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Para aprender espanhol de verdade,
faça o Curso do Colégio Miguel de Cervantes. 

CURSOS AGOSTO/2009:

Vagas limitadas. Informações e matrículas:
www.cmc.com.br/cele.

Alunos antigos ou Básico1:

É muito mais Espanhol.
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EDITORIAL

O associado em 
primeiro lugar

D
esde o dia 1º de julho, 
o Conselho Deliberati-
vo apresenta uma nova 
composição com a che-

gada de 40 novos conselheiros, 
eleitos no dia 7 de junho. 

Os trabalhos ali desenvolvi-
dos trarão, certamente, novos 
ganhos para o Paineiras. 

Como representantes dos As-
sociados, priorizarão, certamen-
te, os anseios legítimos da Socie-
dade Paineirense.

Os dois órgãos diretivos, Con-
selho Deliberativo e Diretoria 
Executiva, têm cada um atribui-
ções bem defi nidas pelo Estatuto 
Social. O trabalho harmônico de-
les na busca por bons resultados, 
no gerenciamento do patrimônio 
comum, atende à expectativa do 
órgão maior que os elegeu: a As-
sembléia Geral de Associados. 

Este modelo está longe de ser 
um modelo político de Estado, 

sendo sim, em nosso entender, 
um modelo administrativo em-
presarial que, por não visar lu-
cro, é Associação, e como tal, 
responsabiliza seus dirigentes 
pelos erros, ou por atos de dolo.

Por isto, o Conselho Deli-
berativo e a Diretoria Executi-
va devem viabilizar e realizar a 
execução das expectativas dos 
Associados dentro da maior 
transparência, ética e responsa-
bilidade social, de modo a fazer 
do Paineiras um Clube cada vez 
melhor.

Tudo é viabilizado através da 
taxa mensal que cada um de nós 
paga. Poderemos suplementar 
essa arrecadação com receitas 
advindas de patrocínios, renún-
cias fi scais como a Lei Rouanet e 
Lei de Incentivo ao Esporte. Fi-
camos felizes em comunicar que 
nosso trabalho levou o Clube, fi -
nalmente, a partir de 2009, a ter 
plenas condições de solicitar os 
benefícios dessas leis.

Porém, diariamente novos 
pleitos são colocados e novos ho-
rizontes são vislumbrados, pro-
vocando a necessidade de novos 
projetos para novas realizações. 

Iniciamos a instalação de 
Ilhas de Impressão, num total 
de 7 pontos, com renovação de 
maquinário pela empresa con-
tratada, sem ônus para o Clube. 
Eliminaremos todas as impres-
soras convencionais. Esta pro-
vidência deverá trazer economia 
para o Clube ao controlar-se as 
impressões em todas as áreas. 
Atualmente, com o recesso das 
férias aproveitamos para realizar 
as manutenções necessárias em 

diferentes espaços. Na piscina 
olímpica, aceleramos os traba-
lhos para a substituição do ladri-
lho hidráulico e eliminação de 
infi ltrações que comprometiam 
o pavimento inferior. A conclu-
são dos serviços é prevista para 
agosto.

Iniciamos a reforma do piso 
de saibro de 8 quadras de tênis, 
sendo esta a época mais ade-
quada pela menor ocorrência de 
chuvas.

As quadras poliesportivas do 
ginásio do vale, ao lado da pis-
cina olímpica, que ofereciam ris-
co de acidente, começaram a ser 
restauradas. Teremos que cuidar 
da cobertura para que “vazamen-
tos” não comprometam este tra-
balho. O sistema de ar condicio-
nado e o mobiliário do  carteado 
também receberão atenção. Pre-
vista, também, a restauração da 
pista de atletismo.

Nossas ações devem contem-
plar de maneira igual todas as 
esferas de atividade do Clube, 
ou seja, a área social, cultural e 
esportiva (recreativa, formativa 
ou competitiva). Cabe a nos-
sa sociedade, que suporta todas 
nossas despesas, decidir quanto 
do valor recolhido por ela deve 
ser destinado a cada uma dessas 
áreas.

Por fi m, este é o dinamismo 
exigido de uma gestão, buscando 
sempre em primeiro lugar o inte-
resse do associado. 

Sileni M. de Arruda Rolla
Presidente
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FÉRIAS NO PAINEIRASFÉRIAS NO PAINEIRAS
No mês de julho o 
Clube preparou uma 
programação especial 
para quem não for viajar
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ELEIÇÕES 2009

Ano de Eleições no Clube
Dia 1º de julho o Salão Nobre foi palco da posse dos novos Conselheiros 

e eleições da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e das Comissões de 
Julgamento e Sindicância

Éano de eleições no Clube, 
e as renovações começa-
ram no domingo, dia 7 de 
junho. Nesse dia, aconte-

ceu no Salão Nobre a votação para 
troca de um terço (40 cadeiras) do 
Conselho Deliberativo. A votação 
começou às 08h e teve término 
às 17h. Foram 1.033 paineirenses 
que votaram nos seus Conselhei-
ros favoritos. No total 26.817 vo-
tos válidos, 30 votos nulos e 8 vo-
tos brancos. 

Dia 01 de julho, no Salão No-
bre, foi realizada a Reunião Ordi-
nária do Conselho Deliberativo 
para posse dos 40 Conselheiros 
eleitos na Assembléia Geral Ordi-
nária de junho.  

Na ocasião foi eleita a Mesa 
Diretora e as Comissões de Julga-
mento e Sindicância, para a gestão 
julho 2009/junho 2011. 

A reunião, que contou com a 
participação de 124 Conselheiros 
votantes, foi aberta pelo Sr. Flávio 
Bulcão, com a solenidade de assi-
natura e posse dos Novos Conse-
lheiros eleitos. 

Após os agradecimentos e a 
palavra do novo Presidente da 
Mesa Diretora, Dr. Edgard Man-
sur Salomão, foi oferecido um co-
quetel seguido de jantar no Salão 
Nobre ao som de DJ  e  Banda. 

Confi ra nas páginas seguintes 
as fotos do evento.   

Eugênio Palazzi Jr, Flávio Bulcão de Carvalho e Adolfo do Carmo Neto

Luiz Antônio Dias Oliveira, Nelson Silvarolli e 
Marcelo Lima Dias

Arthur Luiz Dieguez e Marcos Trabold

Thelma de Barros Graziano e Oswaldo 
Graziano Jr.

