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Editorial

Ações positivas levam o 
Paineiras para o futuro

No dia 13 de setembro, teremos o se-
gundo momento mais importante para nós 
quando escolheremos uma nova Diretoria 
Executiva. Ela dirigirá o Clube a partir do 
dia 1ª de janeiro de 2010, por 3 anos (2010-
2012).

Este é o momento dos associados se ma-
nifestarem e, diante das propostas, escolhe-
rem o modelo de administração que desejam 

para o que é nosso.
Nossa gestão en-

tende que o Clu-
be deve ser dirigido 
como uma empresa: 
com uma diretoria 
com dedicação inte-
gral, com diretores es-
colhidos pelo critério  
de competência, com 
um plano de ação 
bem elaborado obje-
tivando a satisfação 
dos Associados e seus 
dependentes. Cuida-
doso acompanhamen-
to para intervenções 
em tempo hábil e ca-

pacidade de respostas rápidas, são condições 
para a obtenção dos melhores resultados.

A busca pelo equilíbrio é tarefa árdua 
mas, se administrarmos o patrimônio  co-
letivo com o mesmo zelo que temos com 
o nosso patrimônio pessoal, estaremos sem-
pre no bom caminho. Despesas imprevistas 
com manutenções ou obras emergenciais 
obrigatoriamente devem ser compensadas 

com a obtenção de recursos externos ou 
pelo adiamento/cancelamento de outro pro-
jeto anteriormente orçado, que deixará de 
ser prioritário ante a nova necessidade. São 
decisões difíceis, mas é o que nós fazemos 
em nossa casa e o que devemos fazer em 
nosso clube. 

Temos hoje uma situação de tranquili-
dade e regularidade que nos permite mer-
gulhar em novos projetos, olhando para o 
futuro. 

O primeiro deles visou obter os bene-
fícios da Lei de Incentivo ao Esporte para 
formação de equipes de base em pólo aquá-
tico, tênis, natação e nado sincronizado. É 
conhecida a nossa grande capacidade de for-
mar atletas e também o fato destes atletas, 
ao atingirem o ponto de excelência, serem  
absorvidos por outras entidades que dedi-
cam-se ao esporte de alta performance.

Outros projetos amparados pela Lei de 
Incentivo ao Esporte poderão ser apresen-
tados - até seis por ano. Aí entrarão os da 
piscina de aquecimento, outras quadras de 
tênis, e mais. 

Também no setor cultural, estamos nos 
preparando para buscar recursos através Lei 
Rouanet.

No tocante a obras, objetivos tais como 
construir o novo estacionamento serão ob-
jeto de decisão de nossa sociedade. Dentre 
muitas opções, precisamos escolher aquela 
que apresente o menor impacto social, den-
tro de uma clara e confortável operação eco-
nômico/fi nanceira, para a qual contamos 
hoje com cerca de R$ 6.700.000 aplicados 

Sileni M. de Arruda Rolla
Presidente
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na conta estacionamento. Com certeza, escolheremos o melhor 
caminho. 

Entregamos a piscina olímpica completamente restaurada e 
com novo piso. O acesso à nova quadra de squash aumentou o 
conforto e segurança dos praticantes dessa modalidade esporti-
va, além de destacar o Paineiras como o melhor espaço do Brasil 
nessa modalidade. Cumprimos assim a promessa feita logo que 
iniciamos nossa gestão.

Nossa usina de geração de energia recebeu os geradores que 
já foram instalados e deverão entrar em atividade tão logo sejam 
aprovados pela Eletropaulo.

Isto tudo faz do Paineiras uma alternativa que amplia as op-
ções para o público consumidor do esporte, do lazer, da cultura, 
da integração social. Ele está agradavelmente instalado num am-
biente verde, ocupado por construções elegantes e descortina-se 
aos poucos, revelando em cada espaço uma surpresa. Por tudo 
isto, sentimos orgulho de ser Paineirense. Ser Paineirense é ser 
esportista,  preservador do meio ambiente, apreciador da vida sau-
dável em ambiente seguro. Ser Paineirense é ter bom gosto! 

Tudo se deve às ações positivas até hoje realizadas e que não 
podem parar. O Paineiras escolheu ter eleições diretas e através 
delas cresceu. Vamos torná-lo maior ainda. 

Portanto, é muito importante a presença do associado para, 
através de seu voto, escolher quem melhor representará seus 
 anseios para a execução dos futuros rumos do Paineiras.       

NOVO DIRETOR DA ÁREA  DE TECNOLOGIA

Miguel Arcangelo Marmo, 58 anos, 
Administrador de Empresas, ha mais de 40 anos 
na área de TI, desenvolveu e implantou Sistemas 
& Métodos, utilizando das Melhores Técnicas 
e Melhores Práticas em grandes empresas 
como, Brastemp, Cia Nitro Química Brasileira, 
Construtora Adolpho Lindenberg, Securit, 
Engemix, Rossi Residencial, Carrefour entre 
outras. Hoje atuando como Account Executive 
da Sonda Procwork, maior empresa de capital 
Latino Americano na área de TI. Sócio do 
Paineiras há 16 anos, praticante de Tênis. Como 
diretor da área de tecnologia do Clube, tem por 
objetivo trazer inovações não só em tecnologia como também em processos 
administrativos. 
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Degustação de vinhos 
Nos dias 14, 21 e 28 de agosto, os associados e 
convidados puderam saborear diferentes tipos 
de vinhos no Piano Bar

As reservas foram feitas três semanas antes do 
evento, na Central de Atendimento (CAT). Com um 
sucesso de público, 180 pessoas inscritas para cada 
dia, os presentes degustaram deliciosos e diferentes 
tipos de vinhos ao som ambiente, em um local muito 
aconchegante e elegante.

Além dos vinhos e da companhia dos amigos, 
os associados e convidados puderam assistir a cada 
 sexta-feira uma palestra diferente sobre vinhos nacio-
nais e importados, com a presença de um Sommelier, 
profi ssional especializado em vinhos.

O evento proporcionou aos presentes mais conhe-
cimento e adoração por essa bebida tão sofi sticada e 
tradicional.

Luiz Guilherme, Daniela Sicoli, Rodrigo Munhoz, Daniel Fernandes e Anna 
Carolina aproveitaram a degustação

Alice Jarussi, Sonilze Baccarin, Devaney Baccarin e Nicholas Jarussi

Diversão garantida na noite de sexta-feira para Mauro e  
Thais Pincherle

Manuela e Alvaro de Souza brindaram a noite

Panorama
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Atualização 
cultural no 
Paineiras

O Coral Paineiras com 27 integrantes e com regência de Ana Yara Campos

Circuito 
Sindi-Clube 
de Corais

Práticas de vida, saúde e longevidade
No dia 14 de agosto, foi realizado no Espaço Cul-

tural um bate papo super descontraído sobre vida, 
saúde e longevidade. Durante o evento, os associados 
puderam conversar sobre a infl uência de fatores como 
a espiritualidade, sexualidade e questões familiares na 
qualidade de vida. 

Para abordar este tema, entre outros relacionados 
ao envelhecimento, tivemos um convidado especial, o 
Dr. Otávio Castello, que é médico  geriatra do Hospital 
Israelita Albert Einstein, graduado e especializado pela 
Universidade Federal de São Paulo, membro da equi-
pe de geriatria do Residencial Israelita Albert Einstein 
e colaborador do Grupo de Atenção ao Idoso do Mi-
nistério Público de São Paulo (GAEP).

Panorama

Aconteceu no dia 15 de agosto, 
no Cineteatro, o Circuito Sindi-Clu-
be de Corais. Nesse evento tivemos 
a presença do clube esportivo Hel-
vetia, coral Cantares APVE (Asso-
ciação dos Pioneiros e Veteranos da 
Embraer), coral Cultura Inglesa e o 
Coral do Paineiras.
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Chá da Tarde Dançante 
No dia 13 de agosto todos os associados e seus convida-

dos puderam conversar e dançar muito ao som de músicas 
antigas e atuais, todas remixadas pelo Dj. 

Eduardo Ortega, 
Rui Pastor e 
Lauro Leite

A SOLUÇÃO PARA QUEM BUSCA HUMANIZAÇÃO NOS 
TRATAMENTOS PROLONGADOS OU RESIDENCIAL DE 

IDOSOS PARA MORAR COM SEGURANÇA

Excelência no tratamento geriátrico e no atendimento a 
pacientes com AVC, Alzheimer, câncer, esclerose múltipla, 
obesidade mórbida, sequelas neurológicas e ortopédicas, 
bem como doenças psiquiátricas, respiratórias, cardíacas, 

renais e digestivas. Além de RESIDENCIAL PARA IDOSOS 
e pessoas que necessitam de cuidados diários permanentes. 
Atendimento médico-hospitalar 24h, equipe de enfermagem, 

fi sioterapia, nutrição, farmácia, entre outras.

ATENDEMOS CONVÊNIOS:

Ligue: 4667-1455
 8136-8171

Acesse: www. hospitalsantamonica.com.br

Torneio Super Challenge de Squash
No dia 16 de agosto, foi encerrado o Super Chal-

lenge de Squash 2009. O torneio começou dia 11 de 
agosto e contou com a presença de 45 jogadores. 

O primeiro jogo fi cou com a Categoria D com: Edu-
ardo Ortega x Lauro Leite. Ortega começou arrasador e 
leva o troféu com o placar de 3 a 1. 

O segundo jogo foi da Categoria A: Fernando Beck 
número um do ranking, prevaleceu e venceu o quinto 
game. A última fi nal fi cou com a Categoria B

Torneio Pais e Filhos de Tênis
Dia 08 de agosto o tradicional Torneio de Pais e Filhos 

de Tênis contou com a participação de 17 duplas, totalizando 
30 jogos. Em um clima de confraternização e homenagem ao 
Dia dos Pais, todas as partidas foram muito bem disputadas 
e comemoradas pelos pais e seus fi lhos que puderam passar 
juntos uma tarde muito agradável.

