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Editorial

Um Clube jovem 
e em consolidação

Em 09 de agosto de 1960 foi fundado o  Clube 
Paineiras do Morumby. Para registrar a data, di-
versas atividades foram organizadas mas, o ponto 
alto acontecerá em uma grande festa, dia 22 de 
agosto. Um ambiente muito bem decorado, uma 
culinária delicada para todos os paladares, boa be-
bida embalados por bom repertório musical são 
ingredientes cuidadosamente escolhidos e agrega-
dos para receber bem os Associados e os seus ami-
gos. A apresentação especial de Ney Matogrosso, 

 reconhecido show-man, 
contribuirá, certamente, 
para que tenhamos uma 
noite de muita alegria e 
amizade, portanto, me-
morável.

Os 49 anos de funda-
ção mostram o quanto 
o nosso Clube é jovem 
em relação aos demais 
Clubes centenários da ci-
dade de São Paulo, por-
tanto ainda em amadu-
recimento, justificando 
a necessidade de inter-
venções em alguns mo-
mentos para ajudá-lo no 
processo de sua consoli-
dação. 

Para atender necessidades atuais e visando a 
valorização dos títulos, encaminhamos ao Conse-
lho Deliberativo uma proposta de alteração esta-
tutária. Esta proposta estará disponível na íntegra 
na Biblioteca do Clube para que todos a conhe-
çam, já que cabe a nós Associados, decidir sobre a 
proposta  em ASSEMBLEIA GERAL.

Nas Associações como nosso Clube, o artigo 
59 do Novo Código Civil determina que a atri-
buição de ALTERAR O ESTATUTO SOCIAL é 
EXCLUSIVAMENTE DOS ASSOCIADOS. 

Quando convocados, comparecemos para de-
cidir, por maioria simples, sobre a matéria pro-
posta. 

Também cerca de 1/5 (um quinto) de nós Asso-
ciados, podemos convocar uma Assembleia Geral 
propondo a alteração que entendermos propícia. 
Este é o nosso poder consagrado de Associados.

Aqui esclarecemos indagações que nos têm 
sido feitas a respeito do tema.

NÓS DECIDIMOS, ATRAVÉS DE NOSSO 
VOTO, OS DESTINOS DO CLUBE. 

Como sempre, trazemos aqui as novidades em 
breves pinceladas. Dentre elas está a entrega da 
quadra poliesportiva do Vale, totalmente, restau-
rada. Os trabalhos da piscina olímpica continuam 
em ritmo acelerado,

Valorizando a nossa história, restauramos as 
legítimas cadeiras Warren Platner, de design pre-
miado internacionalmente, que nos anos 70 de-
coraram nosso saguão social e hoje, novamente, 
voltam a embelezar este ambiente que se tornou 
uma nova opção de estar no Clube

Nosso cinema, também reformado, terá bre-
vemente condições de oferecer filmes que estejam 
em exibição no circuito da cidade. Após um bom 
filme, nada melhor do que chegar até nosso res-
taurante/pizzaria ou apenas encerrar com um 
bom café/chocolate no Café Kopenhagen.

Teremos mais uma novidade às sextas-feiras: a 
partir do happy hour uma degustação de  vinhos 
em nosso acolhedor piano-bar. Após isto, se dese-
jarem terão a opção do jantar dançante em nosso 
Restaurante Social.

Para as mamães e suas crianças estamos ofere-
cendo um espaço para a realização de festas infan-
tis, após as 18 horas, na brinquedoteca. Maiores 
detalhes junto ao Departamento Sócio-Cultural.

Nos esportes tivemos mais destaques interna-
cionais como, por exemplo, o dueto de nado sin-
cronizado com a nossa atleta Nayara Figueira que, 

Sileni M. de Arruda Rolla
Presidente
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no Mundial de Esportes Aquáticos, em Roma, conseguiu um feito inédito 
para a modalidade ao chegar à final. Na mesma competição, as atletas pai-
neirenses Flávia Vigna e Gabriela Mantellato integraram a seleção brasileira 
feminina de Pólo Aquático. Ainda nesta modalidade, mas no Mundial Jú-
nior, que será realizado na Croácia, neste mês de agosto, foram inicialmen-
te  convocados os atletas Fábio Arnoldi, Gustavo Coutinho, Artur Salgado 
e Ramiro Garcia, para o masculino. E no feminino, Gabriela Leme, Gabrie-
la Mantellato, Mirela Coutinho,  Hanna Silveiras, Thainá Bruz e Nathalye 
Toquetti. A convocação veio do técnico paineirense na seleçao, Frank Diaz.

Isto certifica a qualidade CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY na 
formação de atletas para o Brasil. Esta capacidade formativa permitiu a 
aprovação do primeiro projeto para obter os benefícios da Lei de Incentivo 
ao Esporte, através do Ministério do Esporte, para a “FORMAÇAO DE 
ATLETAS DE BASE PARA NADO SINCRONIZADO”. 

Nossa expectativa é a de que os outros três projetos (pólo, tênis e nata-
ção) também serão aprovados. Vencida essa etapa, temos absoluta convic-
ção de que contaremos com o empenho de nossos associados na identifica-
ção de empresas tributadas em base no lucro real para direcionar recursos, 
na forma de incentivo fiscal, ao nosso Clube.

Esses recursos são provenientes do incentivo fiscal (lei 11438/06) e nada 
custam para a empresa, uma vez que são integralmente deduzidos do Im-
posto de Renda devido pela empresa, ou seja, aquilo que seria pago como 
“Imposto de Renda” pode ser revertido para beneficiar o esporte e, em par-
ticular, o nosso querido Paineiras, nessa importante função social que é a 
vocação formativa de campeões.

Enviamos nossos cumprimentos aos pais Paineirenses, com votos de 
muito amor pelo Dia em que são homenageados, não importando onde 
eles estejam. A celebração desta data faz parte da preservação da FAMÍ-
LIA, ESTRUTURA DE NOSSA SOCIEDADE, pois valorizamos o papel 
desempenhado por aquele que dentro de nossa cultura significa o amor, a 
defesa, o provimento, a educação, portanto a força.

Saudamos aqui, mais uma vez, o nosso Clube Paineiras do Morumby e 
a Sociedade paineirense pelas importantes datas.                     

CHUVAS ATRASAM O ANDAMENTO DAS OBRAS

O excepcional volume de chuvas neste mês de Julho, maior índice pluviométrico 
em 66 anos, tem atrasado as obras e reformas programadas para este mês 
(quadras do vale, quadras de tênis e piso da piscina olímpica). Vem ocorrendo, 
inclusive, o atraso na chegada de insumos básicos como pedras e areia, além da 
impermeabilização de algumas áreas. Pedimos a compreensão de todos.
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Paulo Maia, sócio 
colaborador e seu 
filho George Maia

Crônica

Um mergulho na direção 
da alma do Clube

Aos 40 anos, vi a morte de perto. Os há-
bitos desregrados, as pressões da vida de 
empresário e as preocupações com o filho 

recém-nascido levaram-me a um enfarte e à UTI. 
Sobrevivi. E busquei uma transformação inter-
na. Parei de fumar. Eram dois maços por dia. 
Abandonei o sedentarismo e, dez anos depois, 
em 2007, quebrei o recorde mundial por idade da 
travessia a nado do Canal da Mancha. Em 2008, 
lancei-me ao Mediterrâneo, a partir da costa da 
Espanha, e só parei no Marrocos, via estreito de 
Gibraltar, nadando lado a lado com os simpáticos 
golfinhos e baleias. Minha relação com o clube 
Paineiras vem de um ano para cá, trazido pelas 
mãos dos muitos amigos que aqui tenho. No clu-
be, treinei todos os dias para fazer a travessia do 
estreito de Gibraltar. Fazia musculação, faço sau-
na e, claro, massagens relaxantes para fluir me-
lhor nossos músculos. Descobri mais tarde que 
nosso Paineiras é um dos cinco melhores clubes 
competitivos do Brasil, inclusive na área aquática.

Nós, nadadores de águas abertas, somos uma 
tribo pequena que estamos sempre em buscas de 
rios, lagos, represas e mares. Nessas provas, leva-
mos nossos filhos, que mantêm o necessário conta-
to com a natureza. Mas vivemos na cidade, e nem 

sempre temos provas em águas abertas. Por isso, 
procuramos na dura realidade urbana um oásis de 
lazer saudável, com gente bacana e profissionais 
preparados. É assim que encontrei o Paineiras, mi-
nha esquina de prazer num labirinto de ruas, ave-
nidas e trânsito congestionado. É inevitável com-
parar o Paineiras com as academias. Refletindo na 
relação custo-benefício, entendo que nosso clube 
oferece muito mais do que apenas shows e festas.

