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Editorial

Minhas primeiras 
palavras não poderiam 
ser outras senão de 
agradecimento.

Jamais recebi tantas 
manifestações de ami-
zade e carinho de uma 
comunidade que pou-
co me conhecia e que 
depositou em mim sua 
confiança e deu-me a 
grande responsabili-
dade de administrar o 
Clube Paineiras pelos 
próximos três anos. 

Serei um presidente 
conciliador, responsá-
vel e presente.

Tenho o sentimento de que muito pode-
rei contribuir para oferecer aos sócios um 
Clube cada vez melhor.

Quero que o Clube proporcione a to-
dos momentos de paz, lazer e alegria, seja 
no convívio com seus familiares, seja com 
seus amigos.

Uma palavra especial de agradecimen-
to aos integrantes da Diretoria Executiva 
eleita, nas pessoas do 1º Vice-presidente, 
Sérgio Henri Stauffenegger; 2º Vice-pre-
sidente, Luiz Fernando de Paiva Monteiro; 
Diretor Tesoureiro, Roberval Ramos Mas-
carenhas; Diretora Secretária, Ana Emília 
Oliveira de Almeida Prado, que têm dedi-
cado muito do seu tempo no planejamento 
do trabalho a ser feito.

Aos nossos conselheiros que têm dado todo 
o apoio e incentivo, o que me estimula cada vez 
mais a ter um trabalho conjunto e participa-
tivo, meu mais profundo reconhecimento pela 
cordialidade com que fui recebido.

Aos integrantes do 
Conselho Fiscal, muito 
obrigado pela acolhida 
recebida.

Ao grupo de ami-
gos da Terceira Via que  
tanto trabalharam e me 
apoiaram na campanha, 
minha dívida de grati-
dão.

A todos os nossos 
funcionários que com 
seu trabalho e dedica-
ção, constroem um Pai-
neiras cada vez melhor, 
meu muito obrigado.

Não poderei omitir a 
atenção e o carinho com que a Presiden-
te Sra. Sileni tem dispensado a mim e a 
todos os integrantes da minha diretoria. 
Com sua experiência e conhecimento nos 
fa cilitou sobremaneira esta etapa de tran-
sição. Aos demais componentes de sua di-
retoria minha estima pela atenção de cada 
um.

Enfim este sentimento de otimismo e 
de confiança de todos me deixa fortaleci-
do para enfrentar as dif iculdades a serem 
vencidas. Tenho trabalhado na busca de 
encontrar as melhores soluções para os di-
versos setores do Clube.

Que o ano de 2010, seja um marco na 
história do Paineiras, um ano cheio de 
vida, de trabalho, de esperança e de deter-
minação para realizarmos todos os nossos 
anseios.  

José Miguel Spina
Presidente

Momento de agradecimentos e Planos
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É tempo de comemorar o passado e cons-
truir desde já o futuro que desejamos

Neste momento histórico para nós, em 
que comemoramos os 50 anos de existên-
cia do Clube Paineiras, é hora também de 
avançarmos em direção às melhorias ne-
cessárias ao futuro saudável de nossa ins-
tituição.

Neste sentido, o Conselho Deliberati-
vo do Clube Paineiras, ciente de sua res-
ponsabilidade e dos grandes desaf ios pre-
mentes que aguardam a gestão dos órgãos 
diretivos de nosso Clube, está e permane-
cerá atento. O Conselho estará disponível 
para cumprir sua missão de não só f isca-
lizar, mas também auxiliar a nova Direto-
ria Executiva no que for preciso e possível 
para reencontrarmos a grandeza que mui-
to caracterizou a história da coletividade 
paineirense.

Sem tempo a perder, iniciativas reso-
lutas e ef icazes serão imprescindíveis, já 
em curto prazo, para enfrentarmos com 
sucesso vários entraves que ameaçam ver-
dadeiramente o Paineiras em futuro pró-
ximo.

No rol de assuntos impostergáveis, não 
dá para esquecer a construção do estacio-
namento, a maior necessidade atual de 
nosso Clube. Esperamos que a nova ges-
tão encaminhe o projeto ao Conselho para 
que possamos discuti-lo e viabilizá-lo.

Com a máxima urgência também, pre-
cisamos resolver o problema do restau-
rante social. Igualmente relevante é a re-
construção das boas relações com nossos 
colaboradores.

Um futuro promissor, que honre as 
glórias do passado e seja capaz de manter 

Clube Paineiras: 50 anos

Presidente: 
Edgard Mansur 

Salomão

Vice-Presidente: 
Luís Augusto 

Bulcão  Carvalho

Secretário: 
Luís Sérgio de 

Campos Vilarinho

sempre aceso o interesse do associado, es-
pecialmente o dos frequentadores jovens, 
não pode se dissociar da reconstrução do 
esporte competitivo no Paineiras. Nos-
sas instalações esportivas têm excelentes 
condições e oferecem aos muitos compe-
tidores em potencial que estarão, cada vez 
mais daqui para a frente, com os olhos e 
dedicação total voltados para a Olimpíada 
de 2016, aqui no Brasil.

Por f im, vale sempre ressaltar que se há 
algo que pode realmente fazer nosso Clu-
be crescer é o bom relacionamento entre 
Conselho e Diretoria, assim como entre 
toda a coletividade paineirense. 

Este é o nosso f irme desejo.

Saudações e um feliz ano novo a todos 
os paineirenses.

Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
Gestão 2009/2011

Conselho Deliberativo
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Almoço Especial com Petrit Spahija

No dia 20 de dezembro, no Restaurante Social, o Pai-
neiras promoveu um almoço especial, com a culinária 
francesa da cozinha do Le Poème Bistrô, do Restaurateur 
Petrit Spahija.

Neste dia, 650 paineirenses e convidados pude-
ram  apreciar uma culinária sofisticada, que mescla 

Panorama

Isadora Laban, Regina Borges, joão Bosco, Renato 
Borges, Felipe Fabrinni, Ana Lúcia Borges e Mônica 
Laban

Úrsula Rapp, Patrick Schafer, Hans Rapp, joão Cruz, 
Evelyn Rapp e Nicole Schafer

O chef Petrit Spahija

Neyde, Lucia,Caroline, Lucien Henri, Sophia e Nathália 
BenuthePaula, Katya e Marcos Trabbold

pratos típicos da França, receitas contemporâneas e 
deliciosos crepes, em um ambiente muito aconche-
gante e acolhedor. 

Esse evento foi um sucesso de público superando a 
expectativa, apesar da lista de intenção feita pela Central 
de Atendimento.
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A Família Schultz, a família Cordani, Marcelo e Patrícia Menezes,A família 
Munhoz, Maurício e Adriana Buczmiejuk, Carlos Souza Barros, Mário, Elisa, 
Sofia e Sérgio Sicoli

Ideias para buscar a felicidade

Hora de repor as energias 

Verônica Coutinho,Nair Ramos,Walda Brandão, Carmen Lúcia Lolli, Luzia 
Pereira, Leo Braga, Valery  Leite, Rosemary Bertazzo, Myrna Valente Couto, 
Carmen julien, Sônia Branco e Neide Portas

Satsanga – Encontro da verdade 
Foi realizado no dia 5 de dezembro, na Sala de Yoga, o tradicional Satsanga: encontro da verdade. Nesse dia, 

o ambiente foi típico do Yoga, com decoração de velas, flores, frutas e músicas para confraternização dos alunos 
e reverências aos mestres da filosofia.

O evento contou, também, com palestras ministradas pelo Swami Nirmalatmananda do Centro Ramakrishna 
Vedanta Ashrama e apresentação da cantora indiana Meeta Ravindra. No Cardápio foram degustados salgados 
vegetarianos, frutas e chá indiano.

Almoço em família
No dia 5 de dezembro, aconteceu, no Restaurante 

Social, um almoço especial em família. Com feijoada à 
vontade, os paineirenses puderam aproveitar esse dia 
com seus familiares e amigos.
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Panorama

Chegada do Papai Noel anima os Paineirenses 
Era a hora do almoço do dia 12 de dezembro, as crianças 

esperavam ansiosas, na plataforma infantil, a festa para a che-
gada do Bom Velhinho. Num clima de muita alegria e festivi-
dade, as crianças puderam começar a comemorar essa época 

maravilhosa. O Natal das Crianças contou com uma programa-
ção especial com: gincana, brincadeiras, pula-pula, piscina de 
bolinhas e cama elástica. Além de muita pipoca, algodão doce 
e suco.

