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cditoriais
Um recodo especiol poro os

empresórios e execulivos,

sócios do Poineiros
Estamos preparando a qdição,

para o mês dejunho, da "Painei
ias em Revista", uma Publicação
em cores mostrando tudo o que o
nosso Clube tem e suas principais
atividades esportivas, sociais e
culturais nos últimos 4 anos.

Trata:se de um registro impor-
tante e indispensável na vida do
Clube que, como qualquer comu-
nidadc, precisa contar sua histó-
ria. Todas as vezes que o Painei-
ras editou uma revista ele o fez, a

exemplo de outros clubes, graças
ao apoio das empresas que apro-
veitavam a oportunidade para
vincular seus anúncios comerciais
ou mensagens institucionais.

Temos, dentro do Paineiras,
todos os anunciantes e Patrocina-
dores de que precisamos: ProPrie-
tários, diretöres e gerentes de
emDresas dos mais diversos
ranios, fotõgralos profltssionais,
proprietáriol de gráhcas e fotoli-
ios,- alguns dos mais proeminen-
tes publicitários do Pais.

Você ¡ó

Nosso departamento
Social já distribuiu quase 5

mil cupons para o concurso
"Grande Prêmio da Progra-
mação Social de82", que vai
entregar, no dia 31 de julho,
ao sócio contemplado, um
automóvel Voyage 0km, no
valor de mais de I milhão de
cruzeiros.

Você já pegou
seu cupom?

Lembre-se' cada sócio
pode concorrer com tantos
cupons quanto consiga reu-
nir até o dia 3l de julho.

E para ganhar esses
cupons, basta participar das
programações de nosso clu-
be.

Os cupons estão sendo dis-
tribuídos nos almoços e jan-
tares dos restaurantes da pis-
cina e Terrace, na Boate
Terrace e em todas as festas

do clube.

Venha apanhar o seu!

Quanto mais você fre-

pqrq
estó pqrt¡cipqndo do Concurso
gclnhqr seu Voyoge Okm?

Com a participação e colabo-
ração de cada um, poderemos
produzir uma revista de fazer
inveja a qualquer entidade.
Vamos?

Estamos encartando, nesta
"Folha do Paineiras", um cupom
para estabelecer contato com
todas as pessoas interessadas.
Preencha seu cupom e mande cá
para gente. Contamos com sua
ajuda.

Alqdino Recinello,
o pnmero
Diretor de nosso

amqts novo

deportomento
esport¡vo-

Qmm* M

março l9t2

Tiro-oo-Alvo.
Diretor-Técnico da Fede-

ração Paulista de Tiro-ao-
Alvo, o Paineirense Aladino
Recinella (foto) tem sido,
desde 1976, o organizadorde
todas as prov¿u¡ de tiro das
Olimpíadas dos Imigrantes
realizadas em nosso país.
Exímio atirador, juiz interna-
cional da "International
Shooting Union" e da
"[.IIT", praticante de tiro-ao-
alvo desde 1957, Aladino

ffi
SERIE A

ff :fi"ffi-îi:l',:läi,,lil;:

participou de dezenas de
competições no Brasil e no
exterior, conquistand o deze-
nas de medalhas na modali-
dade de tironipído øs silhuetas,
no qual participou como
integrante de equipes paulis-
tas e-brasileiras. Para Aladi-
no, como para muitos outros
esportistas, o tiro-ao-alvo
com ar comprimido implan-
tado no Paineiras é a modali-
dade do futuro. Ele assume a
direção do Depto. de Tiro-
ao-Alvo do Paineiras com o
compromisso de preparar
nossos futuros campeões.

Zffi,w *
SEqIE A

quentar o clube, mais chan-
ces terá de concorrer e
ganhar.

O automóvel Voyage que
estará sendo entregue ao
associado do Paineiras, foi
oferecido ao Clube pelo
Consórcio ADETEC que

itr"rfi :'":i#:tl"'ff"""#jîî

Vqmos vqlorizqr

Apenas 4 composições foram
inscritas em nossa promoção
prira a criação de um hino
pa¡a nosso clube.
E muito pouco para um clube
com mais de cinco mil sócios,
dentre os quais se contam
dezenas de músicos, compo-

Concurso pqro q escolhq

Precisamos livrar nosso
cinema de dois grandes
problemas: a danificação de
þoltronas e paredes e a alga-
zaÍra.

Somos todos resPonsáveis
e oodemos todos contribuir
oaia acabar com isso. Não
bonha os pés nas poltronas e-não permita que seu vizinho
o faõa. Não þromova alga-
zarras e não permita que seus

Hino do Pqineirqs - fqse

nosso Cinemq?

Tirulo ng

t
iÕ.. . --*J

está divulgando, em nosso
clube, seus planos de consór-
cio para automóveis e bici-
cletas. Faça uma visita ao
estande da ADETEC para
conhecer os planos.

Veja, também,na página 5

desta ediçãir, maiores deta-
lhes a respeito.

sitores e artistas (inclusive,
famosos).
Resolvemos promover mais
uma rodada para dar mais
uma oportunidade a todos os
interessados.
O primeiro classificado em 8l
concorrerá com o primeiro

vizinhos o façam. Se não qui-
zer se envolver, chame a
atenção dos funcioniirios do
cinema para Írs irregularida-
des que observar.

Tcimando consciência de
que nosso cinema pertence a
todos e a cada um de nós,
não será difícil concluir que
devemos cuidar dele com
carinho.

O Fourlr,oV!/ FÂIÎIEIRAS

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

Fotografia
Osmar G. Nin¿
Presidcnte: Edmundo
Callia
ls Vice-Presidente: Fer-
nando E. Guerra

2s Vice-Presidente: José
Carlos B. Pimentel

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

Diretor dos Departamen-
tos de Comunicações e
RP: Roberto L. Miranda
Dìretor do llepartarnento

do
82,

classificado de 82, para t
escolha final marcadâ para
julho/82. E o prêmio para o
ganhador será auméntado
para CrO 100.000,00. O con-
curso é aberto para sócios e
seus convidados. ADroveite.
Vai valer a pena.

Cultural: Altamiro Mar-
tins.
Conselho Diretor Departa-
mento de Esportes:
Hamilton L. Ahualli,
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
lnfanto/Juvenil: José
Maria G. D'Eça
Diretor do Departamento
Juridico: João Batista de
Camargo
Diretor do Departemento
Obras: Luciano B. Mcn-
donça.

