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cditorial
Tiro oo alvo

o novo

Eu estive lá uma vez
para ver como é que era.
E gostei demais.
Enquanto eu concentra-
va toda minha atenção
sobre a pequena mancha
.preta de pouco mais de
três centímetros no cen-
tro de uma cartela bran-
ca de não mais de 12
centímetros de largura,
não pude deixar de pen-'sar nos inúmeros
comentários que ouvi,
antes que o nosso Tiro
ao Alvo se transformas-' se em uma realidade:

..."é uma coisa peri-
gosa..."..."uma ativida-
de violênta..." ..."Tiro
de chumbo? é coisa de

do
coqueluche

Poineiros...

Or ForlrA Do\C!/ mHE|RAS-

consclho

viram-se, como eu me
vi, diante de uma erro:
cionante atividade de
esporte e lazer indivi-
dual que nada tem a ver
com a algazarra imagi-
nada por alguns e muilo
menos com a violência
imaginada por outros.

O Tiro ao Alvo é uma
atividade de extrema
disciplina, que nos edu-
ca para a concenttação,
para o relaxamento e
para a competição sadia,
em ambiente de extrema
camaradagem.

Todas as quartas-
feiras à noite nos reuni-.
mos no estande de Tiro
para disputar provas
internas, com toda a
seriedade.

E vamos juntando
nossos pontinhos. E
ganhando nossa expe-
riência. Logo, muitos-de
nós estarão levando as
cores do Paineiras aos
campeonatos oficiais.
Alguns "craques" ja
estão pintando e outros
virão. Venha você tam-
bém.

R.L.M.

Dio 09 de ogosto
ele¡çõo do novo d¡retorio

parque de diversões?"...
..."Quem vai frequentar
.o Tiro ao Alvo?...

A aproximação da
data em que o Conselho
deliberativo do Clube
Paineiras do Morumby
vai se reunir para eleger
os novos componentes
da diretoria executiva de
nosso Clube - Presiden-
t€, 2 Vices-Presidentest,
Diretor Tesoureiro e

ëue-e_s+ interessa por
isso no Paineiras?"...-

Mais de 270 Painei-
renses já se inscreveram
como praticantes de
Tiro ao Alvo e como só-
cios da Federação
Paulista e da Confedera-
ção Brasileira de Tiro ao
Alvo.

Provavelmente todos

Diretor Secretário - está
movimentando todas as
correntes de opinião no
Paineiras.

As duas chapas, lide-
radas pelos Conselheiros
Celso de Barros Gomes e
Decio Casadei já estão
formalizadas e disputam,

HUMBERTO DA SITVEIRA

No día22 de junho faleceu
nosso querido companheiro o Conselheiro

Humberto Espírito Santo,
que foi o grande idealizador

e ferrenho íncentívador
de nosso Tiro ao Alvo.
O estande recentemente

inaugurado com sua entusiasmada
presença e.çtá recebendo,

com toda a justiça,o seu nome.
A Folha do Paineiras junta sua

voz a essas homenagens e,
em nome de toda a família Paineirense, transmite

à família do saudoso amígo nosso
sincero agradecimento e profundo pesar.

Celso de Barros Gomes

Brasileiro, casado, 3 fîlhas, Geóloeo
(1960), Doutor em Ciências (1967), Profe-s-
sor Livre Docente (1971), Pròfessór Adiun-
to ( 1973) e Professor Titular ( 1980) pela üni-
versidade de São Paulo, tèndo'iealizado
estágios de aperfeiçoamento nos Estados
Unidos nas seguintes instituições: Universi-
dade da Califórnia, Berkeley (1968-1969),
Universidade da Geórgia, Athens (1972),
"National Bureau of Standards". Washins-
ton, D.C. (1974) e Universidade do Noüo
México, Albuquerque (1976, 1978, 1979).
Além disso, fez estágios de curta duracã-o
em diversos estabelecimentos de oesouisa
da F,uropa, notadamente, da Áustiia, nle-
manha Ocidental, Bélgica, Dinamarca,
Inglaterra, Itália, Portugal e Suíça.

E autor de 70 trabalhos científicos
publicados em revistas especializadas do
Brasil e do exterior, de I livio texto editado
nos Estados Unidos, bem como de diversos
artigos de divulgação. Sua atividade científi-
ca inclui também participação em congres-
sos naclonars e tnternacionais, com apresen-
tação de 54 teses originais. Foi outbreado
gom o prêmio Martelõ'de Prata (1970),ion-
ferido pela Sociedade Brasileira de Geolo-
gia, e, em 1980, eleito Membro Titular da
Academia de Ciências do Estado de São
Paulo.

Foi três vezes Secretário, no período de
1969 a 1977, e Vice-Presidente (i977-19791
da Sociedade Brasileira de Geolosia. É
Assessor da Fundação de Amparo à pãsqui-
sa do Estado de São Paulo, Co'nselho Naóio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico e Serrana S/A de Mineração.

Atualmente, na USP, ocupa o cargo de
Chefe de Departamento de Mineralogia e
Petrologia do Instituto de Geociências, sen-
do também membro do Conselho Universi-
tário, do Conselho Técnico-Administrativo
e da Comissão de Assuntos Educacionais.

No Paineiras, vem participando do
Conselho Deliberativo há muitos anos, foi
Presidente da Comissãó de Sindicância, e é
o atual Secretário da Mesa Diretiva dos tra-
balhos.

eo

palmo a palmo, as prefe-
rências dos 120 Conse-
lheiros que têma respon-
sabilidade de votar e ele-
ger os companheiros que
durante os próximos
dois anos estarão à fren-
te dos destinos de nosso
Clube.

Eis os
Candidatos

llovos telefones no Glube
Entrarâo em funcionamento os novos telefones do
Paineiras com os seguintes números: 240-2034,240-
?8.96. ?!9-2834, 240:263 6, 543 -647 l, atém ; é cl aio, d o
240-2777.