O clube proporciona uma convergência de 
pontos de vista, culturas e vidas. Conhecemos os 
pais dos amigos de nossos filhos e, às vezes, numa 
conversa, acabamos descobrindo que o negócio 
que tenho é o negócio que o outro necessita. Nas-
ce daí um relacionamento, a convergência que 
não raramente evoluí para algum tipo de acerto 
profissional. Tudo muito saudável. Mas este não 
é nem de longe o maior patrimônio que se agrega 
no clube. Aqui cuidamos da saúde do corpo e da 
mente, com as amizades que fazemos. Meu fi-
lho também adora vir ao clube, jogar seu futebol, 
fazer seu pólo, reencontrar seus amigos e, claro, 
fazer mais amigos. O Paineiras, para mim, é qua-
lidade de vida, esportes; é vida social, os amigos; 
é dançar nas noites de sexta feira e torcer até fi-
car rouco pelos bons resultados nas competições 
de nossos filhos. É levantar a bandeira: “Amigos, 
saiam da cadeira” e vamos exercitar mais e mais. 
Ah, pessoal, não posso me esquecer. Convido to-
dos os associados ao lançamento do meu livro 
Diário de um Aquaman, em que compartilho 
a experiência das duas travessias. Será no dia 6 
de agosto, na nossa pizzaria Mercatto, unidade 
Campo Belo, à partir das 19 horas. Anote o en-
dereço: rua Comendador Eduardo Saccab, 199, 
tel.: 3746-6634/5049-2503. Espero todos vocês. 
Até lá.                                              

Ex-fumante, ex-sedentário e enfartado.
Aos 50 anos atravessou a nado o Canal 

da Mancha e o estreito de Gibraltar 



Revista Paineiras  |  agosto/09  |  7



Revista Paineiras  |  agosto/09  |  8

Bruno Soares e 
André Sá durante 
a coletiva

No Paineiras, André Sá e Bruno Soares falam sobre 
a temporada 2009

O Clube Paineiras sediou, no dia 15 de julho, uma 
coletiva de imprensa com dois tenistas brasileiros da 
atualidade, André Sá e Bruno Soares, para falar sobre 
a temporada 2009 e as futuras competições em qua-

Panorama

dra rápida. A coletiva contou com a participação de 
cinco emissoras, entre elas a Record e a Band Sports. 
Os jogadores iniciaram a temporada dia 23 de julho, 
data em que eles viajaram para os EUA. 

A trajetória dos campeonatos começa em Los 
Angeles, ATP 250; em seguida, em Washington, 
ATP 500; depois em Masters Montreal, ATP 1000; 
a seguir, em Masters Cincinnati, ATP 1000; depois, 
em New Heaven, ATP 250; e, para encerrar o mês de 
agosto, os jogadores participarão do US Open, em 
Nova York, dia 31, torneio que compõe o Grand Slam 
de tênis. 

Além dessas competições, os atletas jogarão 
na China, Japão e se tudo der certo, disputarão, no 
dia 23 de novembro, o tão sonhado Masters Cup de 
Londres, torneio que reúne os melhores do ano. Sá 
e Soares estão muito confiantes, aprimorando cada 
vez mais seus treinamentos para que voltem dessa 
temporada com bons resultados. 

Teatro Infantil - “Uma Visita à Cidade”
No dia 18 de julho, às 11h, no Cineteatro acon-

teceu a apresentação da peça infantil “Uma Visita 
à Cidade”.  A entrada era gratuita para os associa-
dos e convidados de até 10 anos, o restante pagava 
apenas a taxa de visitante do Clube. Quem optou 
fazer um programa em família, no sábado de ma-
nhã, não se decepcionou e pode assistir a uma bela 
peça de teatro infantil.

O espetáculo contou a estória de Chico, um 
menino da roça, que é convidado a passar uma se-
mana na casa da tia, que mora na cidade grande. 

Nesse período, Chico passa por grandes apu-
ros com sua prima Nathália, e seu amigo Luizinho. 
A Cia do Encanto, responsável pela atuação, con-
seguiu de uma maneira descontraída, com músi-
cas, brincadeiras e a presença ilustre de um ca-
chorrinho, chamado Hércules, prender a atenção 
da criançada, que não tirava os olhos do palco, e 
no final da apresentação, receber elogios dos pais.

Júlia, a mãe 
Cristina e 
Helena Foragi

As amigas 
animadas 
com a peça

As crianças se 
divertiram muito
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A turma 
reunidaPaineiras Camp

Trazendo muitas atividades esportivas, recreativas 
e culturais para a criançada entre 4 a 14 anos, aconte-
ceu a 57ª Paineiras Camp. 

Essa edição aconteceu em dois períodos, o pri-
meiro do dia 29 de junho a 4 de julho e o segundo, 
do dia 13 a 18 de julho. Entre essas duas semanas, 
tivemos 240 crianças inscritas, divididas em equipes 
e por faixa etária. A garotada se divertiu em ritmo de 

Festa Junina, podendo participar de atividades recre-
ativas adaptadas às tradicionais brincadeiras juninas, 
como jogos, gincanas, caça ao tesouro, trabalhos ar-
tesanais, sempre com a supervisão dos professores 
da Área Formativa do Clube. Além de muita diversão 
durante os dias, os pequenos paineirenses puderam 
recompor as energias, com três deliciosas refeições, 
café-da-manhã, almoço e lanche da tarde. 

PRáTiCAS DE ViDA, SAúDE E lONgEViDADE

Bate Papo acontece dia 14 de agosto, sexta-feira, às 
14h, no Espaço Cultural 
Envelhecer de forma lúcida e saudável é o desejo 
de todos. Para abordar este assunto, entre outros 
relacionados ao envelhecimento, o Paineiras trará 
o Dr. Otávio Castello para um Bate Papo com 
nossos associados, em evento que será realizado 
no dia 14 de agosto.  Nesse dia, Castello explicará 
a influência de fatores como a espiritualidade, 
sexualidade e questões familiares na qualidade 
de vida de pessoas. Venha tirar suas dúvidas com 
esse grande médico que é geriatra do Hospital 
Israelita Albert Einstein, graduado e especializado 
pela Universidade Federal de São Paulo.

Salão Paulista 
de Inverno 2009

No final do mês de julho, aconteceu aqui no Pai-
neiras, o Salão Paulista de Inverno 2009 que, neste 
ano, teve apoio total do Clube. O evento foi monta-
do no Saguão Social sob os auspícios da Academia 
Latino-Americana de Arte.

Durante o Salão Paulista de Inverno, os associa-
dos puderam apreciar 60 obras entre pinturas abstra-
tas e figurativas, esculturas e fotografias, representa-
dos em 12 estados diferentes. Desta forma, as obras 
ofereceram ao público um panorama geral das artes 
plásticas nacionais.
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A medida exata da evolução pela qual o Pai-
neiras vem passando ao longo de sua existên-
cia pode ser observada na ascensão de novos 
valores no esporte que levam o nome do Clube 
aos postos mais altos dos pódios em diversas 
competições, na presença de grandes persona-
lidades abrilhantando os eventos e nas várias 
melhorias na estrutura do Clube que visam 
oferecer aos associados um espaço cada vez 
mais agradável, repleto de conforto para a prá-
tica esportiva e lazer. 

Outra questão que mostra a maturidade 
do Clube é o projeto de construção do novo 
estacionamento, que há anos era motivo de 
discussões no seio da sociedade paineirense. 
A desistência por parte da Prefeitura da ação 
desapropriatória que envolvia a área do estacio-
namento 01, permitiu que o espaço integrasse 
definitivamente o patrimônio do Clube Painei-
ras e, consequentemente, recebesse o projeto. 

Em entrevista à Revista Paineiras, a arquite-
ta associada do Clube, Teresinha Corrêa Maia 
de Carvalho fala sobre as principais interven-
ções realizadas nos últimos anos que contribu-
íram para a melhoria do Clube. 

Para a presente administração do Pai-
neiras, Teresinha desenvolveu os 

projetos para a Restauração e 
Revitalização do Cine-Tea-

tro, a arquitetura do Novo 
Fraldário,  a ampliação 
do Fitness, o desenho 
para o novo piso da Pis-
cina Olímpica, o proje-

to para a restauração do 
Saguão do Térreo. Prestou 

assessoria para a restauração 
do Vestiário Feminino e do Res-

taurante das Cúpulas e Boite.
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Retrato de um Clube aos 49 anos

O Clube Paineiras do 
Morumby chega aos 49 

anos, assistindo diversas 
conquistas e realizações que 

valorizam o patrimônio e 
o título de seus associados 

E, neste aniversário, a 
sociedade paineirense tem 
um motivo especial para 

comemorar: a viabilização 
do projeto do novo 

estacionamento

Especial Aniversário do Clube
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Nestes 49 anos de existência, outros as-
sociados também participaram da evolução 
do Clube de forma direta ou indireta. Um 
deles é Walter Xavier, associado do Pai-
neiras desde 1965, que relembra à revista a 
época em que ele, advogado por formação, 

Você esteve perto dessa Administração como uma espécie 
de Assessora para formulação do plano de obras do perí-
odo. Quais as diretrizes que nortearam as decisões final-
mente tomadas pela Administração?

Reunir esforços para manter e recuperar o patrimônio 
foi nossa primeira diretriz. Manter o patrimônio íntegro, 
cuidar do que já se tem é o mínimo que se pode esperar 
de qualquer Administração: o restauro das Cozinhas que 
apresentavam grandes problemas quanto ao espaço físico, 
equipamentos e espaço funcional que comprometiam se-
riamente as condições de higiene; o restauro do Vestiário 
Feminino, da Sauna Masculina, das Cúpulas, das estrutu-
ras de concreto, fortemente afetadas por anos de corrosão, 
evidenciaram-se como demandas prementes e foram pron-
tamente atendidas.