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

Edison Rodrigues Ferreira
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Rur Cilcqw. 5ó2 - Fc: ¡ll9-3531
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c¡nema em abril
Oiâs ¡ e 4 (sábado e domingo), l7h e l9h

lt0s
GOM O

A Paris Filmes apresenta mais uma superprodução
no Cine Paineiras, com Terence Hill e Bud Spencer.
"Nós Jogamos com o Hipopótamo", agora total-
mente novo, de ltalo Zingarelli, com Joe Burgner,
May Dlamini, Dawn Jurgens, Ben Masinga.
Você ainda não assistiu uma comédia tão movimen-
tada, tão engraçada quanto essa. Venha conferir.
Censura Livre.

JOGAMOS
HIPOPOTAMOS

Dias 7,8 e 9 (quarta, quinta e sexta), 2lh

O FourADoV)/ MHEIRÂS

SESSÃO ESPEGIAT

O diretor deste filme, Costa Gavrâs, conseguiu
reunir na tela tudo que há de habilidade para se
alcançar a justiça, todo tramite, com muito suspen-
se e emoção. Para completar, ele conta com atores
do primeiro time, como Louis Seigner e Michel
Londsdale. Censura - l8 anos.

Dias 17 e l8 (sábado e domingo),I7h e tln 
ll

AM0R E BAIAS, GHARTES 
ll

Mais uma superprodução que a Paris Filmes ll
trazao Cine Paineiras. "Amor e Balas, Charles" é ll
estrelado por esse verdadeiro monstro sagrado do ll
cinema de Hollywood, Charles Bronson. Co-estre- ll
lando o filmi temos os dois ótimos atores Jill ll
Ireland e Rod Steiger. Nunca um fìlme trouxe a ll
você tantos momentos de brigas e amor, de aventu- ll
ras e... divertimento. Censura - 16 anos. 

ll
Dias2l,22 e 23 (quarta, quinta e sexta)'2lh 

ll. rRlBUro li
(Tribute). A amizade entre o filho e o pai qge ll

tinÈa um rélacionamento mais próximo depois do ll
divórcio. Direção de Bob Clark, produção de 1981. ll
Com Jack Lemmon, Robby Benson, Lee Remik. ll
Venha assistir "Tributo", um filme que fatalmente ll
vai levá-lo à emocão. Censura - 14 anos. 

ffi ll

r

DE JUST|çA

Dias l0 e ll (sábado e domingo)'l7h e l9h

Mais uma superprodução de J. Lee-Thomp-
son. O filme em si, se formos ficar atentos para os
atores, dispensa maiores comentários: Anthony
Quinn, Jamès Mason, Malcolm (na sua maior inter-
pretação desde "Laranja Mecânica"), Chistopher
Lee, Patricia Neal e Kay Lens. Para pessoas que
gostam de filmes emocionantes, cheios de aventuras
é perigosas cenas, do primeiro ao último minuto.
Censura - 14 anos.

PASSAGEIROS
EM PEßIGO

Dias 14, 15 e 16 (quarta, quinta e sexta),21h

EIES ilAO USAM BIAK.TIE
Filme de Leon Hirsznan, produção 1981,

baseado na Deca teatral de Gianfrancesco Guarnie-
ri, sobre o dia-ã-dia de uma família operária' O pai
é'líder sindical e o filho, individualista. Premiado
com um "LEÃO DE OURO" em Veneza. Com
Fernanda Montenegro, Gianfrancesco Guarnieri,
Bet Mendes e Carlol Alberto Richelli' Censura - l8
anos.

val morar em uma
dessa família vai r
gança do dono d{

Dias 28, 29 ei
2th

ESTA

,lêndidq
lqgem".

(Estat de Sièg
Dirigida por Cost
Confissão" e "Ses
me, no Cine Pain
Montand, Renato
roteiro de Gavras
estilo semidocume
cano do Norte D

transformo seus filmes,
repletos de momentos, em
uma só imagem, capaz de
exDressar todo o seu conteú-
do visual numa simples e abs-
trata iunção de retalhos".
Essa foi mais uma realização
do Depto. Cultural, trazendo
ao Paineiras um dos maiores
e melhores artistas do gênero
na América Latina.

rlüGtAl itustcAt
Norma R. Zaterka, ministra aulas de
iniciação musical "básico" para todos
instrumentos - adultos e crianças - para
grupos de 4 alunos, 2 vezes por semana.

Fones: 853-8813 e 571-E378.

LEIRO ALOISI(
guição aos guer
interrogavam Mil
guai, organizandc
tância do filme po
cortadas pela cenr
das. Censura - 18

Dias 24 e 25 (sábado e domingo)'

(artes plásticas). "Violão" - ter
è quinia às l5h, l8h e 20h30n

Que filme você

go3tqilo de rever?

Porcelan¡ com a professora Filo-
mena Molina Novelo , Te¡tro,
com a atriz-sócia Vera Nunes e
Cor¡l com o maestro Giovani
Momo.

O "Coral" tem seus ensaios às
quintas-feiras, às 20h30m; Artes
Plásticas e Porcelana com aulas

Dirigido por Gus Trikonis, estt
Richard Crenna e Joanna Pettet. "lr
levá-lo a um mundo cheinho de mistério
terríveis, suspense do começo ao fim. t

CI

classific

NFERil0

Dê uma chegadinha até o depto.
Cultural e faça sua sugestão.
Para maiores informações, falar
com dona Anita Gouveia (coor-

PSIGOTOGA

Adultos, adolescentes e crianeas.
Fones: 2414279 e 571-4055.

batñz c. d0 tûalllo

l6h45m (artes plásticas), sexta
das l4h30m às l8h (artes Plásti-
cas e porcelana), sábado das
l4h30m às l7h (artes plásticas),
domingo das th30m às llh30m

denadora)ou Naise (secretária).
Pela pesquisa em andamento,
informamos que estão sendo
pedidos filmes ótimos, que infe-
iizmente não há cópias, outros
já foram apresentados recente-
mente no Paineiras, alguns já
estão programados e muitos
estão séndo contatados para exi-
bições futuras.

Corql
Inscreva-se no Coral Paineiras,
com oProfessor Giovani Momo,
o Maestro que sempre temum
lugar para você desenvolver seus
dotes musicais. Inscrições e

maiores detalhes no Depto. Cul-
tural.