Brasileiro, casado, 2 fîlhos, Décio San-
doli Casade!é Engenheiro de Minas (1961) e
$est¡e em Engenharia Mineral, pela Escola
Politécnica da USP. Com inúmèros cursos
de pós-graduação, Décio estagiou na Cia.
Vale do Rio Doce (1958), na Flumbum SA
(1959) e na Mineração Morro Velho (1960).
Participou de diversos Congressos, Seminá-
rios e Simpósios no Brasil e no exterior. Foi
Membro do Conselho do Fundo de Pesoui-
sa do Instituto Geoeráfico e Geolósico'do
Estado de São Pauló QO/72) e Merñbro da*Society of Mining Engineers of AIME".
Publicou os seguintes trabalhos: "Importân-
cia Econômica da Cianita e Desenvolvimen-
to de Processo para seu Beneficiamento" -EPUSP - Dissertação de Mestrado (1972) e
"Aspectos da Mineração da Região Metro-
politana de São Paulo", Paris (-i980).

Décio trabalhou Dara a ..Mineracão
B-oquira SA" (6263);- '.Cia. paulista'de
Mineração" (63/67);'iRefratários São Cae-
tano do Nordeste SA" - como Gerente

æffi?J',8#bt*f ,sÄ,eií:i,gf 
'.(7Jj

Ir^a Automação Industrial Ltda." e4n7).Efetivou inúmeras viagens ao exteribr, eá
visitas de estudos de iñstalações, beneficia-
mento e processamento de matérias-orimas
minerais,alémdeiacompdnhamento dê ensá-
ios..Dentre os países, destacamos: portueal.
Itália, Austria, Grécia, Alemanha. Franla
Estados Unidos, México, Canadá. Suióa.
Dinamarca, Holanda, Inglaterra. b¿lsió"-
Espanha, Japão e Venezuéla.

Atualmente, Casadei é "Presidente da
Associação Paulista de Engenhãria de
Minas (APEMI) e, na USP, é professor de
"Economia Mineral II" e "Pèrfuração e
Desmonte de Rochas". Foi, também, pro-
fessor-colaborador dos cursos de oós-ära-
duação na US_P, em."Recursos Minèrais-do
Brasil II" (73-e 77) e "Métodos de Lavrà a
Céu Aberto" (75). Atualmente é Consultor
em Engenharia Mineral para diversas
empresas (Minegral, CPRM-FINEP, Enge-
vix, Setepla, Emplasa, Serrana etc.)

Sócio do Paineiras desde 64 foi

3J;å:"ifå,tsportes 
e 4n q e é conseiheiö

Décio Sandoli Casadei
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clnema em a
Dias
Dias

4,5e6(quarta,
7e8(sábadoe

(Escape To Victory). Este é ò momento dos
heróis! O time dos prisioneiros Aliados tem uma
oportunidade de jogar futebol com o time nacional
da Alemanha, sem esperanças de ganhar, mas com
pequena possibilidade de escapar. Era verão de

. guerra mundial de 1943. Um filme de Friddie Fields
e John Huston, com algumas das maiores estrelas
do futebol mundial: o eterno rei santista PELÉ,
Bobby Moore, Ardiles, além de Sylvester Stallone,
Michael Caine, Max Von Sydon. Sucesso mundial
de bilheteria. Censura: l6 anos.

FUGA PARA UITORIA

qu¡nta e sexta), 2lh
domingo), l7h e l9h

O FourADo\C/ mnEnÂs

Dias
2lh

osto

'<

HAIUITET

Filme, segundo a obra de Shakespeare, dirigido
por Grigori Kósintsev, com Anastácia Vertínskaia,
Inokénti Smoktunóvski, Mijaíl Nasvánov. Prêmio
Especial do XXV Festival Internacional do Filme
em Yeneza (Itália). Filme da genial tragédia do
teatro shakespeareano, considerada a melhor pelí-
cula soviética de 1964, tendo inclusive recebido o
prêmio "Lenin" naquele país. Censura: 14 anos.

18, 19 e 20 (quarta, quinta e sexta),

Teatro
Dias ll, 12e 13 (quarta' quintae sexta)
2th
Dias 14 (sábado) l8 horas (sessão ver
mont) e 2lh. Dia 15 (domingo) 2lh

8 MUTHERES
O Depto. Cultural do Paineiras estará

levando ao palco a peça "8 Mulheres". LJma
peça dirigida por Vera Nunes, com Lygia de
Jimenez (Madame Chanel), Marlizênia Ferretti
(Louise), Maria do Carmo Cappelli (Mamy),
Marta Dourado (Suzon), Clery Callia (Gaby),
Fanny Alves (Augustini), Cláudia Fernandes
(Zoê) e Leda Maria (Pierretti). Texto de Robert
Thomas e tradução deLuiz de Lima. Coreogra-
fia e guarda-roupa sob orientação de CG Pro-
moções e Produções Ltda. Lembramos que nes-
tes dias, o cinema não exibirá filmes.
Censura: 14 anos.

Dias 2l e 22 (sáùado e domingo), l7h e
l9h

A FLOR DE PEDBA

(Kamehhbin Libetok). Produção I russa de
1946. Direção de A. Ptushkó, com E. Derévschiko-
va, V. Drúzhnikov. Um escultor em pedras (Danila)
desperta a admiração geral, inclusivé de Katia, uma
modesta sonhadora. Um filme emocionante, que
mar€ou época em todo o mundo. Censura: l4 anos.

0 ililuilTz uotTA A0 rilFEnlto
(The Final Countdown). Era 1980, mas, de

repente, o navio muda de rumo em meio a uma
inexplicável escuridão e o rádio comeea a tocar mú-
sicas de 1940. O capitão yelland dèscobre que o
navro recuou no tempo: 6 de dezembro de l94l . Os
inevitáveis Zeros japoneses se aproximavam. Deve-
ria Yelland interferir no curso da história? Deveria
destruir com seu navio de guerra nuclear a marinha
japonesa que se aproximava? Venha sentir de perto
esta emocionante e trágica estória dirieida oor'Don
Taylor, com Kirk Dou-glas, Martin Shien è Kathe-
rine Ross. Censura: l6 anos.

Diggy Presonles o Porcslflias

Porcelanas brancas e decoradas,
material para pintura, queima de

porcelana. armações de bronze, vimes,
madeiras, cerâmicas e bordados do sul.

Ru¡ dos Franceses, 50 -
Bela Vista - fone: 28&7291.