Some-se a essas medidas a recuperação e reapare-
lhamento do Cine-Teatro, um espaço técnico excelente, de 
acústica e curva de visibilidade perfeitas; a recomposição 
do grande saguão do Térreo, com o restauro das nossas 
poltronas Warren Platner, exemplares autênticos  de valor 
cultural reconhecido no mundo inteiro, presentes em es-
paços de grande expressão cultural nos Estados Unidos e 
Europa. Uma réplica dessas poltronas hoje, das menores, 
ultrapassa R$ 6.000,00 por unidade. Temos vinte e duas 
poltronas, exemplares originais restaurados, além das me-
sas que compõem os conjuntos, também originais.

 
Mas quando se observa as obras executadas, vê-se um in-
vestimento muito maior que aquele necessário à simples 
manutenção desses espaços...

O que se está propondo com essas obras realmente 
transcende o patamar da manutenção – já um grande de-
safio por si só, para ir ao plano da expansão, da otimização, 
da promoção, da excelência. E ações neste nível requerem 
visão administrativa e arrojo político. Um Cine-Teatro hi-
gienizado, bonito e equipado com infraestrutura de som e 
imagem de última geração abre ao Paineiras a possibilida-
de de integrar-se como espaço aos eventos significativos 
da Cidade; um Fitness bem construído, bem equipado e 
bem acabado passa a constituir um espaço de convivên-
cia atraente e agradável aos usuários. Todas essas obras 
terminam por expor uma imagem sólida e rica do Clube, 
abrindo possibilidade aos patrocínios, a parcerias vantajo-

sas. Expondo positivamente a imagem do Clube ao públi-
co, amplia-se nesse público, o desejo de integração nesse 
universo privilegiado, aumentando a disputa por um título 
e, conseqüentemente, o valor desse título. É também o que 
se pretende. Eu colocaria a promoção do desenvolvimento 
do Clube como uma segunda diretriz.

Mas nesses investimentos hou-
ve uma ordem de prioridade que 
privilegiou alguns setores do 
Clube em detrimento de outros?

O Clube deve ser visto por 
todos em sua totalidade, como 
propriedade comum que é. Se-
jam quais forem as ações de 
melhoria, elas devem ser valo-
rizadas por todos uma vez que 
mantém,  promovem e valorizam 
o patrimônio de todos. Quando 
se ilumina o campo de futebol, 
por exemplo, todos devem re-
conhecer o valor e importância 
dessa ação, mesmo que nunca 
tenham pisado nesse gramado. 
Assim, a expansão e reequi-
pamento do Fitness devem ser 
louvados até pelos frequenta-
dores do Carteado, a criação 
do Fraldário deve ser apreciada 
até por aqueles que não têm filhos nem netos, a restaura-
ção e revitalização do Cine-Teatro deve ser comemorada 
até mesmo por aqueles que não são apreciadores dessas 
manifestações artísticas. Essa consciência do Clube como 
Bem Comum deve estar muito clara para todos os Asso-
ciados e constituir referencia para qualquer julgamento. 
Trata-se de consciência política que deve estar fortemente 
presente na escala do Clube como também na escala da 
Cidade e do País.

É notável o entusiasmo com que você participa desse pro-
cesso de restauração e de desenvolvimento do Clube. Além 
de filha de fundador e associada, o que a impulsiona?

A clareza e o estilo dessa administração além da minha 

trabalhava na G.O Feitosa Cia Ltda, que 
desenvolveu a construção da estrutura do 
Clube. Já Samuel Tufano, que teve parti-
cipação na vida política do Paineiras como 
conselheiro e diretor, conta como conheceu 
e se associou ao Clube.         
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paixão pela arquitetura. De uma Administração se espera 
honestidade, responsabilidade, competência e transparên-
cia na tomada de decisões. Os que compõem a adminis-
tração nos diversos níveis de poder, inclusive o Conselho 
Administrativo, são os “fieis depositários” dos bens cuja 
gerencia lhes foi confiada e como tal terão que prestar 
contas de suas ações e decisões aos proprietários desses 
bens. Honestidade, Transparência e Competência são as 
três características fundamentais de um bom Administra-
dor, as três características que o dignificam para o cargo. 
Outras características pessoais e circunstâncias existen-

ciais podem ajudar, mas ab-
solutamente não contam na 
avaliação do seu mérito como 
Administrador. Mas, se esse 
Administrador somar a essas 
características fundamentais 
aquela de Empreendedor, aí 
sim, estará diante de uma 
comunidade de sorte. Isto às 
vezes acontece. 

Sua atuação e a forma como 
fala deixa perceber um forte 
compromisso político com o 
que você faz, é verdade?

É verdade. E é Impossível 
trabalhar junto a uma admi-
nistração que também não 
tenha fortes compromissos 
políticos. Engraçado como 
alguns Administradores, 
embriagados pelo “poder”, 
sentem-se a Autoridade, a 
Excelência, a pessoa mais 
importante da Comunidade 
quando na verdade deveriam, 

humildes, preocuparem-se em cumprir com acerto e reti-
dão a responsabilidade que lhes foi confiada. 

Não entendo muito bem isso. Sabe, acho até que seria 
muito oportuno recuperar as aulas de Educação Moral e 
Cívica nas escolas do País para ensinar às crianças, não 
comportamentos formais e informações vazias de qual-
quer compromisso, mas noções de cidadania,  tais como 
“O País é seu.” “O dinheiro arrecadado é seu.” “O Presi-
dente, o Governador, o Prefeito, os Senadores, Deputados, 
Vereadores bem como qualquer dos Administradores da 
ação direta e indireta estão a serviço da comunidade que 
os paga, não a comunidade  a serviço deles.” Ensinar a es-
sas crianças, desde cedo, aos jovens, seus deveres, seus 
limites na vida em comunidade. As pessoas,  seja na escala 
do País, do Estado, das Cidades não entendem o que é pú-
blico como propriedade sua. “Este terreno é da Prefeitura” 

“Este edifício é do Estado” como se a Prefeitura e o Estado 
fossem os proprietários daqueles bens, quando, na reali-
dade, as pessoas é que são as proprietárias desses bens. 
O que é público é das pessoas, é dos cidadãos. A Cidade é 
dos cidadãos, minha, sua, dele... Perder noção do “publi-
co” é perigoso porque reveste o Governo do Estado, a Pre-
feitura e demais órgãos nas diversas escalas de comando 
de uma autoridade sem limites, e seus representantes de 
honrarias e vantagens sobre os demais cidadãos totalmen-
te descabidas. Essas entidades são meras representações 
do poder das pessoas. Se as pessoas não se reconhecem 
como proprietárias do que é público, os bens passam a não 
ter dono, são de ninguém, pode-se pichar, estragar, deixar 
se perder no tempo. É o que se vê! Na esfera do Clube é a 
mesma coisa.

Uma questão de ética?
Da escala do País à escala das Associações, como no 

nosso caso, a ética da igualdade de direitos e deveres deve 
ser respeitada: favores, direitos exclusivos, vantagens so-
bre os demais  devem ser fortemente combatidos. A isen-
ção do pagamento de produtos e serviços tais como, em 
nosso ambiente,  refeições, serviços de cabeleireiro, por 
exemplo,  só porque se faz parte da “cúpula” administrativa 
não poderia nunca  ser vista como fato natural, de direito. 

A eleição direta para a presidência do Clube, foi um 
grande avanço no exercício da Cidadania. Gerir uma eco-
nomia que movimenta cerca de 38 milhões anuais exige 
muito empenho, competência e esforço em tempo integral. 
O Clube tem 5.500 títulos familiares e tudo o que tem aqui – 
terreno, vegetação, construções, equipamentos, máquinas 
são propriedade dessas famílias. Todos os  funcionários 
que ajudam na condução e manutenção desse patrimônio 
são pagos por essas famílias e devem a elas uma condu-
ta irrepreensível no exercício de suas atribuições. Aliás, a 
existência do Clube permite a geração de 500 empregos di-
retos perfeitamente enquadrados na legislação trabalhista, 
fora os empregos indiretos nas concessionárias de servi-
ços que eleva para 800 esse número. Veja, as reuniões do 
Conselho, também responsável pela tomada de decisões 
nos assuntos do Clube, que vetam a participação do Asso-
ciado, ou seja, dos proprietários do Clube, os diretamente 
atingidos pelas decisões ali tomadas, deveriam ser trans-
mitidas a todos pela TV Paineiras em tempo real e depois 
repetidas para que todos soubessem o que ocorre nessas 
seções.

E agora, mais especificamente, a atual administração tem 
pouco tempo para conclusão de seu mandato. O Cinema, 
por  exemplo, o que falta para a conclusão das obras de 
reforma?

É, o Cinema realmente ficou muito bonito, mas ainda 
não está pronto, precisamos, ainda nesta gestão, recupe-

O que se está 
propondo com essas 
obras realmente 
transcende o patamar 
da manutenção – já 
um grande desafio 
por si só, para ir ao 
plano da expansão, 
da otimização, 
da promoção, da 
excelência
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rar e melhorar os Camarins, além de vermos instalados os 
equipamentos novos de som e imagem. Os bancos brancos 
que estão no Foyer também são provisórios.

A reforma parcial do Fitness ficou excelente. As obras de 
melhoria vão contemplar também o 1° Andar?

O projeto é continuar as obras do Fitness para o an-
dar onde estão os equipamentos e áreas de musculação, 
implantando Sanitários/Vestiários iguais aos construídos 
na Ginástica. Toda a hidráulica já está preparada para esse 
fim. Também deverá ser aplicado o mesmo piso, que, aliás, 
já está comprado. Mas o início dessas obras depende da 
liberação da verba necessária pelo Conselho, o que deve 
naturalmente ocorrer já que o Clube tem dinheiro em cai-
xa e não liberar seria total insanidade. A substituição dos 
equipamentos vem sendo feita gradualmente. Tem-se ainda 
muito a fazer. A Vila de Serviços é um projeto antigo e vai 
ser implantada agora, neste próximo trimestre.