Evento contou com a participação expressiva 
de Conselheiros
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ELEIÇÕES 2009

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA - TITULARES

Miguel Garde 
Filho

Odmir Antonio 
Martino

 Flávio Simões Maurício Goulart 
de Faria

Guilherme Sperry 
Salgado

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA - SUPLENTES

Arnaldo Zanatta Adeilton Bomfi m 
Brandão

Vera Lúcia Lucas Zen

MESA DIRETORA

Edgard Mansur Salomão

PRESIDENTE

Luis Sérgio de C. Vilarinho

SECRETÁRIO

Luís Augusto Bulcão 
Carvalho

VICE-PRESIDENTE

COMISSÃO DE JULGAMENTO - SUPLENTES

 Elias Mendes Alves Ana Emília O. de 
Almeida Prado

Marco Aurelio Scalise

COMISSÃO DE JULGAMENTO - TITULARES

Douglas Ansarah Sérgio Nabhan Luiz Cláudio 
Cardoso Carvalho

Osvaldo Gonzales 
Vaiano
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CONSELHEIROS ELEITOS

Luiz Antônio Dias Martins 
de Oliveira

Adolfo do Carmo Neto Ariovaldo Fernandes 
Xavier Rabello

Odmir Antonio Martino Paula de Thuin Bevilacqua

Rogério Marques da Silva Elias Mendes Alves Carlos Aurélio Sanches Fernando Augusto Fleury 
Guimarães

Marcelo de Lima Dias

Jose Gaspar Gonzaga 
Franceschini

Oswaldo Graziano Junior Álvaro Marques Junior Nelson Terra Barth Nívea das Neves Barreto

Sebastião Luiz da Silva 
Filho

Ana Maria Afonso De 
André

Luis Sergio de Campos 
Vilarinho

Nilson Luiz Mantellato 
Dias Júnior

Wilson Carlos Tartuci Aun
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CONSELHEIROS ELEITOS

Ermelinda Pacheco 
Esteves Calil Jorge

Sérgio Nabhan Arnaldo Zanatta Zelita Caldeira Ferreira 
Guedes

Osvaldo Gonzalez Vaiano

Rosmari Feretti de André Ana Cristina Pomarico 
Zetula

Cláudio Gonçalo Longo Sandra Elvira Rosa de 
Souza Bernardi

Hermínia da Conceição 
Campos Sander

Luiz Antônio Perlino Paulo Pratscher Artur Luis Curado Dieguez Raíssa Freitas Cervone Bruno Martinez Primati

Carmen Marques Ribas Edoardo Guglielmi Denise Teixeira Ribeiro Carlos Alberto Papa Alexandre Galhardo 
Guerra
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PANOR AMA

CHÁ DA TARDE DANÇANTE  
Foi realizado no dia 18 de junho, na  Boate, 

o Chá da Tarde Dançante. O evento foi em 
comemoração a Festa Junina e teve cardápio 
elaborado com comidas típicas da festa como: 
Canjica, Pé de Moleque, Frutas no Palito entre 
outros.

Nilce Aboud, Irene Kuroiva, Paulo Meneghel,Ruth Gazola, 
Regina Andrade e Heloísa Martins

As amigas Júlia Mantesso, Marília Vieira, Renata Vieira e 
Evânia Geraissati

Paula Rivas, Cecília Rivas e suas convidadas Pilar 
Sotomayor, Lorena Valdivia, Marcela Uribe e Denise Leal

Marina Cordani, Solange Hernandes, Cristopher Picoloti, 
Isabel Hernandes, André Deco, Maria Cecília Vigneron, 
Elisa Fink, Robinson, Nilda Azenha, Cristian e Elda 
Campolargo 

Nessa tarde associados e seus convidados pu-
deram aproveitar ao máximo a tarde com seus 
amigos ao som de músicas antigas e atuais, todas 
remixadas pelo DJ. 

E, para que ninguém fi casse parado, no local 
estavam quatro Personal Dancers, que levantaram 
de vez a festa.

PALESTRA COM A MONJA                    
KELSANG PELSANG   

Aconteceu no dia 20 de junho, na sala de Tai 
Chi Chuan, uma palestra proferida pela Monja 
Pelsang sob o tema “como cultivar sua auto-
confi ança”. 

Durante o evento, os adeptos da Yoga, do Tai 
Chi Chuan e do Budismo tiveram a oportuni-
dade de meditar e conhecer melhor os ensina-
mentos de Buda, que revelam a verdadeira face 
da vida e do universo. Todo o equilíbrio da Monja Kelsang Pelsang
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COMPORTAMENTAL

Férias de julho 
no Paineiras

No mês de julho, o Clube elaborou uma programação especial para os Paineirenses

TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS
8H ÀS 9H  –  NÍVEL I - FANDANGOS

9H ÀS 10H  –  NÍVEIS  II E III - FARRUCA
10H ÀS 11H  –  NÍVEIS  II E III - GUAJIRA

DANÇA FLAMENCA

Dias e horários de Aulas

 Idade mínima 10 anos

TERÇAS E 
QUARTAS-FEIRAS

16, 17 E 18H

PERÍODO: 
DE 07 A 29 DE JULHO

GUITARRA

Dias e horários de Aulas
 Idade mínima 10 anos

S E
FEIRAS
18H

LHO

3ª E 5ª SÁBADOS
8H00 ÀS 9H30

8H ÀS 9H30
10H00 ÀS 11H30

10H00 ÀS 11H30
15H00 ÀS 16H30
17H00 ÀS 18H30
18H30 ÀS 20H00
07 A 29 DE JULHO 18 A 25 DE JULHO

TAI CHI CHUAN

Dias e horários de Aulas

SEGUNDAS
8H30 ÀS 10H
19H ÀS 20H

QUARTAS-FEIRAS
19H ÀS 20H

20H ÀS 21H

YOGA
Dias e horários de Aulas

TERÇAS E 
QUARTAS-FEIRAS

09, 10, 14 E 15H

PERÍODO: 
DE 07 A 29 DE JULHO

VIOLÃO

Dias e horários de Aulas

 Idade mínima 8 anos

as

Para a criançada o já tradi-
cional Paineiras Camp é a 
principal atração. Para o pe-

ríodo de férias o  Departamento 

Sociocultural agendou vários 
cursos para que os associados 
possam manter o corpo e a men-
te saudáveis. 

