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Editorial

Trabalho árduo 
e incessante

Sileni M. de Arruda Rolla
Presidente

Iniciamos o período de transição para  
transferir  à equipe eleita, liderada pelo presi-
dente Spina, a administração do nosso Clube. 
O conhecimento prévio do nosso dia-a-dia  
permite um inicio de gestão com imediata 
execução do programa elaborado pela nova 

Diretoria, sem prejuí-
zo no ritmo adminis-
trativo.

Vamos finalizan-
do as últimas ações 
de nossa gestão que 
terminará dia 31 de 
dezembro de 2009.  
Dentre elas destaca-
mos, na área espor-
tiva, a aprovação de-
finitiva dos quatro 
primeiros projetos  
apresentados ao Mi-
nistério do Esporte. 
Estamos agora na 
fase de obter respos-
ta aos pedidos de  
patrocínio para eles 

junto às empresas por nós contactadas, todas 
enquadradas sob o regime do lucro real.

Estes patrocínios permitirão que possa-
mos preparar mais atletas olímpicos até 2016. 
Realmente, nenhum clube consegue manter 
equipes de alta performance com recursos in-
ternos suportados apenas pelos associados. A 
facilitação trazida pela Lei de Incentivo ao 
Esporte é resultado do reconhecimento do 
Estado de que compete a ele dar ao cidadão 
à prática esportiva, direito de todo cidadão.

Para que esse objetivo seja atingido rapi-
damente foi necessária a parceria com a so-
ciedade civil. Os Clubes com sua experiência  
e instalações, as empresas destinando parte 
do IR para renúncia fiscal e o Estado renun-
ciando e direcionando estes recursos, fazem  
a parceria para que os projetos sejam viabili-
zados.

Além disso, o Paineiras solicitou sua ins-
crição como membro do Conselho de Clubes 
Formadores de Atletas Olímpicos (Confao), 
órgão que tem como um dos pré-requisitos 
para adesão ter participado com atletas em 
três olimpíadas seguidas, como é o nosso 
caso com o nado sincronizado. Com esta 
participação, viabilizamos outras possibilida-
des que ajudem o desenvolvimento de nosso 
esporte. 

Gostaríamos mais uma vez de informar 
que aguardamos a aprovação do projeto de 
estacionamento do Clube, sob análise dos 
diferentes órgãos públicos competentes des-
de junho. As dificuldades foram grandes, 
pois tivemos primeiramente que cancelar 
judicialmente uma desapropriação, depois, 
com a CET, um termo de compromisso 
para construção de uma rua que passaria 
por dentro de nosso Clube, na área conheci-
da como estacionamento 1, cumprir penali-
dade imposta ao Clube,  de reflorestamento 
e outras obrigações  por crimes ambientais, 
fiscalizadas pelo Ministério Público para 
em seguida, elaborar um completo levanta-
mento arbóreo condi zente com a nossa rea-
lidade. Corrigimos todos os apontamentos 
de incorreção feitos pela Secretaria de Meio 
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Ambiente e podemos dizer que estamos quites com o meio ambiente, 
inclusive, no tratamento de nossos efluentes. Somente após isto  pu-
demos apresentar o referido projeto de construção de estacionamento 
(aguardando aprovação). A origem dos recursos financeiros para a 
construçao dele, deverá ser uma decisão de nossa sociedade. Levare-
mos aos associados todas as informações necessárias para a escolha 
que viabilize sua construção.

Outro assunto que tem recebido atenção de nossa diretoria é do Res-
taurante Social. Hoje temos o entendimento de que esse é um serviço a 
ser realizado sempre pelo Clube, pois várias tentativas de terceirização 
foram feitas sem sucesso. Quando temos como componentes para a exe-
cução deste serviço a presença suficiente de: funcionários, amparados 
pela CLT, produtos de 1º linha, fornecedores idôneos e qualificados que 
apresentam todos os registros exigidos pela Lei, notas fiscais corretas e o 
cumprimento de rigorosos critérios de legislação sanitária, certamente, 
as despesas são muito altas. Além disso nosso público presente diaria-
mente é imprevisível e oscila muito, indo de 100 a 500 pessoas, no míni-
mo. Devemos estar sempre preparados para atender um número médio. 
Para haver equilíbrio entre receita e despesa temos dois caminhos, ou 
repassamos as despesas reais para o preço a ser cobrado do associado ou 
baixamos as despesas com produtos de qualidade inferior e diminuição 
de pessoal, o que não acontece hoje.

Entretanto, repassar toda esta despesa inviabiliza a atividade, que 
precisa ter, tal como outras, subsídios para sua existência. 

Ao longo destes três anos, nos dedicamos realmente a buscar a cor-
reção de cada ação identificada como incorreta. Isto deve ser feito cons-
tantemente. Este olhar envolve ações em todas as áreas do Clube, como 
manutenção, obras, áreas jurídicas (tributária, trabalhista, contratuais 
e acompanhamento constante das ações que o Clube comparece como 
interessado), na área de recursos humanos (seleção, política de pessoal 
e treinamento), administrativo e suprimentos, além do sociocultural e 
esportes.

Na parte de recursos humanos, por exemplo, cuidamos de instalar 
relógios de ponto que permitiram o acompanhamento correto do  cum-
primento da legislação, quer no pagamento de horas extras, nos interva-
los interjornadas e de refeições minorando, assim, as possibilidades de 
reclamações trabalhistas. 

As pendências oriundas do passado, hoje detectadas, estão devida-
mente provisionadas, evitando surpresas.

Todos estes fatores necessitam de trabalho árduo e incessante e, com 
certeza, receberão a mesma atenção na próxima gestão.                    
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A Família Müller 
Ronny, Matheus 
e Luciana em 
uma de suas 
viagens

Crônica

O Paineiras e a Família Müller
Meus pais ficaram sócios do Paineiras por 

volta de 1972. Muitas de nossas férias 
escolares, eu e meus irmãos passamos 

desfrutando as opções de lazer que o clube ofe-
recia na época. Tínhamos uma turma grande e 
como não havia monitores, nós mesmos inven-
távamos as brincadeiras pelo clube.

Quando não estávamos no Paineiras, passá-
vamos as férias num acampamento, onde além 
de praticar muito esporte, já experimentávamos 
vivências na natureza que transformaram-se em 
grandes aventuras.

O tempo passou, eu me casei e parei de fre-
quentar o clube por muito tempo. Quando nos-
so filho nasceu, meu pai logo iria fazer 65 anos, 
como era na época seu único neto, passou a titu-
laridade do clube para o meu nome. Desta for-
ma, o Paineiras voltava à nossa vida. 

Assim como o Paineiras, a vontade de des-
frutar momentos especiais na natureza voltava 
aos nossos planos. Começamos a frequentar ho-
téis fazenda para que nosso filho tivesse a opor-
tunidade de conhecer um ambiente diferente do 
urbano. 

Com o objetivo de compartilhar momentos 
especiais longe da nossa rotina, adotamos um 
estilo de vida que priorizasse nossas viagens em 

família, e sempre que possível buscamos desti-
nos que proporcionassem a interação com a na-
tureza por meio do ecoturismo e da aventura, 
além de sempre incentivar nosso filho a interes-
sar-se pela cultura dos lugares que visitávamos.

Para manter a vida saudável e o interesse pelo 
esporte, todos nós praticamos uma atividade no 
clube: o Matheus, nosso filho, joga futebol de 
salão, o Ronny corre, faz musculação e algumas 
vezes ainda joga um pouco de futebol, eu, ra-
ramente perco uma aula de basquete feminino 
master.

Com nossa rotina ligada ao clube e aos es-
portes coletivos fizemos muitas amizades.  En-
cantados com nosso estilo de vida, alguns destes 
amigos viajavam conosco e em várias ocasiões 
nos sugeriram montar uma agência de turismo 
para viagens em famílias, mas aí o lazer, trans-
formar-se-ia em trabalho, e não era este nosso 
objetivo.

Procurando despertar o interesse dos sócios 
em viajar, interagir com o outro, com a nature-
za e compartilhar momentos inesquecíveis em 
família fizemos, por dois anos consecutivos, ex-
posições de fotos no salão nobre, acompanhadas 
de nossa palestra. 

Hoje somos colunistas de cinco revistas e 
dois websites, e em setembro lançamos nosso 
livro Para onde nós vamos? Os roteiros de via-
gem da Família Müller, que é o primeiro livro 
no mundo a ser impresso em papel produzido 
a partir do lixo plástico reciclado, combinando 
com a nossa proposta de alinhar sustentabilida-
de, ecoturismo, aventura e viagens em família.