Serúiços para
Bibliotecas

Organizam-se bibliotecas,
gerais e especializadas,
arquivos e levantamentos
bibliográficos. Tratar à
tarde com Leda pelo fone:
2ll-7665 ou à noite com a
Madalena pelo fone: 213-
3525.

ATUGAü.SE TITUTO
por 2 anos.

Tratar com Sr. Braga,
fone:62-4256.

SIIEE]IGE
. Avaliações de

imóveis
o Perícias
. Construções

SOBENGE Empr. e Eng. Ltda.
José Tarcisio Doubek

Av. Adolfo Pinheiro - 2464
4ç and. - cj.43 Fone: 522-7118

i

¡

UEIIDEM-SE MATA
a 20 km da Belém/Brasília e

200km de BelêmlPatâ.

Tratar com sr. Braga,
fone: 62-4256.

UE]IDO TIEU TITUTO

Falar com Lorival

Fone 32-8096 (código 0122)
Taubaté'

Arcol6cnlca - Estrutura¡ o
Gobuturt¡ [tda.

Estruturas de madciras cm geral, coberturas

em fibro-cimento. Revcndedor Eucatex e Eternit.

R. Padre Chico - E5 - t-i 11 - Fone: 2ó342ó8'

Pompeia - Cep 0$0E.



femininosg
Um

empresono

recodo

sócios do I
Estamos preparando a edição,

para o mês de junho, da "Painei.
ras em Revista", uma publicação
em cores mostrando tudo o que o
nosso Clube tem e suas principais
atividades esportivas, sociais e
culturais nos últimos 4 anos.

Trata:se de um registro impor-
tante e indispensável na vida do
Clube que, como qualquer comu-
nidadç, precisa contar sua histó-
ria. Todas as vezes que o Painei-
ras editou uma revista eb o fez, a

clqsse
de bollet...

O Depto. Femininc, visando
atender as necessidades das
pequenas associadas, inaugurou
mais uma classe de ballet, para
crianças de 4 a7 anos. Para tan-
to, contratou a professora Lígia
de Oliveira que ministra aulas às
terças e quintas,das l0h50m às
llh45m.A diretora do Depto.
Feminino comunica que não há
mais vagas para ballet, clássico
ou moderno, infantil ou adulto.

soc
FolfiA DO
MNENAS

Você ¡ó estó 
I

ial

"Noite Espanhola", "Noite
Portuguesa'", "Noite .A.rabe"
e "Noite Hawaiiana". Em
todas estas festas e shows
realizados no Terrace tive-
mos música ao vivo, comidas
típicas de cada país focaliza-
dõ e a distribuição de tikets
para'concorrer ao sorteio do
"Voyage" em julho. Nos dias
5 e 6, na "Noite Espanhola",
tivenios um espetacular show

Nosso departamento
Social já distribuiu quase 5
mil cupons para o concurso
"Grande Prêmio da Progra-
mação Social de 82", que vai
entregar, no dia 3l de julho,
ao sócio contemplado, um
automóvel Voyage Okm, no
valor de mais de I milhão de
cruzeiros.

pqrq gqnhqr seu

Os grqndes sucessos do
Terrqce em mqrço

com "Los Romeros" e dan-
çarinos daquele país. Dias l2
e [3, na "Noite Portuguesa"
os esplêndidos guitarristas e
passistas numa autêntica
demonstração da música e
dança lusitanas. Dias19 e 20
{e março, foi avez da "Noite
Arabe", com a demonstra-
ção da dançarina Ãziza na
"dança do ventre" que
arrancou entusiasmados e
demorados aplausos dos pre-

Você já pegou
seu cupom?

Lembre-se, cada sócio
pode concorrer com tantos
cupons quanto consiga reu-
nir até o dia 3l de julho.

E para ganhar esses
cupons, basta participar das
programações de nosso clu-
be.

Os cupons estão sendo dis-
tribuídos nos almoços e jan-
tares dos restaurantes da pis-
cina e Terrace, na Boate

sentes. No dia 27, um dia
após a "III NOITE DO
HAWAII" (no próximo nú-
mero focalizaremos esta fes-
ta com maiores detalhes e
fotos), aconteceu a "Noite
Hawaiiana para os que ain-
da estavam no ritmo da noi-
te anterior. Para o mès de
.abril, a diretoria social Pro-
mete novas e emocionantes
festas.

Mocidqde Alegre e
Pré-cqrnovole¡co qgrodqrom o todo¡.

No dia 13 de fevereiro, uma semana antes do carnaval, tivemos a
apresentação em nosso clube da Escola de Samba Mocidade Alegre.
O sucesso da Escola de Samba não foi sumresa Dara ouem curte o
carnaval de rua de São Paulo, um dos melliores do Brasil, e, princ!
palmente, para os que frequentam as arquibancadas da Tiradentes,
onde todo ano a Mocidade Alegre esbanja categoria no desfile do
grupo I, com seus sambas-enredo, passistas, baianas, portas-bandei-
ra, destaques, carros alegóricos etc.

_ . Após a apresentação da escola em nosso clube, tivemos o..Baile
Pré-carnavalesco" que não teve sucesso menor que.a quente ..Moci-
dade". Jovito esteve à frente da grande Orqueltra e'não deixou a
peteca cair, agitando os empolgadós paineirerises até a manhã do dia
14.

""i,:ä"";;:H;&;,r*l;:

O sócio do Poineiros tem umo opçöo nq¡ fério¡
de iulho: oprender inglêr no¡ Estodo¡ Unido¡

No mês de julho, com embarque no dia 3, os sócios do

quentar o clube, mais chan-
ces terá de concorrer e
ganhar.

Clube poderão Îãzer uma proveitosaviagem a Miami. Proveito-uluoe pooerao lazef uma proveltosa vlagem a I}ltaII
sa, porque irá participar de um curso intensivo de insa, porque irá participar de um curso intensivo de inglês e apro-
veitar os fins de semana para visitar "Seaquarium, Parrot-Jun-
sle. Viscava. Key Biscavane" etc, além de fim de semana nagle, Viscaya, Key Biscayane" etc, além de fim de semana na
"Disneyworld".

quartos duplos, com três refeições diárias, também, podendo
fazer uso de todo o "Campus Universitário", ou seja, quadra

Os participantes ficarão alojados no Barry College, em
'tos duolos. com três refeicões diárias. também- oodendo

d" ;;ñt, ¡ãitãiJp¡õi"äã. i¿ãJË 
"iinìääì 

íi.no'.
Esse curso, "Inlingua Holiday Course", do qual Dona

Maria Aline é representante aqui no Brasil e coordenadora da
excursão, terá início no dia 4 de julho e término no dia 30 do
mesmo mês.