Mais informações na 
Central de Atendimento.
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PAINEIRAS CAMP - SEGUNDA SEMANA

Não deixe de participar da 57a edição do Paineiras Camp. 
A segunda semana do evento acontece do dia 13 ao dia 18 de 
julho.

Com o sucesso da 56a em que foi ampliada a faixa etária das 
crianças, nesta edição poderão participar crianças de 4 até 14 
anos, que serão divididas entre 4 grupos diferentes.

Em seis dias, as crianças participarão de atividades culturais 
e esportivas, organizadas pelos professores e estagiários da Área 
Formativa do Clube, e que contarão com jogos, gincanas, caça 
ao tesouro e trabalhos artesanais. 

A programação é preparada de acordo com a idade das 
crianças. Para os menores, as atividades são mais recreativas, 
enquanto que para os maiores, são mais competitivas. E, depois 
de tanta agitação, as crianças terão um cardápio com café da 
manhã, almoço e lanche da tarde para matar a fome e recuperar 
a energia.

As inscrições estão abertas na Central de Atendimento 
(CAT).  As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada. O valor da inscrição é de R$ 
300 para sócios; R$ 540, dois irmãos; R$ 740, três irmãos; R$ 540, não sócios (apresentado); e R$ 270 
para sócios que participaram em dezembro de 2008.

TEATRO INFANTIL - “UMA VISITA À CIDADE”

No dia 18 de julho, às 11h, no Cineteatro, acontece a peça infantil “Uma Visita à Cidade”. 
Encenada pela Cia do Encanto, o espetáculo apresenta de uma forma muito engraçada a estória do 

personagem Chico, um menino da roça, que é convidado a passar uma semana na casa da tia, que mora 
na cidade grande.

Seu fi lho irá dar muitas risadas, enquanto aprenderá coisas sobre alimentação saudável, cidadania, 
respeito, solidariedade aos idosos e pessoas com defi ciência visual, regras de trânsito, limpeza urbana 
(coletar fezes de animais de estimação), respeitar a diferença de costumes entre campo e cidade, não 
soltar pipas próximo às redes elétricas, brincar de maneira segura e como agir nas emergências.

A entrada é gratuita para sócios e convidados de até 10 anos sem necessidade de apresentação de 
convites.
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DIVIRTA-SE NO VIDEOKÊ DO CLUBE

Muitos associados têm compromisso fi rmado com seus amigos aqui 
no Clube. Para quem ainda não conhece, todas as quintas-feiras, das 
20h à 01h, acontece no Piano Bar a noite do Videokê. Com muita di-
versão e animação, os sócios e convidados podem soltar a voz cantando 
grandes sucessos.

O karaokê conta com telão e quase 3000 
canções entre nacionais e internacionais. É 
só escolher a sua música, deixar seu nome 
com o operador e esperar ser chamado para 
ter seus minutos de fama e aplausos. 

Enquanto aguarda o seu momento, você 
pode apreciar os deliciosos petiscos, porções 
e bebidas que o Piano Bar oferece sempre 
com a qualidade da cozinha Paineiras.

O grande diferencial do Videokê painei-
rense é o seu espaço. Para quem não gosta do 

tradicional ambiente dos karaokês convencionais, vai adorar o Piano Bar 
por ter um ambiente agradável e sofi sticado.

A entrada é gratuita para sócios e convidados.

SEXTA DANÇANTE E 

SHOW DAS DEZ EM FÉRIAS

No mês de julho, os jantares 

dançantes de sextas-feiras e o 

Show das Dez que sempre acon-

tecem aos sábados, entrarão em 

férias. Retornaremos a progra-

mação em agosto, com muitas 

novidades e uma programação 

especial em comemoração ao 

aniversário do Clube. Mas, para 

você que adora se divertir aqui 

no Paineiras, o Piano Bar fun-

cionará normalmente às quin-

tas-feiras, para o Videokê, e aos 

sábados com música ambiente 

e cardápio especial de inverno 

com sopas. 

SOCIAL
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GASTRONOMIA

Esquente sseu inverno 
no Piano Bar

O 
inverno já chegou e 
poucas coisas são tão 
saborosas e esperadas 
quanto uma boa sopa 

ou caldo. Por isso, no mês de 
julho, os associados terão mais 
uma novidade aqui no Paineiras. 

abobora, de aspargos, palmitos, 
sopa de creme e canja.

Hoje a sopa conquistou o sta-
tus de “símbolo do inverno”, pois 
tem todo o charme e o ritual que 
envolve as pessoas enquanto de-
gustam essa delicia.    

 Em julho, venha 
se divertir e 

saborear diversos 
tipos de sopas 

Além do cardápio que você 
já conhece, poderá também 
 degustar sopas deliciosas, às 
quintas-feiras, durante o Videokê 
e aos sábados no Piano Bar.   

Dentre as opções destaca-
mos o caldo verde, consomê de 
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SOCIAL

A festa aconteceu nos 
dias 6 e 7 de junho e 
contou com atrações 
mais que especiais 
e diversos tipos de 
comida

U
m dos eventos mais tra-
dicionais do Paineiras, a 
edição deste ano da fes-
ta junina do Clube con-

tou com diversas atrações espe-
ciais, dentre elas Alceu Valença, 
 Sérgio Reis e muitas outras. 

Foram dois dias de muita festa 
e diversão para todos os painei-
renses que puderam dançar ao 
som de músicas caipiras, coun-
try e forró durante as apresenta-
ções de Jonathan Felix & Thia-
go, banda Red Fox, Anaí Rosa 

14 Revista Paineiras Julho/2009

O grande carisma de Sérgio Reis

O encontro com Alceu Valença Os fãs pararam para assistir os shows 



Julho/2009 Revista Paineiras 15

e Trio Lua Nova, banda Flor de 
Amora e os Violeiros Matutos, 
além de aprender novos passos 
com o Grupo Sioux, que agitou 
de vez a festa.

Os paineirenses também de-
ram seu show com as apresen-

tações dos Grupos de Dança do 
Clube: turmas de Jazz dos pro-
fessores Sílvia e Rony e Dança 
de Salão do professor Luis Bar-
reto que apresentou a tradicional 
quadrilha caipira para diverti-
mento de todos. 

Foram mais de 30 barracas, 
dentre elas: pescaria, tiro d’água, 
argolas, comidas típicas juninas tais 
como; milho verde, vinho quente 
e pipoca. As barracas portuguesa, 
japonesa e e árabe deram um toque 
especial à festa.                            