Mais uma vez, poderemos compartilhar 
com nossos amigos, e agora, com outros só-
cios do Paineiras, nossos roteiros de viagem. 
O livro está disponível para venda na banca do 
clube e pelo nosso site: www.familiamuller-
aventura.com.br.                                          
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O prestígio 
das 
paineirenses 
a serviço do 
Bem

Tarde do Bem - 
Diversão e Doação

Exposição de Marcos Oliveira
De 20 a 25 de outubro, aconteceu no Saguão So-

cial, a exposição do artista Marcos Oliveira. As obras, 
que lembravam os personagens da literatura de Gra-
ciliano Ramos e Euclides da Cunha, vividos no escal-
dante sol do sertão, fizeram muito sucesso.

 Em cada tela o artista dá um mergulho na alma 
do povo nordestino, principalmente, pelos seus tra-
ços. Na mostra, os paineirenses puderam encontrar 
cangaceiros, mulheres e naturezas-mortas, todas com 
cores muito intensas e espessos contornos.

Sua linguagem é fruto da gradual construção de 
uma maneira pessoal de conhecer o mundo e que ca-
tiva, fundamentalmente, por dois fatores: a expressivi-
dade e a autenticidade. 

No dia 24 de outubro, também, foi lançado o livro 
”Contando a arte de Marcos de Oliveira”, de autoria de 
Oscar D’Ambrósio.

Panorama

No dia 1º de outubro, aconteceu no Salão Nobre, 
o evento Tarde do Bem. Em uma tarde animada, o 
DASP (Departamento de Assistência Social do Pai-
neiras) promoveu um almoço beneficente, que teve 
como principal atração um animado desfile de moda 
do estilista Amalfi e sorteio de brindes. Com músi-
ca ambiente, o almoço foi servido com um Buffet de 
massas, saladas e bebidas.

A arte de Marcos de Oliveira

O excelente almoço durante o evento
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IX Circuito Fitness contou 
com sucesso de público

No dia 24 de outubro, aconteceu no Salão Nobre 
o IX Circuito Fitness. O evento teve a participação da 
banda TRÂMITI que veio para animar a galera com 
grandes sucessos dos últimos tempos como Legião 
Urbana, Jota Quest, O Rappa, Mamonas Assassinas, 
Capital Inicial e Titãs, enquanto eles faziam seus 
exercícios.

Os nossos associados participaram de 10 exercí-
cios como: Corrida, Bike, Ginástica localizada mem-
bros superiores (mmss) com halteres, Step, Treina-
mento Funcional, Jump, Ginástica localizada com 
barra, Aero-Boxe + Corda, Fit-ball e Ginástica aeró-
bica. Todos os exercícios foram acompanhados por 
um profissional que enquanto os ajudava, ensinava 
movimentos novos.

No final do evento foi oferecida uma mesa de fru-
tas e sorteios de brindes. Os participantes estavam 
com energia de sobra, muita empolgação e alegria. 
E para repor toda essa energia, o Hidrotônico I9 da 
Coca-Cola apoiou o evento.

Força e potência nas pedaladas

Energia garantida na ginástica localizada membros superiores (mmss)Agilidade e flexibilidade nas Bikes
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Muitas          
atividades        
agitaram o dia

Especial dia 
das Crianças

Panorama

No dia 17 de outubro, das 10h às 15h, as áreas 
de Esportes e Sócio-Cultural realizaram uma super 
festa em comemoração ao Dia das Crianças na Plata-
forma infantil. Nesse dia, a programação foi especial, 
com muitas brincadeiras como: Rua do Lazer com 
perna de pau, jogos de mesa, pipa, pintura de dedo 
e bonecos de argila. Além de Planetário, Brinquedos 
Infláveis, Piscina de Bolinha, Cama elástica, monta-
nha de alpinismo, Oficina do Seart, Videokê e Golfe.

Os brinquedos infláveis animaram a festa

Golfe: diversão e aprendizado entre uma tacada e outra
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XXIV Festival de Escolas de Esportes 
Com sucesso desde as primeiras edições, nos dias 

3 e 4 de outubro foi realizado em nosso Clube o XXIV 
Festival de Escolas de Esportes. Este ano em dois dias 
de competição, foram disputadas 15 modalidades es-
portivas, divididas em 50 categorias de diversas idades, 
com a participação de 1.300 crianças e jovens painei-
renses, mais a presença de 20 clubes convidados.

A solenidade de abertura aconteceu no dia 3 de ou-
tubro, sábado, às 10h, na Piscina Olímpica do Comple-
xo do Vale. O evento contou com uma atração especial, 
a banda Marcial do Instituto Cultural Santa Isabel. Com 
um ritmo instrumental forte, a banda conduziu com 
muita honra a apresentação de todos os clubes parti-
cipantes. Após a apresentação, tivemos um espetáculo 
das meninas do Nado Sincronizado.

Flávia Vigna (Pólo Aquático), Samantha Rego (Tê-
nis), Nayara Figueira (Nado Sincronizado) e Júlia  Gerotto 
(Natação) são nossas atletas destaque que junto com a 
diretoria abrilhantaram nossa Tribuna de Honra. 

O Festival é realizado e dirigido pelo Departamen-
to de Esportes através da Área de Formação Esportiva, 
com o objetivo de incentivar à iniciação e prática espor-
tiva de crianças e jovens. 

Os talentos do futuro

Um verdadeiro show durante a apresentação do Nado SincronizadoA banda do Instituto Santa Isabel abriu o evento

A confraternização entre as Escolas de Esportes A atleta do Pólo Aquático Flávia vigna Um incentivo para a prática esportiva
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Panorama

Dia das Crianças na 
Educação do Movimento

No dia 23, aconteceu no Ginásio Novo, um circui-
to de ginástica e brincadeiras em comemoração ao 
Dia das Crianças. Nesse dia, cerca de 100 crianças 
mostraram através de brincadeiras, o que aprende-
ram durante o ano.

O Ginásio foi todo adaptado para as brincadeiras 
e ainda contou com muitos docinhos, salgadinhos e 
bebidas para dar mais energia aos pequenos.Muitos sorrisos no circuito de ginástica

A Turminha reunida no Ginásio Novo

As brincadeiras divertidas na “Piscina de Queijo” Brincadeiras e diversão o dia todo
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Manutenção

SPA
• Instalação de lavatórios para todas as salas 

de massagens 
• Reforma e climatização das salas de mas-

sagens 
• Pintura geral das saunas e reforma dos 

equipamentos 
• Troca do gerador de vapor e calor elétricos  

por equipamentos  a gás natural 
• Reforma das instalações de elétrica e hi-

dráulica da sauna do SPA masculino 
• Reforma de todas as macas
• Instalação de duchona fria na sauna Mas-

culina
• Reforma do bar da sauna masculina 
• Troca de todo enxoval das saunas 
• Troca da bomba de hidromassagem da sau-

na feminina 
• Reforma da área de serviço da sauna mas-

culina

Geradores
O Clube adquiriu um grupo de geradores de ener-

gia elétrica. Começamos a instalá-los no começo do 
mês de outubro e no dia 23 do mesmo mês começa-
mos a testá-los. Depois que os geradores estiverem 
funcionando normalmente, teremos uma melhor pro-
teção contra interrupções de fornecimento por parte 
da concessionária (Eletropaulo), causadoras de vários 
transtornos aos sócios e ao funcionamento do Clube.

Vamos melhorar a qualidade da energia consumi-
da, eliminando algumas variações de tensão prejudi-
ciais aos equipamentos do Clube, além de possibilitar 
uma economia no custo da energia, sobretudo me-
diante a redução da demanda nos horários “de pico” 
(entre às 18h e às 21h, aproximadamente), em espe-
cial de segunda à sexta-feira.

Mais conforto aos associados frequentadores

Harmonia e 
equilíbrio na 
decoração

Usina geradora de energia

Melhoria da qualidade no atendimento e serviço
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Administrativo

Horário de funcionamento da 
central de atendimento (cat) 
em dezembro e Janeiro

DEZEMBRO
22 Terça-feira das 08h15 às 18h00 
23 Quarta-feira das 08h15 às 18h00 
24 Quinta-feira das 08h15 às 13h00 
25 Sexta-feira - Fechado
26 Sábado das 8h15 às 13h00 
27 Domingo – Fechado 
29 Terça-feira das 08h15 às 18h00
30 Quarta-feira das 08h15 às 18h00 
31 Quinta-feira das 08h15 às 13h00 

jAnEiRO
01 Sexta-feira - Fechado
02 Sábado das 8h15 às 13h00  
03 Domingo – Fechado 

FUnCiOnÁRiO DE SÓCiO 
Babá, motorista ou enfermeiro, só poderão 
ingressar nas dependências do Clube, desde 
que previamente cadastrados e devidamente 
uniformizados, conforme artigo 2ª do Re-
gulamento Interno do Clube. Informamos 
que no caso de dispensa do funcionário é 
necessária sua comunicação ao Clube.