Dias 25, 26 e 27 (quarta, quinta e sexta),
2th

A DOGE UIDA
(La Dolce Vita). Um filme do mais famoso

cineasta italiano, Federico Fellini, com Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimee e yvon-
ne Furneaux. Retratando vários episódios dos anos
50, quando-a Itália respirava aliviâda o fim da guer-
ra mundial e o começo do "boom" econôñrico,
sugerindo.e-m todo mundo_ um gosto' muito gran-
de pela vida. A Doce Vida tevé um personagem
criado por .Fellini, batizqdo de "papaiazzo" (um
fotógrafo), inspirado- em Ezio Vitale; outro graide
cineasta e repórter-fotográfico da Itália. Censura:
l8 anos.
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ATUGO OU ETIPNESTO

tratar fone: (0163) 22-3t20

Alugo t¡lulo

fam¡l¡ar

lone: 544-2437

MOUEIS DEGORE [TDA.
Estilos variados em móveis.
Estolados de couro e de tecido.
Fabricação própria.
5 pagamentos , sem acréscimo ou à vis-
ta, com 20/" de desconto -

R. leodoro Sampaib,- óJ0., fonej: 88tr7770

Cinema infantil (sábados e domingos)
No mês de aniversário,¡o Depto.Cultural estará ¿t-
presentando_ três famosos e divertidos lilmes para
a gurizada.Sempre com censura livre e nolhoiário
das l4h30m.
Dias 7 e 8 - PELO AMOR DE BENJI
Dias 2I e 22 _ O FABULOSO LADRÃO DE
BA GDÁ
Dias 28 e 29 - O CANHOTO (desenho)

CAMA DE
MASSAGEM

A Sauna do Clube Paineiras já con-
ta com uma revolucionária Cama
de Massagem, automática e moder-
na. Massagem completa, desde a
nuca até o tornozelo.

t'""'""1..m1 @I mou t¡ruto I I GrocorarEI iläriiiirß I I " 
*o:1Tï^^ 

I I (rncruindo r_iftig e peering vegetar). 
I

I rr**"t | | rone - z¿r-o¡sa ll ""''"';::":)';)lo;,':i;:;=::"^" 
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ilárcia f,ogusira lsl¡s ilartins
iltr¡an Ed¡lñ Leiroz ilalhuhy

Decoradoras

R. Gaivota, 150, 6p andar - CEP - 04522

fones: 8834209 e 570-2533 - São Paulo

ìil
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AlrUilGrE AQU|!
Faça seu anúncio na " Folha do
Paineiras", ou no "Calendá-
río" da programacão Sócio-
Cultural. A m,ídia certa e díre-
ta!
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soc¡al
"MPB 4x3'o gronde

vencedoro

Judo correu como o
previsto. Muita anima-
ção, entusiasmo e espíri-
to de desportividade.
Assim foi a "l Ginkana
Infanto-Juvenil de 82",
realizado no Paineiras
no mês de maio. Com a
coordenação de Maria
Regina M. Ribeiro,
Arnaldo Pereira Ribeiro
e Umberto Cordani e o
patrocínio do Consórcio
ADETEC, a ginkana
apresentou, após muitos
jogoseprovas,agrande

da ginkono.

feminino
Fot¡tA Do
PltltEtR/ts

campeã: equipe "MPB
4x3". Os seus integran-
tes foram os seguintes:
Renato Cordani, Ale-
xandre Steimberg, Ana
Regina Monteiro, Adria-
na Ruggeri, Adriana
Julien, Marina Cordani,
Marcos Penno, Gisele
Santos, Eduardo Lessa,
Marcos Julien, Henrique
Jorge Monteiro, Rafaela
D'Ancora e André Nosé.

Aos campeões, nossos
parabéns!

TESTA DO
SAIGADO. UMA DOGE

SURPRESA.

O Salão Nobre do clube
esteve muito animado na tar-
de do dia 8 de junho na "l
Festa do Salgado", realizada
pelo Depto. Feminino, atra-
vés de sua Diretora, Senhora
Clery Callia.

O ponto alto do evento foi
o sofisticado desfìle de moda,
seguido de muitos sorteios e a
"venda" de pratos salgados.
A promoção foi beneficente,
em prol do "Centro de Convi-
vência Otoniel Mota" e teve
como patrocinadora a bouti-
que "Ty Exclusive Modas",
com suas modelos e coleção
exclusiva. As manequins
foram maguiadas por "Su" e

penteadas por "Alcy". "Ty
Exclusive Modas" fica na
Alameda Campinas - 1049 e o
cabeleireiro "Alcy" na Rua
Artur Prado - 650. A todos, os

agradecimentos da Diretoria
do Clube.

gica e didática, mostrando a
história dos abnegados anos
de ensino e espetáculos do
ballet do clube, nos mais
diversos palcos de São Paulo.
Destacamos que a prof. Mad-
ge está à frente do ballet há
anos.

Bqile dqs

CUBSO DA MAX

FAGTOR lIO PAII{EIRAS

O Depto. Feminino avisa
que fará realizar um curso de
maquilagem, através da Max
Factor, dias 4 e ll de agosto,
das l3h30m às l6h30m. O
curso será inteiramente grátis
e terá a orientação prática e

teórjca de especialistas da
Max Factor. Inscrições e

maiores detalhes no Depto.
Feminino com a Anita ou
Naise.

debutqnles
Como já foi noticiado

nesta Folha, estamos
organizando, através do
depto. Social, o "Baile
das Debutantes-82". Já
temos mais de l5 candi-
datas. Um bom número,-mas ainda insuficiente
para a realizaçã.o do
evento. Pedimos aos que
estiverem interessados

UEM AI UM GURSO

DEuctoso, MESM0!

Um curso bem açucarado,
de dar água na boca, será
realizado pelo Depto. Femini-
noemsetembro.Você vai ficar
sabendo tudo sobre confecção
de bombons e caramelados-
Fique atento aos quadros de
aviso do clube e aos comuni-
cados internos que logo logo
estaremos fornecendo maio-
res detalhes desta gostosura
de curso.

EXPoSTçÀ0 DE BAt rET.
r0T0s E

nEcoRDAç0ES...

em participar que
entrem em contato com
o Ðepto. Social (Sr.
Henrique Lobo) o mais
URGENTE possível.
Temos o prazo de até o
término da primeira
quinzena de agosto,
quando serão decididos
os pormenores do baile
junlo aos pais e futuras
debutantes.