Julho/2009 Revista Paineiras 15
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Isabela Conti, Rafaela Pinheiro, Gabriela Carvalho,  
Amanda Reis Júlia Jacob, Pedro Teixeira, 
Vanessa Santos e Filipe Osborne

A linda noiva 
Fernanda Boacnin

Dança Country e muita descontração

Leticia Lima, Lígia Guimarães e Bianca Miniguini

Daniela Moretti, Paula Menezes, 
Mariana Nabhan e Lucas Penna

Marion, Verena, Thais e Charles Putz

Grupo de Jazz do Clube

Muita diversão nas 
brincadeiras

Gustavo Sanga

Ana Maria Torres, Elizabeth 
Poggi e Celia Pardini

A turma animada da quadrilha ofi cial do Paineiras

SOCIAL

Maria Júlia com o 
avô Werner Meyer
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Janqueline Andreta, Jamile Alboleda e Catherine Netto

Música sertaneja e animação com Jonathan 
Felix & Thiago e Banda

Marcelo e Maria Florência Ferreira, Cristiano e Juliana Serrão

O Arraiá contou com atrações para todas as idades 

A quadrilha paineirense, dança tradicional da festa Muitas canções com Anaí Rosa e Trio Lua Nova

Arraiá com tempero especial Até os pais se divertiram no Arraiá com a criançada
Rafaela Calia e 
Amanda Piergallin
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Regulamentos no portal do Clube

CULTUR AL

Maratona 
Cultural
Veja as datas e programe-se para participar do seu concurso favorito

AACESC (Associação de Clubes Esporti-
vos e Sócio Culturais de São Paulo) está 
promovendo a XI Maratona Cultural. 

CONCURSO DE DANÇA DE SALÃO

As inscrições acontecem no período de 1 a 31 
de julho, no Sócio-cultural

Se você adora dançar e não é professor de dan-
ça, dançarino profi ssional ou “personal dancer”, 
esse concurso é especial para você. Encontre ago-
ra seu companheiro(a) de dança e comece a treinar 
os ritmos que serão exigidos no concurso: Samba, 
Chá-chá-chá, Forró, Bolero, Valsa e Foxtrot.

A seleção dos representantes do Paineiras será 
realizado no dia 14 de agosto, a partir das 21h, 
durante a Sexta Dançante. A fi nal será realizada 
no dia 14 de setembro, às 21h, no Club Athlético 
Paulistano, Rua Honduras, 1400.

CONCURSO DE CURTA METRAGEM  
As inscrições acontecem de 1 a 4 de setembro 

mas fique atento, pois não será aceita a inscri-
ção de filmes ou vídeos 
ainda não concluídos.

Para participar é obri-
gatório que pelo menos 1 
dos participantes do Cur-
ta seja associado do Clube 
fi liado à ACESC.

A exibição será no dia 
28 de outubro, às 20h30, 
na Associação Brasileira 
“A Hebraica” de São Pau-
lo, Teatro Anne Frank, 
Rua Hungria, 1000. A 
divulgação dos resulta-
dos, será em ordem alfa-
bética, no mesmo dia do evento

CONCURSO DE FOTOGRAFIAS

As inscrições acontecem no período de 24 a 
28 de agosto, no Sócio-cultural.

Neste ano, o tema do concurso é “natureza” 
com as modalidades: Colorida sem manipulação, 
Preta e branco sem manipulação ou Colorida ou 
Preto e Branco com manipulação.

Serão disputadas as categorias: Juvenil: de 12 a 
17 anos e Adulto: maiores de 18 anos.

A divulgação dos vencedores acontecerá no dia 
1º de outubro, às 20h30, durante coquetel no Sa-
guão Social do Clube Paineiras do Morumby.

Acesc 2009
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ADMINISTR ATIVO

VAMOS NOS CONSCIENTIZAR   
Piscina:
Para comodidade de 

todos os associados, é 
preciso seguir 
algumas regras 
ao usar as 
dependências 

do conjunto 
aquático. 

Uma delas é não brincar 
com bolas ou utilizar 
câmaras-de-ar ou 
fl utuadores (bóias) de 
tamanho avultado para 
não atrapalhar ao próximo, 
ocupando muito espaço 
dentro da piscina. De 
acordo com o Regulamento 
Interno do Clube, é proibido 
reservar lugar nas cadeiras 
da piscina e da lanchonete 
para que todos tenham o 
direito de utilizá-las. 

Estacionamento:
Para minimizar 
os riscos de aci-
dentes, o posi-
cionamento de 
entrada de veí-
culos nos esta-
cionamentos do 

Clube deverá obedecer o 
sentido da Av. Morumbi 
para o túnel Sebastião 
Camargo quando houver 
fi la. 
De acordo com o artigo 
38 do Regulamento Inter-
no, os usuários deverão 
estacionar seus veículos 
respeitando rigorosamen-
te a demarcação das va-
gas e o limite de veloci-
dade, 10 km/h, dentro do 
estacionamento e demais 
áreas de circulação. 

Fitness: 
O fi tness é um benefício 
para todos associados 
do Clube, mas é preciso 
seguir algumas regras 
para maior comodidade:

• Após o uso dos 
aparelhos e acessórios, 
recoloque-os no local 
apropriado.

• É recomendada a 
limpeza dos aparelhos 
após o uso.

• Faça acompanhamento 
médico regular para a 

prática de atividades 
esportivas de forma 
saudável e segura. 

• Procure um profi ssional 
de Educação Física 
para sua orientação nas 
atividades. 

• Respeite o regulamento 
e horário das 
atividades 
e siga 
corretamente 
as orientações 
do seu treino, 
visando a qualidade do 
seu atendimento.

Informe imediatamente a 
ocorrência de qualquer tipo 
de danos nos aparelhos 
ou equipamentos para um 
dos nossos colaboradores.

Fique atento aos 
novos horários do 

vestiário do fi tness:
Segunda à Sexta: 

06h às 23h
Sábados: 06h às 20h
Domingos e Feriados: 

06h às 19h

Dúvidas ligue 3779.2014

Painel de oportunidades
Para você que quer comprar, vender ou trocar seus objetos e 
bens pessoais, criamos um espaço para anúncios: o Painel de 

Oportunidades, que se encontra no corredor da Biblioteca / Vestiários.