Maiores informações com Dona Maria Aline, telefone:
8E l-26E8.

-: ."::-,.:1 if-. ..1."¿j . rÊ: ,'i ,.., . .l:.....å,
3. .ì.r-.!. .. ',.t', i:i. ,,
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com três refeiçõés diárias, também, poiendo
o o "Campus Universitário", ou seia, quadra

€

c

llão perca... Ele & Ela. Sensacional
desfile de modas mascul¡na

[Uila Romanal e

feminino [Alzira ]Ulacedol, com ¡antar
beneficente em prol da Fundação

para o livro do Gego, dia 7 de maio,
no Sa¡fu llobre. Beservas dos

Social e Feminino. conu¡tes nos deptos.

.i,c[.,, .'il,l'i:i.i, r-ilfttt:¡]', ;1.;i,' ;i'',
iì ' r .,iii¡'.1.¡'r;:."::+ll ;i+ .:¡r;...r:..
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Luiz Garlos Santos,
é advogado formado pela Faculdade de Direito da

USP; técnico em administração; membro do gabinete do
Secretário da Justiça, Queiroz Filho, 1962; Vereador da
Capital, 1964; eleito Deputado Estadual pelo MDB, 1968;
lc Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo, 1979119801' membro da Comissão Executiva do
PMDB, 1980; membro do Diretório Regional do PMDB;
Presidente da Comissão Especial de Investigação em Defesa
do Consumidor; autor da l+ moção pela anistia aprovada
no país, na Câmara Municipal de São Paulo, 1964; realizou
curso sobre mercado de capitais na "Getúlio Vargas", em
convênio com a New York University; foi Conselheiro do
Clube Paineiras do I\lforumby, de 1974/1981 e Diretor
Social de 1974/1976. E candidato à reeleição.
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A orticto bqhiqno
lygio Milton

vem of com ¡uq
orte onfrico.

Num esforço do DePto. Cultu-
ral, através de seu diretor, Sr.
Altamiro Martins, no último
dia2 de abril, sexta-feira, às 2lh,
com otimo coquetel, foi reali-
zada a "verniísage" de Lygia
Milton. Vinda diretamente da
Bahia oara o Paineiras com sua
arte onirica, a artistajá exPôs em
vários estados do Brasil, além de
vários países, dentre os quais,
Uruguai (San Rafael), França
(Paris) Estados Unidos (Los
Angeles, New York e PennsYlva-
nia) etc...

Seria alguém capazde pintar o
silêncio? Sim,Lygia Milton, Com
suas linhas retas e com horizon-
tes lonÈíouos ela traduz todo
silêncio- que poderiãmos encon-
trar numa rua, numa casa ou
numa sala. Até suas árvores des-
folhadas traduzem a solidão tão
buscada hoje pelos individualis-
tas.

Richqrd e-suq esplêndidq
exposiçõo de "Colqgem",

Lygia Milton estará expondo
sua obra no Saguão de Entrada
do Clube, de 2 a ll de abril.

Dio do Teqtro
no Pqineiro¡.

No último dia 27 de março, dia
do Teatro, o DePto Cultural e de
Teatro. organizaram um encon-
tro entie oi atores do Paineiras e

Dessoas amantes desta bela arte.
ilsta foi uma maneira singela e

significativa de comemorar a
data.

Vomos oo leotro
(ló foro)?

Dado ao grande sucesso da Pro-
moção cdnjunta Paineiras e dire-
tores da Deça teatral
"OTHELLO", 

- ficou decidido
oue também no mês de abril os
socios do Clube terão desconto
especial de 50Y" no ingresso' NeY
Látorraca e Juca de Oliveira
esDera¡n oor você no Teatro Cul-
tu'ra Artfstica (basta retirar tic-
kets no Depto Cultural e trocá-
los por ingressos).

Com abertura no dia l7 de
fevereiro, estendendo-se até
o dia 28, Robert James
Richard expôs, no saguão d-o

CinË Paineiras, sua magnifi-
ca obra de "colagens".

Um detalhe: Richard faz
somente colagem de grandes
sucessos cinematográficos de
Hollywood. Como exPlica o

próprio autor, assim ele
entende sua obra:
"A fábrica de sonhos que
hoje forma personalidades
sem nenhuma preocupação
didática, transfere-se aos
meus trabalhos como uma
essência visual quase fantás-
tica.
Vendo o cinema como um
plágio alegorico da vida,

Mas não pára por aí, não. Para o
mês de abril uma outra promo-
ção: 

..RAPAZES DA BÁNDA..
- de Malt Crowley, tradução de
Millor Fernandes, com Carlos
Arena, Celso Batista, Jerry Di
Marco, Renato Kramer, Dalmo
Peres, Carlos Martins, Denis
Derkian, Vitor Branco e Jorge
Cerruti, direção de Carlo Di
Simoni - local Café Teatro
Odeon (R. Santo Antonio, 1000)
- quarta, quinta e sext¡ às 20h; s¡[-
bados as l9h e 2lh; domingos às
18 e 2lh.

Agoro nos3os sócios
Estudonte¡ lêm

um locql pqrq e¡tudor
A Diretoria do Clube Paineiras
do Morumbi, no sentido de
oferecer um local aProPriado
Dara que os estudantes Paineren-
ies pôssam fazer seus trabalhos
escolares, comunica que: temPo-
rariamente, nos dias de semana,
ouando não houver Promoçöes,
rirontaeem e desmontagem de
eventoî realizados no SALAO
NOBRE, teremos neste local um
reservado ESPECIAL, livre da

Do dia 13 ao dia 2l de mar-
ço, o painerense teYe oPortu-
nidade de presenciar e apre-
ciar a mosira de Pintura de
Cloé J. Meirelles e Vera
Pieroni, ambas sócias do Pai-
neiras.