Dia-a-Dia no Paineiras  

Associado do Paineiras há mais de 20 anos, o culinarista e apresentador do Programa 
Dia Dia da Rede Bandeirantes, Daniel Bork, desfruta da vida sócio cultural do Clube de 
outros carnavais, literalmente. “Quando tinha 18 anos, curti muitos carnavais e festas do 
Havaí. Me diverti muito aqui”, relembra. Ainda quando mais novo, frequentou o curso de 
Teatro do Paineiras e utilizava muito o Cinema. Na área esportiva, “só algumas tentativas 
fracassadas de ir à Academia”, brinca Bork, que hoje tenta manter a forma fazendo 
caminhadas duas vezes por semana, quando acompanha o esportista da família, Oliver, 
de 10 anos, que joga futebol e tênis no Clube. Casado com uma paineirense, ele é pai 
também de Beatriz, de 16 anos, que estudou no Pueri Domus.  O culinarista é fã da Pizza 
Paineiras, “ bem correta”, segundo ele. Não dispensa um pão na chapa e cafezinho no 
Bar do Chico e ficou feliz com a chegada da Kopenhagen. “Valorizou os serviços de 
gostosuras”, avalia. Mas o que mais lhe atrai no Paineiras hoje é a sua imensa área 
verde. “Para mim, aqui é o grande jardim que não tenho em  minha casa, porque moro 
em apartamento. Parabéns à administração por manter o Clube organizado e limpo 
como está, além de sempre preservar o meio ambiente”, completa.

Melhoria no transporte para os atletas

Van Renault Master
No final do ano passado o Clube adquiriu uma 

Van Renault Master com 16 lugares, completa com 
DVD, para transportar confortavelmente associados 
e atletas para competições e atividades culturais.  
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Achados e Perdidos
Se você perdeu algo, nas dependências do 

Clube, entre em contato com a CAT.
Seguindo essa linha, o Clube tem notado 

que muitos objetos perdidos são encaminhados 
ao nosso setor de Achados e Perdidos e não são 
procurados pelos proprietários. Assim solicita-
mos aos Associados que em caso de perda de 
objetos, procure na Segurança ou na Central de 
Atendimento, pois há grande possibilidade de ter 
sido encontrado e poderá ser entregue ao pro-
prietário.

Se você encontrar algum objeto perdido, en-
tregue para os funcionários da Central de Aten-

Dia-a-Dia no Paineiras  

Mariana Machado Guimarães Korczynski é associada do Clube Paineiras há 24 
anos. Quando nova, por volta dos 10 anos, participou das equipes de natação, 
onde competiu até os 14. Depois se dividia entre o Pólo e Vôlei. “O Clube era a 
minha segunda casa, mais do que a escola até. Eu chegava às 14 e saía às 21h”, diz 
Tutu, como é conhecida entre os amigos.
Desde então, ela nunca deixou os esportes de lado participando da Natação Sênior 
e Vôlei Master.  Manteve sua paixão pelo Clube e aqui encontrou uma nova, Bartosz 
Korczynski, com que se casou em 2006. Mariana conta que 6 madrinhas do seu 
casamento também eram associadas do Paineiras. “Fiz minhas melhores amigas 
aqui e, além disso, o Clube me proporcionou uma família”, acrescenta.
Personal Trainer, Tutu tem diminuído um pouco sua frequência no Clube, pois 
durante a semana dá aulas no período da manhã e da tarde e, por enquanto, os 
finais de semana são reservados para sua filha de seis meses, Valentina

dimento ou da Segurança 
para auxiliar nesse pro-
cesso. 

É importante ter a 
descrição do objeto per-
dido, se possível a data 
aproximada da perda, 
pois isso facilita a sua lo-
calização.

No entanto, é preci-
so que cada paineirense 
também colabore cuidando adequadamente  de 
seus pertences. Não deixe bolsas, mochilas, rou-
pas e outros objetos em locais inapropriados e 
utilize sempre o guarda-volumes dos vestiários.

ESTACIONAMENTO - IMPORTANTE
O posicionamento para entrada de 
veículos nos estacionamentos do Clube, 
quando houver fila, deverá obedecer ao 
sentido da Av. Morumbi para o túnel 
Sebastião Camargo, para minimizar 
riscos de acidentes e preservar a ordem 
de chegada. 

Caso não haja fila, fica liberada a 
entrada nos dois sentidos.

Os usuários deverão estacionar seus 
veículos respeitando rigorosamente a 

demarcação das vagas.

A velocidade máxima 
dentro do estacionamento 
e demais áreas de 
circulação é de 10 Km/h, 
de acordo com o artigo 38 
do Regulamento Interno.

O uso dos estacionamentos é 
regido pelo capítulo VII do Regulamento 
Interno
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De olho em

O Clube Paineiras, um dos principais ce-
leiros de talentos para os esportes brasileiros, 
possui em suas quatro principais modalida-
des competitivas (nado sincronizado, pólo 
aquático, tênis e natação) muitos destes jo-
vens atletas que passarão, a partir de agora, 
a treinar e se esforçar com foco em integrar 
as equipes brasileiras para a disputa desta im-
portante competição. 

Os resultados recentes da natação painei-
rense indicam que, para os atletas do 
Clube, o sonho olímpico pode ser 
uma realidade. A jovem nada-
dora Aline Saporito, 17, já tem 
traçado o objetivo de chegar a 
uma Olimpíada. “Sendo no 
Brasil, é mais motivante ain-

Assim que o Comitê 
Olímpico Internacional 
(COI) anunciou o Rio 

de Janeiro como a cidade 
sede das Olimpíadas de 
2016, muitos brasileiros 
comemoraram a escolha. 

Ao mesmo tempo, milhares 
de jovens, além deste 

sentimento de euforia, 
também começaram 
naquele momento a 

vislumbrar a realização de 
um sonho para qualquer 
atleta: disputar os Jogos 

Olímpicos em seu país

2016
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da. Se for a primeira então, todos vão estar 
prestando atenção”, diz. Entretanto, Saporito 
afirma que o foco no momento é o próximo 
Pan-Americano e, por que não, Londres, em 
2012. 

Quem também já está treinando 
pensando primeiro na próxima 

Olimpíada no velho continen-
te é a atleta júlia Gerotto, 16. 
“Estou buscando muito isto 
e acho que estou no caminho 
certo. Se continuar treinan-

do e competindo como venho 
fazendo, com certeza, chego lá”, 

diz. Ela destaca que também pensa em 
2016. “No país é melhor ainda, pois você 
tem o apoio da torcida e está em casa”, 
completa. Apesar de conside-
rar que muita coisa vai 
acontecer até 2016, josé 
Governo, 15, já treina 
com o objetivo de dis-
putar as Olimpíadas 
no Rio de Janeiro. “O 
fato de ser no país dá 
mais motivação. Acho que 
vai ser muito bom para o país e para o es-
porte”, acrescenta.

traçar o obJetivo e treinar
Os jovens atletas da equipe 

de tênis do Clube Painei-
ras também já começam 
a viver a expectativa. 
Giovana Bacarini, 14, 
destaca a proporção do 
evento. “É um evento 
maior que o Pan e deve 
ser muito legal disputar, pois 
todo mundo vai estar torcendo para você”. 
Segundo ela, dá para ter este sonho, basta tra-
çar este objetivo e treinar muito. 

Outra atleta que afirma que pretende se 
empenhar bastante nos treinos para dispu-

tar os Jogos Olímpicos de 2016 é 
 Samantha Rego, 15 anos. “Dis-
putar as Olimpíadas no país 
deve ser maravilhoso”, diz. Se-
gundo ela, também seria uma 
oportunidade para conhecer 
atletas de outros países. Nos Jogos 
de Barcelona, em 1992, o Paineiras 
esteve representado com a participação de 
Jayme Oncins, que começou nas quadras do 
Clube. No Rio, a história poderá se repetir 
com o destaque do último Campeona-
to Brasileiro Infanto-juvenil, Mau-
rício Antun.

O jovem atleta afirma que o 
evento será bom para o esporte 
e para a economia do país. “O 
Clube também poderá crescer 
com isto”, observa. Hoje com 17 
anos, o atleta ressalta que, em 2016, 
terá 24 anos e poderá estar em seu ápice 
como tenista. 

Outro grande potencial do tênis painei-
rense e que tem demonstrado isto nas 
competições que participa, Flávia 
Rika nagayama Ribeiro, 17, 
destaca que será muito bom ter 
uma Olimpíada no Brasil. “A 
gente vive buscando estes ob-
jetivos. O fato de ser no país é 
melhor ainda”, diz. Segundo ela, 
todos atletas têm potencial para dis-
putar a competição, basta querer, treinar e se 
sobressair. Para isto, é preciso muita dedica-
ção e disciplina. “Se você realmente quer, tem 
que abrir mão de tudo e focar nesta meta”, 
recomenda.