Veja mais informações e regras no Portal Paineiras
www.clubepaineiras.com.br
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CRÔNICA

É
muito curiosa minha rela-
ção com este Clube. Sou 
atleta de natação, espor-
te que pratico há 12 anos 

(dos meus 20 anos de vida). En-
trei para a equipe de natação do 
Paineiras no ano de 2005. An-
tes havia estado em diversos ou-
tros clubes e passei por diversos 
treinadores, piscinas...Optei pela 
mudança para o Paineiras, pois 
notava que nas competições a 
equipe era de excelente qualida-
de, e seus atletas eram sempre os 
melhores em suas provas, então 
entrei em contato com o profes-
sor Wladmilson (ou Wlad como 
todos o conhecem) demonstran-
do minha vontade de me trans-
ferir para o clube das cores rosa 
e branco. 

De lá para cá se passaram mais 
de 4 anos, tempo que nunca fi -
quei em nenhum outro clube an-
tes. Nestes 4 anos não vejo este 
Clube mais como um “clube”, 

hoje ele, para mim, é uma espécie 
de segunda casa. 

Quando entrei era apenas um 
adolescente, hoje caminho para 
me tornar um homem, maduro 
e pronto para a vida, e o clube 
com certeza foi fundamental 
para este crescimento. Desde os 
primeiros dias me identifi co com 
ele, e hoje não me vejo fora dele. 
Importante ressaltar a recepção 
que o Clube tem com seus atle-
tas, hoje tenho cada funcionário 
desde a portaria, os piscineiros, 
passando por meus companhei-
ros de treinos até meu técnico 
e integrantes da diretoria como 
parte da minha vida, são de ver-
dade pessoas marcantes e muito 
acolhedoras. 

No Clube já vivi muitas ale-
grias, fi z muitos amigos, treinei 
bastante, conheci muita gente, 
tive namoros, treinei mais um 
pouco, fi ns de namoros, brigas, 
e mais treinos. Mas fundamen-

Minha segunda casa
talmente tive um grande apren-
dizado, uma grande experiência 
de vida.

Devido a grande carga horá-
ria que a vida de um atleta exige, 
passo mais tempo no Paineiras 
do que em casa, vejo mais meu 
técnico do que meu próprio pai, 
e minha diversão está lá com 
meus amigos de equipe e não no 
computador ou na televisão. Fato 
esse que não tenho do que recla-
mar, o tempo em que permaneço 
no Clube todos os dias é muito 
agradável pela atmosfera e pela 
energia positiva que ele tem.

Hoje posso dizer que tenho or-
gulho de fazer parte desta equipe, 
encho a boca para dizer que sou 
PAINEIRENSE, e sou muito 
grato por tudo e por todos que fa-
zem parte deste Clube, pois com 
certeza ele é minha segunda casa 
e me fez uma pessoa melhor. 

Pedro Oliveira - Atleta não sócio
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INAUGURAÇÃO DO                                      
NOVO COMPLEXO FITNESS

No dia 6 de junho, foi inaugurado o Novo 
Complexo Fitness. Neste espaço, foram incluí-
dos dois vestiários e mais seis salas (Boxe, Trei-
namento Funcional, Estúdio de Pilates, Bike e 
Judô/Karatê) que puderam ser utilizados pelos 
associados nesse dia, em caráter experimental 
e todos elogiaram muito.

Um das grandes novidades deste complexo é 
a estrutura da sala de bike. No formato de arena 
(estádio), possibilitando a visualização integral 
do professor e proporcionando aos alunos uma 
sensação de vivenciar o percurso. 

Outra novidade  foi a transferência da sala de 
boxe para o Complexo do Fitness. O espaço 
destinado à atividade foi ampliado e suas  insta-
lações modernizadas. A nova sala proporcionará 
aos atletas e técnicos  ampla visão do campo de 
futebol, da pista de atletismo e de uma grande 
área verde, o que com certeza contribuirá para o 
bem estar de todos os seus usuários. 

Ainda durante o evento de inauguração, a 
equipe do Core 360°, tirou as dúvidas em re-
lação ao Treinamento Funcional, para os asso-
ciados que não conheciam a atividade, uma vez 
que, em agosto, teremos essa atividade como 
mais um dos concorridos cursos lançados pelo 
departamento de esportes. 

Parabéns a todos que lutaram por esse em-
preendimento e ajudaram a dar vida a mais uma 
obra.

Vários programas de 
exercícios

Treinamento funcional

Treinamento muscular completo nas aulas de ginásticaMuita velocidade nas aulas de Bike

Mais opções de 
atividades

Instalações aprovadas 
pelos associados

PANOR AMA

Para mais informações e inscrições procure 
a Central de Atendimento
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TORNEIO INTERNO DE                
GINÁSTICA OLÍMPICA    

No dia 20 de junho, no Ginásio Novo, 
aconteceu o Torneio Interno de Ginás-
tica Olímpica. As futuras ginastas pai-
neirenses competiram entre si, cada 
grupo com sua categoria entre Nível B, 
Nível A e Nível Livre. 

Durante o evento, elas mostraram 
que têm tudo para serem nossas futu-
ras ginastas que vão lutar pelo esporte, 
representando o nosso país. Mesmo 
em meio de competição, as ginastas 
mostraram que torcem uma pela outra, 
pois em todo o momento aplaudiam e 
se emocionavam com cada conquista 
de suas amigas.

No torneio, foram premiadas as três 
melhores atletas de cada aparelho e as 
três na categoria individual geral. Pa-
rabéns as ginastas: Nível B – 1º Luana 
Perego, 2º Mariana Caselli, 3º Mariana 
Boarini; Nível A – 1º Melina Sabin, 2º 
Thais Generali e  Nível Livre – 1º Maria-
na Nishimura, 2º Ana Dealis, 3º Maria-
na Misawa.

PANOR AMA

A evolução técnica 
durante os exercícios

Força e equilíbrio nos 
movimentos

A elegância da equipe

As atetas da ginástica olímpica
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CAMPEONATO PAULISTA INTERCLUBES DE TÊNIS 
No dia 18 de junho, nas quadras de Tênis do Paineiras, aconte-

ceu a fi nal da categoria 11 anos, masculino “B”, do Campeonato 
Paulista Interclubes de Tênis.  

