Marcelo,
Maurício e Mantega.

de solõo infont¡1.
_ Ademir foi o artilheiro da equipe e
Guilherme conquistou o título bråsíieiro
pela Seleção Paulista, convocado oue foi
para defender nosso estado. Guilhermefoi escolhido pela crítica paulistã-- õ
melhor jogador da categoria è o ..Tênis
de Ouro", rroféu oferecido pela FPFS.

A equipe do Paineiras não cheeou ao
título por acaso. Por trás de tudo hãuve o
trabalhode base da ComissãoTecnicaé o
empenho incansável da Diretoria de
Esportes, notadamente do José Manoèl
Sardo, distinguido pela FpFS 

"orn 
o tro-

féu "Dedicação". -

I Joiminho 0ncins
deixou por menos.
buscor o título mundiol

de tênis em Corocos

- colegorio 12 onos.
_ "O Brasil foi o grande vencedor no
Camleonato Mundial Mirim, disputado
em Caracas - Venezuela - reunindo cem
melhores tenistas de l0 a 12 anos. Além
do título coletivo, os Þrasileiros conquista-
ram m_ais quatro troféus: campeão áos l0
anos feminino e 12 anos, ém simples,
duplas, além de vice nos 12 feminiño e
masculino.

Nosso segundo Campeão Mundial é o
excelente JAIME ONCINS, do Paineiras
do Morumby, que venceu na decisão dos
12 anos o outro brasileiro, o cearense
Carlos Vanlev".

Este trecho acima foi extraido dojor-
nal "Gazeta Esportiva" do dia 15-de
dezembro de 1981, em matéria que enalte-
cia a conquista dos mirins brasileiros, em
especial de Jaiminho que pela segunda vez
traz para a galeria do Paineiras esse tro-
féu.
.. A _conquista mundial do Jaiminho,

além de sei debitada ao seu condiciona-
mento fisico e técnico, em parte deve-se a
esse. abnegado professor'Otaviano que
dedicou os últimòs cinco anos no preparo.
do jogador.

E Otaviano que confessa à Folha a
facilidade com que o Jaime assimila as
coisas: "Garoto inteligente, de um QI alto
- segundo um grande jogador de tênis do
Brasil. Jaime é um gênio do Tênis - ele,
alem de sua cativante simplicidade, é sério
nos trernamentos e muito dedicado. Um
tuturo murto promissor está reservado ao
nosso campeão mundial de l2 anos".

Vindo de uma familia de tenistas -Eduardo e Alexandre, dois irmãos mais
velhos, também com um curriculum res-
peitável. cheio de títulos - Jaime Oncins
tem tudo para repetir aqui no paineiras
sua perlormance no "XI Campeonato
lnternacional de Tênis da Mocidade". no
próximo mês de março. Parabéns ao garo-
tinho Jaime, a seus pais Sr. Eduardo e'Sra.
lnncr que sempre lhe deram todo incen-
tiro possível, ao professor Otaviano
por cssa brilhantc conquista no tênis.

nõo
[oi

Vem oí nosso "Tiro
oo Alvo"... lhois

umo formidóvel
de lozer poro

poineirense.
. Logo depois do carnaval, será
rnaugurada nossa galeria de ..Ti-
ro ao Alvo", com a presença dos
grandes. campeões brasileiros da
mooatrdade.

A Galeria de "Tiro ao Alvo"
do Paineiras está destinada a ser
uma grande atração em nosso
clube-

Instalada em ambiente fecha-
do, ela funcionará ininterrupta-
mente, com sol ou chuva.

E você pode ir com seus ami-
gos ou sozinho. Com a inaugura-
ção dessa galeria o pain-eiras
estará se inscrevendo nas Fede-
rações de Tiro ao AIvo e forman-
do suas equipes de atiradores.

Participe ciessa nova modali-
dade.

A data oficial da inauguração,
prev¡amente, comunicada a
todos os sócios.

I

I
j

{
J
,i

.t

I
Iopçõo

o