Presença nas convocações
No pólo aquático, atletas das equipes 

juniores, masculina e feminina, do Clube 
têm aparecido com frequência nas listas de 
convocação e pré-convocação, não só da 
categoria, mas também da seleção brasilei-
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ra adulta da modalidade. Baseado nis-
to, é muito provável que estejam 

presentes nas convocações para 
as Olimpíadas do Rio. 

Um dos destaques da equipe 
paineirense, Fábio Arnold des-
taca que como o país será sede, 

o pólo brasileiro já está classifica-
do. “Vai ser uma experiência enorme 

para nossa modalidade”. Considerando o re-
trospecto de participação na seleção júnior, 
ele afirma que a possibilidade dele e outros 

atletas do Paineiras estarem entre os con-
vocados é grande. 

No dia do anúncio da cidade 
sede, o atleta Gustavo Couti-
nho, 17, estava na escola e foi 
com amigos a um restaurante 
próximo, onde assistiu a ceri-

mônia. “Quando falou Rio todo 
mundo vibrou e eu já comecei a 

viver este sonho olímpico”, conta. 
O jovem atleta afirma que agora é tra-

balhar para estar entre os selecionados da 
modalidade. Considerando o seu desempe-

nho a participação é quase certa. Neste ano, 
Gustavo recebeu o Troféu Delfim, como o 
MVP (Jogador Mais Valioso) do Sul Ame-
ricano Juniores, realizado em Mar del Pla-
ta, Argentina. Agora, conseguiu um feito 
inédito. Foi um dos três atletas indicados 
pela Confederação Brasileira de Desportos 
Aquáticos (CBDA) para o Oscar do esporte 
brasileiro, o Prêmio Brasil Olímpico, orga-
nizado pelo COB. Esta foi a primeira vez 
que um atleta júnior e do Paineiras recebeu 
a indicação.  

Segundo a atleta Flávia 
Vigna, disputar uma Olim-
píada seria a realização de 
um sonho que tem desde 
quando começou a jogar. 
“No próprio país será ain-
da mais incrível. Todo mundo 
que sabe tudo o que você já ralou 
para chegar ali, vai estar presente”, prevê. Ela 
afirma que muita coisa ainda acontecerá nos 
próximos 7 anos e os campeonatos que fo-
rem disputados até lá, servirão como prepa-
ração.

Paineiras entra Para o seleto gruPo de clubes formadores de atletas olímPicos

O Clube Paineiras do Morumby foi convidado a 
ingressar o Conselho de Clubes Formadores de Atletas 
Olímpicos – CONFAO, órgão integrante da Confedera-
ção Brasileira de Clubes - CBC, que tem como mem-
bros importantes agremiações como: o Clube de Regatas 
do Flamengo, Clube de Regatas Vasco da Gama, Espor-
te Clube Pinheiros, Fluminense Football Club, Grêmio 
Náutico União, Minas Tênis Clube, Sociedade de Ginás-
tica Porto Alegre (Sogipa) e Sport Club Corinthians Pau-
lista.

Para participar deste seleto grupo, o Paineiras teve 
que atender um dos critérios de adesão ao Conselho: 
ter participado com atletas em três olimpíadas seguidas, 
caso ocorrido com o nado sincronizado nos últimos três 
jogos olímpicos.

Criado no começo deste ano, o CONFAO tem en-

tre seus objetivos incentivar a formação e o treinamento 
de atletas olímpicos em todas as modalidades, promover 
cursos e ações educativas relacionadas ao esporte olím-
pico, bem como o intercâmbio de experiências entre as 
entidades. 

O Conselho visa, também, interceder perante os po-
deres públicos, em defesa dos interesses legítimos dos 
clubes integrantes, além de promover o recebimento de 
verbas ou repasses públicos, provenientes da legislação de 
incentivo ao desporto.

Uma das primeiras ações do órgão está sendo a rei-
vindicação de, ao menos, 30% dos recursos que a Lei 
Piva distribui exclusivamente para o Comitê Olímpico 
Brasileiro e para o Comitê Paraolímpico Brasileiro, 85% 
para o COB, 15% para o CPB, oriundos de 2% de todas 
loterias nacionais.      
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Parece longe, mas Passa ráPido
Se julgarmos pelas últimas três Olimpí-

adas, com certeza, as cores do Painei-
ras também estarão presentes em 
2016 no nado sincronizado. 
Raquel Fares, 17, já enxerga 
uma grande oportunidade, 
pois o país sendo sede dos 
Jogos, o conjunto de nado já 
está classificado. “Vão ser mais 
atletas, além do dueto, então se 
eu continuar treinando vou ter a possibilida-
de de realizar este sonho”.  Fernanda  Marques 
também destaca a participação de 
mais atletas. Segundo ela, par-

ticipar de uma Olimpíada é o ápice de qual-
quer atleta, mas no país tem um sabor espe-
cial. “Deve ser muito gratificante, representar 
o país e se sentir em casa”.

Para quem já esteve lá, participar de uma 
Olimpíada é um acontecimento 
único. É o que afirma a atleta 
paineirense nayara Figueira. 
“Pequim foi um dos maiores 

jogos de todos os tempos. A es-
trutura e organização foram per-
feitas. Quem está de fora não sabe 
a dimensão”, descreve. Nayara já está 
com um olho em Londres e outro nas com-

petições que participará até lá. “Só depois 
vou começar a pensar em 2016, mas com 
certeza gostaria de ir”. 

Segundo ela, vai ser um momento má-
gico. “O Pan já foi muito bom, mas com-

petir com a torcida a favor em Olimpíadas 
deve ser maravilhoso”, diz a atleta olímpi-
ca que observa o potencial das meninas do 
nado paineirense. 

“Elas treinam e se dedicam bastante e, se 
continuarem assim, vão chegar lá. Parece lon-
ge, mas passa rápido”, completa.                

Destaques Do esPorte

Corrida Corpore WTC Pela Paz - Álva-
ro Teno e João Branco de Miranda foram 
destaques da competição (fotos)

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

Parabéns pelo desempenho de todos os atletas! 
*Confira no Portal mais detalhes, resultados e as equipes participantes, www.clubepaineiras.com.br (Panorama).

Paineiras arranca empate heróico no 
Pólo Aquático - Nossa equipe supera as 
expectativas e empata por 8x8 contra o Pi-
nheiros 

Paineiras vence na estreia contra o 
Paulistano - Jogo aqui no Paineiras contou 
com ótimo desempenho dos nossos atletas 
do Pólo Aquático que venceram por 5x4

Sydney 2009 World Masters Games - 
Atletas da natação fazem ótimos resulta-
dos e conquistam várias medalhas 
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Troféu Chico Piscina 
Nossos atletas foram destaque na competição, jun-

to com Júlia Gerotto que conquistou o Troféu Chico 
Piscina Nacional e Internacional

Aconteceu no interior de São Paulo, nos dias 09, 10 e 11 
de outubro o Troféu Chico Piscina de Natação, o mais forte 
 Campeonato Brasileiro nas categorias Infantil e Juvenil. 

O evento contou com a presença de 13 Seleções estaduais e 
mais 8 Seleções estrangeiras. Nossos atletas convocados para a 
Seleção Paulista tiveram um resultado brilhante, mostrando ape-
nas uma prévia dos futuros nadadores que disputarão vagas nas 
Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.

Os nadadores tiveram resultado de destaque, sendo que dos 
4 convocados, 3 deles voltaram com medalhas. Nicole Ladeira e 
Lucas Lobato em seu primeiro ano disputando o Chico Piscina 
fizeram bonito em sua estreia.

Nicole conquistou 2 medalhas de prata e Lucas voltou para 
casa com 2 ouros, 1 prata e 1  bronze, além de ter participado do 
Revezamento Infantil que quebrou o Recorde da Prova. 

O grande destaque de toda a competição, sendo considerada 
a melhor nadadora de todo o Troféu, foi Júlia Gerotto, que voltou 
para casa com 5 medalhas de ouro e 5 Recordes de Campeonato. 

Parabéns a todos os atletas pelo ótimo desempenho em 
uma competição tão famosa. Resultados:

• Júlia Gerotto (foto) 
Campeã Troféu Chico Piscina Nacional e Internacional
100 -  Borboleta; 200 -  Medley; 400 -  Livre; 4x100 -  Livre; 
4x100 - Medley. Todas as Provas com Recorde de campeona-
to. Melhor atleta da Competição.