Arnaldo e Enzo Curvello, joão Paulo Correia e Lidiane Curvello

Suzana e Rafael Costa

Roseli, Giovanna, Guilherme e Armando Luca

Azor Neto, Azor, Graziella e Anna Paola Tartuce

Helena e Arthur Spalding

Guilherme e Mariana Saldanha com Papai Noel

Roberto e Enrico Basile
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Apresentação de
 fim de ano do 

Nado Sincronizado 
No dia 3 de dezembro, na Piscina Olímpica, a apre-

sentação de fim de ano das meninas do Nado Sincro-
nizado marcou o encerramento das atividades compe-
titivas da temporada. As coreografias apresentadas na 
festa foram mesclas das apresentações que acontece-
ram durante o ano nos Campeonatos Brasileiros e que 
homenageavam os esportes olímpicos e as olimpíadas 
de 2016, no Rio de Janeiro. 

No evento, as atletas Nayara Figueira e Lara Tei-
xeira, do dueto olímpico brasileiro, receberam home-
nagens pelos ótimos resultados obtidos neste ano, 
como: 1º Lugar no Campeonato Canadense, 4º Lugar 
no Campeonato Americano, 9º Lugar no Final World 
Trophy e 10º Lugar no Mundial de Esportes Aquáticos.

Na oportunidade, também foram homenagea-
das as atletas campeãs brasileiras de infantil A e B, 
campeãs brasileiras Juvenil e Vice-Campeãs Brasilei-
ras Júnior. Parabéns às atletas: Adriana Bitiati, Aline 
Gonçalves, Ana Luiza Paulino, Beatriz Rossello, Be-
atriz Chamie, Bianca Fernandes, Carla Gaieski, Carla 
Prandini, Caroline Prandini, Elena Quartará, Fernanda 
Pieri, Fernanda Marques, Gabriela Gusmão, Isabe-
la Portaro, Isabela Sampaio, Isabella Rigby, Isabella 
Mendonça, Izabela Queiroz, Jaadi Fonseca, Joana 
Moraes, Juliana Marques, Júlia Dantas, Luiza Gomes, 
Mariana Giorgi, Marina Azevedo, Marina Szymanskyj, 
Monique Rupitsch, Nayara Figueira , Lara Teixeira, 
Paula Miranda, Rafaella Costa, Raquel Fares, Rebecca 
Nogueira, Sabrine Lowy, Sofia Costa, Tayná Caldas, 
Victoria Mussa, Vitoria Casale e Ursula Huang.

Homenagem às Olimpíadas de 2016

Quem faz e acontece

Bela apresentação também fora d’águaRepresentação dos esportes Olímpicos

Um verdadeiro 
show na 

apresentação 
das alunas 
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Panorama

Peça de Teatro “Um 
Conto de Natal”

Com texto de Charles Dickens e adaptação e di-
reção de Anna Grecco, a peça infantil “Um Conto de 
Natal” foi apresentada nos dias 12 e 13 de dezembro, 
no Cineteatro. 

O espetáculo contou a história de Ebenezer 
Scrooge, um velho rico e sovina, que, na véspera de 
Natal, recebe a visita do fantasma de seu amigo e 
sócio, Jacob Marley. 

Marley conta a Scrooge que está pagando por to-
das as suas más ações, e adverte ao amigo: seu fim 
será ainda pior. Com medo, Scrooge vai a luta para 
alcançar a redenção e, para isso, foi visitado pelos 
Espíritos do Natal: passado, presente e futuro. 

Em uma viagem sobre sua vida, seus sofrimentos 
e tristezas, ele teve a oportunidade de alcançar uma 
vida bem melhor, superando sua mesquinharia e ain-
da conquistando vários amigos.

A peça foi apresentada pela turma do Curso de 
Teatro Infantil – Nível II. Parabéns a professora Anna 
Grecco e aos atores: Beatriz Ussami Sallowicz, Clara 
de Biasi Vicari, Fabiana Abate Guglielmi, Fernanda 
Gamboa Junqueira, Gabriela Nogueira Siqueira, Gio-
vanna Hallaje Coltri, Giuliana Pio Borges Furlanetto, 
Karen de Araujo Silva, Marina Miguel, Marjorie Cas-
tro Boilesen, Pedro de Araujo Silva, Rafael Geribello 
F. Cabral, Júlia Ortolan Prado.

O verdadeiro espírito do Natal

A interpretação das ideias capitalistas da época

A concentração dos atores durante a peça

Um verdadeiro espetáculo teatral A turma do curso de Teatro Infantil - Nível II
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Coral Paineiras 
comemora 30 anos em 

grande estilo 
No dia 13 de dezembro, aconteceu no Cine-teatro, 

a apresentação de Natal. Neste ano em comemoração 
aos 30 anos de existência, tivemos a presença do Gru-

po Klang do Goethe-
Institut de São Paulo, 
Sociedade Pró Música 
Sacra de São Paulo e 
a Orquestra de Câma-
ra Pró Música de São 
Paulo. O espetáculo 
contou com a platéia 
cheia e todos os corais 
cantaram belíssimas 
musicas de Natal.

Parabéns a regen-
te Ana Yara Campos e 
aos coralistas.

O coral comandado pela regente Yara Campos

A apresentação natalina comemorou seus 30 anos

29 coralistas Paineirenses emocionaram o públicoApresentação do Grupo Klang do Goethe-Institut de São Paulo

A diversidade das vozes
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Panorama

Aconteceu no dia 18 de dezembro no Ginásio 
Velho, o Show de Patinação Artística “Magia sobre 
Rodas”. 

Nessa grande apresentação nossos alunos do 
curso de Patinação Artística e alguns patinadores 
convidados fizeram números variados, que viajaram 
desde grandes salões de valsa em Viena até a alegria 

Uma apresentação empolgante sobre as rodas

Show de Patinação Artística “Magia sobre Rodas” 

contagiante do mundo do Circo, além de anjos que 
deram um ar natalino e que emocionou a platéia no 
final do show. 

Com apenas 3 anos no Clube, o curso vem se 
consolidando e formando grandes patinadoras. 

Parabéns ao professor Marcus Vinícius Schmidt 
e ao elenco.
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Festa de encerramento 
da Educação do 

Movimento 
Por meio de várias brincadeiras, as crianças pu-

deram mostrar aos pais o que aprenderam o ano todo 
na festa de encerramento do curso de Educação do 
Movimento, que aconteceu no dia 05 de dezembro, 
nas quadras do vale.

Os brinquedos foram um convite a fantasia

Muita diversão antes das férias

Interação entre pais e filhos

Habilidade na hora da corridaDiversão  garantida nos jogos da Educação do Movimento

O brinquedo mais incrível da festa
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Administrativo

Estacionamento

Achados e Perdidos
Se você perdeu algo, fique tranquilo, pois o 

Clube possui registros de perdas, que assim que 
encontrados, o proprietário será logo avisado.

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, que  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, entregue para os funcio-
nários da Central de Atendimento 
ou da Segurança para auxiliar nesse processo. 

É importante ter a descrição do objeto perdi-
do, se possível a data aproximada da perda, pois 
isso facilita a sua localização.

No entanto, é preciso 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.

Importa
ntE

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 che-
gada. 

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

Os usuários deverão estacionar seus veículos res-
peitando rigorosamente a demarcação das vagas.

A velocidade máxima dentro do estaciona-
mento e demais áreas de circulação é de 10 
Km/h, de acordo com o artigo 38 do Regulamen-
to Interno.