ACOMPANHEM OS RESULTADOS
Categoria A (até 12 anos fi lho)

Campeã Antônio Paulo e Pedro Barbosa

Vice-campeã Flávio Bulcão e 
Rodrigo De Santis Carvalho

Categoria B (acima de 13 a 15 anos)

Campeã Ricor e Natalie Silveira

Vice-campeã Eduardo e Luiza Adas

Categoria C (acima de 16 anos )

Campeã Ragner Limongeli Vianna e 
Renan França Vianna

Vice-campeã Alexandre Cuesta Rubio e 
Rafael Fischel Cuesta Rubio
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Homenagem aos tenistas
No dia 16 de agosto, domingo, em uma 

manhã ensolarada, o Clube Paineiras fez 
uma homenagem aos seus grandes tenistas 
que estão partindo para estudar e jogar fora 
do país. A abertura do evento aconteceu às 
10 horas, quando a presidente Sileni Rolla 
entregou fl ores à Luiza e Mariana Sonnervig, 
fazendo um breve agradecimento aos anos 
em que as irmãs competiram pelo Clube. 

A homenagem contou, também, com a 
participação de Maurício Antun, vice-cam-
peão do Brasileirão de 2009 e a surpreen-
dente revelação da saída de Lucas Silveira, 
que irá estudar e jogar em Ojai, Califória, 
na Weil Academy / Nordoff High School. 
Com a presença desses quatro talentos, foi 
realizado um jogo de duplas, em um set 
profi ssional (9 jogos). A partida foi muito 
disputada, com grandes jogadas das duas 
equipes, encerrando o jogo em 8 a 8 e no 
tie break Luiza e Lucas levaram a melhor.

Mariana com uma visão de jogo mais 
apurada e Luiza com um jogo mais agres-

sivo irão estudar e competir em torneios uni-
versitários pela University of West Flórida, em 
Pensacola. As Sonnervig iniciaram seus trei-
namentos e competições nas quadras do Pai-
neiras. Já Lucas, 15 anos, mora no Brasil há 2 
anos, tempo em que faz parte da nossa equipe 
painerense. 

Seu pai, Ricor Silveira, jogador de tênis há 
mais de 40 anos, contou que o diferencial do 
Paineiras está na maneira que conduz seu pro-
grama. “O Clube foca na base do treinamento 
de um modo bem estruturado e organizado, 
conseguindo assim, construir uma família e 

Mariana 
Sonnervig, 
Maurício 
Antum. Luiza 
Sonnervig e 
Lucas Silveira

Panorama
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equipe bem preparada”, disse. O encerramento do even-
to se deu com uma homenagem aos tenistas em agrade-
cimento aos anos em que defenderam as cores do Pai-
neiras.

A equipe paineirense os parabeniza pelos resulta-
dos obtidos até agora, e deseja muita sorte e sucesso 
nesse novo caminho. Parabéns!

Jogo rápido com Mariana Sonnervig e Maurício Antum

Pan-americano de 
Powerlifting em Miami

Lucas Ribeiro é a nova revelação em levantamento 
de peso

O Powerlifting é uma modalidade de levantamento de 
peso que inclui movimentos de agachamento, supino e le-
vantamento terra. Nesse pan-americano de 2009, realizado 
nos dias 6 a 9 de agosto, em Miami (EUA), o Clube Painei-
ras teve o privilégio de ter um representante na equipe da 
seleção brasileira.

O atleta paineirense, Lucas Ribeiro, competiu com os 
melhores das Américas e foi uma revelação, pois conquis-
tou a medalha de Bronze, na Categoria Júnior (19 a 23 anos) 
com 610 pontos, contribuindo para o Brasil ser vice-cam-
peão na competição. 

Ribeiro é muito dedicado, exemplo para outros pra-
ticantes da modalidade, treina seis vezes por semana por 
1h20min. A preparação para o pan-americano teve forte in-
fl uência do Professor Lucas Nacle de musculação que focou 
em exercícios de explosão muscular, trabalhos de equilíbrio 
e fi nalização. A última vitória do atleta foi dia 16 de agosto, 
na Praia Grande, onde foi campeão brasileiro de supino na 
categoria até 110 kilos, conseguindo se classifi car para o 
sul-americano de supino em Montevidéu, no Uruguai.

Ribeiro compete há pouco tempo, mas já mostrou que 
tem muito potencial e capacidade. Parabéns pelos seus 
excelentes resultados!

Pódio, os três juniores mais fortes das Americas 
(Lucas a direita)

Revolução na solução de problemas de coluna
A ASC traz tecnologia pioneira no Brasil com tratamento que 
evita de 70 a 80% as cirurgias na coluna.
Atendimento personalizado e adequado para cada caso e 
equipe altamente qualificada.

ASC oferece  
- Descompressão da região lombar
- Descompressão da região cervical
- Pilates
- RPG
- Fisioterapia
- Acupuntura
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Francisco 
e Leonardo 
Monteagudo 
adoraram a 
peça

João e Ricardo 
Klein

O elenco 
sempre 
diverte 
a garotada

Panorama

Teatro Infantil 
“Dona Preguicinha”

No dia 8 de agosto, o Cineteatro recebeu a encena-
ção da peça infantil “Dona Preguicinha”, com direção 
da Cia TRUPE PATOTAK. Com um texto divertido, as 
crianças e os adultos que vieram assistir, entraram na 
estória, interagindo e vivenciando o mundo do faz de 
conta de uma forma bem diferente.

A família Giorgi sempre presente: a mãe Ana Paula, o pai 
Pablo e os fi lhos Lucas e Carolina Giorgi

A fi lha Helena, a mãe Cristina e caçula Júlia Foragi

As amigas felizes com o espetáculo
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Quando, onde e como será a eleição?
O primeiro turno acontece dia 13 de setembro, do-

mingo, no Salão Nobre das 08h às 17h. Caso nenhuma 
chapa alcance 50% dos votos, acontece dia 27 de se-
tembro, domingo, o segundo turno.

Não há exigência de quantidade de pessoas, encer-
rando-se impreterivelmente às 17h do mesmo dia, res-
salvando o direito ao voto dos eleitores que na ocasião 
se encontrarem no interior do recinto eleitoral, aguar-
dando a vez de votar.

Quem pode votar?
São eleitores os Associados Vitalícios ou Proprietá-

rios de Títulos Patrimoniais, maiores de 18 anos, quites 
com a tesouraria e em pleno gozo de seus direitos so-
ciais e que pertençam ao Clube há mais de dois anos.

Para exercer o direito de voto o associado ou seu 
cônjuge ou companheira(o), deverá apresentar à mesa 
receptora sua Cédula ou carteira de Identidade Social e 
colocar sua assinatura no Livro, ou na folha de votação. 
Lembrando que é apenas 1 voto por título.
Quem será eleito?

As eleições serão por Chapas completas com 5 
candidatos (1 presidente, 2 vice-presidentes, 1 diretor 
secretário e 1 diretor fi nanceiro). Os votos serão dire-
tos e secretos, colhido por meio manual, podendo, cada 
eleitor, votar somente em 01 Chapa. O mandato será de 
3 anos a partir de 1/1/2010. 

Para informações complementares consulte o 
seu Estatuto Social ou procure a Central de Aten-
dimento.

Eleição para a Diretoria Executiva

Eleições 2009

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 fi ns 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 ofi ciais de qualquer espécie e táxis.
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3 GRANDES PROBLEMAS DO BRASIL
1. O lamentável Congresso Nacional  2. O INSS que massacra os aposentados  3. O inchaço da máquina pública federal

3 GRANDES PROBLEMAS  DO PAINEIRAS
1. Os prejuízos constantes do Restaurante Social, acumulando mais de R$ 10 milhões nos últimos 10 anos.
2. O Paineiras “Terra de Ninguém”, onde nos dias de competições entram centenas de pessoas sem identificação
3. O Novo Estacionamento, prometido às vésperas de todas as eleições e NUNCA construído.

RESOLVER OS PROBLEMAS DO BRASIL É BASTANTE COMPLICADO
RESOLVER OS PROBLEMAS DO PAINEIRAS PODE SER SIMPLES E RÁPIDO

Basta Você eleger uma DIRETORIA EXECUTIVA qualificada, em condições de administrar com seriedade e 
eficiência o Orçamento Anual do Clube, de R$ 30 milhões no melhor interesse dos Sócios(as).

NOSSAS PROPOSTAS, NOSSO COMPROMISSO
1. ZERAR  em 60 DIAS os enormes prejuízos do Restaurante Social, sem qualquer perda de qualidade.
2. Implantar no Clube  uma Gestão Profissional.
3. Promover reforma do Estatuto para a redução progressiva das Mensalidades e da Taxa de Transferência dos 
Títulos, após 20 anos de permanência como Sócio(a) do Clube.
4. Quando houver competições, identificar os visitantes para segurança e tranquilidade dos Sócios(as).
5. Entregar o Novo Estacionamento concluído e em operação até junho de 2.012.

NÃO SOMOS POLÍTICOS, SOMOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

ÉTICA
COMPETÊNCIA
COMPROMISSO

CHAPA 2
UMA BOA OPÇÃO

 DECLARAÇÃO
Declaramos que nunca respondemos a processo por 
improbidade administrativa na Justiça Estadual 
(www.tj.sp.gov.br) ou na Justiça Federal 
(www.trf3.gov.br).
                         