• Lucas Lobato
Campeão - 200 Medley; Campeão e Recordista de Campe-
onato 4X100 Livre; Vice Campeão 100 Livre; Terceiro Lugar 
- 400 Livre

• Nicole Ladeira
Vice Campeã - 200 Medley; Vice Campeão - 4X100 livre; 
Quarto Lugar - 400 Livre; Quarto Lugar - 200 Livre; 

XXXVIII Festival 
Sudeste Petiz

Com apenas nove atletas, nossa equipe apresentou 
boas performances e foi destaque nas piscinas de Vi-
tória 

Do dia 8 a 11 de outubro, aconteceu na cidade de Vitória no 
Espírito Santo, o XXXVIII Festival Sudeste Petiz de Clubes. As 
principais equipes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Minas Gerais estiveram presentes no evento.

Nosso Clube, com apenas nove atletas, atingiu a 6ª coloca-
ção na pontuação geral de clubes, ficando na frente de muitas 
equipes que tinham número superior de nadadores.

No quadro de medalhas da competição, o Paineiras termi-
nou em 3º lugar com 5 ouros, 3  pratas e 4 bronzes, à frente das 
equipes da Unisanta, Minas Tênis Clube e Pinheiros, ressaltan-
do a qualidade técnica de nossos nadadores.

Nossos medalhistas foram Bruna Primati (3 ouros); Gio-
vanna Diamante e Maurício Nasri (1 ouro, 1 prata e 1 bronze); 
Fernanda Pini (1 prata); Fernando Lang (2 bronzes e um 4º); Re-
becca Soares (um 4º e um 5º). Participaram desse ótimo resul-
tado também, os atletas Leonardo Rosseto, Gabriela Zimbres e 
Carolina Diamante.

O destaque da competição no feminino foi Bruna Primati, 
que mostrou versatilidade nas provas de 200m medley, 100m 
costas e 400m livre e conquistou 3 medalhas de ouro com mar-
cas muito expressivas.

O próximo desafio da equipe Petiz do Paineiras, comandada 
pelo treinador Tatá, será o Campeonato Paulista (Santo André/
SP, 21 e 22 de novembro). Os 29 nadadores do petiz do Painei-
ras estarão presentes e, com toda a certeza, irão trazer bons 
resultados.

Esportes
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agenDa esPortiva De novembro

De 03/11 a 04/12 Inscrições para o Paineiras Camp. Central de Atendimento 

03 Inscrições para o Sorteio de Tênis Recreativo 1º Semestre de 2010. Central de Atendimento

04
Campeonato Paulista Sub 19 masculino de Pólo Aquático – CPM x Paulistano. Piscina Olímpica – das 20h30 às 
21h30

05
Campeonato Paulista Infanto Juvenil masculino de Pólo Aquático – CPM x Jundiaenses. Piscina Olímpica – das 20h30 
às 21h30

06 Campeonato Paulista Sub 19 masculino de Pólo Aquático – CPM x Sesi. Piscina Olímpica – das 20h30 às 21h30

07 e 08
Semana Desafio de Squash II. Quadras de Squash – das 10h às 17h
VII Torneio Interníveis de Tênis Recreativo. Quadra de Tênis 07 – das 14h às 20h

08 Torneio Interclubes Mirim de Natação. Piscina Olímpica – das 07h às 13h

De 09 a 17 Semana Desafio de Squash II. Quadras de Squash – das 10h às 17h

11
Campeonato Paulista Inafnto Juvenil masculino de Pólo Aquático – CPM x Pinheiros. Piscina Olímpica – das 20h às 
21h30

12 Campeonato Paulista adulto masculino de Pólo Aquático – CPM x Hebraica. Piscina Olímpica – das 20h30 às 21h30

14
Confraternização dos Alunos do Tênis Recreativo. Espaço Gourmet dos Tenistas  - das 10h às 20h
Campeonato Paulista Infanto Juvenil masculino de Pólo Aquático – CPM x Internacional Regatas Santos. Piscina Olím-
pica – das 16h às 17h

14 e 15 VII Torneio Interníveis de Tênis Recreativo. Quadra de Tênis 07 – das 14h às 20h

18 Campeonato Paulista Sub 21 feminino de Pólo Aquático – CPM x Pinheiros. Piscina Olímpica – das 20h30 às 21h30

21 e 22 VII Torneio Interníveis de Tênis Recreativo. Quadra de Tênis 07 – das 14h às 20h

24 a 06/12
Torneio de Fim de ano de Squash. Quadras de Squash – Durante a semana das 18h às 22h e aos Finais de Semana – 
das 10h às 17h

28
Exame de Faixa de Judô. Quadra do Vale 1 - 10h às 12h
Exame de Faixa de Karatê. Ginásio Novo - 14h às 16h

28 e 29 VII Torneio Interníveis de Tênis Recreativo. Quadra de Tênis 07 – das 14h às 20h

29
Apresentação de Encerramento de Nado Sincronizado. Piscina Olímpica – das 09h às 12h
Gincana de Encerramento da Natação Kids e Acqua Baby. Piscina Kids - 09h às 12h

agenDa esPortiva De Dezembro

7 a 12 Paineiras Camp pelo Clube – das 08h30 às 17h e sábado das 9h às 14h

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

Rematrículas e matrículas para 1º semestre/2010
03/11 à 03/12/09 - Teste para alunos novos do SE-
FFE / SAT: Natação (todos os níveis), Tênis, Ginástica 
Olímpica, Nado Sincronizado, Karatê e Squash (a partir 
do nível II) – nos locais e intervalos de aula com os 
professores.
03 à 19/11 - Rematrícula dos alunos do Setor Cultural 
em sala de aula com o professor.
30/11 - Início da entrega de comunicado de rematrícula 
para os alunos SEFFE/SAT.
01 à 09/12 - Período de Rematrícula obrigatória para 
todos os cursos SEFFE / SAT – na CAT.
10/12 - Sorteio da Rematrícula para todos os cursos  
SEFFE / SAT –  CAT - 10h00

11 e 12/12 - procurar a CAT para troca de horário.
15 a 17/12 - Matrícula para alunos novos para todos os 
cursos do SEFFE / SAT e CULTURAL – na CAT.
19/12 - Sorteio da Matrícula dos alunos novos para os 
cursos do SEFFE / SAT e CULTURAL na CAT - 10h00
05/12 - Término das aulas do SEFFE / SAT 
28/11 - Término das aulas do CULTURAL, exceto:

       Tapeçaria - 09/12
       Yoga e Teatro Adulto - 10/12
       Tai Chi Chuan – 12/12

1º de Fevereiro/2010: Início dos Cursos do SEFFE/
SAT e Cultural.
17 de Fevereiro: Reinício dos testes no 1º sem./2010.

TesTe de HAbilidAde PArA novos Alunos dos Cursos do seTor CulTurAl
Curso dATA

ballet Clássico

11/11 19h - 2º ano e 20h - 3º ano Geórgia

12/11
15h - 2º Ano e 16h - 3º Ano Geórgia

17h - 4º Ano, 18h - 
5º Ano, 19h e 6º Ano Thália

dança Contemporânea 25/11 - 19h30

dança de salão 26/11 - 21h40

 dança do ventre 12/11
20h nível ii
21h nível iii

 

26/11

9h nível ii
10h

nível iiidança Flamenca
 
 

17h
18h nível ii

Guitarra 25/11 - 16h - nível ii

 
 

Jazz
 

11/11

8h Adulto (sílvia)
15h nível ii
17h Adulto (roni)
18h nível iii

Técnicas variadas 24/11 - 13h30

Pratica de Atelier ii
24/11 - 9h30 

26/11 - 14h / 17h

 
sapateado

 
25/11

08h / 15h nível ii
16h nível iii
17h níve iv

 
24/11

10h nível ii
Teclado 14h nível iv

 25/11 15h nível iii
violão 24/11 - 10h - nível ii



Revista Paineiras  |  novembro/09  |  23

Teatro Adulto 
Velório à Brasileira

Venha prestigiar o Grupo de Teatro Arte in Cena 
Adulto, que apresenta no dia 7, às 19h, e no dia 8, 
às 16h30 e às 19h, a Peça “Velório à Brasileira”, 
com direção artística de Moisés Miastkwosky.

Na apresentação do dia 8, às 19h, teremos a presença 
do Júri da ACESC, que fará a avaliação da apresentação 
dos alunos do Paineiras. 

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

Uma viúva escandalosa, uma vizinha fofoqueira, um 
espiritualista contraditório, uma irmã com suspeitas in-
tenções, um falso colega, um bêbado inconveniente, um 
elemento surpresa e uma boa dose de ganância formam 
o hilário retrato sobre a fragilidade dos valores éticos e 
morais diante da possibilidade de se ficar rico.