A exposição tevelugar no
Saguão de Entrada do Clube

Cloé Junqueiro Meirelles

transformo seus filmes,
repletos de momentos, em
uma só imagem, capaz de
exDressar todo o seu conteú-
do visual numa simples e abs-
trata iunção de retalhos".
Essa foi mais uma realização
do Depto. Cultural, trazendo
ao Paineiras um dos maiores
e melhores artistas do gênero
na América Latina.

chuva, sol, vento e frio. Futura-
mente, quando a BIBLIOTECA
PAINEI-P.AS estiver em funcio-
namento, teremos então condi-
ções ideais para atender essa
necessidade da criança e do
jovem estudante Paineirense.

Reiniciodoi ot
cur3o3 do Culturol.

No mês de março, com uma Pro-
cura excelente Por Parte dos só-
cios, teve início os cursos Promo-
vidos pelo Depto. Cultural:
Violño, õom o professor Adamas-
tor Rezende; Artes Plástic¡s e
Porcel¡n¡ com a professora Filo-
mena Molina Novelo ' Te¡tro,
com a atriz-sócia Vera Nunes e

Cor¡l com o maestro Giovani
Momo.

O "Coral" tem seus ensaios às
quintas-feiras, às 20h30m; Artes
Plásticas e Porcelana com aulas
às quarta, das th às I lh (porcela-
na), quinta das l4h45m às
l6h45m (artes plásticas), sexta
das l4h30m às [8h (artes plásti-
cas e porcelana), sábado das
l4h30m às l7h (artes plásticas),
domingo das 9bÍ- às llh30m

numq excelente moslrq.
e Verq Pieroni

e contou com um número sig-
nificativo de visitantes, Prin-
cipalmente no dia l3 quando
dá "vernissage", que contou
com a presença do Presiden-
te do Clube, Dr. Edmundo
Callia, do Diretor Cultural,
Sr. Altamiro Martins, vários
outros diretorês e autorida-
des do mundo das artes plis-

(artes plásticas). "Violão" - terça
è quinìa às l5h, l8h e 20h30m.

Que filme você

gostqr¡q de rever?

Dê uma chegadinha até o depto.
Cultural e faça sua sugestão.
Para maiores informações, falar
com dona Anita Gouveia (coor-
denadora)ou Naise (secretária).
Pela pesquisa em andamento,
inforrñamos que estão sendo
pedidos fìlmes ótimos, que infe-
iizmente não há cópias, outros
iá foram apresentados recente-
hrente no 'Paineiras, alguns já
estão programados e muitos
estão séndo contatados para exi-
bições futuras.

Corol
Inscreva-se no Coral Paineiras,
comoProfessor Giovani Momo,
o Maestro que sempre tem um
lugar para você desenvolver seus
dotes musicais. Inscrições e
maiores detalhes no Depto. Cul-
tural.

¡,Ír$i,', ,p.of,,4i rr ç*ri. df -tl. ,;r¡; .:i.i.
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ticas, além de um sem núme-
ro de paineirenses.

De estilos semelhantes,
mas com caracterlsticas pró-
prias, ambas estiveram jyTtt+
nessa exposição com o objeti-
vo maior de uma aproxima-
ção mais estreita de suas artes
com o público.
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iqgos

l. Qual destas três pirâmides era a
mais rica?
a) Chefrém: b) Miquerinos: c)
Quéops.
2. Rio que serve de limite entre os
estados de S.Paulo e Paraná:
a) Paranapanema: b) Paraná: c)
Grande.
3. O Damasco, com o qual se faz o
licor de Abricó é proced'ente de:
a) Líbia; b) Egito; c) Síria.
4. O_romance expressionista "O Jogo
das Pérolas de Vidro" é obra do escii-
tor alemão:
a) Thomas Mann; b' Stefan Zweigl c)
Hermann Hesse.

5. 0 pescoço da girafa mede cerca de:
a) 2m: b) l,5m; c) 1,3m.
6. Uma das mais numerosas tribos
indígenas brasileiras, vivendo no
Roraima:
a) Potiguara; b) Uaiká: c) Yanomani.
7. Alfredo da Rocha Vianna Jr, é o
nome de:
a) Pixinguinha; b) Vianinha; c) Carto-
la.

8. _O primeiro nome do compositor
italiano Vivaldi era:
a) Giovanni; b) Giuseppe; c) Anto-
nlo.

9. O pangolim, um estranho animal
recoberto de escamas e q ue se alimen-
ta de formigas, pode sei encontrado
em:
a) África; b) América do Norte; c)
Austrália.

10. A torrede Pisa continua a se incli-
nar, um pouquinho a cada ano. Sua
inclinação atual é de:
a) 5m; b) 6m; c) 4m.

ll. O conto infantil Pinóquio é uma
obra de:
a) Walt Disney; b) Carlo Collodi; c)
Irmãos Grimm.

12. María Della Costa fez sua primei-
ra aparição em teatro com a peça:

a).Gimba; b) O canto da cotovia; c) A
rainha morta.

13. A Lua na mitologia tupi-guarani:
a) Luana; b) Jaci; c) Mboitata.
14. Veneza, cidade histórica do nor-
deste da Itália é cortada por 400 pon-
tes e:
a) 160 canais; b) 50 canais; c) 25
canals.

I 5. Famoso ator americano que sinte-
tizou as angústias da juventude
inquieta dos anos 50:
q) James Dean; b) Steve McQueen; c)
Elvis Presley.

Rerpostar: l. B:2. B;3. C:4. (: S. A; ó. B;7. A:
t. ( : 9. A: l(1. A: I t. B: t2. C¡ t-1. B: H. A: t5- A.

FOUIA DO
MHENAS

Qual destes quadros A, B, ou C
completam a sequência acima?

Trace quatro linhas retas de
modo que cada linha passe
sobre trfu estrelas. As linhas
podem se cruzar, mas não
sobre as estrelas.

+
.¡

)t

f++ta

A nqtoçõo continuq

Horizontais
l. A mulher deAd_ão. 4. Espécie de peneira (indíg.) 7. Tecido for-
te de algodão. 8. Galinha de penas èriçadas. I0.Quatro em alga-
rismo ro_mano. I l. Enganos dos sentidos ou da mènte. 13. For"ça,
vigor. 15.-Tira que cinge certas peças do vestuário. 16. Mãe äá
esposa. 18. O que só o gato faz.-20. AIto, elevado. superior. 23.
Um peixe como a sarda. 25. Nosso Senhor (abrev.). 2'6. Acredi-
tas. 27. Cautela. prudência. 29. Fila, Fileira, ienque. 30. Compo-
sição poética.