PRESIDENTE – HÉLIO DE LIMA 
CARVALHO – Engenheiro, especia-
lizado em administração na Harvard Busi-
ness School. Foi executivo de grandes 
empresas nacionais,  e preside atualmente 
a HLC – Consultoria em Negócios e 
Projetos.   Sócio desde 1.967.
2º VICE -  ALEXANDRE STEINBERG  
Engenheiro, executivo de empresas de tecno-
logia. Experiente em estruturação e desen-
volvimento de grandes projetos, responde 
atualmente pela área de Gestão de Projetos de 
multinacional alemã.  Sócio desde 1.979, 
destacou-se em natação pelo Clube.

TESOUREIRO - MARCOS FONSECA 
– Administrador pela ESAN/PUC, Pós-
Graduado em  Finanças pela USP.  Execu-
tivo de grandes empresas, é Sócio-Diretor 
da DIRETRIZ Consultoria em Gestão 
Empresarial.  Sócio desde 1.985.

1º VICE  -  SÉRGIO GONÇALVES  -  Admi-
nistrador, especialista em Gestão de Negócios e 
Desenvolvimento Gerencial, com aperfeiçoou-
se em marketing no exterior.  Conferencista em 
Seminários e Congressos, é Diretor da SG & 
Associados, empresa que já atendeu mais de 
300 clientes.  Sócio desde 1.978.

SECRETÁRIO -  SIMÃO MARUM 
FILHO -  Engenheiro, com atuação na 
área de transportes, é atualmente Diretor 
do Sindicato dos Engenheiros do Estado 
de São Paulo.   Sócio desde 1.967.

FALE CONOSCO : movtodasascores@mail.com
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construção do estacionamento

orçamento plurianual participativo

a valorização de nosso título

revigoração do restaurante e concessionários

modernização e manutenção das instalações 

implantação do plano diretor

o associado como foco de nossa gestão
integração no convívio social, cultural e esportivo

equilíbrio entre esporte competitivo e recreativo

revisar as atividades meio e fins 

complementação de obras 

interação, consciência e funcionalidade:

Desenvolvimento Sustentado do Paineiras

Nelson Terra Barth, 70,  casado, 4 filhos, 
 advogado, administrador de empresas. 
Associado e freqüentador atuante há 37 anos foi diretor geral de 
esportes, vice-presidente da diretoria executiva, secretário do
 conselho deliberativo e presidente da comissão do plano diretor. 
Desde 1983 é conselheiro e está em seu 5º mandato.  

PPró Paineiras

Jaime Oncins, 39, casado, 3 filhos, tenista profissional. 
Associado e freqüentador do clube há 32 anos, representou o Paineiras  
em diversas competições oficias tanto nacionais como internacionais, 
entre elas, 2 olimpíadas. Em seu currículo inclui 11 anos atleta titular 
da equipe brasileira da Copa Davis. É conselheiro desde 2007 e quer na 
política aplicar sua experiência esportiva em benefício de nosso clube.

Carlos Alberto Grandeza, 65, administrador e engenheiro químico,  3 
filhos.   Há 14 anos sócio atuante, já traz em sua bagagem experiência 
do cargo de tesoureiro da diretoria executiva/gestão 2002. Foi por 2X 
membro de nosso conselho deliberativo. 

Paula de Thuin Bevilacqua, 41, casada, 2 filhos, 
relações públicas. Há 20 anos é consultora em gastronomia e 
entretenimento cultural. Associada por 22 anos e frenqüentadora 
assídua do clube, foi diretora de comunicação e em 2009 eleita para 
seu 1º mandato como conselheira. 

propostas
Luiz Antônio Oliveira, 57, casado,  2 filhos, cardiologista. 
associado  e freqüentador atuante do Clube há 18 anos, foi por 2 X 
vice-presidente do conselho deliberativo, presidente da Comissão de 
Julgamento e vice-presidente da diretoria executiva. 
Desde 1997 como conselheiro, acaba de se reeleger para seu 3ª 
mandato. &

Conheça nossos candidatos
 nossas

no dia 13 de setembro participe.Vote na chapa nº 1no dia 13 de setembro participe.Vote na chapa nº 1

 chapapropaineiras.blogspot.com
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• TRANSPARÊNCIA

• AÇÕES

• REGULARIZAÇÕES

• REFORMAS

• ADMINISTRAÇÃO

• FOCO NO 
ASSOCIADO

• MELHORIAS

O CLUBE EM 2009O CLUBE EM 2009
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NNeste informativo, demonstramos aos asso-
ciados paineirenses onde, como e porque os 
recursos do Clube foram aplicados nestes três 
últimos anos.

Serve também como parâmetro para norte-
armos a nova Diretoria que está por vir.

Nossas metas e diretrizes sempre foram cla-
ras no sentido de benefi ciar o coletivo em de-
trimento do individual ou pontual.

Procuramos fortalecer a estrutura do nosso 
Clube de forma que as mães pudessem ter mais 
conforto e segurança em nossas dependências, 
que nossas crianças tivessem ambientes saudá-
veis, higienizados e que se sentissem bem. 

Procuramos dar aos adultos ambientes cli-
matizados, novas quadras, reformamos estru-
turas onde as obras não aparecem, porém, 
são fundamentais para as atividades esporti-
vas como a piscina olímpica, quadras de tênis, 
campos de futebol, novos sanitários, fi tness, 
reformas e nova quadra de squash.

Preservamos a natureza, respeitando-a, seja 
através da poda necessária de árvores, do tra-
tamento de efl uentes ou o plantio de árvores 
pelas crianças. Hoje, após 36 meses de gestão, 

estamos encerrando as últimas pendências 
existentes (TCAs, algumas desde 1999), refe-
rentes a descumprimentos de leis ambientais 
com completo levantamento arbóreo.

Novas atividades como Boxe, Patinação, Pi-
lates, entre outras atenderam a demanda de as-
sociados que pleiteavam estas atividades.

A revitalização de espaços como os Spas, 
Cineteatro, Playground, Plataforma infantil, 
Brinquedoteca, Fraldário, Berçário, Restauran-
te social, Boate, nos dão a certeza do dever 
cumprido.

Reformas necessárias como a da Cozinha 
Social, almoxarifados, copa, teto do corredor 
dos vestiários foram e estão sendo realizadas 
para manter o nosso Clube em perfeito estado 
de funcionamento.

Muitas obras alteram o dia a dia do nosso 
associado porém, com o término delas, cessará 
o desconforto causado e com certeza, a satisfa-
ção pelo novo trará mais alegria aos usuários, 
fazendo do nosso Clube um “Oasis dentro de 
São Paulo”.

Com um clube equilibrado fi nanceiramen-
te, em decorrência do superávit apurado nestes 
quase três anos (R$ 667 mil), assim como, com 
sua infraestrutura renovada e suas dependên-
cias mais confortáveis, o estacionamento é o 
novo desafi o a ser encarado. Veja na página 70.

Não há pendências fi nanceiras, não há ter-
renos desapropriados, não há irregularidades 
nas obras, não há contratos descumpridos.

Esta é a situação do Paineiras ao completar 
49 anos de existência.

Resultado positivo 

q q
Preservamos a natureza, respeitando-a, seja

através da poda necessária de árvores, do tra-
tamento de efl uentes ou o plantio de árvores
pelas crianças. Hoje, após 36 meses de gestão,
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Paineiras rumo 

15
27

16

26

30

31
35

28
33

29

34

32

40

39

38
41

42

37

25

23

21

19

24

22

20

18

17

04

1. Reforma do Playground
2. Construção do Novo Fraldário / Berçário
3. Área Interna do Berçário
4. Reforma da Piscina Infantil
5. Reforma do Cineteatro

6. Reforma da Boate e Restaurante
7. Tratamento do Concreto Aparente da Sede Social
8. Reforma das Salas de Ballet
9. Reforma da Copa, Cozinha e Pizzaria da Sede Social
10. Restauração das Poltronas Warren Platner

36

45

46

48

49
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aos 50 anos

05

06
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50

09
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01

13

11. Instalação do Café Kopenhagen 
12. Usina para Geração de Energia Elétrica
13. Substituição das Cabines de Ficharistas nas Piscinas
14. Reforma do Labirinto e Plataforma Infl antil
15. Reforma do Piso das Quadras de Tênis 1 e 2
16. Nova Churrasqueira do Tênis
17. Reforma do Forro do piso 3s (vestiários)
18. Reforma do Vestiário Infantil 
19. Reforma do Vestiário Feminino Social
20. Recuperação da Estrutura do Arrimo de Divisa Sob a Plataforma                    

da Piscina Social
21. Reformas das Instalações, Caldeiras e Filtros das Piscina Social e Olímpica
22. Adaptação das Salas de Terceiros sob a Piscina Social
23. Monitoramento dos Balanços da Estrutura de Concreto Armado do                 

Prédio da Sede Provisória
24. Reforma e Adaptação da Lavanderia
25. Construção da Passarela de Acessibilidade ao Elevador, Vestiários, Piscina 

Social e Área Administrativa
26. Remodelação do Centro Administrativo e trato de infi ltração do telhado
27. Rota de Fuga do Conjunto Poliesportivo do Vale
28. Construção do Novo Fitness
29. Adaptação de Espaço para a Sala de Educação do Movimento
30. Reforma da Plataforma da Piscina Olímpica
31. Nova Quadra de Squash, Arquibancadas e acesso à Piscina Olímpica
32. Lanchonete do Tênis - Bistrô
33. Reforma das Quadras Poliesportivas do Vale
34. Restauro da cobertura do Complexo do Vale: em andamento
35. Troca do Piso do Fitness do 2º andar
36. Quadras de Peteca
37. Construção da Pista de Salto
38. Tratamento de Águas e Efl uentes
39. Iluminação do Campo de Futebol e Pista de Atletismo
40. Construção do Muro de Arrimo na Divisa da Rua Pascoal Leite
41. Substituição do Piso de Grama Sintética e Alambrado do Campo de        