Com a direção de Dona
Clery Callia e coordenação de
Anita Gouveia, o Depto.
Feminino realizou no mês de
junho uma exposição de foto-
grafias dos l0 anos de curso
de ballet no Paineiras. Uma
exposição, diga-se de passa-
gem, ao mesmo tempo nostál-

BI]IGO BE]IEFIGE]ITE

EMPOtGOU.

O Depto. Feminino do Pai-
neiras realizou mais um "bin-
go benefìcente", desta vez, em
prol da Creche Frei Luiz Ami-
gó, no dia 2 de junho. Houve
uma quantidade enorme de
prêmios, dentre eles: televisor,
jóias, fogão, etc... Foi uma
festa bonita e muito movi-
mentada, pelo grande número
de pessoas presentes, lotando
completamente todas as

mesas de jogo. Esteve presen-
te, no hall de entrada, a "Ras-
tro", fabricante de cosméti-
cos, distribuindo seus produ-
tos, gratuitamente.

PAI.ESTRAS OE

PSIGOTOGIA

ArGAilçAnArh
SEUS OBJETIUOS.

Com um número de pes-

soas considerado ideal para a

realização de encontros de
psicologia, o Depto. Femini-
no realizou, em junho, uma
série de palestras. Dentre os
temas destacamos: "A Psico-
logia e Você", "A Psicologia e

o Mundo da Criança", "Os
Problemas e Direitos dos
Jovens". Maria Regina
Moura Ribeiro, Marilúcia Sil-
veira Freitas, Fátima Rosa C.
Masson e Neiva Luci Bohnen-
berger foram as especialistas
que dirigiram as palestras,
sendo que a coordenação
também esteve a cargo de
Maria Regina M. Ribeiro.

"!- ;:_-
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cultural
Como todos já estão sabendo,

mais uma vez o aniversário
do Clube será saudado pela

imponente "Orquestra
Sinfônica Estadual".

Do programa
constam: "Bela Bartok"

(Música para Cglesta- e 
^Cordas);''Listz" (Concerto

para Piano em Lá Maior); "Sibelius"' (Valsa Triste); "Strauss"
(Vozes da Primavera); "Tschai--

kowsky"
(Valsa das Flores)

e "Carlos Gomes" (Alvorada).
Entrada franca, mas

estamos convocando a todos os
sócios e seus convidados para que

colaborem com a CAMPANHA
DO QUILO, trazendo como ingresso

neste
dia uma unidade de mantimento.

Quem sabe, sabe!
E o Paineiras
sabe, mesmo!

--ã equipe do Paineiras está
disputando o programa da
TV Cultura, "Quem Sabe,
Sabe", apresentado pôr Wal-
mor Chagas. Nossa primeira
vitória ocorreu por goleada
sobre a equipe do Clube XV
de Santos, por 34 a 16. No úl-
timo dia 2l de julho, o Painei-
ras venceu novamente pelo

-Placar: 3lx2l o Saldanha da
Gama. A colocação do Pro

grama no ar, será na próxima
quarta-feira, dia 4 de agosto
às 2l h. No dia 18 de agosto,
mais uma gravação do pro-
grama com a presença do Pai-
neiras, frente à Hebraica, às
20h, do Teatro Franco Zam-
pari (Av. Tiradentes - nc 451).
A caravana de torcida do Pai-
neiras sairá às l8h50m,
defronte ao clube.

Além desse encontro com a
Hebraica, teremos um quarto,
e último, que será contra o
Juventus, dia l5 de setembro.

A equipe do Paineiras é for-
mada por: Peter, Mauro, Ale-
xandre, Claudia, Gerson,
Eueênio. Erickson, Valmir,
Ma"ria iláudia, Sônia, Nilton
César, Lilian, Camilo, Catio-
ca, Sílvia, Bráulio, Matias,
Claudio, Nelsinho, Vânia,
Márcia, .Magda, Franja,
Cacau, Bochecha, Pig e Zê
Ricardo.Apromoçãoédo
Depto. Cultural, através de
seu diretor Altamiro Martins
e a coordenação é de Anita
Gouveia.

fhlandine e Mirtila.
A boa arte,

cm dose dupla.

Foi uma grande reunião de
dois talentos primitivistas -da

arte brasileira. De um lado,
Mirtila com suas imagens de
um jardim público, sua paisa-
gem bucólica e fantasiosa. De
outro, Orlandine. O mesmo
Orlandine, simples e criativo
com sua obra que já encanta-
ra o paineirense em 1979. A
Noite e o Negro, tema predi-
leto do artista, mostram bem
a realidade do cenário e da
vida de Orlandine. A exposi-
ção realizou-se de 25 de
junho a ll de julho e teve a
promoção do depto. Cultural.

-

A Bruxinha.que era boa.
Muito bo4, por sinal..
Boa mesmo, essa peça de

Jacques Lagoa e original de
Maria Clara Machado, que o
Grupo de Teatro do Clube
Ipê apresentou no Paineiras
dia 4 de julho. O pequeno pai-
neirense (.e os grandes tam-
bém) passaram momentos de
deliciosa descontração com a
"Bruxinha" e sua turma, suas
peripécias engraçadissimas.
Foi mais uma realização do
depto. Cultural no projeto de

Helcio lório: prox¡ma
atfaçfu cultural

fexposição dc artcl

Paulista da capital, Hélcio
vem expondo sua obra desde
1977 em vários salões, em
coletivas e individuais. São
Paulo, Tatuí, Sorocaba, S.J.
do Meriti, Araras, Rio Claro,
Barretos, Piracicaba e
Uberaba foram algumas das
cidades que já tiveram o pri-
vilégio de ver Hélcio e sua
pintura coqtemporânea. Dia
6 de agosto será a vez do Pai-
neiras: Vernissage as 20h30m.
Iório ficará no Saguão de
entrada até dia 15 de agosto.

intercâmbio com clubes co-
irmãos.