Verticais
l. Hortaliça. 2. Olhei, observei. 3. pó extraido dos
vegetais. 1. $gp.o da Amazônia. 5. Dar sinal com os olhos. 6. Ato,
atu_açâo. 7. Mais uma vez. 9. Para os. 12. Legítimo. 14. Oue aindi
é útil. 17. Estado ou condição do réu. lE. U-m mil e duzèntos. l9:
A mãe d'água. 21. Aquilo que existe, pessoa. 22. Sufico oara for-
mação do adjetivo. 24. O pássaro prècisa para uoa.r. jg. Anno
Domini.
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Palauras Gruzadas

Olha aí pessoal do esporte, €nquanto todos estavam curtindo
fériasl, a natação continuava atodovapor para chegar à conquista de
novos títulos para o Paineiras. Os resultados estão aí para mostrar
o excelente e sério trabalho que está sendo desenvolvido por esse
dinâmico departamento que conta com dois ótimos professores,
Pancho e Fátima, e agora sob nova direção: Sr. Hamildõn Ahualli e
esposa, Sra. Consuelo Ahualli (foto acima). Hamilton, além de ser
Diretor de Esportes acumula, agora os cargos de Diretor de Nata-
ção e Polo Aquático. No Campeonato Brasileiro, realizado no Flu-
minense Futebol Clube, no Rio de Janeiro, o Paineiras mostrou que
poderá ser uma das grandes forças da natação no Brasil em 82.
Foram cinco atletas a reapres€ntar nosso Painei¡as, numa disputa
onde se envolveram mais de 58 clubes d€ todo o pais. O Paineiras
classificou-se em 2 lç lugar, tendo como destaque Ãdirana Ruggeri,
que é a 3r melhor nadadora do Brasil nas provas de 100 e 200
metros p€ito. Também Marina Cordani, Ana Cristina de C. Barros,
Gislene Branco conseguiram 7ç e 8ç lugares nos rcvezamentos 4x100
livree4xl004estilos.

E eis aqui, para início de temporada, a melhor notícia para a
natação paineirense: a Federação Paulista de Natação esiolheu
como a melhoratleta de l98l a nadadora de nosso clube, Marina
Cordani, que receberá o troféu "Os MelhoresdoEsporte Paulista,"
entregue- pela Prefeitura Municipal de São Paulo dia27 /3182. Este
prêmio foi conseguido devido as excelentes participações nas com-
petições de 81. No Campeonato Paulista, Mãrina Cordani foi cam-
peã em 4 provas dentre as 7 que disputou, ficando em 2e e 3e lugares
nas outras provas e nos revezamentos, le e 2e lugares.

Nossos parabéns a todo departamento de Natação e boas vin-
das aos novos di¡etores-

À direita, Marina Cordani;

à esquerda, Adriana Ruggeri.

Este faquir não vai poder deitar em sua
cam¿ enq,uanto não descobrir quantos
pregos faltam nela. Vamos ajuciá-lo?
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GS ortes

Mais de quarenta atiradores
convidados,- dentre os quais,
diversos campeöes estaduais,
brasileiros e panamericanos,
participaram, nob dias 13 e 14

ðe março, das provas de tiro
com pistola e carabina a ar,
inaugurando o Estande Olimpi-
co de Tiro-ao-Alvo do Painei-
ras, aclamado pelos atiradores
e conhecedores como o mais
moderno do gênero em toda a
América do Sul.

No sábado, dia 13, foi dis-
putado o troféu "Edmundo
Callia", na modalidade pistola
de ar, na classe "senior", ven-
cido por Durval Ferreira Gui-
marães, quatro vezes partici-
pante da equipe Olímpica bra-
sileira; na classe "damas" por
Tânia Fassoni que, com 377
pontos, na oportunidade,
quebrou o record brasileiro e

na classe tt¡¡inlors" por Luiz
Petracco e Roberto Recinella.

No domingo foi disputada a
prova de carabina pelo troféu
"Humberto Espirito Santo",
vencida oorMilton Sobocinski
("seniori), Márcia M. Muxi-
gatâ ( "damas") e Luiz Petrac-
co e Roberto Recinella ('Tú-
niors").

O ato inaugural, na manhã
do di3 13, contou com a pre-

Com mu¡to tiro e nenhum bqrulho, foi inougurqdo

@ffiilHffi

nos30 estqnde

c

O Presidente Edmndo Callia e o Conselheiro
Hu¡nberto Espírtto Sanlo, o grande incenlivador
da criação do Tiro-ao-Alvo do Paineiras. Ao cen-
tro, Aladino Racinella - diretor do novo deparla'
mento.

de Tiro-qo- Alvo.

Pqine¡rqs foi

sença de autoridades, dirigen-
tes de clubes, da Federação
Paulista de Tiro-ao-Alvo e da
Confederação Brasileira de
Tiro-ao-Alvo.

Todo o evento foi coordena-
do pelo nosso diretor de Tiro-
ao-Alvo, Aladino Racinella.

Funcionamento
do Tiro-ao-Alvo

Logo depois da Páscoa, nos-

compeõo ( por
pontos
do XI Mocidqdr
Somando 45 pontos. o PAI-
NEIRAS Do MORUMBI
sagrou-se campeão do XI
Mocidade (1982), realizado
de 7 a 14 de março aqui no
Paineiras. Pela oidem, as
demais classificações: Ribei-
rão Preto (vice-campeão)
com 42 pontos; Pinheiros (3e)

gqnhos)

so departamento de Tiro-ao-
Alvo deverá entrar em funcio-
namento regular, com a abertu-
ra do estande pala uso dos
associados do Paineiras.

Dr. PIínioR de Canalho Presidente do Conse-
lho Deliberativo do Paineliras e Edmundo Callia
receberam das mãos de Dunal Guimarães, o mais
premiado atirador brasileíro, uma salva comemo'
rativa da inauguração do nosso Tiro-ao'Alvo.

com 29 pontos; Paraná e R.

o"liä"'o'åi'lä:::i:"tr¡,f :3:
Os planos para o setor e estará à disposição dos asso-

incluerñ a formação de grupos ciados junto à Secretaria de
de aprendizes nas catégoiias Esportes e no próprio estande
Damas, Júniors (14 a 2l anos) de tiro-ao-alvo.
e Seniors Os interessadoi Em princípio prevê-se que o
terão a oportunidade tanto de estande permanecerá aberto

yv¡¡rvùr r s¡s¡
Grande do Sul (4e) com 26
Dontos: Bauru 15ç) com 2l
Grande do Sul (4e) com 26
pontos; Bauru (5e) com 2l
pontos; T.C. Paulista (6e)

diariamente das l4h às 22h e
das 8h às l6h nos tábados e
domingos.