Futebol Soçaite
42. Reforma da Quadra de tênis n° 12
43. Projeto do Novo Estacionamento (na área do Estacionamento 1) 
44. Novo Cyber Offi ce com salas para cursos
45. Reforma da sala de Yoga
46. Colocação de Guarda-Corpo nas muretas do Clube
47. Tratamento Acústico do Salão Nobre
48. Nova Brinquedoteca
49. Rampa de Acessibilidade do Ginásio Velho
50. Espaço Jovem

43

44 47
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REFORMA DO PLAYGROUND
Novo layout  / Piso permeável / Jardins / Floreiras  
Brinquedos / Bancos / Iluminação / Higiene
Área: 1.700m²

01
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CONSTRUÇÃO DO NOVO FRALDÁRIO / BERÇÁRIO
Executado junto ao playground com dois pavimentos 
proporcionando comodidade aos pais e conforto aos fi lhos
Salas de recreação, amamentação, copa, banho, 
sanitários e área de sono.
Área: 220m²

02
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ÁREA INTERNA DO BERÇÁRIO
Sala de sono climatizada com trocador e 
banho / Novo jardim 

03

Revista Paineiras  |  setembro/09  |  28



Revista Paineiras  |  setembro/09  |  29Revista Paineiras  |  setembro/09  |  29



Revista Paineiras  |  setembro/09  |  30

REFORMA DA PISCINA INFANTIL 
Substituição da rede hidráulica / 
Impermeabilização / Revestimento / Pintura 
epóxi / Implementação da mureta de proteção
Área: 530m²

04
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REFORMA DO 
CINETEATRO

Revestimento das 
Paredes Laterais 
Pintura do teto  
Iluminação / 
Substituição do carpete  
Recuperação das 
poltronas / Reforma do 
hall de entrada e dos 
banheiros
Área: 400m²

05
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REFORMA DO RESTAURANTE E BOATE
Substituição do revestimento acústico / Peças 
de fechamento das cúpulas / Adequação do 
bar / Pintura da estrutura geodésica / Forro de 
gesso / Reforma dos banheiros, hidráulica e 
ar condicionado
Área: 480m²

06
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TRATAMENTO DO CONCRETO 
APARENTE DA SEDE SOCIAL 

Recuperação do concreto desagregado / 
Tratamento da porosidade da superfície / 
Acabamento e proteção com verniz acrílico
Área tratada: 6.500m²

07
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REFORMA DAS SALAS DE BALLET
Tratamento acústico / Instalação de sistema de 
ar condicionado / Tratamento do piso / Pintura 
geral / Nova iluminação
Área: 200m²

08
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REFORMA DA COPA, COZINHA E 
PIZZARIA DA SEDE SOCIAL

Colocação de azulejos nas paredes / adaptação da 
Câmara frigorífi ca / Substituição dos aparadores 
de granito / Substituição da coifa e fogão / 
Substituição do piso, pintura epóxi / Aquisição de 
Forno Combinado / Adequação do forro / Reforma 
da pizzaria e da copa 

09
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10 RESTAURAÇÃO DAS POLTRONAS
WARREN PLATNER

10
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INSTALAÇÃO DO CAFÉ KOPENHAGEN
Investimento total do concessionário

11
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REFORMA DO LABIRINTO E 
PLATAFORMA INFANTIL

Recuperação e tratamento do concreto 
aparente / Pintura / Sistema de drenagem

14
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REFORMA DO PISO DAS 
QUADRAS DE TÊNIS 1 E 2

15
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NOVA CHURRASQUEIRA DO TÊNIS
Terraço executado em deck e madeira 
sobre pilotis. Preservando todas as árvores
Área: 180m²

16
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REFORMA DO VESTIÁRIO INFANTIL 
Adequação do vestiário da piscina kids, 
para atendimento ao associado infantil em 
geral / Piso / Divisórias / Pintura / Aparelhos 
sanitários / Chuveiros e metais
Área: 60m²

18
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REFORMA DO VESTIÁRIO FEMININO SOCIAL
Reforma geral / Pisos / Divisórias / Forro / Elétrica 
/ Hidráulica / Louças / Metais / Chuveiros / 
Aparadores / Espelhos / Armários
Área: 260m²

19
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CONSTRUÇÃO DO NOVO FITNESS 
Fitness / Sala de judô / Box / 
Sanitários / Pilates / Spinining / 
Estrutura Metálica
Caixilhos e Vidros / Pisos / Forro 
/ Louças e Metais / Iluminação, 
Alvenarias e Pintura
Área: 2.000 m²
Custo: R$ 550.000,00
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CONSTRUÇÃO DO NOVO FITNESS 
Estrutura Metálica / Iluminação / Sanitários / 
Sala de judô / Box / Pilates / Spinning
Área: 2.000m²

28
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REFORMA DA PLATAFORMA 
DA PISCINA OLÍMPICA

Demolição / Regularização / Impermeabilização / 
Proteção Mecânica / Revestimento com Granito / 
Substituição do Guarda - Corpo / Instalação de painel 
na face sul
Área: 1.600m²

30
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NOVA QUADRA DE SQUASH, 
ARQUIBANCADA E ACESSO 

À PISCINA OLÍMPICA
Paredes de vidro temperado em 3 lados, 
revestimento, pintura e aplicação de piso 
cerâmico na área de acesso. Escada em 
estrutura metálica
Área: 158m²

31

NOVA QUADRA 
DE SQUASH 
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LANCHONETE DO TÊNIS - BISTRÔ
Reforma geral das instalações elétricas, 
hidráulicas e físicas

32
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REFORMA DAS QUADRAS 
POLIESPORTIVAS DO VALE

Eliminação dos buracos / Pintura geral

33
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ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 
E PISTA DE ATLETISMO

06 Postes telescópicos metálicos / 56 Projetores c/ 
lâmpada de vapor metálico / Iluminação 300 Lux
Área do Campo e pista: 6.000m²

39
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SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE GRAMA 
SINTÉTICA E ALAMBRADO DO CAMPO 

DE FUTEBOL SOÇAITE
Área: 1.800m²

41
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REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS Nº 12
Fundações / Vigas e laje / Recomposição do piso /  
Restauro do alambrado
Área: 480m²

42
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RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O 
NOVO ESTACIONAMENTO

Saldo Inicial - Em 01/10/2006 5.204.186 
Receitas fi nanceiras líquidas 169.862 
Saldo - Em 31/12/2006 5.374.048 
Receitas fi nanceiras líquidas 515.778 
Penhora eletrônica de recursos (103.568)

Saldo - Em 31/12/2007 5.786.258 

Receitas fi nanceiras líquidas 583.094 

Saldo - Em 31/12/2008 6.369.352 

Receitas fi nanceiras líquidas 367.201 

Despesas com análises técnicas e fi nanceiras1 (10.063)

Despesas com projetos básicos1 (41.600)

Saldo em 31/07/2009 6.684.890 
1. Conforme aprovado em Reunião do Conselho Deliberativo de 23/04/2009. 
Fonte: Controladoria

43
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PROJETO DO NOVO ESTACIONAMENTO 
(NA ÁREA DO ESTACIONAMENTO 1)
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NOVO CYBER OFFICE COM 
SALAS PARA CURSOS

Investimento total do concessionário

44
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REFORMA DA SALA DE YOGA
Reforma do Piso / Pintura geral

45
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GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA CHEGARAM
O Clube Paineiras adquiriu geradores de energia 
elétrica, que serão instalados até o fi nal de outubro 
e tem como objetivos:
1. Melhor proteger-se contra interrupções de fornecimento 

por parte da concessionária (Eletropaulo), causadoras 
de vários transtornos aos sócios e ao funcionamento do 
Clube.

2. Melhorar a qualidade da energia consumida, eliminando 
algumas variações de tensão prejudiciais aos equipa-
mentos do Clube;

3. Possibilitar uma economia no custo da energia, sobre-

tudo mediante a redução da demanda nos horários “de 
pico” (entre às 18h e às 21h, aproximadamente), em es-
pecial de segunda à sexta-feira.

4. Essa mesma economia será utilizada na liquidação das 
parcelas relativas à compra dos geradores feita via ar-
rendamento mercantil. Findo o período de pagamento, 
todo esse benefi cio passará a ser auferido pelo Clube. A 
instalação das máquinas obedecerá a rigorosos critérios 
de isolamento acústico e de disposição dos gases de 
escape, de modo a evitar incômodos, tanto aos frequen-
tadores do Clube quanto à vizinhança.