O uso dos estacionamentos é regido pelo ca-
pítulo VII do Regulamento Interno
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Novos associados, 
sejam bem-vindos!
O Clube Paineiras do Morumby tem o prazer e a honra de 
receber seus novos associados, listados abaixo:

• Alexandre Pierantoni 
• Aloysio Bleyer Barbosa 
• André Loureiro Ferreira 
• André Salim Pires
• Rafael Guilherme Hirt 
• Carlos Guilherme Steagall 

 Gertsenchtein 
• Cristine Lengler 
• Flávia Keating Bittar Lois 
• Célia Garcia de Oliveira Rodrigues 
• Jaqueline Menegassi de 

 Vasconcelos Maia
• José Rafael Cedeño Toledo 
• Maria Adelaida Garcia Munera 
• Luís Felipe Salek Dick 
• Carina Canabrava Casadei 

• Modesto José Moreira 
• Celina Pannunzio Soares 
• Renato Rovito

Inclusão de Dependentes
• Silvana Aparecida Martins dos 

Santos 
• Alexandre Hellmeister 
• Renata Maluf Safe de Almeida 
• Ana Flávia Vigna Teixeira 
• Cristiane D’ Amore Bertran

A Central de Atendimento e o Setor de Segu-
rança do Paineiras, preocupam-se com todos 
os associados e, por isso, trabalham inces-
santemente para garantir sua integridade. No 
entanto, é preciso que cada paineirense tam-
bém colabore cuidando adequadamente de 
seus pertences. Não deixe bolsas, mochilas, 
roupas e outros objetos em locais inapropria-
dos. Utilize o guarda-volumes dos vestiários.

CUIDE BEm DaS SUaS CoISaS painel de 
oportunidades

Para você que quer comprar, 
vender ou trocar seus objetos 
e bens pessoais, criamos um 

espaço para anúncios: o painel de 
oportunidades, que se encontra no 
corredor da Biblioteca / Vestiários.

Veja mais informações e regras 
no Portal Paineiras

www.clubepaineiras.com.br
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Festa dos Atletas

Em homenagem a 250 talentos do espor-
te paineirense e seus técnicos, foi realizada, 
no dia 16 de dezembro, a Festa dos Atletas. 

O evento foi dividido em três ambien-
tes: às 19h, deu-se a abertura da festa, no 
Saguão Social, com a exposição de todos os 
troféus conquistados. Às 20h, no Cine-tea-
tro, aconteceu o Cerimonial com a Direto-
ria Executiva para a premiação dos melho-
res atletas do ano de 2009. A partir das 21h, 
foi realizada a balada, na boate.

No Cerimonial foram apresentadas ao 
público todas as conquistas do Departamen-
to de Esportes, em um ano muito produtivo 
e determinante. Nas 4 modalidades com-
petitivas federadas e olímpicas, o Paineiras 

Evento reuniu os responsáveis 
pelos principais feitos esportivos 

do Clube Paineiras em 2009

Esportes

300 atletas campeões em 2009

A homenagem da ex-Presidente 
Sileni M. de Arruda Rolla
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conquistou 266 títulos, entre campeões, vice-
campeões e terceiros colocados em Campeo-
natos Paulistas, Brasileiros e Internacionais. 
250 atletas foram responsáveis por este feito. 

Na Composição de tribuna de Honra 
estavam Sileni Rolla (Presidente), Silvani 
Rodovalho (Diretora de Eventos e Cerimo-
nial), Carlos Augusto Filho (Diretor de Na-
tação), Reginaldo Teixeira Rosa (Gerente de 
Esportes), Andréa Curi (Técnica Nado Sin-
cronizado), Eduardo Abla (Técnico de Pólo 
Aquático), Wlad Veiga (Técnico de Nata-
ção) e Otaviano Santos (Técnico de Tênis). 

Depois das palavras iniciais da Presiden-
te, foi aberto um espaço em homenagem a 
todos aqueles que contribuíram muito para 
que as conquistas se concretizassem. Mes-
mo que, por muitas vezes, seus nomes não 
estejam vinculados às conquistas,  foi desta-
cado o trabalho que todos desenvolvem com 
seus atletas, explorando ao máximo o po-
tencial de suas equipes. 

A melhor balada esportiva do ano

Parabéns a todos os técnicos: Nado Sin-
cronizado – Andréa Curi, Shirlei  Montanari 
e Priscila Pedron. Natação – Wlad Veiga, 

A Tribuna de Honra
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Esporte

Inês Corbetta, Otávio Graná e Rogério 
Nocentini. Pólo Aquático – Eduardo Abla, 
Emerson Martins e Frank Diaz. Tênis – 
Otaviano Santos, Alexandre Alves, Anto-
nio Oliveira, Danilo Navacinski e José da 
Silva. Preparação Física – Roberto Ferreira, 
Danilo Natale, Fábio Marciano, Gabriela 
Carvalho, Maria Fernanda Ramos e Sidney 
Selanelhia.

Na sequência, foram apresentados os 
destaques deste ano, atletas de cada moda-
lidade que expressaram de forma ímpar o 
ideal da competitividade e que foram indi-
cados à Comissão do Atleta Destaque, em 
consenso, pelos técnicos. 

Depois do Cerimonial, os atletas pude-
ram curtir o melhor das músicas dos anos 
70, 80, 90 e o melhor das baladas atuais.

Parabéns aos atletas!

A Equipe do Tênis de Campo

Os homenageados da Natação

Bruno Bonfim, Edson Nassar, Adrian Grecco, Leornardo Lucca, Israel Santana, 
Lucas Belezza, Gabriel Faria, Pedro Allievi, Luca Slerca, e Pedro Bastos

Viviane Bahia, Caroline Moretti, Thainá Santos e Mirela Coutinho

Pedro Chen, Maurício Silvestre, Matheus Gerotto, Pedro Chacon, 
Lucas Lobato, Thiago Fares, Mateus Naves e Matheus Grecco  
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Destaques De Categoria Do 
NaDo siNCroNizaDo
 � Infantil A - Monique Rupitsch
 � Infantil B - Rebecca Nogueira
 � Juvenil A - Adriana Bitiati
 � Júnior - Raquel Fares
 � Sênior - Nayara Figueira
 � Atleta Destaque do Nado Sincronizado: 

Nayara Figueira

Victória Mussa, Sofia Costa, Rafaela Costa, Rebecca Nogueira, 
Mariana Giorgi, Sabrine Lowy, juliana Marques e Tainá Caldas 

A Comissão dos Atletas destaque de 2009

Marina Szymanskyj, Paula Miranda, Adriana Bitiati, Raquel Fares e jaadi Fonseca

Natalie Toquetti e Hanna Silveira

Os  Atletas do Tênis

Natalie Toquetti, Hanna Silveira, Mirela Coutinho e Thainá Santos

Aline Saporito, júlia Gerotto e Victória Salemi 
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Esporte

Destaques De Categoria Da Natação
 � Petiz I Feminino - Rebecca Soares
 � Petiz I Masculino - Maurício Nasri
 � Petiz II Feminino - Bruna Primati
 � Petiz II Masculino - Fernando Lang
 � Infantil I Feminino - Giovanna Wortsman
 � Infantil I Masculino - Yagoh Kubagawa
 � Infantil II Feminino - Nicole Ladeira
 � Infantil II Masculino - Lucas Moraes
 � Juvenil I Feminino - Júlia Adde
 � Juvenil I Masculino - José Governo
 � Juvenil II Feminino - Júlia Gerotto
 � Junior I Masculino - Lucas Geroto
 � Junior II Feminino - Aline Saporito
 � Senior Masculino - Caio Serebranik
 � Atleta Destaque da Natação Feminina: 

Julia Gerotto
 � Atleta Destaque da Natação Masculina: 

Lucas Gerotto

Destaques De Categoria Do Pólo 
aquátiCo
 � Infantil Feminino - Giulia Badoco
 � Infantil Masculino - Rodrigo Rocha
 � Inf/Juv Feminino - Carolina Moretti
 � Inf/Juv Masculino - Caio Pereira
 � Juvenil Feminino - Mirella Coutinho
 � Juvenil Masculino - Gabriel Salgado
 � Junior Feminino - Gabriela Gozani
 � Junior Masculino - Fábio Arnoldi
 � Adulto Feminino - Flávia Vigna
 � Adulto Masculino - Gustavo Coutinho
 � Destaques do Pólo Aquático Feminino: 

Flávia Vigna
 � Destaques do Pólo Aquático Masculino: 