 A entrada é franca, sem a necessidade de apresenta-
ção de convite. 

A comédia encenada por atores paineirenses

A excelência dos atores em cena

Mais uma vez o Paineiras dá um show durante o  espetáculo O bom humor dos personagens contagiou a platéia
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Sócio-Cultural

Encontro de Corais
No dia 3 de outubro, no Salão Nobre, aconteceu o 

Encontro de Corais da ACESC. No evento, tivemos a 
presença de grandes clubes como: Clube de Campo 
São Paulo, Clube Esportivo Helvetia, Clube Atlético 
Monte Líbano, Associação Brasileira “A Hebraica” de 
São Paulo, Alphaville Tênis Clube, Esporte Clube Pi-
nheiros, Esporte Clube Sírio, Club Athletico Paulistano 
e o nosso Clube Paineiras do Morumby.

Ao final, todos os coralistas deram um show quan-
do se reuniram no palco, formando o Coral ACESC. 
Depois de interpretarem “Glória” de Vivaldi, sob a re-
gência de Eli de Souza Gonçalves, o coral foi aplaudi-
do com fervor por todos que prestigiavam o evento.

Para comemorar esse grande encontro, foi ofereci-
do a todos um Coquetel de comemoração.

I Concurso de Dança de 
Salão ACESC

Agora o Concurso de Dança de Salão da ACESC 
será realizado aqui no Clube. Fique atento, pois o even-
to acontecerá dia 27 de novembro, sexta-feira, no Res-
taurante Social, durante a Sexta Dançante. 

A ACESC facilitou a participação dos associados. 
Todos os presentes no I Encontro de Dança de Salão, 
poderão se inscrever no ato e mesmo aqueles que não 
estiverem competindo, poderão comparecer para pres-
tigiar e torcer pelo seu favorito.

Todos os concorrentes desse I Encontro de Dança  
de Salão, participarão do sorteio de um mini cruzeiro de 

navio pela Costa Brasileira, oferecido pela Agaxtur Turismo.
Veja o regulamento completo no Portal Paineiras.

Final dos 
Concursos

A final de todos os concursos da 
ACESC acontecerá dia 6 de dezem-
bro, às 19h, na Associação Brasilei-
ra “A HEBRAICA” de São Paulo. Rua 
Hungria, 1000 - Jardim Paulistano - 
São Paulo. Informações ou convites 
no Sócio-Cultural.

Sob a regência de Yara Campos o Paineiras encantou o público 

Toda a experiência do Coral Paineiras no palco Todos os coralistas abrilhantaram o encontro
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Teatro Juvenil: 
“O Noviço” 

Aconteceu no dia 24 de outubro, na 
plataforma infantil a apresentação para o 
Festival de Teatro da ACESC.  A peça que 
gira em torno da pérfida ação de Ambrósio 
que se casa por interesse com Florência, 
rica viúva, mãe da jovem Emília, do meni-
no Juca e tutora do sobrinho Carlos, este o 
personagem principal da peça. O vilão Am-
brósio já havia convencido a mulher a co-
locar Carlos (o noviço) em um seminário.  
Contou com a presença do Júri especiali-
zado da ACESC, que no dia 06 de dezem-
bro irá escolher a melhor peça na Hebraica.

Parabéns ao núcleo de atores juvenil 
do Paineiras: Rafael de Bonna, Luiza Lira, 
Bruna Guida, Roberto Paternó, Paula Lo-
pes, Laura Azevedo, Daniel Freitas, Chris-
tian Mendonça, Daniel Salvadori, Marina 
Botelho, Gabriel Girardello e Natali Leduc.

Os atores paineirenses e o Júri da ACESC

Todos atentos as orientações do Júri especializadoO capricho na composição do personagem de Nathaly Leduc
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Aconteceu no dia 1 de outubro, o Coquetel de pre-
miação do IX Concurso de Fotografia ACESC. Nes-
te ano, o concurso contou com a participação de 75 
pessoas, com 270 fotos, dos clubes Alphaville  Tênis, 

Sócio-Cultural

IX Concurso de Fotografia ACESC

A Presidente Sileni Rolla e o selecionado Wladimir 
Tomanik

Alfred Maslowski e a Diretora da ACESC Ana Emília de 
Almeida Prado

Pinheiros, Hebraica, Monte Líbano, Paulistano, Hel-
vétia, Sírio e do Paineiras. Em uma noite especial fo-
ram apresentados ao público os 13 finalistas, entre os 
quais, 7 são do Paineiras. São eles: 

Categoria Juvenil
Laura Albuquerque Azevedo, com 

a foto intitulada Água.

Vittória Ferrazoli Mittelstaedt, 
com a foto intitulada Coccinella 

Vulcânica

Categoria sem manipulação
Ana Maria Alzueta Cuenca 

Sigaud, com a foto intitulada 
Plumero

Categoria Colorida e Preto 
e branco – com 

manipulação 
Kalina Juzwiak, com a foto intitu-

lada Natureza Morta

Alfred Karl Maslowski, com a 
foto intitulada Flor de Hibisco

Categoria Preto e branco
Kalina Juzwiak, com a foto 
 intitulada Tons de Verde

Wladimir Tomanik, com a foto 
intitulada Singular
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IV Reunion Iberoamericana de Clubes Sociales
Todos os clubes da América Latina que participam 

da ACESC estiveram reunidos, no dia 10 de outubro, 
durante a IV Reunion Iberoamericana de Clubes So-
ciales, que aconteceu no Piano Bar. Na ocasião, todos 
os representantes puderam aproveitar a tarde comen-
do uma típica feijoada.

Entre os convidados estavam: José Maria Livieres 
(Membro Fundador Honorário) do Club Centenario de 
Asunción do Paraguai.

Ricardo Spoerer O’Reilly, Presidente do Club Con-
cepción do Chile.

Bernardo Mihovilovic Stiepanovich, Presidente do 
Club de La Unión de Punta Arenas do Chile.

Alejandro Lira Ovalle, Presidente do Club  de La 
Unión de Santiago do Chile.

Lucas Molina Achondo, Presidente, e Gaston Ha-
mel Parot, Vice-Presidente do Club de Vinã Del Mar 
do Chile.

Ronald Von Der Weth Fischer, Diretor do Club Na-
val de Valparaíso do Chile.

Jorge Ucar Easton, Presidente do Club Uruguay de 
Montevideo do Uruguai.

Dr. Diego Norberto Quirno, Secretário Geral do Jo-
ckey Club de Buenos Aires na Argentina. 

O Paineiras foi o co-anfitrião do evento

Estreitando relações com os clubes latino-americanos

Uma visita agradável pelo Clube
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Foi realizada na noite do dia 13 de outubro, no 
Ginásio Velho, a Seletiva para o elenco de patinação 
artística. O objetivo foi escolher o elenco principal 
para solos e destaques da apresentação que será re-
alizada no dia 18 dezembro, às 21h, no Ginásio Ve-
lho. O evento serviu também para o desenvolvimento 
criativo e artístico das alunas, que se preparam du-
rante as aulas e finais de semana. 

Todos os elementos da patinação artística foram 
elaborados e desenvolvidos por cada patinadora, 
como por exemplo, escolha de música, desenho de 
figurino e montagem coreográfica. 

O juízes da seletiva foram Maristella Villas Boas 
Ayres, Cíntia Stela Custódio e Ricardo de Souza, ju-
ízes internacionais,  que já atuaram em vários Cam-
peonatos Nacionais e Sulamericanos de patinação 
artística sobre rodas e Karen Cristina e Ayres Neves, 
8 vezes Campeã Paulista e Brasileira, e que repre-
sentou o Brasil no Campeonato Mundial no ano de 
1997 na cidade de Reus – Espanha. 

Agora, as alunas se concentram nos preparati-
vos da apresentação do dia 18 de dezembro. Segun-
do o professor Marcus Vinícius Schmidt, o grupo já 
está se preparando desde junho com a montagem 

das coreografias em grupo e desenhos de figurinos 
e entrou agora na fase  da confecção do figurino e 
polimento coreográfico.