-

"8 Mulheres" no Ipê.
Dia 24 de agosto.
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,!O teatro do Paineiras, com a
peça "8 Mulheres" dirigida
por Vera Nunes (vide matéria
na página de cinema) partivi-
pará de um Festival no Ipê
Clube, com a presença de
diversos outros clubes.
Haverá a entrega de muitos
prêmios. Vå prestigiar nosso
Paineiras.

E o Coral do
Paineiras segue

eantando e
encantando.

Sob regência do Maestro Gio-
vani Momo, o Coral do Paineiras
esteve aDresentando sua bela
arte ao pùblico do Clube Ipê,Þm
junho pãrticipando do "I Festival
de Corais J Fase". O sucesso,
nem é preciso dizer: foi muito
grande.

Mas o Coral do Paineiras foi
sucesso iunto a "Ordem dos
Ailvoeadós do Brasil". Isso aoo¡i-
te'ceu"no dia I de julho, quando
os regidos de Momo se'apresen-
taram na 93r Subsèção, em
Pinheiros. na solenidade de pos-
se de novôs membros da "Ordem
dos Advogados do Brasil".

a-)

lUlax Queiroz
feaprGsGntou

Pela segundavez, dia22 de
junho, ele esteve aqui no
Paineiras ( a primeira foi.
em outubro de 8l). E como
não poderia deixar de ser, o
público ficou satisfeito por
ter assistido e aplaudido a
esse ótimo e promissor
talento da nlúsica brasileira.

Esta foi mais uma-Promoção
do Depto. Cultural.
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neiras nos dias 26 e 27 de junho,
numa exposição que atraiu muito
a curiosidade do associado. Pais,
profissionais liberais, empresá-
rios e jovens do Paineiras viram
de perto e mexeram nos compu-
tadores da Hewlett-Pachard
(HP), Prológica e Dismac. No sá-
bado, dia 26, houve palestra pro-
ferida pelo especialista em com-
putação Gilberto Dib, com farta
apresentaçâo de slides, no Cine-
Paineiras.

E o mlciocomputador
uolo oo Palnolrat...

-

Trazido pelo depto. Cultural, o
microcomputador esteve no Pai-
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Finalmente, o depto. Cultural vai
inaugurar a tão esperada Biblio-
teca Paineiras: 22 de agosto, lOh.
Convidamos todos os sócios para
as solenidades da entiega de mais
essa realização da atual diretoria.

iBiblioteca
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Pqineirqs nos Cqmpe
Pqulistqs de
lnverno, êm nqtqçõo

Nos três campeonatos lAb-
soluto, Juvenil e Infantil), que

contaram com a participação
de cerca de 40 clubes, de todo
o estado, o Paineiras conse-
guiu o expressivo 6c lugar na
contagem geral de pontos.

Absoluto - 19 e 20 dejunho
1Água Branca). Os destaques
ficaram por conta das nada-
doras Adriana Rugeri (foto),
com o segundo lugar nos
l00m peito e 200m peito e

Ana Regina Monteiro, com 3c

lugar nos l00m peito. Salien-
tâmos que, devido aos seus

excelentes resultados neste

campeonato, a nossa Adriana
foi convocada pela FPN para
integrar a equipe paulista par-

O FüfiADo\C/ FÂlÌ{ElRÂs

ticipante do CEB'S (Campeo-
natos Estudantis Brasileiros)
em Brasilia.

Juvenil L/B - l0 e ll de
junho (Água Branca). Os
melhores resultados indivi
duais foram: Adriana Ruggeri
(campeã - l00m peito), Ana
Regina Monteiro (vice - l00m
peito), Marina Cordani (vice

- 400m medley, 3c lugar nos
400m livre e 800m livre), Ana
Cristina C. Barros (3e lugar
l00m borboleta e 200m
medley). Nos revezamentos, a

equipe do Paineiras, feminina
Juvenil A, formada por Carla
Nosé, Adriana Ruggeri, A.
Cristina C. Barros e Juliana
Wendling, foi vice-campeã

onqtos

e
PAINEIRENSES NO .EXTERIOR

Os atletas do Futebol de Salão do Paineiras, categoria infanto-juvenil, Marcelo de Almeida Vas-
concellos Sant'Iago, Claudio Roberto Tonello e Edison P. Magalhães _foram convocados pelaCoor-
denadoria de Espôrtes e Recreação do Estado de São Pa.,lo, órgão da Secretaria de Elportes gJq.is-
mo, para integrârem a representação do Brasil nas Copas de Futebol de Campo do C-anadá, Finlân-
dia, Suécia, D-inamarca e-Noruega que estão sendo disputadas durante o periodo de 29 dejunho a07
de agosto próximo, congregando jovens colegiais de várias partes do mundo.

Aos nôssos atletas os votos de felicidades e de bom êxito nas disputas.

nos 4xl00m livre e nos
4xl00m 4 estilos.

Infantì.| 
^/B- 

5e6de
junho (Água Branca). As
medalhas individuais nesta
categoria foram conquistadas
pelos nadadores Alexandre
Steinberg (3e lugar - l00m
livre) e Carlos Dudorenko (3e

lugar - 400m livre). O reveza-
mento feminino (A) 4xl00m 4
estilos foi vice com Luciana
Fleury, Débora Buell, Vânia
Costa e Márcia Dudorenko.
Também o revezamento mas-
culino (B) 4xl00m livre foi
vice com André Fernandes,
L.G. Pinho, Rodrigo Barros e

Alexandre Steinberg.

Vôlei do Pqine¡rqs
nq cristq dq ondq

dq | ç Divisõo.
A equipe feminina do Pai-

neiras,' categoria Infanto-
Juvenil, está de parabéns.
Após uma árdua dispúta de
dez jogos, enfrentando algu-
mas das melhores equipes de
São Paulo, o Paineiras alcan-
ça, neste ano de l!82, a,Pri-
meira Divisão do Metropoli-
tano de Volley. Formaram na
equipe do Paineiras, sob a
orientação técnica do Luiz
Henrique (Lú) e dos auxiliares
Toninho, Beatriz, Nu¡i e
Kathia, as seguintes atleias:
Paula Monaco, Flávia Gon-
çalez, Beatriz Bertero, Ana
Lucia Quirino, Fabiana Gon-
çalez, Silvia Barone, Regina
Nunes, Denise Saboya, Marta
Freitas, Patrícia Cypriano,
Cristiana Monaco, Cynthia
Rodrigues e Carla Mourão. O
Campeonato Infanto-Juvenil
da Primeira Divisão está em
pleno desenvolvimento com a

þarticipaçãor do Pai neiralsf
Corinthians, São Paulo,

Paineiras vence
Torneio de

Pólo Aquático
em Santos

.ìt

Em comemoração ao 84ç aniversário do Clube Internacional de
Regatas, realizou-se entre os dias 22 e 23/05/82, um Torneio de Pólo
Aqi¡ático com a presença de ó equipes na categoria de principal: Pai-
neiras, Internacional, Juventus, Ãcademia 

'Militar 
I das Agulhas

Negrai Academia da Força Aérea e Grêmio Recreativo da
Petrobrás.