O Interclubes da categoria 11 Anos Masculino “B” - 11 MB, 
desenvolveu-se em 4 fases, com 10 equipes participantes, envol-
vendo 44 atletas. O último jogo da fi nal, foi emocionante, pois foi 
decidido no jogo de “duplas”, após quase quatro horas de jogos 
(simples e duplas).

 Parabéns aos Atletas: Felipe de Santis Carvalho; Gustavo Ber-
toni Muratório; Victor Bertoni Muratório; Gabriel Galante Bernardi-
ni; João S. Teixeira Nogueira. Técnico: Alexandre Cirilo Alves

O atleta da equipe campeã, Gustavo Bertoni Muratorio
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PANOR AMA

ENCERRAMENTO DA                       
EDUCAÇÃO DO MOVIMENTO   

No mês de junho, o Clube foi repleto de Fes-
tas Juninas. Um exemplo disso foi o Encerra-
mento da Educação do Movimento, que acon-
teceu no dia 26 de junho no Ginásio Velho. 
Nesse dia, cerca de 100 crianças mostraram 
para seus pais, através de brincadeiras, o que 
aprenderam o ano inteiro.

O Ginásio Velho foi todo decorado com ban-
deirinhas e tudo que possa lembrar essa épo-
ca fantástica que é a Festa Junina. Os pais na 
platéia se divertiam e apreciavam a festa, en-
quanto as crianças brincavam e se divertiam 
com seus amiguinhos.

A turminha se divertiu muito na festa

A animação da festa

Julia Lagazzi

Maria Manoela FernandesMuitas atividades envolvendo coordenação motora e diversão

Esportes - Fique atento ao início das           
aulas e testes no 2º semestre

No dia 04 de agosto serão reiniciados to-

dos os cursos, exceto natação. As aulas 

dessa modalidade só começam a partir do 

dia 17 de agosto, pois ainda estaremos em 

obras na piscina olímpica.

O reinício dos testes nesse 2º semestre é 

no dia 13 de agosto. 

Então fi que atento e não perca a oportu-

nidade de fazer parte ou praticar algum 

esporte.
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N
o dia 19 de julho come-
mora-se no Brasil o dia do 
futebol. A escolha da data 
se deu através da CBF, 

Confederação Brasileira de Fute-
bol, para homenagear o primei-
ro time registrado como clube no 
Brasil, o Sport Clube Rio Grande, 
fundado em 1900. 

Um dos esportes mais demo-
cráticos, o futebol está presente 
em todas as cidades  do Brasil, 
em todas as idades e classes so-
ciais, o mesmo não se pode dizer 

ESPORTE

O toque feminino no futebol 
em relação aos gêneros. Só recen-
temente as mulheres passaram a 
jogar mais futebol. As excelentes 
atuações da Seleção Brasileira de 
Futebol feminino em Olimpía-
das, Panamericanos e Mundiais, 
têm garantido maior projeção ao 
futebol feminino.

No Paineiras, a modalidade 
surgiu em 1995, época em que co-
meçava a se difundir a prática do 
esporte entre as mulheres. 

De acordo com Marco Mi-
rabelli, coordenador de esporte 
Formativo do Paineiras, apesar de 
não ter características de alto ren-
dimento, o futebol feminino têm 
representado muito bem o Painei-
ras em torneios paralelos às com-
petições federadas. No fi nal de ju-
nho, a equipe feminina de society 
do Paineiras conquistou o 2º no 
Torneio Interclubes do Anhembi 
Tênis Clube, disputado por ou-
tros 8 clubes. No futsal, a equipe 
do Paineiras segue disputando o 

campeonato do Sindi-Clube e está 
em 1º lugar.

PAIXÃO PELO FUTEBOL

Uma das atletas das equipes de 
futebol society e futsal do Paineiras 
é Carolina Siqueira, 17. Ela come-
çou a jogar bem cedo por infl uên-
cia do pai, técnico de futebol, e do 

No Clube 
Paineiras, 
meninas 
mostram 
habilidade no 
esporte número 
um do país 

Iasmin Candeloro nas 
embaixadinhas 
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ESPORTE

irmão, hoje jogador profi ssional do 
Santo André. “Minha família sem-
pre me apoiou. Eu amo futebol. É 
minha vida. Quero fazer universi-
dade nos EUA, com uma bolsa de 
estudos jogando futebol”, destaca.  

A amiga de Carol Siqueira, Ias-
mim Bianchi, 18, também tem a 
intenção de utilizar sua paixão pelo 
futebol para estudar nos EUA. Se-
gundo ela, lá o futebol feminino  é 
supervalorizado, e existe a possibi-
lidade de pegar uma bolsa de 60 a 
100% com a prática do esporte. “Eu 
desisti de ser jogadora profi ssional 

por ter pouco mercado e ser uma 
carreira curta, agora quero aprovei-
tar esta habilidade que tenho para 
a minha formação”. Luisa Nahas, 
26, começou a jogar por brinca-
deira ainda no colégio. Sempre li-
gada ao esporte, ela conciliou até a 
faculdade o futebol com o hande-
bol. Depois seguiu só no primeiro 
treinando na equipe de society do 
Paineiras e, em seguida, no futsal.  
“Sempre aprendemos muito com o 
esporte e temos que levar isto para 
vida”, diz. Ela destaca, também, 
que o futebol do Paineiras, além de 

trazer o bem-estar físico é um exce-
lente ciclo de amizades. 

Lívia Barbosa, 24, que já jogou 
profi ssionalmente pelo Corin-
thians, atualmente, joga futsal e 
society no Paineiras, segundo ela, 
“por lazer e para se divertir”. Ela 
lembra que quando começou, com 
9 anos, o futebol feminino não apa-
recia muito e chegou a sofrer pre-
conceito. “Tem mulheres que não 
jogam por conta disso, mas à me-
dida que mais mulheres pratiquem 
este esporte, isto tende a diminuir”, 
ressalta.                                    

Futsal Feminino, categoria principal. Em cima: 
Carolina Azevedo, Livia Barbosa, Lívia Ribeiro, 
Dâmaris de Luca, Débora Navajas e o técnico 
Fernando Massei. Em baixo: Luísa Duque, Luísa 
Barros, Carolina Siqueira, Raíssa Manzoli e Ana 
Carolina Sanches.