USINA PARA GERAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA

Fundações e base para 4 
geradores / Cabine de comando / 
Tratamento acústico / Capacidade 
a ser instalada 1.500 kwa
Área: 109m²

12
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SUBSTITUIÇÃO DAS CABINES DE 
FICHARISTAS NAS PISCINAS

13

REFORMA DAS INSTALAÇÕES,  
CALDEIRAS E FILTROS DAS PISCINAS 

SOCIAL E OLÍMPICA

21
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REMODELAÇÃO DO CENTRO 
ADMINISTRATIVO E TRATO DE 

INFILTRAÇÃO DO TELHADO
Área: 150m²

26

ADAPTAÇÃO DAS SALAS DE 
TERCEIROS SOB A PISCINA SOCIAL
Divisórias de alvenaria / Recuperação dos 
pilares de arrimo / Revestimento / Pintura 
Esquadrias e caixilhos / Recuperação 
estrutural dos pilotis 
Área: 120m²

22
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RESTAURO DA COBERTURA DO 
COMPLEXO DO VALE: EM ANDAMENTO

34

TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
Instalação de Cloradores nas 4 Fossas / 
Instalação de Filtro anaeróbico / Volume de 
água tratada: 10.000m³ / mês

38
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REFORMA E ADAPTAÇÃO DA LAVANDERIA
Revestimento  / Piso / Adequação do Espaço / 
Paredes / Iluminação
Área: 70m²

24

RAMPA DE ACESSIBILIDADE 
DO GINÁSIO VELHO

Construção de rampa, Guarda Corpo e Passarela

49
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QUADRAS DE PETECA
Tratamento dos taludes e reforma dos 
jardins

TROCA DO PISO DO FITNESS 
DO 2º ANDAR

35

36
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ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PARA A 
SALA DE EDUCAÇÃO DO MOVIMENTO

Execução de piso emborrachado / Grafi smo 
na fachada de vidro temperado / Pintura / 
Iluminação 
Área: 40m²

29

TRATAMENTO ACÚSTICO 
DO SALÃO NOBRE

Instalação de painéis acústicos retráteis 
nos terraços para absorver o som
Área: 400m²

47

ROTA DE FUGA DO CONJUNTO 
POLIESPORTIVO DO VALE

Tratamento de concreto / Colocação 
de portas corta - fogo / Iluminação de 
emergência
Área: 220m²

27
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CONSTRUÇÃO DA PASSARELA 
DE ACESSIBILIDADE AO ELEVADOR, 

VESTIÁRIOS, PISCINA SOCIAL E ÁREA 
ADMINISTRATIVA

Estrutura Metálica - 500 kg / Revestimento do 
piso: Híbrido Borracha e Vinil / Comprimento: 35m

25

CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SALTO
Pista de salto em distância com 30m de 
comprimento e caixa de areia de 10cm
Área: 75m²

37
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NOVA BRINQUEDOTECA
48

 COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPOS 
NAS MURETAS DO CLUBE

46
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ESPAÇO JOVEM
50
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Outras aplicações dos recursos arrecadados
TRANSPARÊNCIA 
• Departamento Juridico - controle de ações, 

contratos, licitações, completo inventário de 
processos existentes e riscos envolvidos, 
elaboração de contrato padrão

• Publicação dos balanços no Portal e Biblioteca

AÇÕES 
• Aquisição de enxoval do Restaurante Social
• Aquisição de forno combinado, fogão industrial, 

fritadeiras, 2 caldeiras de 300 litros para a 
cozinha social e estoque de alimentos

• Informatização e armários seguros para o Fitness
• Troca de 20 equipamentos de musculação
• Plantio de 250 mudas de árvores pelas crianças
• Revitalização do gramado do campo de futebol 

REGULARIZAÇÕES 
• Regularização do Departamento Médico
• Cumprimento do termo de compromissos 

ambientais que o Clube estava obrigado desde 
1999 (R$ 400 mil)

• Elaboração de novo e correto levantamento arbóreo
• Regularização de 15.000 m² das obras 

construídas antes desta gestão
• Reconstrução de muros de divisa da Rua 

Pascoal Leite
• Encerramento da cobrança de honorários 

advocatícios relativos ao COFINS: R$ 237 mil
• Estancamento de riscos trabalhistas na 

prestação de serviços por terceiros
• Encaminhamento de adequação estatutária ao 

novo código civil
• Anulação do processo de desapropriação do 

Estacionamento 1
• Cancelamento de termo de compromisso para 

construção de rua ligando a Av. Morumbi à Dr. 
Alberto Penteado através do Estacionamento 1

REFORMAS 
• Recuperação das cadeiras das salas de TV, 

restaurante Social, Cineteatro e Piano bar.
• Reforma das coifas
• Reforma dos quadros elétricos (NR10)
• Recuperação dos alambrados
• Reforma do piso do entorno da quadra de bocha 
• Recuperação do muro de arrimo da pista de 

Cooper 
• Confecção e restauração das cadeiras e 

espreguiçadeiras da piscina social
• Reforma da lareira do Piano Bar
• Recuperação das áreas verdes e taludes

• Modernização dos equipamentos dos 
elevadores do vale

• Reforma da iluminação das quadras de tênis 9 e 11
• Reforma do esgoto da Lanchonete Fiorema
• Troca de 21 telhas de fi brocimento do Ginásio 

Velho

ADMINISTRAÇÃO
• RH - instalação de relógio de ponto para 

funcionários, criação de procedimentos, novo 
sistema de avaliação

• Ilhas de Impressão para economia de insumos
• Treinamento de funcionários
• Recontratação da escola Pueri Domus
• Contratação de funcionários para a manutenção 

das áreas verdes com redução de custo de 50%
• Criação de regulamento para diferentes áreas
• Início de reforma administrativa e readequação 

do plano de cargos e salários
• Cursos para a utilização dos desfi briladores
• Troca dos quadros de energia

FOCO NO ASSOCIADO
• Abertura da biblioteca às 2as feiras
• Implantação do Quilo no Restaurante Social
• Recreacionistas durante almoços nos feriados/

sábados/domingos
• Treinamento funcional
• Novos cursos: Boxe, Patinação, Tênis de mesa
• Ampliação da natação Kids com o curso de 

aqua baby
• Abdominal Fast
• Circuito Fitness
• Pilates - 3 salas
• Assessoria e serviços ao Scorp
• Professor assistente para a natação
• Sala de preparação fi sica
• Restabelecimento das aulas do Coral

MELHORIAS
• TV Paineiras
• Vestiários completos no Fitness, inclusive para 

cadeirantes
• Manobristas nos estacionamentos
• Instalação de bebedouros nas quadras de Tênis
• Revitalização e reforma das instalações e troca 

do sistema de energia das saunas
• Criação de critérios para aquisição de convites 

para eventos mais procurados
• Modernização do Circuito Fechado de TV
• Substituição das caldeiras elétricas por caldeiras 

à gás para aquecimento da água das piscinas
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Lei de Incentivo ao Esporte:
Uma grande conquista

O Paineiras obteve uma das mais impor-
tantes conquistas no seu esporte competitivo. 
Desta vez, não foi uma medalha, um recorde 
ou um atleta representando a seleção brasi-
leira de sua modalidade, mas algo que, com 
certeza, possibilitará que isto continue acon-
tecendo e que o Clube siga formando novos 
atletas para os esportes brasileiros. 

Por conta desta vocação, o Paineiras apre-
sentou, junto ao Ministério dos Esportes, 
quatro projetos visando obter os incentivos 
e benefícios previstos na Lei de Incentivo ao 
Esporte (nª 11.438 de 2006, alterada pela Lei 
11.472/2007) para fomentar as atividades de 
caráter desportivo. 

O objetivo do Clube é, através da lei, 
formar novos talentos esportivos a partir 
da mais tenra idade, fornecendo toda a in-
fraestrutura técnica e esportiva necessária à 
formação de equipes de competição, assim o 
Clube será um centro de treinamento espe-

Primeiros projetos do 
Clube Paineiras aprovados 

foram nado sincronizado 
e natação. Mais dois, tênis 

e pólo, estão em análise 
no Governo e devem ser 

aprovados em breve

Esportes

cializado, terá atletas para as seleções brasilei-
ras da base e adulta e atletas de destaque nas 
principais competições do país.

Os projetos submetidos consideraram as 
modalidades em que o Paineiras tradicional-
mente se destaca: natação, tênis, pólo e nado 
sincronizado. No mês passado, este último 
projeto foi aprovado pelo Ministério dos Es-
portes e, no dia 01/09, foi aprovado o projeto 
da natação, sendo que os outros dois estão 
em análise e também devem ser aprovados 
em breve. 

Reginaldo Teixeira Rosa, gerente de es-
portes do Paineiras, afi rma que os benefí-
cios e incentivos da Lei, visam não onerar o 
associado e ao mesmo tempo, manter o ní-
vel do esporte competitivo do Clube. “Com 
estes recursos poderemos continuar forman-
do os atletas, além de retê-los por mais tem-
po, pois teremos uma estrutura ainda me-
lhor”, afi rma.

VIABILIZAÇÃO DOS PROJETOS
A viabilização financeira destes pro-

jetos acontece através da captação de re-
cursos incentivados. A Lei de Incentivo 
ao Esporte permite a dedução do impos-
to de renda devido, apurado em cada 
 período trimestral ou anual, pela pes-
soa jurídica tributada com base no lucro 
real, dos valores despendidos a título de 
patrocínio ou doação, no apoio direto a 
projetos desportivos e paradesportivos 
previamente aprovados pelo Ministério 
dos Esportes. 
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A beleza 
do nado 
sincronizado 
com Nayara e 
Lara

Em relação à pessoa jurídi-
ca, as deduções estão limitadas a 
1% (um por cento) do imposto 
devido, observado o disposto no 
parágrafo 4ª, do artigo 3ª da Lei 
9.249/95, em cada período de apu-
ração.

Por esta razão, o Paineiras bus-
ca a colaboração dos associados 

para viabilizar estes e outros 
importantes projetos para o 
crescimento do esporte com-
petitivo do Clube. Os interes-
sados em contribuir com esta 
iniciativa devem entrar em 
contato com a Diretoria Exe-
cutiva ou com o Departamen-
to Financeiro ou, ainda, com 
o Departamento de Esportes. 

AS MODALIDADES COMEMORAM
A técnica Andréa Curi, do Nado Sincronizado, modalidade que teve o primeiro projeto já aprovado pela 

Lei, comemora. “Acho espetacular. Isto vai ajudar o esporte do Paineiras a crescer muito mais”, diz. Segundo 
ela, para formar cada vez mais atletas de alto rendimento e manter-se na elite dos Clubes, são necessários in-
vestimentos muito grandes.

Para Otaviano dos Santos, coordenador e técnico de tênis do Painei-
ras, os incentivos da Lei são fantásticos e serão importantes para todas 
as modalidades do Clube. “Com certeza contribuíra para o trabalho que 
fazemos com os atletas”. Segundo ele, o Clube deve utilizar os exemplos 
de atletas profi ssionais formados em sua base para captar recursos e con-
tinuar a formar novos valores. 