Para quando se espera a liberação da Piscina Olímpica com 
o novo piso e demais melhoramentos?

Para Agosto. O piso da Piscina Olímpica está sendo 
refeito, com o saneamento de todos os problemas veri-
ficados, inclusive o das infiltrações por toda a área. Na 
recomposição desse piso, porém será preservada a re-
ferencia com o desenho original do piso, as “Meias-Lu-
as” que aparecem no Clube em vários locais, no acesso 
principal, no Solarium nas vias principais de circulação. 
É o respeito pela arquitetura do Clube, seu valor e sua 
história.

A área escolhida para o Novo Estacionamento não esta-
va comprometida com processos de desapropriação para 
construção de uma avenida?

Estava, mas hoje está liberada desse óbice. A con-
solidação essa alternativa locacional – a melhor -, exigiu 
um grande trabalho por parte da administração do Clube 
em exaustivas negociações com os poderes municipais 
para se obter concordância quanto ao cancelamento da 
desapropriação, mesmo que essa desapropriação fosse 
já reconhecida na esfera do Município, como fora do inte-
resse da Cidade, veja só.

Haverá pagamento de horas de estacionamento para os 
Associados?

Tão importante quanto o empreendimento em si, o 
modelo de gestão do Estacionamento é de suma impor-
tância. Volto a abordar a questão do Clube como proprie-
dade e realização de todos e alertar os Associados: o Es-
tacionamento é bem comum e como tal, não se justifica 
a adoção de modelos de gestão baseados no pagamento 
de vagas ou de horas de permanência por menor que seja 
esse valor como o que por aí se vê. Pouco hoje, muito 

amanhã. As vagas são nossas e não temos que pagar pelo 
que já é nosso.

É visível, nas obras projetadas para o Clube, um cuida-
do especial com os acabamentos e com as proposições 
em geral. O que leva você a ter tanto entusiasmo nesses 
projetos?

A escala dessas obras. Essas são obras para uma co-
letividade, não para poucas pessoas. Eu vejo e trato esses 
projetos como obras públicas e eu tenho paixão pela obra 
pública. Eu trabalhei muito em obras públicas na década 
de 90. Nessa época a Mé-
todo Engenharia atuava no 
setor e fomos parceiros em 
vários empreendimentos pú-
blicos. Fizemos muita coisa 
interessante. Aliás, é na obra 
pública que deveria estar a 
arquitetura mais significati-
va, pela escala, pela amplitu-
de, já que está voltada a mui-
tas pessoas e tem impacto 
físico num amplo território. 
Uma pequena obra particular 
só interessa mesmo ao dono 
e a quem executa, no máxi-
mo aos vizinhos imediatos 
pelas eventuais interferên-
cias que possa causar. Já 
uma obra pública volta-se a 
uma coletividade, e deve ser 
vista na escala dessa coleti-
vidade. As obras do Clube, 
para mim, têm o mesmo ca-
ráter. Disso decorrem duas 
importantes considerações. 
A primeira diz respeito à 
Qualidade: a execução de uma Obra Pública ou Obra 
Paineiras, no nosso caso aqui, deve adotar as melho-
res técnicas e procedimentos e o emprego dos melhores 
materiais e produtos, porque assegurar a alta qualida-
de técnica da obra significa assegurar baixos custos de 
manutenção. No mais das vezes, o que hoje se vê, são 
os custos de manutenção superando em muito os custos 
de implantação, sob forma de retrabalho, reposições, 
restaurações... Qual o custo da decisão por um piso de 
granito se dividirmos o preço pelo número dos benefi-
ciários dessa escolha? Ínfimo!  A segunda consideração 
diz respeito aos agentes no setor: quem deve trabalhar 
no âmbito do que é público? Os melhores, sem dúvi-
da! Só deveriam trabalhar e produzir para a área pública 
aqueles que já tivessem comprovado seu valor na área 
privada. Assim, exercer qualquer atividade –  médico, 

Honestidade, 

Transparência e 

Competência são as 

três características 

fundamentais de um 

bom Administrador, as 

três características 

que o dignificam para 

o cargo
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engenheiro, arquiteto, professor, administrador etc, de-
veria ser uma espécie de láurea, de reconhecimento de 
valor. Sim porque atuar na área pública envolve o trato 
do patrimônio físico, intelectual, material, de todas as 
pessoas, os recursos coletivos. Sempre a escolha do 
mais barato exclui o melhor e tem um efeito cumulativo 
no tempo de desestimular o desenvolvimento, o que é 
desastroso numa perspectiva histórica. Alguns conhe-
cem a tal Lei 6766 – Lei das Licitações que, na prática, 

Testemunha
da história

Anos de convívio dentro de uma socieda-
de permite a observação das mudanças que 
ocorrem ao longo do tempo. No Paineiras, 
muitos associados puderam testemunhar a 
evolução pela qual o Clube passou desde a 
sua fundação. Outros, inclusive, desenvolve-
ram papéis destacados nesta história. 

Um deles e Walter Xavier, associado do Pai-
neiras desde 1965. À época, o advogado por 
formação trabalhava na G.O Feitosa Cia Ltda, 
que desenvolveu a construção da estrutura do 
Clube. “Pegamos o Clube na raspagem”, conta.

Segundo ele, muito mudou daquela épo-
ca para cá. O Clube sofreu muitas modifica-

ções que atenderam as neces-
sidades dos associados, como 
por exemplo, mais recente-
mente, o estacionamento, 
que foi um sonho de muitos 
presidentes. “Tendo participa-
do desde o começo, percebo 
todo o progresso ao longo dos 
anos”, diz o paineirense que 
também participou da vida 
administrativa do Clube, sen-
do secretário do Conselho por duas vezes. 

Apesar das mudanças com o tempo, uma coisa manteve-
se inalterada: a paixão de Walter pelo Paineiras. Este senti-
mento é compartilhado com sua família e foi transmitido 
para seus 5 filhos, todos paineirenses.  Ele acrescenta que 
também fez muitos amigos em anos de convívio no Clube, 
principalmente, quando jogava futebol de salão. Hoje, aos 
87 anos, sua atividade preferida é a sinuca. “O Paineiras re-
presenta muito em minha vida e ter contribuído com o seu 
desenvolvimento é muito gratificante”, completa.

Walter Xavier

termina por impor o menor preço em detrimento da qua-
lidade sempre. Uma perversidade.         

Teresinha Corrêa Maia de Carvalho é Arquiteta, for-
mada na FAUUSP em 1975. Hoje é arquiteta titular 
da ARX Arquitetura e Urbanismo, atendendo a ini-
ciativa pública e privada no desenvolvimento de 
planos e projetos de arquitetura, planejamento de 
edifícios e de interiores.
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Carta de Sócio 
Proprietário

Minha história
no Paineiras
Era um fim de tarde e eu estava voltando 

do trabalho e tomei uma lotação no Vale do 
Anhangabaú e sentei ao lado de duas senho-
ras, durante o trajeto conversando, essas se-
nhoras me informam que estava sendo proje-
tado a formação de um Clube no Morumbi 
e me convidaram para participar da mesma, 

agradeci e informei 
que era sócio de 
um clube o qual 
atendia as ativi-
dades sociais 
e esportivas a 
mim e a mi-
nha família.

O tempo passou 
e a divulgação des-
te Clube começou 
a ganhar destaque, 
assim num domin-
go à tarde, reuni a 
família e fomos ver 
o Clube que estava 
sendo construído.

Ao chegarmos 
no local, vimos a 
propaganda do Clu-
be em uma pequena 
casa e resolvemos entrar e fomos atendidos 
por um representante, que mostrou a ma-
quete do que seria o Clube.

A família gostou assim como eu, e nos fo-
ram entregue os formulários para admissão 
de sócio, e após o preenchimento foi mar-
cada a entrevista na qual tive que informar 
minha vida profissional e a minha condição 
financeira tendo sido a mesma aprovada em 
10 de Maio de 1963.          

Como associado participei da vida polí-
tica do Clube, ocupando os seguintes car-
gos:

•	 Conselho Fiscal

•	 Conselheiro

•	 Diretor Financeiro
Durante o período acima exposto, me 

dediquei com empenho para a grandeza de 
nosso querido Clube e politicamente sem-
pre pertenci a um só grupo, porém sempre 
convivi com o grupo do futebol com muita 
amizade.

Este é um pequeno relato do que pode-
ria falar do nosso querido Paineiras.

Samuel Tufano
Sócio Colaborador

Samuel tufano



Revista Paineiras  |  agosto/09  |  16

Competição em 
nossa Piscina 
Olímpica

Alegrias e vitórias no esporte

O Paineiras passou por muitas provações 
e dificuldades desde sua fundação, em 1960, 
conquistando a fama de clube da família e de 
agremiação esportiva formadora de campe-
ões. Essa longa trajetória é recheada de mui-
tas esperanças, realizações e sucessos.

Desde sua fundação, o Departamento de 
Esportes procura equilibrar o bom atendi-
mento a seus associados. Com isso, dividi-

Em comemoração ao 
nosso 49º Aniversário, a 
Revista Paineiras faz uma 
retrospectiva dos últimos 
anos do esporte no Clube

Esportes

mos nosso departamento em três áreas: com-
petitivo, formativo e recreativo, podendo 
assim atender as necesidades do associado de 
uma maneira eficaz e rápida.   