Gustavo Coutinho

Os atletas homenageados do Pólo Aquático

Mariana e Luiza Sonnervig com Flávia Ribeiro e Tatiana Dualiby Felipe Duarte, Raffael Faria, Gabriel Sagado e Lucas Belezza

júlia Gerotto e Victória Salemi

julio Vigna, Ramiro Garcia, Gustavo Coutinho, 
Gabriel Salgado e Ricardo Mil
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Destaques De Categoria Do têNis
 � 12 Anos Feminino - Sophia Chow
 � 12 Anos Masculino - Pedro Nagayama
 � 14 Anos Feminino - Giovanna Baccarini
 � 14 Anos Masculino - André Joaquim
 � 16 Anos Feminino - Samantha Rego
 � 16 Anos Masculino - Firmiano Pinto Filho
 � 18 Anos Feminino - Flávia Ribeiro
 � 18 Anos Masculino - Maurício Antun
 � Destaques do Tênis Feminino: Saman-

tha Rego
 � Destaques do Tênis Masculino: Maurí-

cio Antun

Giovanna Baccarini, Guilia Perroni, Samantha Rego 
e Giovana Patitucci

júlio Costa, Lucas Gerotto, Daniel Campelo e Vínicus Sportelo

Carolina Diamante, Rebecca Soares, Fernanda Arruda, Marco 
Antônio, Fernando Lang, Gabriel Blanco e Matheus Figueiredo

Bianca Fernandes, Luiza Gomes, juliana Marques, Carla Prandini e joana Moraes 

As homenageadas do Nado Sincronizado

AgendA esportivA de JAneiro e fevereiro

18 a 22
Circuito Paulista de Tênis - 3ª Etapa – Provas 12,14,16 e 18 masc e 
fem, simples e duplas - Quadras de Tênis - das 09h00 às 22h00

23
Circuito Paulista de Tênis - 3ª Etapa – Provas 12,14,16 e 18 masc e 
fem, simples e duplas - Quadras de Tênis - das 15h00 às 22h00

24
Circuito Paulista de Tênis - 3ª Etapa – Provas 12,14,16 e 18 masc e 
fem, simples e duplas - Quadras de Tênis - das 09h00 às 13h00

26 a 29
Clínica de Natação com Alex Pussieldi – Piscina Olímpica - Das 
8h às 18h30 

01 Início das aulas SEFFE/SAT
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Esporte destaques

Natação Masters 

CIrCUIto 
paULISta

CIrCUIto 
BraSILEIro

CampEonato 
paULISta tornEIoS IntErnaCIonaIS

1ª etapa - 1º lugar Campeonato 
Brasileiro - Goiania Piscina Curta MUNDIAL

2ª etapa - 1º lugar Equipes Médias - 
1º lugar Cat. A-30 - 1º lugar Início - Itapetininga 4 medalhas de ouro

3ª etapa - 2º lugar Geral - 2º lugar 1º lugar 5 medalhas de 
prata

4ª etapa - 1º lugar Copa Brasil - Foz 
de Iguaçu

1 medalha de 
bronze

5ª etapa - 1ª lugar Equipe Médias - 4º 
lugar

Campeonato 
Paulista FAP ACESC - Hebraica

2º lugar 3º lugar

Classificação Geral 
Campeão

Torneio Aberto 
Brasil - Ribeirão 

Preto
Equipes Médias - 

1º lugar SUL amErICano

1 medalha de ouro
Campeonato 

Brasileiro - João 
Pessoa

2 medalhas de 
prata

Equipes Médias - 
1º lugar

Troféu Eficiencia - 
1º lugar

Os melhores resultados de 2009
Em 2009, a equipe do Paineiras conquistou mui-

tos campeonatos e, mais uma vez, terminamos o ano 
como uma das melhores equipes do País. Os atletas 
superaram novas dificuldades e mais alguns recor-
des.

Para a técnica Inês Corbetta, esse ano foi muito 
bom. “Os atletas, unidos com um único objetivo, con-
quistaram resultados positivos e inéditos. Nesses úl-
timos quatro anos, conquistando ótimos resultados, 
esse ano foi o melhor”, afirma, orgulhosa de seus atle-
tas. Parabéns à toda equipe pelos ótimos resultados.

Ranking Corpore 2009
Já consta no site corpore.org os melhores atletas 

do ano. Entre eles, está o nosso corredor Álvaro Teno 
(ao centro na foto) que conquistou a 2ª colocação na 
sua faixa etária.

Parabéns ao atleta Álvaro, pelo excelente trabalho 
em 2009 e boa sorte em 2010.
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Paineiras Fitness - Grade Horária de Férias
Ginástica 
alongamento

07h15 – Terça e Quinta - 45min
10h15 – Quarta e Sexta – 45min
11h15 – Segunda, Terça e Quinta – 45min
12h00 – Sábado - 30min
16h15 – Terça e Quinta - 45min
17h30 – Segunda, Quarta e Sexta - 30min
19h15 – Terça e Quinta - 45min
19h30 – Segunda e Quarta - 30min

circuito
08h00 – Terça - 60min

Localizada
08h00 – Quarta e Sexta - 60min
09h00 – Segunda - 60min
11h00 – Sábado - 50min
14h10 – Segunda e Quarta - 50min
15h00 – Sexta - 60min
18h00 – Quarta - 30min

step
08h00 – Quinta - 50min
10h00 – Sábado - 50min
15h15 – Segunda e Quarta - 50min

Flash Body
10h15 – Terça - 60min

sculp
10h15 – Quinta - 60min
15h00 – Terça e Quinta  - 60min
 

abdome
11h15 – Quarta e Sexta - 45min
18h30 – Terça e Quinta - 30min

Ginástica Postural
16h15 – Segunda e Quarta - 45min

Gap
17h00 – Terça e Quinta - 45min

Jump circuit
18h00 – Segunda  - 30min 

Jump
18h00 – Terça e Quinta - 30min

Hidroginástica – aero Local – Pis-
cina Olímpica

19h30 - Terça e Quinta - 60min 

Bike class (55min)
07h00 - Terça, Quarta e Quinta 
09h00 - Sábado 
09h15 - Terça, Quarta, Quinta e Sexta
10h15 – Segunda
15h00 – Terça e Quinta
16h15 – Sexta
18h10 – Terça e Quinta
19h00 – Segunda e Quarta
19h30 – Sexta
20h00 – Terça e Quinta

XXV Campeonato Brasileiro de Basquete Master
Sob o sol forte de Fortaleza/CE, aconteceu entre 

os dias 20 e 28 de novembro, o XXV Campeonato 
Brasileiro de Basquete Master.

O evento recebeu cerca 
de 1.000 atletas, de 26 fe-
derações de todo o Brasil. 
Foram 270 jogos, nas cate-
gorias de 35 a 70 anos, mas-
culino e feminino.

Em meio a tantos atletas, 
o sócio Roberto M. Silbers-
tein (a direita na foto) Partici-
pou do evento, pela seleção 
Paulista 60+, sagrando-se 
vice-campeão Brasileiro.

Parabéns ao Paineirense 
Roberto M. Silberstein.

Equipe de Basquete master

Grade horária sujeita a alterações no decorrer do período de férias.
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Esporte destaques

III Torneio de Tênis Interequipes de Duplas 2009
A grande final do III Torneio de Tênis Interequipes 

de Duplas 2009 aconteceu no dia 5 de dezembro, nas 
quadras 5 e 6. A equipe vermelha consagrou-se cam-
peã, ficando com o vice a equipe verde. O evento durou 
dez dias com belas partidas, onde 115 tenistas divididos 
em cinco equipes mostraram toda a sua garra e técnica. 
Parabéns a todos os atletas pelos ótimos jogos.

equiPe CamPeã:
Capitão Fuad Abbud, Richard Treial, Arthur Cibella, 

Nalton Batista, Luiz Bessa, Marcelo Giusti, Rosana, 
Gabi, Alan Stoll, Alexandre Rubio, Gredorio, Jose Ha-

roldo, Jurgen, Marcos Trabbold, Pablo Arturo, Ragner, 
Sergio Padilha, Walmir, Sandra, Paula, Lais Ramanholi, 
Fernando Monteiro e João Pilli

equiPe viCe CamPeã:
Capitão Andre Krancj, Charles Boechat, André 

Krancj, Paulo Tessari, Luciano Targa, Flavio Bulcao, 
Edilene Boechat, Izilda, Adalberto Pimentel, Alexandre 
Jamal, Carlos Mello, Donnini, Homero, Luciano Novo, 
Marcos Caseli, Oswaldo Graziano, Otavio Cibella, Sal-
vador, Valéria, Renata Basso, Marcio Pepe, Antonio Ma-
chado e Adeilton Brandão.