No primeiro diaenfrentamoslo GrêmioRecreativo da Petrobrás e
Acadenìia de Força Aérea, vencendo ambas com certa facilidade, l5
x 2 e 20 x 7, respectivamente,, classificando-nos para a final contra o
time da casa,o Internacional.

No dia sesuinte. tínhamos uma enorme torcida adversária para
assistir à final ão Toineio, e com toda essa animação até o hnal do 2ç

quarto. o iogo se demonstrava equilibrado, com a equipe do Interna-
iional imiuTsionada pela Torcidä, resistindo p-ara conseguir um pla-
car favoråvel. Mas nó 3e quarto, persistiu o melhor condicionamento
físico e aplicação tática dè nossós atletas, e abrimos-o placar termi-
nando o'4s quarto em 18 x 7, consagrando Campe-ãg. do Torneio.

A equipé do Paineiras foi representada por : Nilson, Renato,
Bento, Aäoifo, José Longo, Marcèlo, Victor, Lúcio, Ney, Eduardo,
Rubens e Gilberto' 

(Enviado Especial: Edson dos Santos)

Paulistano, Pinheiros, Pirelli,
São Caetano e Juventus.

Vale registrar, ainda, que.o
Paineiras, pela primeira ræz

ilisputando-a Categoria Adul-
to,-tèrminou o Primeiro Tur-
no do Metropolitano da
Segunda Divisão eni primeiro
lugar, formando com Monica
Rossi, Beatriz Monteiro,
Angélica Calvo, Simone
Weber. Zaira Porta, Claúdia
Perasso, Ana Paula Barbosa,
Kathia Shiba e Jaqueline
Yovanopoul s.

Lembrando que o Pré-
Mirim está disputando o Sele-
tivo, ¡buscando classificação
para a Primeira Divisão de
sua categoria, registramos,
ainda, que em agosto estarão
'sendo disputados os Campeo-
natos Metropolitanos das
Categorias Juvenil (Primeira
Divisão) e Mirim (Segunda
Divisão), ambos com a parti-
cipação do Paineiras.

ó rgâo di rigido aos associados . 
" 
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Morumby
Udicão
Departamento de Comunicações
Av. D. Alberto Penteado, 605 - tel. 240-277'Ì.
I)iretor do Departamento
Roberto L. Miranda
Documentação e Redação
Eucyr Nogueira Peixoto
I otogralia
Osmar G. Nina
Presidente: Edmundo Callia
l'r V¡ce-Presidente: Fernando E. Gùêrra
2': i'ice-Presidente ; José Carlo$'' B. Pimentel
Diretor-Secretário:
Waldyr Arid
l)ireto¡-Tesourei¡o:
Mário B. T. Penteado
Diretor dos Depàrlamentos de Comunicaçõe; e RP:
Roberto L. Miránda
I)iretor do f)epârtamento

PA¡lIEIRAS
Cultural: Alta'miro Martins
('onselho f)iretor
Departamento de Esportes: Hamilton L. Ahualli,
João Pastor Júnior, Jorge Calil.
Diretora do Departamento Feminino: Clery Callia
Diretor do Departamento de Higiene e Saúde: Agosti-
nho P. Freitas
l)iretor do Departamento lnfanto/Juvenil: José
Maria G. D'Eça
Diretor do Departamento Jurídico: João Batista de
Camargo
Diretor do l)epartåmento Obras: Luciano B. Men-
donça
Diretor do Departamento de Sede e Patrimônio:
Paulo Fernandes do Carmo
Diretor do Departamento Social e de Serviços:
Edison Rodrigues Ferreira

( omposiçio e lmprsio
DIARIo Do GR,l,\DE A8C S/A

t:d¡tod¡ de Jo¡nais. Rerist¡s e Liiros '
Ruâ ('aaequs. 5ó2 - Fone: 449-5533

('t:P ßfi10 - Santo Andró - SP

a prtmeüa

Abaixo: Cynthia, Sílvía, Règina, Patrícia e Fabiana.

J

Gurtinhas do EsPorte
'TÊNIS:Nos Campeonatos Oficiais da FPT,Roberta Burzagli foi .

3c lugar simples no "Castelo", l0 angs; Jaime Onòins campeão l2
anos - Castelo; Alexandre Oncins, campeão 16 anos - Castelo;
Bobzin, l8 anos, vice no Castelo; Reflata Seabra, 3ç no Espéria e
Roberta Bujrzagli, 3e - l0 anos no Juventus.
* POLO Aquático do Paineiras foi aos JEBS - em Brasília - com
Paulo Henrique W.P. Coutinho, Leandro Cqrtoni Calia, Flávio
Jorge Monteiro e Sérgio Sampaio.
* VOLEI do Paineiras,,feminino, foi o.grande campeão do "l Tor-
neio Interclubes do E.C. Sírio",.
* NATAbÃO do clube teve Adriana Ruggeri convocada para a
Seleção Paulista que representou São Paulo nos JEBS (Jogos Estu-
dantis Brasileiros - Brasília), de l9 a 22 de julho
* POLO Aquático do Paineiras foi o carnpeão estadual de novos de

1982. Parabéns atletas.
* TÊNIS jno clube, aviso: a partir do último mês de junho, está se¡l
do obrigatória a marcação de quadras solngnte com a apresentaç.ão
da cartõira de sócio ou do Depto. de Tênis (para os classificados
nas quadras l,¡2,3, e 4) ém todòs os dias e noites da semana.