Devido a esses fatores e analisando o perfil 
do associado paineirense, o Clube tem como 
destaque, quatro modalidades  competitivas: 
Natação, Pólo Aquático, Tênis e Nado Sin-
cronizado. Esportes tradicionais do Painei-
ras, com excelentes treinadores, alguns con-
sagrados internacionalmente.  

Essas modalidades trouxeram muitas ale-
grias e vitórias. Vamos relembrar o que ocor-
reu nos últimos anos nessas atividades espor-
tivas.

Natação

A natação é um dos esportes mais popu-
lares do mundo, além de ser considerado 
um dos mais saudáveis. Durante o ano, os 
atletas paineirenses disputam por volta de 
30 campeonatos, competindo com grandes 
clubes e tendo a possibilidade de vitórias, 
mesmo com um número reduzido de par-
ticipantes. Com isso, a equipe ganhou no-
toriedade nacional, revelando excelentes 
atletas, que se destacaram por sua qualida-
de técnica. Esta situação é comprovada em 
cada temporada com novos destaques, no-
vas quebras de recordes e mais paineirenses 
na seleção. 

Esses resultados foram conquistados de-
vido a muita dedicação e força dos atle-
tas e de toda a equipe de treinamento pai-
nerense que, desde 2006, está classificado 
como o 4ª melhor Clube Estadual, tanto 
na categoria Infantil quanto na Juvenil e 
na categoria Petiz em 3ª lugar no Ranking 
Paulista. 
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Já no tênis, uma das competições que 
vale a pena relembrar é a de 2007, que fo-
mos campeões do I Troféu Brasil de Tênis, 
na categoria adulto. O torneio reuniu todos 
os tenistas top 10 do país e, na final, o Pai-
neiras ganhou de 4x1 do renomado Minas 
Tênis Clube. Essa vitória teve um gostinho 
especial, pois todos os atletas do Minas, in-
clusive o técnico, estavam com camisetas de 
‘Campeão’, porém, os atletas paineirenses 
fizeram bonito e mostraram em quadra a 
superioridade da equipe. 

Além de participar de muitos campeona-
tos durante o ano, o Clube tem como meta o 
Campeonato Paulista Interclubes, evento da 
Federação Paulista, onde os tenistas defen-
dem seus clubes. Nos últimos anos, o Pai-
neiras tem figurado em 4ª lugar no ranking. 

Neste ano, o evento nacional mais im-
portante foi o Brasileirão de Brasília, onde 
conseguimos o título de vice-campeão, 18 
anos masculino, principal categoria infan-
to-juvenil. Tanto a equipe feminina quanto 
a masculina está apresentando bons resul-
tados nas competições. Cada vez mais os 
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AgENDA ESPORTiVA DE AgOSTO

de 01 
a 26 

Inscrição para Copa Paineiras de 
Tênis Amadores

08
Torneio Pais e Filhos de Tênis
Quadra de Tênis 7, 8, 9, 10 e 11 – 12h 
às 18h

de 11 
a 16

Super Challenge Squash 2009
Quadra de Squash – 18h às 22h

de 15 
a 30 

V Super Copa Interna de Futebol de 
Campo
Campo de Futebol – 07h50 às 13h

23
Prova Pedestre – SCORP
Ruas próximas ao Clube – 08h às 12h

29
Desafio dos saques Tênis de mesa
Quadra do Vale1 – 10h ao12h

31
Inicio Copa Paineiras de Tênis
Quadra de Tênis 01, 02, 03 e 04 – 19h

Mais informações e inscrições: entre em 
contato com a Central de Atendimento (CAT), 
pelos telefones 3779-2010/2012.

atletas e treinadores estão participando de 
eventos internacionais, como congressos e 
simpósios técnicos, com direito a bolsas gra-
tuitas de cursos, para o aprimoramento de 
nossos profissionais, buscando sempre aper-
feiçoar os treinamentos e a qualidade técni-
ca dos atletas. 

Nado siNcroNizado

Misturando movimentos de dança e 
natação e utilizando todas as articulações 
em uma sincronia de graça e força, o Nado 
Sincronizado é um esporte mais complexo. 
Entretanto, mesmo com tantas dificuldades 
as meninas paineirenses fazem bonito em 
suas apresentações. Pioneiro no estado de 
São Paulo, o Paineiras sempre foi consagra-
do como escola referência nacional, devido 
à formação e qualidade técnica de suas atle-
tas. Nos últimos anos, as equipes -  Infantil, 
Juvenil A e Junior foram inúmeras vezes 
campeãs brasileiras, com direito a muitas 
meninas convocadas para a seleção. 

Pólo aquático

Já o Pólo Aquático, tem seu destaque nas 
categorias Juvenil e Junior. No Junior femi-

nino, o Paineiras é tetracampeão brasileiro 
consecutivo. Em 2008, o Clube sediou o Pan-
americano  Junior, que contou com a parti-
cipação de 8  países e para compor a seleção 

A técnica 
canadense 
Leslie Sproule, 
professoras 
e alunas do 
Clube durante 
encontro em 
maio
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nessa competição, havia 3 atletas paineiren-
ses do masculino e 7 do feminino.

Em 2009, 8 atletas foram campeões sul-
americanos, 2 atletas paineirenses na seleção 
adulta feminina, participando do Mundial 
de Roma, principal competição de esporte 
aquático, 4 atletas no Mundial Junior Mascu-

DESTAqUES DO ESPORTE

Campeonato Brasileiro Júnior de 
Natação - Realizada entre os dias 5 e 7 
de junho, Aline Saporitto foi destaque da 
competição, com três medalhas de ouro e 
dois recordes brasileiros 

XXVI Campeonato Brasileiro Infantil 
de Natação - De 26 a 28 de junho, nossos 
atletas estavam em Manaus disputando 
o Troféu Dr. Ruben Dinard de Araújo e 
ficamos em 6º lugar

XVIII Campeonato Brasileiro Juvenil 
de Natação - Dos dias 19 a 21 de junho, 
os atletas paineirenses mostraram o 
desempenho e o potencial da nossa equipe 

Campeonato Paulista de Nado 
Sincronizado - Nos dias 20 e 21 de 
junho, nossas meninas brilharam mais 
uma vez e sagraram-se campeãs paulistas

XII Torneio Acesc de Tênis - Entre 
os dias 3 de março e 20 de junho, com 
diferentes categorias, obtivemos bons 
resultados e ficamos em 3º lugar

XVI Copa Brasil Masters de Natação 
- Em Foz de Iguaçu, nos  dias 13 e 14 de 
junho, mesmo com o frio, nossos atletas 
se superaram e apresentaram excelentes 
performances

Torneio Escola Morumbi – Slice 
Tennis - De 18 a 19 de julho, Regina 
Tonetti foi campeã, na categoria 2 F2 

Campeonato Acesc de Squash  
Nos dias 20 e 21 de junho, nossa equipe 
ficou com o título de Vice-Campeão no 4º 
Torneio ACESC de Squash

Campeonato Paulista Juvenil de 
Natação - A competição aconteceu nos 
dias 6 e 7 de junho e, com apenas 9 atletas, 
conquistamos a 5ª posição 

Campeonato Brasileiro Infanto – 
Juvenil de Pólo Aquático - Entre os 
dias 02 e 05 de julho, nossos meninos 
fizeram uma bela campanha nas piscinas 
do Flamengo e sagraram-se campeões

Campeonato Paulista Petiz de 
Natação - Dias 20 e 21 de junho, nossa 
equipe conseguiu quebrar 11 recordes 
e ter como destaque Bruna Primati, a 
primeira nadadora a quebrar o recorde 
paulista no evento

Copa São Paulo Infanto – Juvenil de 
Pólo Aquático - O campeonato aconteceu 
do dia 25 de março a 6 de junho, mesmo 
sendo longo, os atletas do Paineiras se 
superaram  e sagraram-se campeões

Campeonato Paulista de Tênis 
Interclubes - Em junho, a equipe 
painerense saiu campeã na categoria 18 
feminino, e vice na categoria 16

Campeonato Paulista Infantil de 
Natação - Realizado nos dias 12 e 13 de 
junho, nossos atletas fizeram uma bela 
apresentação, conquistando o 3º lugar no 
quadro geral

Campeonato Brasileiro de Tênis - 
Realizado entre os dias 13 e 18 de julho, 
fomos vice-campeões com Maurício 
Antum na categoria 18 anos, a chave com 
mais surpresas

 Mauricio Antum, 
vice-campeão 18 
anos masculino

Mais detalhes destes destaques esportivos na seção Panorama no Portal do Clube

lino, que será disputado na Croácia e 6 atle-
tas no Mundial Junior Feminino da Rússia. 

Ao manter o nível dos esportes em todas 
estas modalidades, o Paineiras proporciona ao 
atleta e ao associado a possibilidade de repre-
sentar o Clube e o país, nas mais diversas com-
petições, sejam nacionais ou internacionais.
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Esportes

Copa Paineiras de Tênis-Amador
Do dia 31 de agosto até 13 

de setembro, acontece aqui 
no Clube a Copa Paineiras de 
Tênis-Amador. 