Clínica de Natação
No final de 2009, o Paineiras teve seu projeto 

para a Lei de Incentivo ao Esporte aprovado pelo Mi-
nistério do Esporte e quer investir fundo na natação. 
Com esse intuito, o competitivo abre a temporada 
2010 com o pé direito, pois será realizada, do dia 26 
a 29 de janeiro, na Piscina Olímpica, uma Clínica de 
Natação. 

Na nossa Comissão Técnica, teremos um con-
vidado especial, o Coach Alex Pussieldi, que é trei-
nador brasileiro, mas radicado nos Estados Unidos 

e que trabalha em benefício da natação brasileira. 
Criador do site www.bestswimming.com.br, o Coach 
Alex tem sido destaque na natação americana desde 
quando se mudou para o país. 

A Clínica de natação acontece de 26 a 29 de ja-
neiro das 8h às 18h30. 

Fique atento, pois está aberta uma nova peneira 
para os militantes para equipe de 2010. 

Informações com o Departamento de Esportes 
pelo telefone (11) 3779.2110.

ÁrEa FormatIva SEFFE/Sat.
 INÍCIO DAS AULAS EM 2010 para todos os cursos

1º SEMESTRE: INÍCIO DAS AULAS 01/02 - TÉRMINO DAS AULAS 25/06.
17/02 - Reinício dos testes no 1º semestre/2010.
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II Super Copa Interna 
de Futebol Society

V Super Copa Interna 
de Futebol de Campo

Realizado no dia 09 de dezembro, no Campo de 
Futebol Society, a final do II Super Copa Interna de 
Futebol Society do Clube Paineiras do Morumby. 

As equipes finalistas Jamaica e Espanha se en-
frentaram em uma partida acirrada. Mas o dia foi 
mesmo da equipe Jamaica, que venceu o jogo por 
5 x 4 numa partida disputadíssima.

Na Copa, o artilheiro foi o jogador Renato 
Schalch da equipe Portugal e o goleiro menos va-
zado foi Beto Altieri.

No dia 13 de dezembro, aconteceu no 
Campo de Futebol, a final da categoria B da 
V Super Copa Interna de Futebol de Campo.

Nesse dia jogaram os times Espanha x 
México, com apenas um gol o time do Mé-
xico sagrou-se campeão.  Destaque para o 
atleta Alexandre Strutz artilheiro da catego-
ria B com 10 gols e o goleiro Theo o menos 
vazado.

Já no dia 15 de dezembro, foi à vez da categoria 
C com a disputa entre Portugal/Andiamo e Espa-
nha, que ficou em 5x4 para o time da Espa-
nha. O artilheiro ficou com o jogador Alberto 
Bellizia. E o goleiro menos vazado foi o Pau-
lão da equipe Portugal/Andiamo.

jamaica equipe campeã

México campeão B

Portugal Andiamo campeão CEspanha equipe vice campeã

Theo o goleiro 
menos vazado 

categoria B

Paulão o 
goleiro menos 

vazado 
categoria C



Revista Paineiras  |  janeiro/10  |  26

Posse da nova Diretoria

Cerimônia de Posse 
da nova Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva para o triênio 2010-
2012, presidida pelo Dr. José Miguel Spina 
e composta pelo 1º vice-presidente, Sergio 
Henri Stauffenegger, pelo 2º vice-presidente, 
Luiz Fernando de Paiva Monteiro, pelo di-
retor tesoureiro, Roberval Ramos Mascare-
nhas, e pela diretora secretária, Ana Emília 
Oliveira de Almeida Prado, foi empossada em 
Reunião Ordinária do Conselho Deliberati-
vo, realizada no dia 4 de janeiro.

Na ocasião, também foram reempossados 
para mais um mandato os membros do Con-
selho Fiscal, Fuad Abbud Júnior, Luiz Carlos 
Lazarini, Mário Migliavada, João de Valentin 
e Nelson Simi.

 Os representantes da Diretoria Executi-
va e, posteriormente, os conselheiros fiscais, 
assinaram o termo de posse, de acordo com o 
Estatuto do Clube. 

Na sequencia, a presidente sra.Sileni Rolla, 
cuja gestão se encerrava na oportunidade, fez 
seu pronunciamento agradecendo aos mem-
bros da sua Diretoria Executiva e ressaltou o 
trabalho que foi desenvolvido em conjunto. A 
presidente fez menção, também, ao Conselho 
Deliberativo e Fiscal pela condução dos inte-
resses do Clube, além de agradecer a toda a 
sociedade paineirense pelo apoio demonstra-
do. Finalizou desejando uma gestão profícua 
à nova diretoria. 

Assim que foi composta a mesa da nova 
Diretoria Executiva, a palavra foi estendida 
aos seus membros. O 2º vice-presidente, Luiz 
Fernando de Paiva Monteiro, salientou sua 
gratidão aos associados pelo voto de confiança 
demonstrado nas eleições. “Neste momento, a 
ansiedade se mistura com a vontade de reali-
zação”, disse. Ele abordou, ainda, a vontade 
da sociedade paineirense em relação à cons-
trução do estacionamento, que receberá aten-
ção da nova diretoria. 

Sergio Stauffenegger, 
Ana Emília, 
Dr. Spina, 
Fernando Monteiro, 
Roberval Mascarenhas

josé Miguel Spina e Sileni Monteiro de Arruda Rolla
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Fechando a cerimônia de posse, foi o mo-
mento do novo presidente do Clube Paineiras 
do Morumby, José Miguel Spina, se pronun-
ciar. Em sua primeira manifestação, ele agra-
deceu a todos os presentes. “Em um momento 
como este só as palavras mais simples podem 
expressar a grandeza do ato. Muito obrigado”, 
disse.

Spina ressaltou a gestão de Sileni que se 
encerrava e o apoio que vem recebendo. “O 
carinho e acolhida dão forças para enfrentar a 
responsabilidade do cargo”, afirmou. 

Segundo ele, sua administração será pau-
tada pela humildade. “Sem ela não se adqui-
re competência”, acrescenta. O presidente do 
Paineiras finalizou ressaltando o diálogo que 
deve existir entre Diretoria, Conselhos Deli-
berativo e Fiscal e o sócio. “Na nossa gestão, 
as portas estarão abertas sem que mostremos 
tenuidade em nossas ações. Sozinhos não fa-
remos nada”, concluiu.

CoNselheiros vitalíCios DestaCam 
maturiDaDe Do Clube

Um acontecimento que consolida a matu-
ridade democrática da sociedade paineirense. 
Esta é a avaliação dos conselheiros vitalícios 
do Clube Paineiras, presentes na cerimônia 
de posse da Diretoria Executiva.

Leonam Luís Sousa Góes, ex-presidente 
da Diretoria Executiva, destacou o estágio 
que o Clube se encontra. “Fico muito feliz, 
pois aqui é para muitos de nós a segunda 
casa, pelos amigos e afinidades que temos e, 
também, por ser o local onde nossos filhos e 
netos frequentam”, disse.

Para Paulo Fernandes do Carmo, ex-
presidente do Conselho Deliberativo e da 
Diretoria Executiva, a cerimônia de pos-
se é o maior evento que o Clube Paineiras 

Fernando Roque e Ana Emília Almeida Prado

Membros do Conselho Fiscal, Mário Migliavada, joão de 
Valentin e Nélson Simi

Renato Tufi, Carlos Roberto Vazoller, Sileni Rolla, Waldyr Arid, josé Miguel Spina, 
Leonam Goes, Paulo do Carmo

Waldyr Arid, Carlos Roberto Vazzoler, Paulo do Carmo e 
Leonam Luis Goes
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Conheça a nova Diretoria Executiva
O 1º vice-presidente, sergio  Henri 

stauffenegger, é arquiteto e industrial, 
presidente do Grupo Vidy, empresa respon-
sável pela construção de 95% dos maiores 
Centros de Pesquisa do Brasil. No Painei-
ras, terá como sua principal função substi-
tuir o Presidente, quando de sua ausência. 
Praticante de tênis, com importantes con-
quistas, Stauffenegger estará permanente-
mente com a responsabilidade de coordenar 
as atividades e eventos esportivos do Clube. 