* POLO do Paineiras foi o grande campeão do "Torneio Clube
Internacional de Regatas". Avante, campeões!
* NATAÇÃO: matriculas encerradas, início do curso para a "Es-
colinha" dia 3 de agosto de 82, terça-feira.
* VOLEI nosso no JUBS com as atletas convocadas por São

Paulo: Maria Angélica W. Calvo e Mônica Rossi.
* POLO Aquático no JUBS com os atletas Nicolau Henrique Lon-
go, Nilson Montelato Dias, Luiz Renato Aponte Freire e Adolfo '

do Carmo Neto.
* yOLEI do Paineiras, equipe feminina, mirim, a virtual campeã
do "l Torneio Interclubes do E.C. Sírio". Parabéns.
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esporte
ill 0limpíodo dos Coroos - 1982

O FourADo-\ry mnEnÂs-

O Depto. de Esportes do
Clube Paineiras do Morumby
farâ realizar, na 2q quinzena
de agosto, a "lll Olimpíada
dos Coroas", competição
poliesportiva integrada na
programação de aniversário
do Clube.

A competição será realiza-
da entre equipes constituídas,
idealmente, por 17 casais. Os
integrantes deverão constituir
turmas para disputar as 14
modalidades (9 masculinas e 5
femininas), relacionadas a
seguir. Poderão ser inscritos
atletas desacompanhados.

Os atletas masculinos deve-
rão possuir idade mínima de
35 anos, não havendo limite
de idade para as atletas. As

únicas exceções admitidas à
regra acima serão para aque-
les atletas com idade entre 30
e 35 anos que participaram
efetivamente da "II Olimpía-
da", em 1981.

A competição será disPuta-
da em 14 modalidades.

O regulamento específico
de cada modalidade, a tabela
de jogos e o cronograma defi-
nitivo da competição, serão
divulgados oportunamente. A
abertura da Olimpíada está
prevista para o sábado, dia l4
de agosto, e o encerramento
para o domingo, 29 de agosto,
,ocasião em que haverá a con-
fraternização geral e a entrega
de prêmios.

I Cqmpeonqlo

As inscrições estarão aber-
tas na Secretaria de Esportes e
encerrar-se-ão no diã 8 de
agosto. Poderão ser efetua-
das:

l- Inscrições de eguipes
completas, com relação dos
l7 casais integrantes.

2- Inscrições de grupos de
atletas (equipes incompletas),
aos quais serão agregados, no
dia I I de agosto, casais ou
atletas inscritos individual-
mente.

3- Inscrições isoladas, que
serão consideradas no dia
ll/08 para completar grupos
já inscritos, ou formarequipes
independentes.

Minifutebol de campo;
futebol de salão; basquetebol;

lnfqnto-iuven¡1,
mqis de 500 iogos

O depto. de Tênis realizou em
maio e junho seu primeiro cam-
peonato Infanto-Juvenil. Com 93
participantes e mais de 500 jogos
realizados, o torneio não interfe-
riu no treinamento de nossos
melhores atletas e no uso das
quadras pelo associado.

Tem agora nosso clube, graças
à brilhante e louvável iniciativa
de Carlos Chalita, o ranking de
idade de l0 a l8 anos, masculino
e feminino.
Cotação do Paineiras
no tênis internacional,
em alt¡.

Nosso clube, conhecido
amplamente em todo o pais, pelo
seu poderio no tênis, tem sido
procurado por aqueles que atin-
gem um nível elevado no tênis
ñacional, querendo aperfeiçoa-
mento para competições interna-
cionais. Foi o que aconteceu o
ano passado com Carlos Chabal-
goity, que veio para o Paineiras à
procura do professor Nuno
Cobra para aprimorar suas con-
dições físicas, com vistas à dispu-
ta no Campeonato Mundial,
Orange Boll, em Miami, no qual,
por sinal, foi campeão mundial
na categoria de 16 anos.

Já neste primeiro semestre do
ano, nosso Paineiras tem uma
presença bem marcante nesse
sentido. Quando Carlos Chalita,
nosso diretor de tênis, se entre-
uistaua com Cezar Augusto Kist
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snooker; tênis (masc. e fem.);
tênis de mesa (masc. e fem.);
volei (masc. e fem.); natação
(masc. e fem.); xadrez (masc. e
fem.).

A Coordenação da Olim-
píada estará a cargo de uma
comissão presidida pclo Dire-
tor de Esportes do Clube,
João Pastor Júnior, formada
de três membros por ele esco-
lhidos, e completada pelos
Capitães de todas as equipes
inscritas.Esta co missão reunir-
se-á obrigatoriamente no dia
ll108/82, ocasião em que
serão homologadas as inscri-
ções existentes, serão consti-
tuídas todas as equipes parti-
cipantes e será organizada a
tabela defìnitiva dos jogos.
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visando seu ingresso no clu-
be para receber aulas com Nuno,
,não ignorava que estava à frente
daquele que seria o vencedor,
absoluto, do Master da "Copa
Hering", ganhando assim o direi-
to de representar o Brasil no
mais famoso campeonato do
mundo - Wimbledon. Kist,
rapaz acanhado, que sempre
parava. mais.na semifinal dos tor-
nelos Juvenls ma¡s lmportantes,
acabava convencendo o diretor
de tênis a ficar 3 semanas trei-
nando com o professor Cobra,
num trabalho técnico e tático, no
período da manhã, e trabalho fí-
sico e psicológico, no período da
tarde.

Foi grande destaque do tênis
brasileiro, ao vencer Chabal-
goity, na ñnal, em 2 sets. Ojogo
foi transmitido pela TV. E, ao
final, Kist declarava à televisão e
imprensa especializada: "Sou de
Santa Cruz, Rio Grande do Sul.
Vim treinar com o Nuno Cobra
no Paineiras do Morumby e tudo
se modifico¡. Fiquei mais rápid^o
e muito mais seguro com meu tê-
nis. Treinamos duro, cedo e à
tarde, mas valeu. Sinto que meu
tênis está muito melhor.