Crianças menores de l4 anos
somente serão admitidas no
estande quando acompanha-
das do seus pais ou responsá-
veis, na condição única de
assistentes, nâo podendo parti-
cipar das atividaäes de tir'o-ao-
alvo.lnformações sobre as
armas apropriadas serão mos-
tradas aos interessados pelo
Departamento.

Para os que ainda não estão
a par, informamos que a
modalidade de tiro criada no
Paineiras é, exclusivamente, a
de armas de pressão (pistola ou
carabina a ar), não sendo per-
mitido o uso de armas de fogo
de qualquer tipo no estande.

O tiro de pressão é a modali-
dade que deverá assumir maior
importância no futuro em vir-
tude, principalmente, do alto
custo da munição das armas de
fogo.

Essa modalidade já é Olím-
pica, estando prevista para ser
digputada nas próximas Olim-
píadas de Los Angeles.

com 16 pontos; Espéria,
Barretos e Sírio (7ç) com 13Barretos e Sírio (7r) com 13
pontos e Santos (8e) com 8
pontos. Rel¡clo dos fln¡Il*¡s:

Barretos e Sírio (

pontos. Relaçlo dos fln¡Il*¡s:
(pela ordem, campeão e vice-
campeão) MASCULINO l0
a.ngs -- {illi1n.K.yri-a,kos (Sí-

praticar o tiro-ao-alvo como
lazer quanto de ingressar nas
equipes que serão formadas
para competições.

rio) e Jader Fabris Moreirea
(Ribeirão Preto); 12 anos -(Ribeirão Preto); 12 anos -
Roberto Jabali (Rib. Preto) e
JAIME ONCINS (Paineiras);

(Bauru) e ADRIANA FLÓ-.
RIDO (Paineiras); 2l anos -a grande campeã do nosso
clube SUZANA G. SILVA
(Paineiras) e Cathia Mittn-
dorfer (T.C.Paulista).

Adrl¡na Griúrlia,
n(xs¡ grrnde €sper¡nça

no tenis em &¿
No Torneio Esperança de 82,
promovido pela FPT com
intuito de revelar e incentivar
nossos valores, nossa Adria-
ninha Grisôlia sagrou-se cam-
peã da categoria 9 anos, ven-
cendo espetacularmente a
Vanessa Siqueira do BTC.
Ótimaperfonnance da tenista
paineirense, uma esperança a
mais para o sucesso do tênis
de nosso Clube.
Walter Î¡urisano Jr. "o

bomtt.
Numa promoção da Prefei-

tura Mun'icipal de São Paulo,
Walter Tauiisano Jr., tenisla
paineirense, foi premiado
ðom o troféu "Melhores de

e Andrea

14 anos - Jorge Luis Simon
(Espéria) e Ricardo Camargo
(Pinheiros); 16 anos - Jose
Amin Daher (Barretos) e
ALEXANDRE ONCINS
(Paineiras); l8 anos - Cesar
Kist (P.Alegre) e Alejandro
Stevens (Pinheiros); 2l anos

- Alexandre Hocevar (P.Ale-
gre) e Edvaldo de Oliveira
(Bauru); FEMININO - l0
anos - Alessandra Kaul (Para-
nô e ROBERTA BURZAGLI
(Paineiras); 12 anos - Renata

Esporte Paulista - 82". Essa
promoção conjunta com a
Secretaria Municipal de
Esportes, visa laurear os
melhores do ano em todos os
esportes. Parabéns Taurisa-
nQ.

Professor de tênis do Pai-
neiras faz cursos nos

EEUU.
No mês de janeiro de 82, o
professor Francisco Colofatti,
o Chiquinho, esteve nos Esta-
dos Unidos, mais especifica-
mente na Flórida, onde fre-
quentou no Harry Hopmann
(Iampa) e no Laver's Racquet
Club (Del Rey Beach) dois
cursos de treinamento e I de
técnico profissional.
Foram 3 semanas de intensos
estudos que devolveram ao
Paineiras o, já anteriormente,
ótimo professor, com novos
métodos e conhecimentos.
João Dias comunica à

petizada do tênis:
No próximo dia 6 de abril,
terá início o curso de tênis na
sua escolinha paracrianças de
6 a I anos. As aulas são minis-
tradas na Quadra 7, pelo prof.
João Dias, o primeiro encar-
regado de preparar e formar
os nossos futuros astros do tê-
nis.

Floshes

O depto. de Judô do Paineiras
programou para o segundo s¿iba-
do, depois da Páscoa uma com-
petição amistosa em nosso Clu-
be, reunindo judocas de vários
clubes, em todas as faixas.

Todos os horários de aulas já
estão praticamente lotados. Exis-
tem vagas ainda para os maiores
Ce 2l anos, no horário de adul-
tos: terças e quintas-feiras às
l9h.

O atual instrutor de judô, prof.
Junqueira, defenderá o Paineiras
no próximo campeonato zonal.

Novo diretor de judô Manoel
S. de Oliveira Bueno, foi reeleito
membro efetivo do Conselho
Fiscal da Federação Paulista de
Judô, para o biênio E?E4.

do Judô:

Kibon potrocino

do Pqineirqs
As equipes de võlei do Pai-

neiras estão sendo patrocina-
das este ano pelo Tang,
conhecido refresco da Kibon.

Trata-se de iniciativa pio-
neira, uma vez que o Painei-
ras é um dos primeiros clu-
bes a obter patrocínio para o
vôlei.

Estamos certos de que o
patrocínio da Kibon propicia-
rá ao vôlei do nosso clube
resultados cada vez mais sig-
nificativos, razão pela qual
registramos aqui os agradeci-
mentos dos voleibolistas,
associados e diretores do
Paineiras à Kibon.

o vôlei

Basquete

com

técnico

novo.
Vindo do C.A. Ipiranga,

Fábio O. Brotto é o n'ovo tõc-
nico do Paineiras, trasendo
assim novo entusiasmo à nos-
sa escolinha e às equipes
ltugqrlgs (pré, mini e mirlq).
O Fábio espera por você às
terças e quintas pela manhã e
às quartas e sextas à tarde.