Com a aprovação de projeto de natação, o técnico da modalidade no 
Paineiras, Wlad, afi rma que o Clube terá mais subsídios para oferecer uma 
estrutura ainda melhor aos atletas paineirenses. “Vai ser muito bom. Hoje 
com o orçamento que temos já conseguimos fazer coisas que os outros 
Clubes fi cam impressionados. Com este reforço, então, vamos poder ex-
pandir nossos horizontes”, ressalta.

O coordenador e técnico de Pólo Aquático, Duda, também acredita 
que, assim que os projetos estiverem aprovados e os recursos captados, o Clube entrará em uma nova fase no 
esporte competitivo. “Hoje já fazemos muito e com mais recursos, vamos decolar”. Segundo ele, os benefícios 
da Lei de Incentivo ao Esporte são tudo o que um Clube formador de novos talentos precisa para continuar o 
seu trabalho que, muitas vezes, é realizado  com muito sacrifi cío e pouco reconhecimento.

Esportes

Paineiras está 
chegando!
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Thaís  Lopes, 
sócia 
colaboradora

Crônica Thaís dê V Lopés

Minha história
A 

timidez sempre foi um obstáculo a tudo.  
Muitas vezes quis sorrir, ou até mesmo abra-
çar alguém, mas tudo permanecia em pen-

samentos sem ação. Essa falta de ação foi o que me 
levou a observar. E, por muito tempo, apenas isso. 
Poucos amigos foi o preço que paguei pela escassez 
de sorrisos em minha infância. 

Aos 13 anos recebi um poema de um colega de 
escola. Foi meu primeiro contato com poesia fora dos 
livros. Era do tipo que fala de sentimentos insupor-
táveis ao som da própria voz. Sobre tudo o que se es-
conde por trás de sorrisos tímidos. 

A partir daí, minhas emoções foram todas trans-
feridas ao papel. Por isso mesmo, comprometi-me a 
entregar o que escrevo a todas as pessoas que me ser-
vem de inspiração. É esse o meu abraço.

Guardo cadernos junto à cama, nos quais escrevo 
antes de dormir. E não existem rascunhos; a primeira 
versão é também a última, sempre guardada para ser 
lida na manhã seguinte em voz alta. 

Tive contato na escola com algumas obras da es-
critora brasileira Clarice Lispector. Escreve de for-
ma simples sobre assuntos difíceis de serem tratados, 
como sentimentos comuns e confusos, sem explica-
ção. É o que espero algum dia ser capaz de fazer.

Alguns assuntos aparecem com frequência em 
meus trabalhos. A cegueira, por exemplo, me fasci-
na, assim como a maternidade, o tempo, máscaras e 
o mar.

Nunca imaginei abrir algum de meus cadernos a 
alguém. Considerava meus textos de extrema pessoa-
lidade, o que geraria provável incompreensão.

O incentivo à inscrição no concurso literário da 
ACESC veio principalmente de minha mãe. As pre-
miações me deixaram muito emocionada. Ao con-
trário do que imaginei, vejo que fui compreendida, e 
mais, admirada. Com certeza servirá como motivação 
a continuar sempre escrevendo.                                   

Meu Verdadeiro

Menino homem 

Sou memória, apenas isso. Memória que não se perde 
no tempo pela resistência que há a minha aceitação. Pelo 
caráter vergonhoso e absurdo que ela assumiria desde o 
início. Meus assassinos, já servi-lhes como fonte de vida. 

Se foi fonte de luz, transparência; hoje vejo escuridão. 
Mas não é como um vazio, pesa. Pesa muito. Entrego esse 
fardo àqueles que, com ele, me tentaram presentear. 

Recebi-o já em sua forma abstrata, perdido. A es-
perança e o sonho me escapam diante do absoluto. Rio 
Morto.

Cidades nascem e crescem a rodear rios. São vida, 
beleza, alegria. São Paulo não soube; matou seu rio. Ávida 
por crescer e contida em sua imaturidade. 

Fotos, lembranças gostosas. Idealizações, sonho, es-
perança. Vejo mobilização. Percebo vontade nos olhares a 
ele dirigidos ao acaso; no típico dia-a-dia paulistano. 

Gostaria de me sentir fi lho desse rio, introduzir-me em 
sua história e entregar-lhe a minha. Queria que seu nome 
me arrancasse um sorriso. Sinto que só no domínio de mi-
nhas refl exões posso inventá-lo. Compartilhar o prazer é, 
portanto, impossível. Tietê é meu. Entretenho-me a cons-
truir o meu Rio Verdadeiro.  

Amor distraído
Teus beijos de menino
Perderam-se gastos
Teus beijos de homem
Matam tua menina

Teus beijos distraídos
Do amor de homem
Perdem-se na menina
Teus beijos gastos
Matam teu menino
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49º Aniversário do Clube
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Show de Ney Matogrosso 
abrilhantou nossa Festa

No último dia 22 de agosto, em comemoração 
ao 49ª Aniversário do Clube, foi realizada uma 
grande festa no Salão Nobre para os associados e 
seus convidados. Com o espaço cuidadosamente 
decorado e iluminado para a ocasião, os convida-
dos foram recebidos em grande estilo num coque-
tel no Saguão Social, que antecedeu um delicioso 
jantar servido pelo requinte do Buffet Conttrastte. 

O ápice do evento foi o esperado show de Ney 
Matogrosso, simplesmente “Inclassifi cável”, que 
surgiu numa produção impecável, abrilhantando 
o evento com efeitos de luz e um cenário arrojado, 
demonstrando estar em plena forma através das 
suas performances. O vencedor do Prêmio Shell 
2009, encantou nesse que entrou para a história 
do nosso Clube como um do melhores shows de 
todos os tempos. 

Após o show, num gesto de agradecimento aos 
que contribuíram para esses 49 anos, a Presidente 
do Clube brindou com os presentes. Embalados 
pelo parabéns, os convidados lotaram a pista ao 
som da Banda e do DJ, que animaram a festa até 
às 03h, encerrando com um delicioso creme de 
alho porró e um café no Saguão Social.

Inesquecível

02
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1. Sileni Rolla, Maurício e Fátima Pinterich, 
Regina e Carlos Papa, Fernando Roque e 
Claudia Bicalho

2. Família Rodrigues comemora o Aniversário 
de André Genesini com muita empolgação

3. Sílvio Zen, Odair Rainho, Vera Zen, Lúcia e 
Eduardo Sym, Christiane Pollastrini, Angelo e 
Rosana Garcia, Rosana Raffaelli
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4. Maria Lucia, Suzeti 
Rodrigues, Sérgio 
Bauer e Luis Mirtilo

5. Sarah Da Via e Elaine 
de Melo

6. Edna Aranha, Zilda 
Tollini, Marilisa Verski e 
Vera Bruza

7. Antônio Carlos e Vani 
da Subprefeitura da 
Vila Mariana, Adriana 
e Regis Oliveira, 
Subprefeito do Butantã

8. Lourdes Muller e Ney 
Matogrosso

9. Maria e Carlos Vazzoler
10. Agostinho e Angélica 

de Freitas
11. Laura Contart, Regina e 

Jayme Spinola, Letícia 
e Alexandre Blotta

12. Alfredo e Lourdes 
Muller

13. Tania e Kelcen Gomes
14. Salão Nobre preparado 

para receber os 
convidados

12
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49º Aniversário do Clube

15. Ana Cristina e Tarcísio Prezia
16. Sérgio Delarcina, Sofi a Pratas e 

Jacy Musa
17. Silvani Rodovalho e a ganhadora do 

sorteio para o cruzeiro marítimo, 
Solange Yamasaki

18. Bernd Herbert, Renate Springer, 
Neidy e Edson Lisboa

19. Dr. Leonam e Maristela Goes, 
Josefa e Arnaldo Zanatta

17

15

2018
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Sexta Dançante

Show das Dez 

Nesse mês teremos a Banda Melodia Brasil 
Quartet que já esta na estrada há 10 anos. Formada 
pelo maestro David Costa, o quarteto tem um reper-
tório bem diversifi cado que vai desde bolero, valsa, 
mambo, chá-chá, grandes orquestras, Ray Conniff, 
músicas Italianas, samba, lixio, sertanejo, pagode, 
internacionais, axé, disco, tango e dança de baile.
Toda sexta feira no Restaurante das Cúpulas 
às 21h.

Informações e reservas com o departamento 
Sócio-Cultural pelo 3779-2052.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 05 Apenas pizzaria

Dia 12 Julius Mardan (MPB, Bossa e Internacionais)

Dia 19 Myrela Nascimento (MPB, Bossa e Internacionais) 

Dia 26 Leonardo Toscano (MPB, Bossa e Internacionais) 

Dia 03 Rosa Estevez (MPB, Bossa e Samba)

Sábados, no Piano Bar, a partir das 22h

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 04 Apenas pizzaria

Dia 11 Banda Melodia Brasil Quartet 

Dia 18 Banda Feeling ś

Dia 25 Banda Sou People 

Concurso de Fotografi as
Esse concurso já acabou, mas você poderá apreciar 

a exposição de todas as fotografi as, que nesse ano teve 
como tema Natureza, aqui no Clube. De 01 a 11 de ou-
tubro, das 10h às 22h, no Saguão Social do Paineiras. 
No dia 1º de outubro, às 20h30, serão divulgados os 
classifi cados nas categorias Juvenil (de 12 a 17 anos) e 
Adulto (maiores de 18 anos), nas modalidades: Colorida 
sem manipulação, Preta e branco sem manipulação ou 
Colorida ou Preto e Branco com manipulação.