Cláudi¡ Monteiro também
desenvolveu, em cinco anos, em
nosso clube, sua condição física,
em um trabalho que ficou famo-
so no Exterior. Este'ano, ela
resolveu treinar com o Professor

Durante a Olirnpíada, a

comissão coordenadora pode-
rá reunir-se sempre que neces-
sário, por convocação de seu
Presidente, a fìm de deliberar
a respeito de quaisquer even-
tuais ocorrências, e resolver as
pendências existentes.

Os capitães das eq uipes
participantes serão indicados
no ato, no caso da inscrição
de equipes completas ou
incompletas, e serão indica-
dos no dia I l/08, para as
equipes constituídas naquela
ocasião. Deverão ser indica-
dos também os suplentes de
cada equipe. para suprir even-
tuais impedimentos dos Capi-
tães.

Joiminho,
Alexondre e
Roberto,
nosso sof ro
l-de compeoes.
Roberta Burzagli foi a gran-

de revelação do Campeonato
Brasileiro de Goiás, em julho.
Com apenas 9 anos, foi a 3r
colocada em simples e cam-
peã em duplas. Nossa peque-
na estrela, sem muita Pressa,
está se preparando Para ser a
grande estrela do tênis brasi-
leiro.

Jcime Oncins foi o cam-
peão brasileiro de simples e
duplas na categoria 12 anos,
no campeonato realizado de
I a 8 de julho, em Goiânia -
Goiás. De parabéns está Jai-
minho e também seu mestre, o

ótimo professor Otaviano,
que, diga-se de passagem, é o
responsável pela performan-
ce do garoto desde seus pri-
meiros "passos" no tênis.

Nuno Cobra, também a parte
técnica e tática. O diretor Carlos
Chalita sentiu a importância dis-
so para nosso clube, motivando
Claudinha nos treinamentos. Ela
trabalhava 2 horas com brills de
manhã e à tarde jogava set com
Marcos Bozin, nosso melhor
tenista de l8 anos. E batia, tam-
bém, com as meninas Roberta
Burzagli (9 anos), Renata Car-
neiro (12 anos) e outras. Isso ser-
via de excelente incentivo para
as nossas futuras campeãs.
Foram três semanas proveitosas,
que parece ter firmado, definiti-
vamente, seu tênis, pois fez exce-
lente campanha na Europa. Pela
pnmelra vez, conseguru entrar
na chave principal do importante
"Campeonato Aberto da França
- Rolovel Garros" e acabou sen-
do do Brasil a que foi mais longe
(incluindo os homens), perdendo
somente nas oitavas-de-finais.
Foi, ainda, campeã em dupla
mista de Wimbledon, Inglaterra,
e campeã do Torneio Consola-
ção, principal de adultos de
Wimbledon. Parabéns, portanto,
ao nosso Diretor de Tênis, por
sua ampla visão e tomadas de
decisões importantes para o tênis
paineirense. Chalita foi muito
aplaudido por vários associados.
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Alexandre Oncins, o sem-
pre bom Alexandre, também
trouxe um título para o Pai-
neiras. Campeão na categoria
de 16 anos da lr Etapa do
Torneio Sul-América (de I a
8 de julho), realizado em Por-
to Alegre - RS. Seu irmão,
Jaime Oncins, no mesmo tor-
neio, sagrou-se campeão da
categoria 12 anos.
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Foi um domingo de festa, aquele do dia 27 dejunho, quando o

Presidente do Paineiras, Dr. Edmundo Callia, daya o pontapé inicial na
inauguração do novo Ginásio de Esportes do Clube. E mais uma obra da
atual administração entregue aos nossos sócios e que, com toda certeza,
vai proporcionar a todos os adeptos do atletismo muitos momêntos de
divertimento.-Com presença de diretores do Clube, autoridades esporti-
vas e do sócio paineirense, tivemos a realizaçã,o das solenidades de inau-
guração e abertura ao público desse nôvo recinto, onde, além de uma
quadra poliesportiva (tanto para futebol de salão, como para voleie bas-
quete) temos um ginásio completo de ginástica olímpica, dotado de: área
de 12 xl2 metros para ginástica de solo; traves; barra fixa; paralela assi-
métrica (feminina); paraleru (masculina); cavalo para saltos e cavalo r
com argola. Com a construção do Ginásio de Esportes, o atletismo do
Paineiras, por certo, estará projetando para o futuro nossos campeões..
Houvè um jogo de futebol de salão entre Círculo Militar e Paineiras
(infanto-juvenil) e apresentação da Ginástica Olímpica do Clube.

Consolida-se, portanto, a nova fäce do Clube. Após a entrega do
Estande de Tiro, o Dèpto de Obras, sob direção de Luciãno B. Meñdon-
ça, coloca mais espaço de lazer à disposição do sócio.

Jun¡Jrcr. Como h
mu¡to nõo se viq

Acima o "Regio'
nal do Jurandir"-.
Abaixo, fagrante
da festø.
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Sem sombra de dúvida, a Festa Junina do Clube Paineiras, reali-
zada no dia 26 de junho. foi uma das maiores manifestações juninas de
São Paulo

O sucesso da festa junina deve-se, em grande parte, à colabo'ração
de todos os deptos do Paineiras, quando houve uma perfeita união de
esforços - todos visando unicamente a melhor organizaçã.o e realização
do evento. E tudo saiu.como o planej4do. Todas as barracas muito fre-
quentadas. Doces típicos. Comidas típicas. Chope. Quentão. Pipoca.
Churrasco. Jogos. Pau-de-sebo. Tudo muito descontraído, ao som de
nossas músicas caipiras e folclóricas. Desde a dança da "quadrilha"
apresentada pelos alunos da "Escolinha" do Paineiras até a "Dança das
Fitas", pela nossa turma de ballet, tudo foi festa, descontração e diverti-
mento. Tivemos também a participação dos alunos de violão e a presen-
ça marcante do "Regional do Jurandir" dando um colorido todo espe-
cial à festança do arraiá.

Jurandir, Rezende, Pedrinho, Dequinho, Toninho e Alemão são
os compgrlentes do conjunto (Diga-se de þassagem, se alguém quiser ani-.
mar festinhas em casa, o Regional está å dispõsicão - é só faiar com o
professor Rezende).

A renda dessa festa foi integralmente doada.à Creche Santa Terezinha.

à disposição dessa realização do Clube. r
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