As inscrições acontecem 
até o dia 25 de agosto na Cen-
tral de Atendimento (CAT), ou 
por envio da ficha de inscrição 
preenchida (disponibilizada 
no Portal) para e-mail: paulo. 
espor tes@ clubepaineiras.
com.br. 

O sorteio das chaves acon-
tece dia 26 de agosto no Espa-
ço Gourmet do Tênis às 20h.

Artigo 2º - Fica proibido no território do Estado de São Paulo, em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, 
o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco.

§ 1º - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo aos recintos de uso coletivo, total ou parcialmente fechados em 
qualquer dos seus lados por parede, divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência ou

circulação de pessoas.
§ 2º - Para os fins desta lei, a expressão “recintos de uso coletivo” compreende, dentre outros, os ambientes de tra-

balho, de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, 
casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pou-
sadas, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições 
públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de exposições, veículos públicos ou privados de 
transporte coletivo, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis.

Os jogos serão realizados a partir das 19h (durante 
semana) 10h (sábados e domingos), nas quadras 01, 
02, 03 e 04.

As categorias serão:

1ª e 2ª classe masculina Cat. A

3ª e 4ª classe masculina Cat. B

5ª classe e principiante masculina Cat. C

1ª e 2ª classe feminina Cat. A

3ª classe feminina Cat. B

4ª classe e principiante Cat. C
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Especial Dia dos Pais 

Torneio Pais e filhos
No próximo dia 08 de agosto, sábado, acontece 
nas quadras 7, 8, 9 e 10 o Torneio de Pais e Filhos 
de tênis. 

Esse evento vai contar com diversas categorias 
com idades entre 12 e 16 anos. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 6 de agosto na Central de Atendi-
mento (CAT).

Por volta das 12h, serão sorteadas as chaves e o Tor-
neio começa às 13h.

 Venha comemorar esse grande dia confraternizando 
com outros associados e se divertindo com seus filhos.

Oficina do Dia dos Pais
Acontece no dia 08/08, Sábado, das 10h às 15h, 
no Playground

O Clube Paineiras convida todos os pais paineireses 
e seus filhos para passarem esse dia que antecede um 
dos dias mais especiais do ano, aqui no Clube partici-
pando das atividades criativas com as crianças.

Nesse dia, os pais poderão confeccionar junto com 
seus filhos um lindo presente que será dado para eles no 
final do evento.  

Então venham participar, tragam seu filho e divirtam-
se bastante nesse que será um lindo dia para vocês. 

O ClUBE iNFORMA

O Clube tem o dever atribuído de bem escla-
recer e informar corretamente os associados so-
bre questões insinuadas por candidatos durante 
a última campanha eleitoral.

Com este objetivo foi encartado, exclusiva-
mente para associados, o material “O Clube In-
forma” na última edição da revista que  circulou 

em julho. Aqueles que 
ainda não tiveram acesso 
a este material ou dese-
jarem maiores informa-
ções, devem entrar em 
contato com a Central de 
Atendimento.

Almoço Especial 
No dia 9 de agosto, domingo, no Restaurante das 

Cúpulas e no Salão Nobre, o Paineiras realiza o já tra-
dicional almoço em comemoração ao dia dos Pais. Ve-
nha homenagear no Clube esta pessoa importante para 
nossas vidas e saborear o cardápio especial preparado 
para a ocasião.

Lembre-se que nesse dia o restaurante das Cúpu-
las só atenderá com reservas. Para aqueles que não 
conseguirem fazer a reserva a tempo, o Salão Nobre 
estará disponível para atendende-los. Tudo isso ao 
som de belíssimas musicas de Julius Mardan.

Nosso espaço estara preparado para este evento 
importante e carinhoso da família paineirense.

Para mais informações sobre reservas, entre em 
contato com a Central de Atendimento (CAT).
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Sócio-Cultural

Show das Dez 
no Piano Bar

Aniversário do Paineiras com Ney Matogrosso

Degustação de vinhos 

Acontece sempre aos sábados, a partir das 22h, 
teremos neste mês de uma programação especial com 
a presença do cantor e compositor Rodrigo Del Arc 
que apresenta ritmos brasileiros como o Samba e a 
Bossa Nova, em novas versões cantadas em inglês. 
Venha assistir à apresentação deste grande artista no 
dia 29 de agosto, a partir das 20h.

Nos próximos dias 14, 21 e 28 de agosto, será realizada 

no Piano Bar uma degustação de vinhos para os asso-

ciados e seus convidados. Não serão cobrados os con-

vites e cada associado poderá trazer um convidado. As 

reservas serão limitadas e poderão ser feitas na Central 

de Atendimento (CAT).

CONFiRA A PROgRAMAçãO COMPlETA
01/08 Cristina Campos (MPB e Bossa)

08/08
Trio Kyodushin 

(Jazz e o melhor da música instrumental)

15/08
Bossa Bessa 

(Jazz, Bossa, MPB e Internacionais)

22/08
Não haverá programação - Aniversário 

do Clube

29/08
Rodrigo Del Arc + Violão e Baixo 

(Bossa Nova e MPB)
Mais informações e reservas: entre em contato com 

a Central de Atendimento (CAT), pelos telefones 3779-

2010/2012.

No próximo dia 9 de agosto, o Clube Paineiras 
completa seus 49 anos. Em comemoração a essa data 
acontecerá, no dia 22, de agosto, sábado, a partir das 
21h, no Salão Nobre, uma super festa de aniversário.

Às 23h, um dos maiores intérpretes do Brasil, Ney 
Matogrosso, sobe ao palco para apresentar o show In-
classificáveis, um dos seus espetáculos mais comen-
tados em 35 anos de carreira. 

Não perca este belo evento em comemoração aos 
49 anos do Clube Paineiras. 

 Os ingressos podem ser adquiridos, apenas por 
associados, no estande de vendas da CAT até o dia do 
evento ou término dos ingressos. Para eles, os ingres-
sos custam R$ 250, e para seus convidados R$ 300. 
Forma de pagamento: a vista (cheque ou dinheiro) ou 
parcelado no cheque (ato, 20/08 e 10/09).

Revista Paineiras  |  agosto/09  |  22

Sexta Dançante
A sexta dançante acontece, como já diz o nome, 

todas as sextas, no Restaurante das Cúpulas, às 21h. 

PROgRAMAçãO ESPECiAl ANiVERSáRiO
07/08 Banda Fênix e DJ

14/08
Banda Feeling’s e DJ 

Concurso de Dança de Salão

21/08
Não haverá programação 

Funcionamento normal da Pizzaria
28/08 Banda Sucesso e DJ

Mais informações e reservas: entre em contato com 

o departamento Sócio-Cultural pelo telefone 3779-2052.
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Concurso de Karaokê 

Torneio Misto Interclubes de Tranca
Será realizado no dia 15 de agosto, às 14 horas, 

no Restaurante das Cúpulas, o Torneio Misto Interclu-
bes de Tranca. Esse evento é aberto para 46 duplas 
competidoras com premiação para as três primeiras 
classificadas e com direito a presença de um arbitro 
profissional.

As inscrições já se iniciaram, são feitas na Central 
de Atendimento e vão até o dia 13 de agosto ou até o 
término das vagas. 

Aos convidados interclubes a taxa de inscrição é 
de R$ 40,00 com jantar incluso, mas as bebidas serão 
cobradas à parte. Já nossos associados ficam isentos 
da taxa, entretanto, não tem o jantar incluso. A idade 
mínima para participar é 18 anos. Traga seu parceiro! 
Venha jogar e se divertir.

Chá da Tarde Dançante Balada Paineiras
No próximo dia 13 de agosto, a partir das 14h, na 

boate, acontece o Chá da Tarde Dançante, as associa-
das e seus convidados poderão se divertir com músicas 
antigas e atuais, todas remixadas pelo DJ. Os ingressos 
já estão à venda na Central de Atendimento (CAT).

No dia 29 de agosto, a partir das 18h, no Sa-
lão Nobre, acontece a Balada Paineiras. A festa é 
destinada para adolescentes entre 12 e 17 anos, 
que irão se divertir muito ao som de hits da mú-
sica eletrônica, black music e funk. 

Os ingressos estarão à venda, para asso-
ciados, no caixa da Central de Atendimento até 
a data do evento ou até que se esgotem. O va-
lor para associados é de R$ 10,00 e para seus 
convidados é de R$ 30,00. À parte, poderão 
ser compradas águas, refrigerantes e salgados. 
Quem preferir, poderá comprar convites para a 
área VIP/Camarote a R$ 50,00. Central de Aten-
dimento (CAT) - Tel. 3779-2010/2012.      

O evento será realizado no dia 29 de agosto, sá-
bado, a partir das 20h, no Piano Bar, mas as inscri-
ções acontecem apenas até o dia 26 de agosto, na 
Central de Atendimento (CAT). Após o evento, a festa 
continua com a apresentação do Trio Bossa Bessa, 
que se apresenta no Show das Dez.

Biblioteca – Retirada de livros
Os livros retirados na biblioteca precisam ser devol-
vidos na data correta, evitando assim, transtornos 
de pagamento de multa. Confira o regulamento da 
biblioteca no Portal clicando na Área do associado.