Encontro de Corais da ACESC
No próximo dia 03 de outubro, às 18h, no Salão 

Nobre, com a participação dos clubes Paulistano, Sí-
rio, Hebraica, Helvetia, Monte Líbano, Pinheiros, Al-
phaville Tênis e o Paineiras.

Concurso de Dança de Salão
Inscrições prorrogadas até 16 de setembro e podem 

ser feitas no Sócio-Cultural. Então se você adora dançar 
e não é profi ssional esse concurso é especial para você.

A fi nal acontece no dia 19 de outubro, às 21h, no Club 
Athletico Paulistano, Salão de Festas, Rua Honduras, 
1400.

XI Maratona Cultural Acesc 2009
Concurso de Curta Metragem  
Inscrições abertas até 04 de setembro. Entregar a 

fi cha de inscrição e uma cópia do trabalho fi nalizado.
Os vencedores serão defi nidos no 28 de outubro, às 

20h30, na Associação Brasileira “A Hebraica” de São 
Paulo, Teatro Anne Frank, Rua Hungria, 1000. Os in-
teressados deverão entrar em contato com a Karin ou 
Patrícia no Sócio-Cultural.

Eventos do DASP
01/10/2009 - Almoço Benefi cente do DASP - Tarde do Bem Diversão e Doação  

23/10/2009 - Jantar Benefi cente em prol a Casa José Coltro

Sócio-Cultural
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Sócio-Cultural

Torneio Misto 
Interclubes de TrancaReforço escolar 

no Clube

Divirta-se no Videokê

Evento acontece dia 
26/09, sábado, às 14h, 
na Boate

Com o intuito de 
promover entretenimento 
para nossos associados, 
entrosamento interclubes e para comemorar nos-
so 49º Aniversário, será realizado, no dia 26 de setem-
bro, às 14 horas, na Boate, o Torneio Misto Interclubes 
de Tranca. 

O evento é aberto para 46 duplas competidoras 
com premiação para as três primeiras classifi cadas e 
com direito a presença de um árbitro profi ssional.

As inscrições já se iniciaram e estão sendo feitas 
na Central de Atendimento até o dia 24 de setembro 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 a parte. Já nossos associados fi cam isentos 
da taxa, entretanto, não tem o jantar incluso. A idade 
mínima para participar é 18 anos.

Não perca tempo, traga seu parceiro! Venha jo-
gar, competir e se divertir.

Crianças e jovens que estão precisando de 
um reforço no colégio, experimentem novas 
técnicas com a Psicopedagoga Cláudia Ta-
vares

No Espaço Cultural, crianças e jovens da 2ª a 
9ª série do Ensino Fundamental aprendem técni-
cas de estudo, reforçando assim, o aprendizado 
da escola.  

O programa tem como objetivo auxiliar os es-
tudantes a criarem uma metodologia de estudo.

Os cursos são divididos: 
Manhã - 2ª e 4ª feiras ou 3ª e 5ª feiras: das 9h 

às 10h, das 10h às 11h e das 11h às 12h.
Tarde – 2ª e 4ª feiras, em três horários: das 

14h às 15h, das 15h às 16h ou das 16h às 17h.
Custo Mensal: crianças da 2ª a 5ª série – R$ 

110,00;
Jovens do 6º ao 9º ano com dois encontros 

semanais – R$ 125,00.
Para mais informações, ligue no Departa-
mento Sócio – Cultural. Telefones: 3779-
2051/2053. 

Todas às quintas-feiras, a partir das 20h, 
acontece no Piano Bar, a noite do Videokê. 

O Videokê conta com telão e quase 3 mil can-
ções nacionais e internacionais. É só escolher a sua 
música, deixar seu nome com o operador do apa-
relho e esperar ser chamado para ter seus minutos 
de fama. Enquanto aguarda o seu momento você 
pode apreciar os petiscos, porções e bebidas que o 
Piano Bar oferece sempre com a qualidade da co-
zinha Paineiras.
A entrada é gratuita para sócios e convida-
dos, maiores de 18 anos.

Chá da Tarde Dançante
Acontece no próximo dia 24 de setembro, quinta-
feira, a partir das 14h, na boate, o Chá da Tarde 
Dançante. 

Nesse evento, os associados e seus convidados po-
derão se divertir com musicas antigas e atuais, todas re-
mixadas pelo Dj. E, para ninguém fi car parado, terá no 
local um Personal Dancer preparado para levantar o as-
tral da festa, que é destinada para maiores de 18 anos.
Os ingressos já estão à venda na Central de Aten-
dimento (CAT) com o valor de R$ 20 para o asso-
ciados e R$ 30 para o convidado. (A portaria será 
liberada para os convidados mediante apresenta-
ção do ingresso do evento).
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AGENDA SÓCIO-CULTURAL DE SETEMBRO

01 a 04
Inscrições para o Concurso de Curta Metragem da ACESC. Entrega do material (fi cha 
de inscrição e uma cópia do trabalho fi nalizado) no Sócio-cultural das 08h às 18h.

03 Noite do Videokê. Piano Bar – 20h

01 a 16
Inscrições para o Concurso de Dança de Salão da ACESC. Sócio-cultural – das 08h 
às 18h

01 a 24
Inscrições das duplas para o Torneio Misto de Tranca Interclubes. Central de 
Atendimento – das 08h15 às 20h

04 Sexta Dançante – Não haverá programação. Funcionamento Normal da Pizzaria
05 Show das Dez - Não haverá programação
07 Não haverá aulas nos Cursos do Setor Cultural
10 Noite do Videokê. Piano Bar – 20h
11 Sexta Dançante – Banda Melodia Brasil Quartet. Restaurante Social - 21h

12
Teatro Infantil – “Banguela, Eu?”. Cineteatro – 11h
Circuito de Brincadeiras. Brinquedoteca – das 14h às 15h
Show das Dez – Julius Mardan (MPB, Bossa e internacionais). Piano Bar – 22h

17 Noite do Videokê. Piano Bar – 20h
18 Sexta Dançante – Banda Feeling’s. Restaurante Social - 21h

19
Bazar da Primavera. Saguão Social e Salão Nobre - das 10h às 18h
Show das Dez – Myrela Nascimento (MPB, Bossa e internacionais). Piano Bar – 22h

20 Bazar da Primavera. Saguão Social e Salão Nobre - das 10h às 18h

24
Chá da Tarde Dançante. Boate – 14h
Noite do Videokê. Piano Bar – 20h

25 Sexta Dançante – Banda Sou People. Restaurante Social - 21h

26

Palestra “Budismo em Sociedade” com a Monja Coen. Sala de Tai Chi Chuan – 10h
Teatro Infantil – “Mágico de OZ”. Cineteatro – 11h e às 15h
Torneio Misto de Tranca Interclubes. Boate – 14h
Show das Dez – Leonardo Toscano (MPB, Bossa e internacionais). Piano Bar – 22h

27 Teatro Infantil – “Mágico de OZ”. Cineteatro – 11h e às 15h

AGENDA SÓCIO-CULTURAL DE OUTUBRO
01 a 11 Exposição do Concurso de Fotografi as da ACESC. Saguão Social – das 10h às 22h

03
Show das Dez – Rosa Estevez (MPB, Bossa e Samba). Piano Bar – 22h
Encontro de Corais da ACESC. Salão Nobre – 18h

08
Noite do Videokê. Piano Bar – 20h
Sexta Dançante – Não haverá programação. Funcionamento Normal da Pizzaria

09
Sexta Dançante – Não haverá programação. Funcionamento Normal da Pizzaria
Não haverá aulas nos Cursos do Setor Cultural

10
Show das Dez – Não haverá programação
Sexta Dançante – Banda Melodia Brasil Quartet. Restaurante Social - 21h

12 Não haverá aulas nos Cursos do Setor Cultural

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

Cursos novos
Web Design
Cyber Point está com curso de 
Web Design 

O curso tem como objetivo ajudar 
na programação, design e criação de 
sites. Os programas relacionados para 
esse curso de um ano são: HTML/CSS, 
Java Script, Flash, Photoshop e Corel 
Draw.

No sábado, dia 19 de setembro, 
haverá uma aula experimental com o 
valor de R$ 10,00, em quatro horários 
distintos.

O início do curso está previsto para 
o dia 5 de outubro e só serão defi nidos 
os valores conforme o número de inte-
ressados. 

Confi rmada a demanda serão aber-
tas aulas de segunda a quinta das 17h 
às 20h15. Venha participar dessa aula 
experimental para cada vez mais apri-
morar seus conhecimentos.

Curso de Mosaico
Está aberta na CAT a lista de inten-

ção para a abertura do curso de Mo-
saico. 

No curso você poderá aprender as 
variações do Mosaico como: o Fusing 
– que é uma técnica que se coloca uma 
imagem por baixo e cola pedaços de vi-
dro transparente por cima. Esse vidro é 
arredondado nas suas laterais, é total-
mente polido, portanto não corta. 

Valor do curso por aluno: R$ 100,00 
mais o material (em torno de R$100,00, 
inclui alicate, pastilhas, tinta, lixa, pin-
ça, entre outros).

Período do curso:
Básico 1 mês, com 4 aulas de 3 ho-

ras de duração. Avançado 3 meses 
Horário: 5ª feira, das 08h às 11h
Idade mínima: 12 anos
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Sócio-Cultural

Bazar da Primavera

Budismo em 
Sociedade com a 

Monja Coen

“Lá vem o Pastoril”

Teatro adulto 
“Velório à Brasileira”

Nos próximos dias 19 e 20 de setembro, no Salão 
Nobre e Saguão Social, acontece o Bazar da Primave-
ra. No evento serão vendidos artesanato, artigos em 
couro, roupas, bijuterias, jóias e semi-jóias, produtos 
alimentícios, brinquedos, artigos de papelaria, entre 
outros. Os horários serão no sábado, das 10h às 19h e 
no domingo das 10h às 18h.