Segundo ele, as ações da gestão terão como meta: ex-
ploração ao máximo do marketing esportivo e Lei de In-
centivo com o objetivo de buscar recursos que permitam 
realizar os investimentos necessários à continuidade, cres-
cimento e a valorização do Clube; melhoria contínua nas 
atividades e serviços com o envolvimento de todos os Atle-
tas, Conselheiros e Diretores, tendo representantes de to-
das as modalidades esportivas junto à Diretoria. “Essa nova 
Diretoria pretenderá gerir o Clube com o apoio e a partici-
pação de todos os representantes das correntes políticas do 
Paineiras”, ressalta.

luiz Fernando de Paiva Mon-
teiro, que desempenhará a função 
de 2º Vice-Presidente, é Enge-
nheiro Civil, e Diretor Comercial 
da Pride Projetos e Instalações. 
No Clube Paineiras, acompanhará 
os trabalhos da área de obras e ma-
nutenção. Segundo ele, o principal 
enfoque da gestão será a constru-
ção do tão aguardado estaciona-

mento. “Esperamos realizar durante este período e 
concentraremos muita energia para que isto aconteça”, 
diz.

Monteiro ressalta que a nova gestão seguirá o que 
foi orçado pela diretoria anterior e aprovado pelo Con-
selho e buscará sempre a adequação dos recursos dentro 
dos projetos estabelecidos. “Estamos preparando uma 
equipe competente para executar o trabalho”, af irma. 
Um dos projetos que também estará em pauta é o iní-
cio da implantação do elevador panorâmico, que dará 
acesso do vale à plataforma, oferecendo maior conforto 
para quem utilizar o espaço. 

Posse da nova Diretoria

pode realizar, pois este momento consagra 
a democracia de uma sociedade. “O fato do 
presidente do Clube ser eleito pelo próprio 
associado, de forma direta, é uma conquis-
ta muito grande e todos estão de parabéns”, 
comentou.

Segundo Carlos Roberto Vazzoler, ex-
presidente da Diretoria Executiva, o mo-
mento da posse é a consolidação do ato de-
mocrático em sua plenitude. “É um reflexo 
do que impera no nosso Clube”, afirmou.  De 
acordo com ele, a nova diretoria deve buscar 
os objetivos colocados com seriedade ple-
na visando atender à sociedade paineirense 
como um todo. Vazzoler salientou, também, 
a importância da Diretoria Executiva deba-
ter com os conselhos, deliberativo e fiscal, os 
temas de interesse dos associados, buscando 
o senso comum para as ações. 

Carlos Roberto Vazzoler, jarbas Dinkhuysen, josé Gaspar Franceschini, Celso 
Miralla, Nélson Simi, Arnaldo Zanatta, Antônio Misorelli, Leonam Luis Goes, Elias 
M. Alves
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roberval ramos Mascarenhas é 
perito judicial, pós Graduado em Di-
reito Tributário, Mestre em Admi-
nistração Contábil Financeira e espe-
cializado em Avaliação em Grandes 
Corporações pela Universidade de 
Nova York. Como Diretor Tesourei-
ro da nova gestão, buscará sempre a 
modernidade para o Clube. “Nosso 
trabalho será norteado pela transpa-

rência e competência, buscaremos tomar conhecimento de 
todos procedimentos existentes e aqueles que entendermos 
que não atendem os interesses do Clube serão consistidos e 
criados novos procedimentos baseados em conceitos técni-
cos modernos”, explica. 

Ele afirma que irá procurar, também, a comunicação in-
terdepartamental com o intuito de simplificar os processos 
existentes, tornando-os mais simples e otimizando o proces-
samento das informações. Segundo Mascarenhas, isto per-
mitirá maior ganho de produtividade em prol do associado. 
Um ponto que merecerá grande atenção é a busca de recursos 
para viabilizar a construção do Novo Estacionamento.

Como Diretora Secretária, a advoga-
da e Presidente da Comissão de Saúde 
Pública do IASP, ana emília olivei-
ra de almeida Prado, estará próxima 
da Presidência e buscará uma gestão de 
conciliação com o Conselho e muita 
aproximação com os sócios, procurando 
atender as suas reivindicações. Na área 
cultural, ela pretende trabalhar na rees-
truturação do cinema e na realização de 
festas ligadas à comunidade, além do incremento do teatro. 

Também diretora Cultural da ACESC de São Paulo, 
Ana Emília trabalhará na manutenção e aprofundamento do 
intercâmbio entre os clubes integrantes da associação. Neste 
contexto, ela pretende trazer ao Clube Paineiras as parcerias 
de bolsas em oficinas profissionalizantes de teatro, nos mol-
des feitos pela ACESC. Juntamente com a maestrina Ana 
Yara, existe a intenção, de se criar um coral jovem ou uma 
banda do Paineiras para incentivar a participação dos mais 
novos. Quanto ao ano do cinquentenário do Clube Painei-
ras, ela adianta que serão realizados diversos eventos sociais, 
esportivos e culturais para marcar esta importante data.  

Para o ex-presidente do Conselho Delibe-
rativo, Renato Tufi Salim, a eleição demons-
trou que o Clube conquistou um grau de ma-
turidade política e cívica que poucas vezes é 
vista. “Pela forma como o associado se com-
portou, escolhendo o candidato que achou 
melhor e por transcorrer sem brigas, sem cho-
ques, com os derrotados sabendo respeitar o 
resultado”, disse.

 O fato de não haver um rompimento na 
condução do Clube foi destacado por Waldyr 
Arid, ex-presidente do Conselho Deliberati-
vo e da Diretoria Executiva. “O importante 
é que esta Diretoria foi escolhida com o pro-
pósito de dar seguimento ao que vem sendo 
feito”, disse.  Arid afirmou estar honrado pela 
forma amigável que transcorreram as eleições, 
que pela 2ª vez foram realizadas de forma di-
reta, algo idealizado em sua gestão. Segundo 

ele, como conselheiro vitalício o desejo agora 
é colaborar com a nova diretoria. 

Simone, Luciana, Roberval Mascarenhas, Niusa Pedraza, Sileni Rolla, Marilene e 
Carlos Barbaro, Eda Rodrigues e Ana Maria Chao
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O Paineiras deste 
e de outros carnavais
O ponto alto no 
Clube é a Feijoada 
da Folia que chega à 
sua 16ª edição em 2010

A celebração do carnaval em clubes é 
uma tradição antiga, seja nos bailes, que ti-
veram seu apogeu na década de 60 e 70, ou 
outros eventos que marcam esta época.

No Paineiras, não é diferente. Ao longo 
dos 50 anos do Clube, a folia sempre rolou 
solta em vários momentos inesquecíveis que 
garantiram a diversão dos associados, com 
direito a confetes, serpentinas e marchinhas 
de carnaval.

Os foliões paineirenses já puderam parti-
cipar de bailes, desfiles de máscaras e festas 
como Carnaval Fora de Hora, Folia Tropi-
cal, entre outros. Até mesmo em eventos 
externos como a festa PholianaFaria, orga-
nizada pela Associação das Bandas, Blocos 
e Cordões Carnavalescos do Município de 
São Paulo (ABBC) e que era celebrada na 
Avenida Faria Lima, o Clube marcou pre-
sença com o Bloco Paineiras. 

Feijoada da Folia

Feijoada do 
Bloco em 1995

Passista e 
Princesa do 
Carnaval 1995 
na  Feijoada do 
Bloco 96

Feijoada do Bloco em 1996
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A criançada nunca ficou de fora e sempre 
teve sua folia garantida nas matinês. Com 
graça e criatividade, os pequenos foliões 
desfilam suas fantasias de super-herós, bai-
larinas, fadas, palhaços, odaliscas que to-
mam conta do Salão Nobre. 

mistura que Dá samba
A Feijoada da Folia já se tornou um ver-

dadeiro case de sucesso, com a sua combi-
nação certeira entre samba e o típico prato 
que dá nome ao evento, acrescida de cerveja 
e caipirinha. Sempre com grande público, 
esta é a festa mais esperada do Clube, em 
um ambiente alegre, descontraído, que reú-
ne a família e anima a todos, com suas atra-
ções para lá de especiais. 

Entre os convidados, muitos nomes im-
portantes do samba já participaram do even-
to gastronômico-carnavalesco, além das ba-
terias de escolas de samba como Mangueira, 
Vai-Vai, Gaviões da Fiel entre outros.