O espetáculo que será realizado no Ginásio Velho 
terá números variados que viajará desde os grandes 
salões de valsa em Viena até à alegria contagiante 
do mundo do circo, além de anjos e noelas que da-
rão o ar natalino no final do show. Tudo muito bem 
preparado para levar a plateia a um fantástico mundo 
de emoção e entretenimento. Vale lembrar também a 
participação das medalhistas  da seletiva onde pode-
rá se ver o trabalho e dedicação de cada patinadora 
premiada. Um espetáculo para todas as idades.
Os primeiros lugares de cada categoria foram:

CATEGORIA MIRIM – SOLISTA  
1º Marcella Magalhães

CATEGORIA INFANTIL – SOLISTA  
1º Juliana Fagundes 
2º Gabriela Pereira 
3º Marina Cardoso  

CATEGORIA JÚNIOR – SOLISTA  
1º Paula Halker 
2º Marina Legaspe 
3º Carolina Bertoletti 

CATEGORIA SENIOR  - SOLISTA  
1º Fernanda Marcondes 
2º Alessandra Mello 
3º Gabriela Ribeiro 

CATEGORIA MASTER SOLISTA
1º Tatiana Bortoletti

CATEGORIA ÚNICA – ESPELHO
1º Paula Halker e Helena Davino 
2º Tatiana Bortoletti e Fernanda Marcondes 
3º Marina Rossi e Gabriela Ribeiro 

Seletiva de patinação artística 
escolhe elenco para apresentação 

Elegância e 
beleza para a 

Seletiva 

Sócio-Cultural
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Degustação de Vinhos
Com o sucesso das edições anteriores, acontece 

no próximo dia 13 de novembro, no Piano Bar, 
uma deliciosa degustação de vinhos para 
os associados e seus convidados. Nessa 
edição, teremos a Vinícola Vallontano (Vale 
dos Vinhedos / Brasil) com os vinhos: Es-
pumante Rosé Brut, Vallontanto Tannat 2005, 
Reserva Merlot 2005 e Reserva Cabernet Sau-
vignon 2004.

A partir das 19h30, serão apresentadas fichas 
técnicas, folder e um filme ilustrativo sobre a viníco-
la. Como convidado especial, o evento contará com 
a participação do Sommelier Cedric, que comentará 
sobre cada produto e fará considerações técnicas so-
bre os vinhos.

 As reservas são limitadas e poderão ser feitas na 
Central de Atendimento (CAT), mediante o pagamento 
de R$ 15,00 por pessoa (associados e convidados).

Circuito de Brincadeiras
No dia 14 de novembro, das 14h às 15h, as crianças 

paineirenses poderão aproveitar sua tarde de sábado 
com muitas brincadeiras. Nesse dia, as crianças vão 
brincar com atividades destinadas para o Verão: Batata-
quente com bexiga d’água, brincadeiras de roda e dan-
çar muito ao som da música “Boneca de Lata”.

 Essas brincadeiras são 
destinadas para crianças 
de 3 a 8 anos. Durante o 
evento, 3 monitoras estarão 
disponíveis, por isso, não 
é necessário que os pais 
acompanhem seus filhos 
nessas atividades.

Exposição de Artes 
do Paineiras

Se você adora artes e desenha, faz pintura em 
quadros, esculturas, gravuras e aquarela, esse é o seu 
momento de mostrar para todos aqui do Clube.

Do dia 17 a 22 de novembro, acontecerá, no Sa-
guão Social, a Exposição de Artes dos Associados do 
Clube Paineiras. As inscrições e entrega de material 
serão de 3 a 10 de novembro, no Departamento Sócio-
cultural, das 09h às 20h. Cada associado poderá se 
inscrever com até 2 trabalhos.

Veja o regulamento completo no Portal Paineiras.

Show das Dez 
no Piano Bar

O tradicional Show das Dez apresenta neste mês 
de novembro, artistas da melhor qualidade e com os 
mais variados estilos musicais. Os eventos acontecem 
sempre aos sábados, a partir das 20h, no aconche-
gante Piano Bar.

Sexta Dançante
Em novembro, o jantar dançante, realizado no 

Restaurante das Cúpulas, vem com novidades. Acon-
tece a partir das 21h, com apresentações musicais 
das melhores bandas ao vivo tocando diversos estilos 
para agradar todos os gostos e DJ para a animação 
dos intervalos.

Confira a Programação

07 Yvete Mattos (Violão e Voz)

14 Banda Revival

21 Não haverá Programação

28
Banda Melodia Brasil e DJ e Final do Con-

curso de Dança de Salão da ACESC

Para informações e reservas, entre em contato 
com a Central de Atendimento (CAT), pelos telefo-
nes 3779-2010/2012

Confira a Programação
06 Não haverá programação
13 Grupo Canta Brasil (Clássicos do Samba) 
20 Não haverá programação

27 Banda Melodia Brasil e DJ e Final do Concurso de Dança de 
Salão da ACESC

Para mais informações e reservas, entre em contato com o departamento 
Sócio-Cultural, pelo telefone 3779-2052.
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Sócio-Cultural

Venha se divertir na nossa balada que 
acontece no dia 14 de novembro, a partir 
das 19h, no Salão Nobre. A Balada é desti-
nada para adolescentes entre 12 e 17 anos 
que irão se divertir muito ao som de hits da 
música eletrônica, black music e funk. 

No local serão vendidos salgadinhos in-
dustrializados, água, refrigerante e energé-

Venha se divertir no Videokê
Todas as quintas-feiras, a partir das 20h, no Piano Bar, acontece a noite do 

Videokê. Com muita diversão e animação, os sócios e convidados podem soltar 
a voz cantando grandes sucessos.

O Videokê conta com telão e quase 3 mil canções entre nacionais e interna-
cionais. É só escolher a sua música, deixar seu nome com o operador do apare-
lho e esperar ser chamado para ter seus minutos como um Rockstar. Enquanto 
aguarda o seu momento, você pode apreciar os petiscos, porções e bebidas que 
o Piano Bar oferece sempre com a qualidade da cozinha Paineiras.

A entrada é gratuita para sócios e convidados.

Bazar de Natal
Nesse ano, o nosso Bazar de Natal será 

realizado no dia 28 de novembro, das 10h 
às 19 horas, e 29, das 10h às 18 horas, no 

Salão Nobre e Saguão Social. 
Durante o evento serão vendidos artesanato, 

roupas, acessórios, produtos de papelaria, cama, 
mesa e banho, entre outros. A entrada gratuita, sem 

necessidade de apresentação de convite.

inscrições
De 7 a 17 de novembro, serão realizadas as inscrições para 

o esperado Bazar de Natal do Clube. Os horários serão de terça 
a sábado, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h50. No dia 07 de 
novembro (sábado, 1º dia de inscrições para os sócios), as ins-
crições serão realizadas na Sala de Dança nº 01.

Preenchidas as vagas, as inscrições encerram-se automa-
ticamente, independente do período de inscrição. As especifi-
cações para a participação estão descritas no regulamento do 
evento. Mais informações no Portal Paineiras.

22º Salão de Arte da Associação 
Comercial de São Paulo

De 5 a 13 de novembro, no saguão social, acontece o 22º 
Salão de Arte ACSP de Pinheiros. No evento, estarão expostas 
obras de vários participantes. O coquetel de premiação dos ven-
cedores foi realizado no dia 5 de novembro, no Salão Nobre.

Chá da Tarde Dançante
Acontecerá, no dia 12 de novembro, a partir das 14h, na 

boate, o Chá da Tarde Dançante. Nesse evento os associados 
e seus convidados poderão se divertir com músicas antigas e 
atuais, todas remixadas pelo Dj. 

E, para ninguém ficar parado, terá no local um Personal 
Dancer preparado para levantar a festa que é destinada para 
maiores de 18 anos.

Os ingressos já estão à venda na Central de Atendimento (CAT).  

tico. Os Ingressos já estão à venda no caixa 
da CAT (Central de Atendimento) até a data 
do evento ou até que os ingressos acabem. 

Para os associados, o valor é de R$10, 
para os convidados, R$ 30,00 (preço único). 
Mas, se você preferir, ainda pode se deliciar 
no camarote por R$ 50,00 o ingresso. 

Balada Paineiras - “The One”
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agenDa sóCio-Cultural De novembro
02 Não haverá aulas nos cursos do Setor Cultural, devido ao feriado de Finados.

De 03 a 10
Inscrições para participar da Exposição de Artes dos Associados do Clube Paineiras. Sócio-cultural – das 
09h às 20h

05 Noite do Videokê. Piano Bar – 20h

De 05 a13 22º Salão de Arte ACSP de Pinheiros. Saguão Social.

06 Sexta Dançante – Não haverá programação

07
Show das Dez – Yvete Mattos (Violão e Voz)
Apresentação da Peça de Teatro “Velório à Brasileira”. Cineteatro – às 19h 

De 07 a 17
Bazar de Natal - No 1º dia de inscrição (7/11) das 08h30 às 12h na Sala de Dança nº 01. A partir das 13h será no 
Stand de Vendas. Os demais dias as inscrições serão no Stand de Vendas – 3ª a Sábado das 08h30 às 12h e das 13h 
às 17h

08
Apresentação da Peça de Teatro “Velório à Brasileira”. Cineteatro – às 16h30 e às 19h com a presença do 
Júri para avaliação do grupo do Paineiras no XI Festival de teatro da ACESC.