-t

Vqmos

Jogor

Voleyboll?

E¡colinho
mi¡lo de 8 o

l4 qno¡.
lnrcriçõcr
no Dcplo.

dc Erportcr
do Pqinciro¡.

,|

I

i

I
r

1

I
{
:

I

:
I

I

I
I

l

I

:

I

I
I
¡

I

I
I

.¡l-. .. - -*¡lr--



A cada ano que passa, mais e
mais, a diretoria do Clube Pai-
neiras do Morumby capricha
na organização do Carnaval.

Este ano então o sucesso foi
tão grande que a expectativa é
saber se haverá condições de se
fazer coisa melhor no ano
seguinte.

A decoração alegre, espontâ-
nea e muito colorida causou
grande impacto positivo nos
foliões, arrancando adjetivos e
adjetivos de elogios de todos.
Criada e executada por Henri-
que Leandro e sua equipe, a
decoração versou, obviamente,
sobre a Copa do Mundo 82,
com as características dos
logotipos criados pelos espa-
nhóis, com suas cores se mistu-
rando com as cores brasileiras,
.dando um visual incrível ao
Salão Nobre.

. O paineirense respondeu em
cima à convocação geral para
os bailes e matinês, com uma
média de 2.000 pessoas por
noite.

Os bailes - sábado, segunda
e terça - foram animados pelo
excelente Jovito e Orquestra.
Na segunda houve um concor-
rido concurso de fantasias e
blocos: "Originalidade Infan-
tif' - Marcelo Vieira Von Ada-

pqine¡rense gost'q.

Copo -82, do
e¡t¡nho que o
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meck - em primeiro, Karina
Baldacci - em segundo, Lucia-
ne Sápia - em terceiro; "LU-
XO INFANTIL" - Maria
Carolina C. S. F. Corrêa, Isa-
bela Baldieri, Simone Kliass e
Patrícia Anaute; "ORIGINA-
LIDADE JUVENIL" - Guido
Malato, Breno Close de Carva-
Iho e Flávia Bittar; "LUXO
JIMNIL" - Corinna Ranzin-
ger, Marta Cristina Chiselli e
Adriane Graú; "ORIGINALI-
DADE ADULTO" - João
Carlos,Rui e Sandra; "LUXO
ADULTO" - Mira Garone e
Ricardo Coutinho; "BLO-
COS" "Copa 82" - Cláudia Lí-
via Vicente Coelho; "Brasil
82" - José Manoel Sardo; "Re-
pública 1027" Daniele Cataldi...BLOCO INFANTO-JUVE-
NIL" - Patrícia de Mulo;..MAIOR FOLIÃO" - AdAI.
berto Alexandre Henrique Tei-
xeira; "MAIOR FOLIONA" -
Luciane de Mitry. Para o
Diretor Social - promotor-res-
ponsável - Sr. Edison R.
Ferreira e para o Coordenador
Social - Sr. Henrique Lobo -,
o sucesso foi total e a festa de
Momo de 1982 vai ficar marca-
da, por muito tempo, como
uma das melhores realizadas
nos últimos tempos pelo Clu-
be.
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Muitqs
(e boos)
surpres(ls no
Xl Mocidqde
do Pr¡ineiro¡.
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Numa verdadeira festa do tênis
jovem, com a participação de paI-
s€s como Estados Unidos e Peru,
vários estados brasileiros, inume-
ras cidades do interior de São
Paulo tev€ início, no domingo
(7/3ß2) o XV Campeonato Intenr¡-
cion¡l de Tênis d¡ Mocid¡de.

Na abertura, além do já tradi.
cional desfile dos representantes
de cada delegação, o acendimen-
to da "pira olímpica", execução
do Hino Nacional, tivemos a pre-
sença dos diretores de esportes -
João Pastor Júnior, Hamilton
Ahualli e Jorge Callil -, do dire-
tor de tênis Carlos Chalita. diver-
sos ciutros direto_res do Clube,
riutoridades civis e'desportivas, do
nosso piesidénte Edmundo Callia
- que usou da palawa para incen-
tivar os jovens tenistas e recepcio-
náJos da melhor maneira poislvel
- c do presidente da CBT (Confe-
deração Brasileira de Tênis) Cláu-
dio Viana Verncck, que fez a
abertura oficial do XI Mocidade.

A tônica do XI Mocidade foi
sempre a realização de ótimos
jogos, com a constante presença
do público paineircnse que vibrou
bastante com os la¡ces emocio-
nantes de cada partida.

Por fim, como explica o Coor-
denador de Tênis dô Paineiras e
.4,rbitro Geral do Mocidade,
Nuno Cobra,"Ao final de tudo cu
me sinto satisfeito. O que lizemos
aqui foi algo quase imposslvel,

Alcrønd¡c Oncinr,

raramente fcito no pals: reunimos
quantidade - num necessário tra-
balho de massificação, c nivel
técnico, com a presença de gran-
des nomes em todas as catecórias.
Tudo isso para mostrar quõ o tê-
nis também é um esporte".

Por ser um torneio de grande
participação recorde (857 tenis-
tas), este é o único que dá chances
a jogadores de todos os nlveis,
desde campeões mundiais até
valores desconhecidos, sem
cobrar absolutamente nada. As
despesas podem ser altas, mas
para Nuno Cobra "o prazer de ver
as revelações recompensa qual-
quer esforço. Opiniãô essa pãrti.
lhada pelos diret-ores de tênis tam-
bém.

Além da atuação de Nuno,.o
torneio teve êxito no que diz res
peito à organizaçâo e desenvolvi-
mento, graças, também, à atuação
dos professores do Paineiras: João
Dias, Chico, China, Tércio, Ota-
viano e Mineiro.

Do Clube Paineiras os grandes
destaques ficaram por conta de
Suzana G. Silva (campeã da catc-
goria 2l anos) foto maior, Adria-
na Flórido (vice de l8 anos),
Roberta Burzagli (vice de l0
anos), Jaime Oncins (vicc dc 12
anos) e Alexandre Oncins (vice de
ló anos).

A relação dos Campcões e
Vices na pâgina 7 - esportes,
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