A entrada é gratuita, sem necessidade de apresen-
tação de convite.

No próximo dia 26 de setembro, às 10h, na sala de 
Tai Chi Chuan, você terá a oportunidade de entender 
ainda mais os ensinamentos de Buda, entendendo que 
eles não são apenas para a auto-realização. Essas e 
outras questões serão abordadas e respondidas pela 
Monja Coen, missionária ofi cial da tradição budista 
Soto Zen Shu. Nascida no Brasil, iniciou sua prática 
meditativa no Zen Center of  Los Angeles, onde foi 
ordenada monja.

Quem quer participar dessa maravilhosa 
experiência?

O Cultural está preparando um espetáculo de 
Natal. Trata-se de um show cênico-musical, com 
duração de 50 minutos, onde poderão participar 
crianças a partir dos 7 anos, jovens e adultos sem 
necessariamente ter alguma experiência como 
ator ou cantor.

Coordenado pela Maestrina Ana Yara Cam-
pos com um repertório formado por temas na-
talinos oriundos do folclore brasileiro, estamos 
convidando nossos associados a participar desse 
evento, que terá início no começo de outubro. 

Incrições e mais informações na Central de 
Atendimento (CAT)

O Grupo de Teatro Arte in Cena Adulto, apre-
senta nos dia 08, 09, 10 e 11 de outubro a 
Peça “Velório à Brasileira”.

A história do autor Aziz Bajur acontece em 
torno do velório de um funcionário de repartição 
pública. Um certo dia descobrem que o faleci-
do acaba de ganhar na loteria. Com isso, todas 
as pessoas com as quais conviveu, mostram-se 
mais interessadas em tirar proveito da situação do 
que velar o amigo. O problema se estabelece ao 
se descobrir que o bilhete premiado sumiu.

Com direção artística de Moisés Miastkwosky 
a peça acontecerá nos dias 08 e 09 às 21h, no dia 
10 às 20h e no dia 11 às 19h.

A entrada é franca, sem a necessidade de 
apresentação de convite. 
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Teatro Infantil
“Mágico de OZ” 

Circuito de 
Brincadeiras

Acontece nos dias 26 e 27 de setembro, às 11h e 
15h, no Cineteatro, o espetáculo “Mágico de OZ”.

A peça conta a estória de Dorothy, uma menina 
que mora com os tios, em uma fazenda no Kansas. 
Ela acha que ninguém a compreende, sonha conhecer 
outros lugares e outras pessoas.

Em sua fantasia, acredita que há um lugar fantásti-
co no fi nal do arco-íris, onde todos os sonhos se tor-
nam realidade.

Até que um dia um tornado passa pela região da 
fazenda e atinge Dorothy, e em seus sonhos, fi nalmen-
te ela descobre esse lugar encantado, cheio de cor e 
magia.

Venha prestigiar essa peça que será encenada pelo 
núcleo Infanto juvenil do grupo de teatro Arte In Cena, 
sob a direção de Ana Grecco. Entrada gratuita.

Evento acontece no dia 12 de setembro, sába-
do, das 14h às 15h na Brinquedoteca. Nesse dia as 
crianças paineirenses poderão aproveitar sua tarde 
com muitas brincadeiras para desenvolver a coorde-
nação motora e principalmente à concentração.

Elas vão poder participar do campeonato do 
jogo Lince que conta com Lince reciclagem e Lince 
Turma da Mônica.

Essas brincadeiras são destinadas para crian-
ças de 3 a 8 anos. O evento contará com 3 monito-
ras disponíveis, por isso, não é necessário que os 
pais acompanhem seus fi lhos nessas atividades.

Teatro Infantil 
“Banguela, Eu?”

No dia 12 de setembro, sábado, às 11h, acontece, 
no Cineteatro, a peça infantil “Banguela, Eu?”.

Assuntos como a descoberta do próprio corpo e in-
clusão social são abordados por esta montagem, brin-
cando com o universo surreal dos mangás e Animes, 
explorando o modo de vida oriental e sua fi losofi a. O 
espetáculo possui intervenções musicais coreografa-
das na linha de mangás. A entrada é gratuita.

Sócio-Cultural Infantil

PROGRAMAÇÃO DO SEART PARA SETEMBRO

01 TRABALHOS COM CAIXA DE CREME DENTAL

02 e 03 TRABALHOS COM PRATO DESCARTÁVEL

04 e 05 TELEFONE SEM FIO

08 COLAGEM

09 e 10 TRABALHOS COM MIÇANGA

11 e 12 PINTURA COM MOLDE VAZADO

14 e 15 TRABALHOS COM BISCUIT 

16 e 17 TRABALHOS COM CANUDOS

18 e 19 ARGILA

21 e 22 CONFECÇÃO DE BONECO MALUCO

23 e 24 SUCATA LIVRE

25 e 26 CONFECÇÃO DE CHAVEIRO

28 e 29 CONFECÇÃO DE PALHAÇO

30 CONFECÇÃO DE FANTOCHE DE PALITO

ALUCOOOOO
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A Escola Pueri Domus – Unidade Clube 
Paineiras está dentro de um espaço 
privilegiado, em um dos clubes mais 
tradicionais de São Paulo – o Paineiras 
do Morumby –, proporcionando 

total segurança a pais e alunos.
Oferece cursos da Educação Infantil 
ao Ensino Fundamental I, com opção 
de período integral e garantia de 
continuidade dos estudos até o 

Ensino Médio nas unidades da Escola 
Pueri Domus. Você vai descobrir que 
o Pueri Domus é o melhor lugar para 
aprender em todas as fases da vida.
Agende uma visita: (11) 3744-3793

www.pueridomus.br

Pueri Domus
Clube Paineiras.
O melhor da vida
se forma aqui. 

Unidade Verbo Divino: Currículos brasileiro e americano
Rua Verbo Divino, 993-A – (11) 3512-2222

Unidade Itaim: Currículos brasileiro e americano
Rua Itacema, 214 – (11) 3078-6999

Unidade Aldeia da Serra: Currículos brasileiro e americano
Estrada Dr. Yojiro Takaoka, 3.900 – (11) 4192-2430

Unidade Araraquara: Currículo brasileiro
Rua Mariano Mingotti, 70 – (16) 3336-5333

Unidade Clube Paineiras: Currículo brasileiro e americano
Av. Dr. Alberto Penteado, 605 – (11) 3744-3793

Unidade Aruã: Currículo brasileiro
Av. Pres. General Dutra, 777 – (11) 4795-1852

AF-An Paineiras 21x28.indd   1 4/16/08   5:12:46 PM
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Presidente: 
Edgard Mansur 
Salomão

Vice-Presidente: 
Luís Augusto 
Bulcão  Carvalho

Secretário: 
Luís Sérgio de 
Campos Vilarinho

Caros Amigos Paineirenses,

Para que não haja dúvidas acerca do que 
divulgamos sobre alteração estatutária em 
nossa matéria do mês passado, cabe aqui 
uma explicação de como realmente funcio-
nam as coisas.

O Estatuto vigente regula o tema em seus 
artigos 77, letra “x” e 133, caput e parágrafo 
único, que são do seguinte teor:

“Art. 77 - Ressalvadas as matérias 
da alçada privativa da Assembléia Ge-
ral, ao Conselho Deliberativo compete 
o exame e decisão de qualquer assunto 
de interesse social para o qual haja sido 
convocado, cumprindo-lhe, especifi ca-
mente:

x) previamente aprovar ou não pro-
posta de alteração estatutária, apresen-
tada nos termos do art. 133 do Estatu-
to Social. 

Art. 133 - Somente a Diretoria Exe-
cutiva ou, pelo menos, um terço (1/3) 
dos Membros do Conselho Deliberati-
vo poderão propor a reforma total ou 
parcial do Estatuto do CLUBE.

Parágrafo único - O projeto de re-
forma estatutária somente será consi-
derado aprovado se obtiver votação fa-
vorável nos termos do disposto no art. 
70.”

Conselho Deliberativo

Ou seja, a Diretoria Executiva, ou 1/3 dos 
membros do Conselho Deliberativo apresen-
tam proposta de alteração estatutária, total ou 
parcial ao Conselho Deliberativo, que apro-
va ou não o projeto apresentado. Em caso 
de reprovação, está prejudicada a proposta, 
já, em caso de aprovação, será convocada As-
sembléia Geral de Sócios que se encarregará 
de aprovar ou não o projeto, fi cando claro 
que o mesmo só será considerado aprovado 
após votação favorável da Assembléia Geral.

Essa é a verdade!

Diante disso reiteramos o pedido para que 
o Associado participe através de seus Conse-
lheiros, sugerindo, infl uindo e criticando as 
propostas, quando apresentadas.

Vale esclarecer que até a presente data, ao 
contrário do que foi divulgado, a Diretoria 
Executiva não enviou ao Conselho Delibe-
rativo qualquer proposta de alteração estatu-
tária.

Outro assunto que ganhará força nos pró-
ximos dias é a eleição dos membros da Dire-
toria Executiva para o período de 2010/2012, 
que ocorrerá em primeiro turno no dia 13 de 
setembro e, se necessário, em segundo turno 
no dia 27 de setembro.

As chapas, compostas de 5 (cinco) mem-
bros cada, submeterão suas propostas ao voto 
do Associado, portanto, sugerimos que pro-
curem conhecer os candidatos e suas propos-
tas, suas histórias no Clube, suas participa-
ções em Diretorias anteriores e suas atuações 
como Conselheiros antes de optarem, pois os 
escolhidos conduzirão os destinos do nosso 
Clube pelos próximos três anos.

Como se vê, a participação do Associa-
do se faz cada vez mais necessária, e nós, do 
Conselho Deliberativo, contamos com isso.

Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
Gestão 2009/2011