Futebol Society, turma de treinamento. Em pé: Ricardo 
Guarinon, Iasmim Bianchi, Stephanie Vogel, Paloma Vogel, 
Luiza Nahas, Lívia Troilo, Debora Navajas e Fábio Oliveira. 
Em baixo: Carolina Siqueira, Carla Lacerda, Márcia Rossa, 
Giuliana Primati e Mariana Golveia

Futebol Society, turma de treinamento. Marina 
Mucoucah, Lina Gusmão, Fábio Oliveira, Maria Carolina 
Gimenez, Juliana Azanha

Futebol Society, turma de treinamento. Marina 
Guarnieri, o técnico Fábio Oliveira, Carolina Siqueira e 
Iasmin Candeloro
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• Dia Mundial do Squash em grande estilo
O dia foi comemorado com a fi nal do Torneio de in-
verno 2009 e jogos amistosos entre o Paineiras, Ipê e 
SquashWall. 

• Paineiras vence Copa Hebraica de Street Ball
As equipes “A” e “B” foram campeã e vice-campeã na Copa.

• Judô - Torneio da Amizade
Tradicional evento paineirense contou com 200 atletas e 
plateia animada.

• Inter Níveis de Tênis (Formativo)
Evento aconteceu dia 23/05 e foi um sucesso de público.

• VI Torneio Interníveis de Tênis Recreativo
Foram dois fi nais de semana com muitos jogos e diversão.

• Ginastas do Paineiras conquistando seu espaço
No fi nal do mês de maio, as atletas participaram de três 
campeonatos e mostraram que vieram para fi car.

• X Festival De Basquete – Hebraica
Atletas da categoria mini fazem ótima campanha e são 
vice-campeões no Festival.

• Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação
Evento contou com 371 atletas divididos entre 56 Clubes e 
o Paineiras conquistou o 5º lugar no quadro de medalhas.

• Festival Sudeste Petiz de Natação
Evento teve presença de 354 atletas, mas foram os painei-
renses que deram show, chegando a ganhar medalhas em 
todas as provas disputadas.

• Festival Sudeste Infantil de Natação
Competição realizada no Sport Club Corinthians 

Paulista contou com a presença de 874 atletas sendo que 
os paineirenses conquistaram 13 medalhas, 1 troféu e um 
índice de recorde do campeonato.

• Campeonato Brasileiro Sub 19 de Pólo Aquático 
Feminino
Evento aconteceu no Rio de Janeiro, e o Paineiras ganhou 
em todos os jogos. Na fi nal contra a equipe do Flamen-
go, que jogava em casa, o Paineiras ganhou de 13 x 05, 
consagrando a equipe campeã invicta.  

• Taça Brasil Adulto Feminino de Pólo Aquático
Durante a competição, disputada na piscina do Clube 
 Athlético Paulistano, as atletas do Paineiras, mostraram 
mais uma vez muita competência e dedicação no desempe-
nho das equipes conquistando o 3o lugar.

• Tênis Vice-campeão Paulista Interclubes
O Campeonato Paulista Interclubes, reuniu meninos de 
12 anos, na categoria Série B, consagrando o bom empe-
nho e uma ótima colocação.

DESTAQUES ESPORTIVOS

Veja mais detalhes destes destaques esportivos na seção Panorama do portal do Clube.



28 Revista Paineiras Julho/2009

DIA 09 QUINTA
Sócio-Cultural

Videokê – Festival de Sopas. Piano Bar 
– 20h à 01h
Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc

DIA 10 SEXTA
Sócio-Cultural

Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc
Dia da pizza no restaurante Social

DIA 11 SÁBADO
Sócio-Cultural

Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc
Circuito de brincadeiras. Brinquedoteca 
– 14h às 15h

DIA 13 SEGUNDA
Sócio-Cultural

Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc

Esportes
Paineiras Camp

DIA 14 TERÇA
Sócio-Cultural

Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc

Esportes
Paineiras Camp

JULHO/2009JULHO/2009

DIA 15 QUARTA
Sócio-Cultural

Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc

Esportes
Paineiras Camp

DIA 16 QUINTA
Sócio-Cultural

Videokê – Festival de sopas. Piano Bar 
– 20h à 01h
Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc

Esportes
Paineiras Camp

DIA 17 SEXTA
Sócio-Cultural

Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc

Esportes
Paineiras Camp

DIA 18 SÁBADO
Sócio-Cultural

Peça de teatro Infantil – “Uma visita á 
Cidade”. Cine-teatro – 11h
Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc

Esportes
Paineiras Camp

DIA 20 SEGUNDA
Sócio-Cultural

Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc

DIA 21 TERÇA
Sócio-Cultural

Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc
Salão de Inverno 2009. Saguão social

DIA 22 QUARTA 
Sócio-Cultural

Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc
Salão de Inverno 2009. Saguão social

DIA 23 QUINTA
Sócio-Cultural

Videokê – festival de sopas. Piano Bar 
– 20h à 01h
Evento externo: Vamos ao Teatro 
“Gloriosa”. Saída para o evento as 20h 
na portaria social
Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc
Salão de Inverno 2009. Saguão social

DIA 24 SEXTA
Sócio-Cultural

Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc
Salão de Inverno 2009. Saguão social

DIA 25 SÁBADO
Sócio-Cultural

Balada Paineiras. Salão Nobre – 18h 
Inscrições Concursos Dança de Salão 
Acesc
Salão de Inverno 2009. Saguão social

DIA 27 E 28
Sócio-Cultural

Inscrições Conc. Dança de Salão Acesc

DIA 30 QUINTA
Sócio-Cultural

Videokê – Festival de sopas. Piano Bar 
– 20h à 01h
Inscrições Conc. Dança de Salão Acesc

DIA 10 E 11
Confecção de Fantoches

DIA 13 E 14
Confecção de Imãs de geladeiras

DIA 15 E 16
Confecção de chocalho

DIA 17 E 18
Confecção de Palhaço

DIA 20 E 21
Trabalhos manuais 
com tampinha

DIA 22 E 23 
Confecção de sanfona

DIA 24 E 25
Confecção de Gira-Gira

DIA 27 E 28
Confecção de Cetro

O SEART é o Setor de Educação 
Artística infantil. Espaço para as 
crianças desenvolverem trabalhos 
manuais, para explorar e criar 
intimidade com os materiais, 
descobrindo as possibilidades 
expressivas dos mesmos e, 
desta forma, ampliar seu campo 
referencial.