Retire sua senha de acesso na biblioteca 
para utilizar os serviços oferecidos pela 
biblioteca on-line, como renovações e 
reservas de livros.
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Sócio-Cultural

Coral do Paineiras 
comemora seus 30 anos

No dia 22 de dezembro de 1979, às vésperas do 
Natal, estreou o Coral do Paineiras, sob a regência do 
Maestro Giovanni Momo. Este ano, o Coral completa 30 
anos e as comemorações terão inicio em agosto, mês 
de aniversário do Clube, com o evento Circuito Sindi-
clube de Corais, que acontece no dia 15, sábado, às 
17h, no Cineteatro do Clube. 

A entrada é franca. 

PROgRAMA DO CiRCUiTO 
SiNDiClUBE DE CORAiS

•	 Coral do Clube Esportivo Helvetia – 17 inte-
grantes. Regente: Maru Ohtani

•	 Coral Cantares – APVE - Associação dos Pio-
neiros da Embraer – 27 integrantes. Regente: 
Joel Mentzingen de Macedo

•	 Coral Clube Paineiras do Morumby – 29 inte-
grantes. Regência: Ana Yara Campos

•	 Solistas e assistentes de regência: Eduardo 
Trindade e Maurício Romitelli

•	 Coral da Cultura Inglesa – 45 integrantes

•	 Regente e Diretor Artístico: Marcos Júlio Ser-
gl. Reg. Assistente, Orientadora Vocal e Co-
ord. Artística:  Miriam Farina

•	 Coral da Associação Brasileira “A Hebraica” 
de São Paulo – 30 integrantes. Regente: León 
Halegua. Assistente: Alejandro Birenbaum. 
Preparadora Vocal: Sandra Félix

Paineirenses brilham em Maratona Cultural
Em junho, a XI Maratona Cultural da ACESC reali-

zou o X Concurso de Literatura, na sede do Paulistano. 
Foram vários escritores, sendo 11 do Paineiras. Mas a 
noite foi mesmo de uma de nossas associadas, Thais 
de Vasconcelos Lopes, 17 anos. Thais concorreu na 
categoria Juvenil nas modalidades poesia, conto e 
crônica, sendo premiada em duas delas: na modali-

DEPARTAMENTO DE HigiENE E SAúDE TEM NOVO DiRETOR                                     

Dr. Maurício Póvoa Barbosa, 36 anos, médico ortopedista, titular da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia, formado em medicina pela USP no ano de 1996. No HC-USP 
fez especialização em ortopedia e traumatologia e Sub-especialização em cirurgia do joelho, 
pé e tornozelo. Atualmente é membro do corpo clínico do CORE (Centro de Ortopedia e 
Reabilitação no Esporte) do Hospital do Coração (HCOR) e tem um consultório no bairro 
do Itaim Bibi. Hoje, depois de 30 anos frequentando diariamente o Clube com sua família, e 
tendo na adolescência participado das equipes de natação e voleibol, assumiu a diretoria do 
Departamento de Higiene e Saúde com o intuito de prestar ao associado um ótimo serviço.

dade crônica, com a obra “Meu Verdadeiro” e na mo-
dalidade poesia, com a obra “Menino Homem”, além 
de já estar classificada e concorrendo aos 3 primei-
ros lugares. Parabéns também a nossa associada Edi 
Longo que concorreu nas três modalidades e foi clas-
sificada com o conto adulto “Com as mãos vazias”. 
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Bazar da Primavera

1º Concurso Paineiras de Dança de Salão
Evento acontece dia 14 de agosto, durante a 
Sexta Dançante

As inscrições acontecem de 11 a 22 de  agosto 
no estande de vendas da CAT 

Neste ano, o Bazar da Primavera será realizado 
nos dias 19 e 20 de setembro, no Salão Nobre e Sa-
guão Social, no sábado, das 10h às 19 horas e no do-
mingo das 10h às 18 horas. 

Participe do bazar como expositor, inscrevendo-se 
entre os dias 11 e 22 de agosto, no estande de vendas 
da CAT, nos seguintes horários: de Terça a Sábado, 
das 08h30 às 12h e das 13h às 17. Exceto, no 1ª dia de 

Sócio-Cultural

inscrição, pois serão realizadas no Salão Nobre com 
 senhas distribuídas por ordem de chegada pela Por-
taria Social. 

Os inscritos poderão escolher o posicionamento 
de sua mesa, conforme a disponibilidade no mapa. 
Não é obrigatório ser associado do Clube para ser um 
expositor, mas só poderá ser feita a inscrição, median-
te a apresentação de um associado, pois juntos assi-
narão um termo de responsabilidade. O associado que 
se apresentar como expositor, não poderá apresentar 
um convidado.

Para mais informações, o regulamento completo 
consta no Portal Paineiras.

Se você adora dançar e não é professor de dan-
ça, dançarino profissional ou “personal dancer” e tem 
mais de 16 anos, esse concurso é especial para você. 
A seleção dos representantes do Paineiras será reali-
zada no dia 14 de agosto, a partir das 21h, durante a 
Sexta Dançante. Serão classificados 3 pares para con-
correr no concurso mais importante da temporada, a 
Maratona Cultural ACESC.

As inscrições poderão ser realizadas até 8 de 
agosto, na Central de Atendimento ou pelo telefone 
3779-2051, com Karin ou Patrícia, no horário das 9 
às 19h.

A final do Concurso de Dança da ACESC aconte-
cerá no dia 14 de setembro, às 21h, no Salão de Festas 
do Club Athletico Paulistano e os ingressos deverão 
ser reservados no Departamento Sociocultural.

Veja o regulamento completo no Portal Paineiras 
www.clubepaineiras.com.br.
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Vamos juntos 
ao Teatro 

Renaissance
No dia 28 de agosto, sexta-feira, o 

Departamento Sócio-Cultural promove 
a ida ao Teatro Renaissance, para as-
sistir a peça “As Pontes de Madison”, 
com direção de Regina Galdino.

Então não perca esse grande espe-
táculo com produção impecável. Para 
mais informações e ingressos na Cen-
tral de Atendimento até o dia 22/08. 
Saída no dia 28/08 na Portaria Social 
às 20h.

Exposição: A Cidade Luz – 
Paris de Antigamente

Exposição acontece de 1 a 9 de agosto, das 10h às 22h, no Saguão Social
Em homenagem ao ano da França no Brasil, acontece aqui no Paineiras uma 

exposição cheia de luz, cores e expressões levando um pouco da história do país, 
com arte e qualidade. 

Artista plástico há mais de 20 anos, Cândido de Oliveira, autodidata, tem em 
suas interpretações artísticas 
os mais variados temas: pai-
sagens, natureza morta, flo-
res, marinhas, figuras e cenas.

Venha conferir esta expo-
sição que mostra um pouco 
da luminosidade e grandio-
sidade de Paris, essa cidade 
tão maravilhosa e tão difícil de 
esquecer.
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Teatro Infantil 
Dona Preguicinha

Circuito de 
Brincadeiras

Apresentação acontece dia 8 de agosto, sábado, às 11h, 
no Cineteatro

O espetáculo conta de uma forma bem humorada, a his-
tória de uma atrapalhada dupla, Dona Preguiça e Sr. Confuso 
que são moradores da mesma vila.

Com direção da Cia TRUPE PATOTAK, o espetáculo traz di-
álogos bem humorados, além de interações dos personagens, 
que são baseados na linha de Comedia Dell Arte, utilizando de 
pequenas improvisações e figurinos baseados em um trabalho 
de pesquisa de cores.

Evento acontece no dia 15 de agosto, sá-
bado, das 14h às 15h, na Brinquedoteca

Nesse dia, as crianças vão brincar de pilha 
de mão e adoleta, que são brincadeiras espe-
cíficas para desenvolver a coordenação moto-
ra, e a brincadeira Dentro-fora que desenvolve 
a concentração dos pequenos.

Essas brincadeiras são destinadas para 
crianças de 3 a 8 anos. Teremos três moni-
toras disponíveis, por isso, não é necessário 
que os pais acompanhem seus filhos nessas 
atividades.

Teatro Infantil - Se as 
Histórias fossem diferentes

Acontece no dia 29 de  agosto, sábado, às 11h, no 
 Cineteatro

Com uma técnica absolutamente inusitada e original,  o 
ator transforma esse espetáculo em uma grande brincadeira. 
Nessa peça, os atores utilizam de um interessante recurso téc-
nico que mistura bonecos com desenhos que são produzidos 
ao vivo, em cena. O ator tem a sua frente, uma versátil mesa de 
trabalho, equipada com lápis de cor, tintas e papéis de cores e 
texturas variadas.

Sócio-Cultural Infantil

PROgRAMAçãO DO SEART

07 CoNFECção DE PoRTA RETRATo

08 oFICINA Do DIA DoS PAIS

10 E 11 TRABAlhoS CoM SuCATA

12 E 13 TRABAlhoS CoM BolINhAS DE ISoPoR

14 E 15 Jogo DA MEMóRIA

17 E 18 CoNFECção DE SAPo

19 E 20 CoNFECção DE SACI

21 E 22 CoNFECção DE CuCA

24 E 25 CoNFECção DE BoNECo

26 E 27 TRABAlhoS CoM E.V.A

28 CoNFECção DE ADESIVo

29 CulINáRIA

31 TRABAlhoS CoM CAIXA DE CREME DENTAl
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Não percam as datas da Maratona Cultural ACESC:
IX Concurso de Fotografia da ACESC
inscrição: 24 à 28 de Agosto
Tema: Natureza
Modalidade: Colorida ou Preto e branco sem 
manipulação; Colorida ou preto e branco com 
manipulação.
Categorias: Juvenil (12 a 17 anos); Adulto (Maiores 
de 18)
V Concurso de Curta Metragem da ACESC
inscrição: 1 à 4 de Setembro
Tempo: 10 a 15 minutos
* Entrega em DVD

Teatro Juvenil: 
O Noviço 

Venha conferir mais um espetáculo cheio de cria-
tividade: “O Noviço”. A peça será encenada na carroça 
posicionada na Plataforma Infantil com o núcleo de 
atores juvenis de teatro, aqui do Clube. 