Em sua 16ª edição, que será realizada no 
dia 6 de fevereiro, a partir das 13h30, a Fei-
joada da Folia do Paineiras contará com a 
apresentação da Estação Primeira de Man-
gueira e mais de 6 horas de atrações inin-
terruptas, além de muita diversão nos três 
ambientes diferenciados, preparados espe-
cialmente para o evento: Salão Nobre, Sa-
guão e Varandas.  Não perca o melhor grito 
de carnaval de São Paulo!!

Paula Lima 
na Feijoada 
da Folia 
2008

Carnaval 
Fora de Hora 

Paineiras 2007

Feijoada Paineiras 2005

Feijoada da Folia 2006
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Matinês de Carnaval 
Nos dias 13 e 14 de fevereiro, acontece, no 

Salão Nobre e no Saguão Social, as Matinês In-
fantis de Carnaval. Das 14h30 às 18h, a criançada 
poderá dançar e cantar muito ao som das melho-
res marchinhas de Carnaval. Venha se divertir 
com o melhor das marchinhas e das músicas que 
animam os salões em todo o país. Traga a família 
e os amigos e comemore a alegria.

DESFILE DE FANTASIAS: No dia 13 de feve-
reiro (sábado), a partir das 15h, no Saguão Social, 
será realizado o nosso tradicional Desfile de Fan-
tasias, para crianças de 02 a 10 anos, Não será 
necessária inscrição.

PROGRaMaÇÃO
• Decoração Carnavalesca; Desfile de Fanta-

sias; Oficinas, Pintura Artística, DJ, Banda 
Carnavalesca e muito mais; Barraquinha com 
venda de produtos Carnavalescos; Venda de 
lanches e refrigerantes no Salão. 

atEnÇÃO: Não é permitida a utilização de 
sprays nos eventos de Carnaval do Clube, pois 
pode causar irritação aos olhos.

Feijoada da Folia

Os ingressos estão à venda desde o dia 
23 de dezembro de 2009. Mais informações 
na CAT.

 
 CoNDições De PagameNto

 Os convites serão vendidos pelo mesmo 
valor de 2008, ou seja:

sócios: r$   90,00 
Convidados: r$ 130,00

Até 20 de janeiro, a compra pode ser feita da 
seguinte forma:
• Em 2 vezes, com cartão Visa ou Visa-

electron
• Com cheque: 1º no ato e 2º para o dia 

09/02/2010
• Dinheiro

A partir do dia 20 de janeiro:
• A vista, com cartão Visa ou Visa electron 
• Dinheiro
• Com cheque: 1º no Ato e 2º para o dia 

09/02/2010

 Incluso no Convite:
• Camiseta da Feijoada 
• 7 Buffets de Feijoada 
• 2 Buffets de Caldinho
• Bebidas a vontade (água, refrigerante, 

cerveja)
• 3 bares de caipirinha 

É obrigatório portar o convite e camiseta 
oficial do evento.  Os vauchers, que acom-
panham os convites, poderão ser trocados 
por camisetas a partir do dia 16 de janeiro 
de 2010, no stand de vendas da portaria so-
cial.    

 Faixa etária: Para maiores de 12 anos. 

PatroCíNio

Feijoada da 
Folia 2008
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Esquentando os 
Tamborins

O clima de Carnaval no Paineiras já come-
çou, junto com ele também comemoramos o 
aniversário de 50 anos do nosso Clube.

Para isso, no dia 30 de janeiro, sábado, 
acontece, na plataforma das piscinas, o Es-
quentando os Tamborins, que vai agitar de 
vez o Paineiras. A partir das 13h, teremos o 
Grupo Sabor de Samba e Mulatas, que vão 
fazer o esquenta para a XVI Feijoada da Folia. 

Balada Paineiras – 
“Grito de Carnaval”

Venha começar o ano com muita alegria, dançando e cantando, 
na Balada Paineiras - “Grito de Carnaval”, que acontece no dia 30 de 
Janeiro, a partir das 18h, no Salão Nobre.

A Balada é destinada 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 industrializados, água, re-
frigerante e energético. Os Ingressos já estão à venda no caixa da 
CAT (Central de Atendimento) até a data do evento ou até que os 
ingressos acabem. 

Sócio-Cultural

progrAMAÇÃo do seArt JAneiro e fevereiro (1 A 6)

2  MÃO dE GEssO

4 e 5 tRaBaLHO cOM Biscuit 

6 e 7 cOLaGEM

8 e 9 cOnFEcÇÃO dE ELEFantE

11 e 12 MaRcadOR  dE PaGina

15 e 16 tRaBaLHO cOM MiÇanGas

18 e 19 cOnFEcÇÃO dE PORta LáPis

20 e 21 cOnFEcÇÃO dE cHavEiRO

22 e 23 cOnFEcÇÃO dE EnFEitE PaRa LáPis

26 cOnFEcÇÃO dE BOnEcO cOM GaRRaFa E taMPa dE iOGuRtE

27 e 28 tRaBaLHOs cOM PREndEdOR

29 e 30 sucata LivRE

01 e 02 tRaBaLHOs cOM aRGiLa

03 e 04 tRaBaLHO cOM GaRRaFa

05 e 06 cOnFEcÇÃO dE BinócuLO

Brinquedoteca em manutenção 
No período de 04 a 15 de janeiro, a Brinquedoteca estará em manu-

tenção. Enquanto isso, as crianças poderão se divertir normalmente na 
antiga área localizada no Playground.

AgendA sócio-culturAl 
de JAneiro e fevereiro

07 e 14 Noite do Videokê. Piano Bar – 20h

de 19 a 
31

Exposição Suzana Meyer Garcia - Retroperspecti-
va. Saguão Social

21 e 28 Noite do Videokê. Piano Bar – 20h

30

Balada do Paineiras – “Grito de Carna-
val”. Salão Nobre – A partir das 18h
Esquentando os Tamborins. Plataforma 
das Piscinas - Das 13h às 15h

06/02
Feijoada da Folia. Saguão Social e Salão 
Nobre – das 13h às 20h

13/02

Matinê de Carnaval. Salão Nobre e Sa-
guão Social – 14h30 às 18h 
Desfile de Fantasia infantil da Matinê de 
Carnaval. Saguão Social – 15h

14/02
Matinê de Carnaval. Salão Nobre e Sa-
guão Social – 14h30 às 18h
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Sócio-Cultural

Paineirenses premiados no Concurso ACESC
A ACESC (Associação de Clubes Espor-

tivos e Sócios Culturais de São Paulo) pro-
moveu neste ano a XI Maratona Cultural da 
ACESC. Na Maratona os paineirenses parti-
ciparam das seguintes categorias: Literatura, 
Fotografia, encontro de corais, dança de salão 
e teatro. Parabéns a todos os paineirenses pe-
los ótimos resultados conquistados.

 
CoNCurso De FotograFia
 � Laura Albuquerque Azevedo, 1º lugar 

no Concurso de fotografia Modalidade 
colorida – categoria juvenil.

 � Vittoria Ferrazoli Mittelstaedt, 2º lugar 
no Concurso de fotografia Modalidade 
colorida – categoria juvenil. 

 � Ana Maria Alzueta Cuenca Sigaud, 2º 
lugar no Concurso de fotografia Moda-
lidade colorida – categoria adulto.

 � Alfred Karl Maslowski, 2º lugar no 
Concurso de fotografia Modalidade co-
lorida e P/B – com manipulação - Cate-
goria adulto.

 � Kalina Juzwiak, 3º lugar no Concurso de 
fotografia Modalidade colorida e P/B – 
com manipulação - Categoria adulto.

 � Wladimir Tomanik, 2º lugar no Con-
curso de fotografia Modalidade preto e 
branco – categoria adulto. 

 � Kalina Juzwiak, 3º lugar no Concurso de 
fotografia Modalidade preto e branco – 
categoria adulto.

CoNCurso De DaNça De salão
 � Inês Farini Sciamarella e Clóvis Nestor 

Barboza Lima, 2º Lugar no Concurso 
de Salão.

CoNCurso De teatro
Melhor Cenografia

 � Ivani Boyadjian, 2º lugar no concurso de 
teatro, melhor Cenografia, com a peça 
“O Noviço”.