SEART EM JULHO

Trabalhos realizados na brinquedoteca

desta forma, ampliar seu campop
referencial.
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AGOSTO/2009AGOSTO/2009

DIA 01 SÁBADO 
Sócio-Cultural

Inscrições Conc. Dança de Salão Acesc
Esportes

V Super Copa de Futebol de 
Campo. Campo de Futebol – 07h15 
às 13h

DIA 02 DOMINGO 
Sócio-Cultural

Inscrições Conc. Dança de Salão Acesc
Esportes

V Super Copa de Futebol de 
Campo. Campo de Futebol – 07h15 
às 13h

DIA 03 SEGUNDA
Sócio-Cultural

Início de todas as aulas de cursos 
do setor cultural 
Inscrições Conc. Dança de Salão Acesc

Esportes
Início das aulas (exceto natação)

DIA 04 TERÇA
Sócio-Cultural

Inscrições Conc. Dança de Salão Acesc

DIA 06 QUINTA
Sócio-Cultural

Videokê – Festival de sopas. Piano 
Bar – 20h à 01h
Inscrições Conc. Dança de Salão Acesc

DIA 08 SÁBADO
Sócio-Cultural

Inscrições Conc. Dança de Salão Acesc
Esportes

V Super Copa de Futebol de 
Campo. Campo de Futebol – 07h15 
às 13h
Torneio Pais e Filhos de Tênis
Quadra de Tênis 7, 8, 9, 10 e 11 – 
12h às 18h

DIA 09 DOMINGO
Esportes

V Super Copa de Futebol de 
Campo
Campo de Futebol – 07h15 às 13h

Para mais informações procure a Central de Atendimento
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CONSELHO DELIBER ATIVO

A
pós um período de 2 anos, esta 
mesa do Conselho Deliberati-
vo, gestão 2007/2009, se despe-
de de vocês sócios, conselheiros 

e funcionários que muito nos ajudaram 
com seu apoio, sugestões e propostas. 
Todos os avanços obtidos só foram pos-
síveis em virtude do esforço e compro-
misso de vocês. Nosso muito obrigado.

Através deste veículo de comunica-
ção do Clube Paineiras do Morumby 
pudemos mostrar um pouco do que re-
alizamos ao longo deste período. Foram 
várias reuniões, algumas até cansativas 
e longas, sempre procurando buscar o 
entendimento, diálogo e o melhor para 
o Paineiras.

Consideramos que o bom relaciona-
mento mantido com todos os órgãos de 
nosso Clube foram igualmente impor-
tantes, registrando que as divergências 
que eventualmente ocorreram foram 
superadas.

Para fi nalizar, queremos deixar um 
texto que não é nosso, mas refl ete mui-
to a preocupação que a comunidade 
paineirense e, principalmente, os con-
selheiros eleitos que tomarão posse no 
dia 1º de julho, deverão ter em mente. 
Sabemos que o caminho não será fácil 
- exigirá coragem, fi rmeza e determi-
nação.

“A fadiga dos clubes e os esportes 
competitivos” - Miguel C. Cagnoni

Durante toda a minha infância eu 
aprendi a nadar e a competir na nata-
ção e me iniciei no pólo aquático em 
um clube que na época era uma refe-
rência nacional em esportes olímpicos. 
Por lá se praticava, não só os esportes 
aquáticos de piscina, como também os 
de quadra, os de campo, os de rio, os de 
pistas e também os de rua. 

Esse clube era uma verdadeira po-
tência esportiva e fornecia atletas não 
só para a seleção brasileira, como nela, 
muitos deles, foram para Jogos Olímpi-
cos, Pan-Americanos, Mundiais, aonde 
tiveram excelentes participações. Em 
suma, envergar seu uniforme e suas 
cores era motivo de orgulho e também 
era um atestado de ser bom atleta. Nin-
guém que lá treinasse poderia ser fraco 
na disputa esportiva. 

Esse clube tinha os melhores técni-
cos, as melhores instalações esportivas 
além de uma área enorme que permitia 
abrigar quase tudo. Desnecessário dizer 
que tínhamos grandes rivais e adversá-
rios, o que elevava ainda mais o padrão 
de nossos atletas. 

Pois bem, esse clube desapareceu, ou 
quase. Não do dia para a noite e nem foi 
rápido. Foi um desaparecer lento, sofri-
do, agônico e com ele fez sofrer várias 

gerações de esportistas que o amavam. 
Ainda existe como entidade, mas seu 

desaparecimento do esporte competi-
ção foi completo, terminou o esporte. 
Suas cores orgulhosas desapareceram 
do esporte. Sumiram. Ficou a saudade 
e a memória. 

Dizer que uma única razão foi o 
motivo dessa Crônica de Uma Mor-
te Anunciada, não escrita por Gabriel 
García Márquez, seria ingenuidade. 
No entanto, ignorar que ela foi fator 
determinante seria irresponsável. 

A política de diminuir custos aca-
bando com o esporte de competição é 
ilusória. Na realidade, ela acaba com o 
clube, como entidade, a médio e longo 
prazo. O clube sem esporte competitivo 
envelhece. 

O jovem não o freqüenta mais. Não 
existe atração para o jovem num clube 
sem esporte competitivo. O jovem não 
freqüenta restaurantes, não freqüenta 
as populares festas da cerveja e “Bailes 
do Havaí”. O jovem quer companhia de 
jovem. 

Isso ele encontra no esporte. Lá ele 
faz sua turma. ... O pior vem quando o 
Clube se divide em a turma do bar do 
tênis, da sauna, do carteado, etc. 

Aí deixamos de freqüentar um Clu-
be e passamos a freqüentar um local. O 
processo de envelhecimento e desapa-
recimento de um Clube sempre começa 
com a extinção do esporte competitivo. 
É necessário encontrar outros meios 
para atrair o associado para freqüentar 
o Clube. Não podemos deixar que os 
motivos que nos levaram lá desapare-
çam. Um Clube pode desaparecer, sim. 
O da minha infância desapareceu.”

Desejamos a nova mesa do Conselho 
sucesso em sua gestão. Estaremos à dis-
posição para ajudar em tudo que trans-
forme o Clube Paineiras do Morumby 
em um Clube para todos. 

Muito obrigado a todos e fi quem 
com Deus. 

Mesa do Conselho Deliberativo                   

Gestão 2007/2009
Presidente – Flávio Bulcão Carvalho

Vice-Presidente – Eugênio R. Palazzi Jr.
Secretário – Adolfo do Carmo Neto       
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