Não perca esse espetáculo cheio de aventura e 
surpresas. As apresentações acontecem nos dias 
15/08, sábado, às 19h e dia 16/08, domingo, às 18h.

No elenco estão os jovens atores: Rafael de Bon-
na, Luiza Lira, Bruna Guida, Roberto Paternó, Paula 
Lopes, Laura Azevedo, Daniel Freitas, Christian Men-
donça, Daniel Salvadori, Marina Botelho, Gabriel Gi-
rardello e Natali Leduc.

A apre-
sentação será 
aberta para to-
dos os sócios 
e seus con-
vidados, sem 
pagamento de 
ingresso.

AgENDA SóCiO-CUlTURAl DE AgOSTO
01 Show das Dez – Cristina Campos (MPB e Bossa). Piano bar – 22h

de 01 
a 09

Exposição de Arte “A cidade luz – Paris de antigamente“. Saguão 
Social – 10h às 22h

de 01 
a 08 Inscrição para o Concurso de Dança de Salão

de 01 
a 12

Inscrição para Torneio Misto Interclubes de Tranca
Inscrição do Concurso de Videokê

06 Videokê. Piano bar – 20h
07 Sexta Dançante – Banda Fênix e DJ. Restaurante Social – 21h

08
Teatro Infantil – “Dona Preguicinha”. Cine teatro – 11h
Show das Dez – Trio Kyodushin (Jazz e o melhor da musica ins-
trumental). Piano bar – 22h

de 11 
a 22 Inscrições do Bazar da Primavera – Salão Nobre

13
Chá da Tarde Dançante. Boate – 14h
Videokê. Piano bar – 20h

14

Bate Papo sobre práticas de vida, saúde e longevidade (Dr. Otávio 
Castello). Espaço Cultural – 14h
I Concurso de Dança de Salão – Eliminatória Paineiras. Restau-
rante Social – 21h
Sexta Dançante – Banda Feeling’s e DJ. Restaurante Social – 21h

15

Circuito Sindi-clube de Corais. Cinema – 17h às 18h30 
Torneio Misto Interclubes de Tranca. Restaurante Social – 14h
Peça Teatro Juvenil – “O Noviço”. Carroça na Plataforma Infantil – 
19h às 20h
Concurso de Videokê. Piano Bar – 20h
Show das Dez – Bossa Bessa (Jazz, Bossa, MPB e internacio-
nais). Piano bar – 22h
Circuito de Brincadeiras. Brinquedoteca – 14h

16
Peça Teatro Juvenil – “O Noviço”. Carroça na Plataforma Infantil – 
18h às 19h

20 Videokê. Piano bar – 20h
21 Não haverá Sexta Dançante

22
Jantar de Aniversário do Clube. Salão Nobre – 21h
Não haverá Show da Dez

de 24 
a 28 Inscrição do IX Concurso de Fotografia da Acesc

27 Videokê. Piano bar – 20h
28 Sexta Dançante – Banda Sucesso e DJ. Restaurante Social – 21h

29

Show das Dez – Rodrigo Del Arc + Violão e Baixo (Bossa Nova e 
MPB). Piano bar – 22h
Balada Paineiras. Salão Nobre – 18h
Teatro Infantil “Se as histórias fossem diferentes. Cine teatro – 11h

Mais informações e reservas: entre em contato com a Central de 
Atendimento (CAT), pelos telefones 3779-2010/2012.
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O Conselho conta com você

Caros Amigos Paineirenses,
Ao fim de um processo eleitoral, vencedo-

res e vencidos tem algumas opções de com-
portamento – os vencidos podem achar que 
foram injustiçados e partir para o ataque, ou 
podem entender o recado das urnas e refletir 
sobre o que causou a derrota. Já os vencedores, 
podem se deitar sobre os louros da vitória, ou 
podem arregaçar as mangas e partir para o 
trabalho.

Vamos ao trabalho!

No dia 1° de julho de 2009, com a posse 
dos novos Conselheiros e a eleição da Mesa 
Diretora, iniciou-se a gestão 2009/2011 do 
Conselho Deliberativo do Clube Paineiras do 
Morumby.

Essa Mesa Diretora comprometeu-se junto 
aos Conselheiros a tomar e apoiar todas as 
iniciativas necessárias para a modernização de 
nosso Estatuto Social, visando adequá-lo, não 
só à realidade da vida do clube, mas, também, 
às possibilidades que se abrem em nosso país. 
E este será o principal foco desta gestão.

Outro compromisso assumido é buscar 
uma maior aproximação do Conselho com o 
Associado.

Conselho Deliberativo

Como ponto de partida, sugerimos que pro-
cure conhecer o Plano Diretor 2000/2010/2015, 
um brilhante trabalho desenvolvido por um 
grupo de Conselheiros que é um planejamento 
estratégico sustentável de curto, médio e longo 
prazos para nosso Clube.

O Plano Diretor contempla todas as áreas 
de interesse do Clube, desde a administração, 
o esporte, o convívio social, as crianças, os 
jovens, os adultos, os colaboradores e etc., e 
servirá de “norte” para a modernização estatu-
tária que proporemos.

Visando dar um “pontapé inicial” nessa re-
lação mais próxima entre Conselho e Associa-
dos estamos enviando cópias do Plano Dire-
tor 2000/2010/2015, em meio eletrônico, para 
consulta em nossa biblioteca, e sugerimos que 
você invista parte de seu tempo no Clube para 
conhecer, apoiar ou criticar esse documento e 
sua efetiva implantação.

A participação de cada Associado é de ex-
trema importância. Compareça às reuniões 
do Conselho, procure seu Conselheiro, visi-
te a sala do Conselho, apresente suas idéias e 
sugestões, reivindique, proponha, e, principal-
mente, cobre o cumprimento cada promessa.

Fazer o clube que sonhamos passa necessa-
riamente pela participação de cada um, Conse-
lheiro ou não. Criança, jovem, adulto ou idoso.

O Associado é a razão de ser de nosso  Clube. 
Contamos com a participação de todos.

Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
Gestão 2009/2011
Presidente: Edgard Mansur Salomão
Vice-Presidente: Luís Augusto Bulcão 
 Carvalho
Secretário: Luís Sérgio de Campos Vilarinho
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Com dois fantásticos parques temáticos, vida noturna non-stop, e entretenimento incrível para  
todos os membros da familia, Universal Orlando® é onde o espetacular acontece todo dia.

GRANDES FILMES  
         GANHAM VIDA

  ONDE

*Preços por pessoa, em dolares, em acomodação quádrupla para viagens até 30 de Novembro/09. Passagem aérea Copa Airlines na classe (B) alta, e (V) baixa; Alta temporada: 21 Jun a 20 Jul, baixa temporada: 24 Mar a 20 Jun / 21 Jul a 30 Nov. DESCONTO PARTE AÉREA ALTA TEMPORADA: US$ 799,00; DESCONTO PARTE AÉREA BAIXA TEMPORADA: US$ 723,00. 
05 noites de hospedagem no hotel Clarion at Universal, com café da manhã, localizado na International Drive; Aluguel de carro, seguro de viagem e Ingresso 2 Park Bonus Ticket para os Parques Temáticos Universal Studios e Universal’s Islands of Adventure, mais acesso ao Universal CityWalk. Check in a partir das 15:00h e Check out as 12:00h; Tarifas não válidas 
para feiras, eventos e feriados (nos Estados Unidos e no Brasil); É necessário visto americano. Preços por pessoa em dólares sujeitos a alteração sem prévio aviso; Preferimos pagamento com cartão Visa. †Universal Express: válido para atrações selecionadas. Os privilégios para hóspedes do complexo são válidos para o período de hospedagem indicado no cartão-chave 
do apartamento e podem ser alterados sem prévio aviso. Válido apenas para o número de pessoas hospedadas no apartamento. Não é válido durante eventos especiais com ingressos separados. Restrições se aplicam. Jurassic Park, Jurassic Park River Adventure ® Universal Studios/Amblin. Shrek 4-D TM & © 2009 DreamWorks Animation L.L.C. Marvel Super Hero 
character names and likenesses: TM & © 2009 Marvel © 2009 Universal Studios. THE SIMPSONS RIDE TM Twentieth Century Fox Film Corporation.  The Simpsons TM & © 2009 Twentieth Century Fox Film Corporation.  All rights reserved. Universal element and all related indicia TM & © 2009 Universal Studios. All rights reserved. 243058/0509/AW

Para maiores informações, visite www.agaxtur.com.br

Para mais detalhes, ligue agora na Agaxtur Turismo.

Av. Europa, 884 - Jd. Europa / Tel: 11.3067.0900
Shopping Cidade Jardim / Tel: 11.3759.7900

PACoTES A PARTIR DE US$ 1.331,00 PoR PESSoA,  
CoM o 2-PARk BoNUS TICkET INCLUíDo*. 

Consulte-nos sobre um upgrade para um hotel no complexo e não  
enfrente as filas normais dos parques com o exclusivo Universal Express†.
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