12
Chá da Tarde Dançante. Boate – 14h
Noite do Videokê. Piano Bar – 20h

13 Sexta Dançante – Noite do Rock – Banda Revival e DJ. Restaurante Social – 21h

14
Show das Dez – Grupo Canta Brasil (Clássicos do Samba). Piano Bar – 22h
Festival de Dança (Sapateado). Cineteatro – às 15h e às 16h30
Balada Paineiras - The One. Salão Nobre – 19h às 24h

15 Festival de Dança (Sapateado). Cineteatro – às 16h e às 17h30

17 e 18
Festival de Dança (Dança Flamenca, Dança Contemporânea, Dança de Salão e Jazz Adulto). Cineteatro – às 
20h e às 21h30

De 17 a 22 Exposição de Artes dos Associados do Clube Paineiras. Saguão Social

19 Noite do Videokê. Piano Bar – 20h

De 20 e 
21 Não haverá aulas nos cursos do Setor Cultural, devido ao feriado da Consciência Negra.

20 Sexta Dançante – Não haverá programação

21 Show das Dez – Não haverá programação

24 e 25 Festival de Dança (Jazz Juvenil e Dança do Ventre). Cineteatro – às 20h e às 21h30

26 Noite do Videokê. Piano Bar – 20h

27
Sexta Dançante – Banda Melodia Brasil e DJ. Final do Concurso de Dança de Salão da Acesc. 
Restaurante Social – 21h

28
Encerramento dos cursos do Setor Cultural, com exceção dos cursos de Tapeçaria, Yoga, Teatro 
Adulto e Tai Chi Chuan.
Show das Dez – Mulheres de Chico (Chico Buarque de Holanda). Piano Bar – 22h

28 e 29
Festival de Dança (Ballet Clássico elenco A). Cineteatro – às 17h e às 18h30
Bazar de Natal. Salão Nobre e Saguão Social – Sábado das 10h às 19h e Domingo 10h às 18h.
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agenDa sóCio-Cultural De Dezembro
03 Noite do Videokê. Piano Bar – 20h

04
Sexta Dançante - Banda Fênix. Restaurante 
Social – 21h

05

Festival de Dança (Ballet Clássico elenco B). 
Cineteatro – às 15h e às 16h30
Balada do Paineiras. Salão Nobre - das 
19h às 24h
Show das Dez - Rodrigo Del Arc. 
Piano bar – 22h
Satsanga. Sala de Yoga – 11h

06
Festival de Dança (Ballet Clássico elenco B). 
Cineteatro – às 17h e às 18h30

09 Encerramento das aulas do curso de Tapeçaria

10
Encerramento das aulas do curso de Yoga e 
Teatro Adulto

12
Encerramento das aulas do curso de Tai Chi 
Chuan

Programação Do seart novembro

03 TRABALHOS COM ESPONJA

04 E 05 CONFECçãO DE CARTEIRA

06 CONFECçãO DE COROA

07 CuLINÁRIA

09 E 10 CONFECçãO DE DIÁRIO

11 E 12 CONFECçãO DE IMã DE GELADEIRA

13 E 14 TRABALHOS COM LÁPIS GRAFITE

16 E 17 CONFECçãO DE ABAJuR

18 E 19 PORTA-TRECO

21 CONFECçãO DE BONECO DE TAMPINHAS

23 E 24 TRABALHOS COM PALITOS

25 E 26 CONFECçãO DE PESO DE PORTA

27 E 28 PINTuRA EM SABONETE

30 e 31 SuCATA LIVRE

Festival de dança

Data Dia Dança Sessões
14/11 Sábado Sapateado 15h e 16h30

15/11 Domingo Sapateado 16h e 17h30

17/11 Terça
Dança Flamenca, Dança Contemporânea,

Dança de Salão e Jazz Adulto
20h e 21h30

18/11 Quarta
Dança Flamenca, Dança Contemporânea,

Dança de Salão e Jazz Adulto
20h e 21h30

24/11 Terça Jazz Juvenil e Dança do Ventre 20h e 21h30

25/11 Quarta Jazz Juvenil e Dança do Ventre 20h e 21h30

28/11 Sábado Ballet Clássico elenco A 17h e 18h30

29/11 Domingo Ballet Clássico elenco A 17h e 18h30

05/12 Sábado Ballet Clássico elenco B 15h e 16h30

06/12 Domingo Ballet Clássico elenco B 17h e 18h30

A área de Dança do Paineiras é uma das mais im-
portantes do Estado de São Paulo, pois congrega mais 
de 600 alunos nas mais variadas modalidades. 

Em novembro e dezembro, uma verdadeira mara-

tona de Dança será apresentada no Cine-teatro, onde 
a maioria das alunas participará dos 18 espetáculos, 
distribuídos em 10 dias de eventos.

Confira a Programação:

Inicialmente, as vendas de ingressos serão exclusivas para alunos no Estande de Vendas da Central de Atendimento (CAT).

Sócio-Cultural
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Para cada amigo ou parente que você indicar ao Clube e que 
efetivamente adquirir o título, você ganha um bônus de 5% sobre 
o valor deste título  como desconto nas suas mensalidades. Promo-
ção válida para indicações consolidadas de 05/11 até 31/12/2009.

* Bônus vinculado à aprovação e ao pagamento parcial do novo 
título. Mais detalhes sobre as regras da campanha, no Portal Pai-
neiras www.clubepaineiras.com.br
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Sócio-Cultural

Yoga – Profº sérgio
• Período: 6 a 27 de janeiro de 2010
• 2ª e 4ª - das 19h às 20h e das 20h às 21h
• Valor: 100,00 por aluno
• Mínimo: 5 alunos / Máximo: 43 alunos
• Faixa etária: Associados nascidos em 1997 ou 

anos anteriores (acima de 12 anos)

Consciência Corporal – Profª eugênia
• De 11 a 21 de janeiro de 2010
• 2ª e 4ª - das 9h às 10h15
• Valor: R$ 80,00 por aluno
• Mínimo: 6 / Máximo: 20
• Faixa etária: Associados nascidos em 1994 ou 

anos anteriores (acima de 15 anos)

Término 
das aulas

Os cursos do Setor Cultural encerrarão 
suas atividades no dia 28 de novembro, 
com exceção dos cursos de:
• Tapeçaria – as aulas se encerram 
no dia 09/12
• Yoga e Teatro Adulto – as aulas se 
encerram no dia 10/12
• Tai Chi Chuan - as aulas se encer-
ram no dia 12/12

Curso de férias
Venha se divertir, dançar e exercitar os músculos aqui no Clube. A partir do dia 6 de janeiro, você poderá en-

contrar vários cursos para o fortalecimento, postura e alongamento do corpo. Além de aprender novas técnicas 
de sapateado, ritmo e novos passos. As inscrições devem ser feitas na Central de Atendimento (CAT).

Dança de salão
• Período: 6 a 28 de janeiro 
• Dias: 4ª e 5ª, das 21h às 22h
• Valor: R$ 60,00 por pessoa (inscrições somente 

aos pares)
• Mínimo: 5 casais / Máximo: 30 casais
• Faixa Etária: Associados nascidos em 1995 ou 

anos anteriores (acima de 14 anos)

técnica da Dança flamenca (por Colombia-
nas)
• Nível I - Dias 19, 21, 26 e 28 de janeiro de 2010 
• Horário: 15h às 16h.
• Valor: R$ 50,00
• Mínimo: 5 alunos / Máximo: 20 alunos
• Faixa etária: Associados nascidos em 1997 ou 

anos anteriores (acima de 12 anos)

técnica de sapateado e ritmo
• Nível II e III – Dias 19, 21, 26 e 28 de janeiro de 

2010 
• Horário: 16h às 17h.
• Valor: R$ 60,00
• Mínimo: 5 alunos / Máximo: 20 alunos
• Faixa etária: Associados nascidos em 1997 ou 

anos anteriores (acima de 12 anos)

Dança flamenca – profª Carol 
• Dias: 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2010
• Horários: 09h às 10h: nível I - técnica de sapatea-

do e braços e estudo de palo Sevillanas
• 10h às 11h: nível II - técnica de abanico e estudo 

de palo Guajira
• 11h às 12h: nível III - técnica de sapateado e estu-

do de palo Farruca
• 12h às 13h: níveis II e III - técnica de sapateado, 

divisões rítmicas, improviso (patadas) por tangos 
• Valor: R$ 60,00 por curso / R$100,00 2 cursos
• Mínimo: 5 alunos / Maximo: 15 alunos
• Faixa etária: Associados nascidos em 1997 ou 

anos anteriores (acima de 12 anos)P
ro

g
ra

m
aç
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