Melhor iluminação
 � José Carlos Fonseca, 2º lugar no concurso 

de teatro, com a peça “Velório à Brasileira”.
Prêmio revelação atriz 

 � Myriam Habib, com a peça “Velório à 
Brasileira”.
Melhor atriz

 � Edih Longo, 2º lugar categoria adulto, 
com a peça “Velório à Brasileira”.
Melhor ator

 � Rafael de Bona, 3º lugar, com a peça “O 
Noviço”.
Melhor ator Coadjuvante

 � Luiz Prézia, 1º lugar, com a peça “Velório 
à Brasileira”.
Melhor diretor

 � Professor Moisés Miastkwosky, 1º lugar 
com a peça “Velório à Brasileira”.
Melhor espetáculo

 � Grupo de Teatro Arte In Cena, 1º lugar, 
com a peça “Velório à Brasileira”.

CoNCurso De literatura 
 � Thais de Vasconcelos Lopes, 1º lugar na 

Modalidade crônica – categoria juvenil.
 � Thais de Vasconcelos Lopes, 1º lugar na 

Modalidade poesia - categoria juvenil.
 � Edih Longo, 3º lugar na Modalidade 

conto – categoria adulto.

Festival de Teatro Categoria Adulto Melhor Espetáculo 
1º lugar - Velório à Brasileira
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Edih Longo 
e Thaís de 

Vasconcelos 
Lopes

Crônica

A pequena garimpeira 
Sabem aquela emoção gostosa que en-

che os olhos d’água e o peito f ica aperta-
do? Pois é, senti-me assim diante de uma 
adolescente com tão pouca experiência de 
vida e com tanta sensibilidade. Li sua po-
esia e meus sentidos se entorpeceram. Li 
sua crônica e senti mais ainda o orgulho de 
saber que; nesse tempo tão “internetiado” 
de hoje, ainda existem jovens que sabem 
escrever e compreender a língua pátria.  
Uma banana pra vocês, pobres orkutianos, 
que mal sabem expressar o próprio pensa-
mento sem colocar no meio deles um có-
digo idiota. Já viram como codif icam uma 
gargalhada? Um monte de rsrsrsrs... 

Leio novamente a crônica dessa pequena 
escritora e...Graças a Deus! Um a zero pra 
minha profissão: professora de Português, 
com muito orgulho! Mas, sabemos que, 
apenas escrever certo não é tão...tão...como 
direi? Tão difícil...Claro, principalmente se 
tivermos à mão um bom livro de gramática 
normativa. Ou de literatura. 

Mas, analisemos...
As palavras são todas iguais. Nunca 

mudam. Nunca pulam dos dicionários e se 
modif icam por si só. Quem tem o poder de 
colori-las, quem tem o poder de modif icá-
las através de metáforas? Quem tem o po-
der de usá-las com o objetivo de transfor-
mar a sociedade, o povo, a cultura de um 
país?  Ou até mesmo...dar-lhes gosto, tem-
perando-as como um bom “gourmet” para 
que alguém se farte de seu sabor? O poeta. 
O escritor. O artista. Esses garimpeiros de 
palavras; encontram em cada letrinha; em 
cada fonema o seu punhado de ouro com o 
qual vão lapidando e enriquecendo as nos-
sas almas. 

Quem sabe não teremos agora a nossa 
Clarice Lispector genuinamente nacional, 
hein, pequena garimpeira Thaís Lopes? Pa-
rabéns! 

Continue e...

Por favor...abra seus cadernos para todos. 
Escrever assim e guardar é egoísmo, viu?  

Edih Longo, sócia colaboradora
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Fim de Ano

O melhor Réveillon 
de São Paulo
Num ambiente elegante, 
aconchegante e alegre, 
o réveillon do Paineiras 
foi animado e agitado 
como sempre
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Os Paineirenses aproveitaram ao máximo a 
festa. Embalados ao som da banda Fantasy, que 
apresentou sucessos nacionais e internacionais da 
MPB, POP, Bolero, Fox, Salsa, Merengue, Pago-
de, Dance, Micareta e muito Michael Jackson. 

Associados e convidados dançaram e conver-
saram nos diversos ambientes com belos efeitos de 
luzes e decoração leve e agradável : Saguão Social, 
Plataformas das Piscinas e Salão Nobre.

À meia-noite, iniciou-se a queima de fogos, 
com quase 10 minutos de explosões de morteiros, 
baterias e multi colores e um final espetacular, que 
emocionou associados e convidados, um bonito es-
petáculo que marcou de vez a passagem do ano.

Depois da confraternização e muitos votos de 
“Feliz Ano Novo”, foi servida a ceia no Salão Nobre.

  
réveilloN iNFaNto-JuveNil

Nas Cúpulas, as crianças foram recebidas por 
monitores. No local a criançada pôde se divertir 
muito com diversos jogos eletrônicos, cantando no 
videokê ou em brincadeiras específicas para elas 
como o Pula-Pula e Pega-Pega. E quando batia 
aquele cansaço eram encaminhadas para a Sala do 
“Soninho”, onde podiam descansar em um lugar 
tranquilo e gostoso.

Na ceia infantil, as crianças puderam degustar 
deliciosos Pasteizinhos de carne e de queijo, Enrola-
dinho de salsicha, Maravilhas de queijo, Nuggets de 
frango, Cubinho de Mignon salteado na manteiga, 
Arroz branco, Purê de batata, Gravatinha colorida 
na manteiga e com molho de tomate, Brigadeiro 
crocante no pontinho, Sorvete no palito, Refrige-
rantes, suco de laranja, água mineral sem gás.

Todas assistidas por recreacionistas, elas passa-
ram a noite tranquilamente, se divertindo com os 
amiguinhos e sem causar preocupações aos pais.

CarDáPio Cheio De varieDaDe e  
 CreNDiCes

Um dos pontos altos da festa, como sempre, 
foi o cardápio. Logo no início o Buffet Contraste, 
que foi responsável pela preparação das iguarias e 
o atendimento aos convidados, serviu um delicio-
so Coquetel de Recepção com: Canapé Caprese – 
mussarela, tomatinho pêra e manjericão, Antepas-
to de berinjela e nozes na barquete, Rolinhos de 
bresaola com queijo cremoso e rúcula, Bruschetta 
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Fim de Ano

pizzaiolo, Camembert aquecido com alho salteado no azeite 
e salsinha, Meat balls com geléia de pimenta doce, Frango 
ao curry com palmito pupunha na tartelete, Mini quiche de 
queijo, Pasteizinhos de carne e de queijo, tirados na hora e 
Canapé de cogumelos silvestres.

No Salão Nobre foram colocados alguns pontos de Bu-
ffet para que todos pudessem se servir desse maravilhoso 
banquete que neste ano teve: Folhas nobres com crouton sí-

rio ao molho balsâmico, Terrina de gorgonzola e nozes ao 
pesto, em leito de alface americana, Cappelle de mussarela 
no molho cremoso de alho poró, Penne ao molho de tomates 
frescos e manjericão, Montagem de Peru e peito fatiado no 
molho de laranja, contorno de farofa de frutas secas e fres-
cas, Pernil suíno assado em ervas aromáticas com batatas co-
radas, Filé mignon laqueado ao molho de conhaque, grãos e 
cebola dourada, Salmon assado, sálvia e mel guarnecido por 
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mandioquinha sauté e Arroz branco com amêndoas.
Para a sobremesa foram servidos: Pavê de nozes com 

crocante de amêndoas, Torta de ricota com calda de goia-
bada, Mousse de coco fresco, Brownie, Noz pecan, calda 
quente de chocolate e sorvete de creme e Frutas, que adoça-
ram a festa que seguia rolando ao som de muita música boa.

Mas para garantir que ninguém fosse embora com fome 
ainda havia na saída a mesa de café com Mini tarte com ga-

nasche de chocolate e avelã, Mini Bom-bocado, Mini sonho 
de goiabada, Bolo de laranja com raspas de limão, Amaret-
ti e, lógico, o imprescindível cafezinho que finalizou com 
charme da festa.

E como todas as festas de Réveillon, as crendices foram 
lembradas através de lentilha, romãs e pedidos para atrair 
ótimas vibrações para o ano de 2010.
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Fim de Ano
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Sócio-Cultural - Cursos

Novidades no Videokê
Todas as quintas-feiras, a partir das 20h, no Piano 

Bar, todos os associados têm um espaço sofisticado e 
com qualidade para se divertir e cantar com seus ami-
gos.

Aqueles que já conhecem essa atração, vão ficar 
surpresos ao saber que temos 400 
novas músicas, além daquelas 3000 
que já tínhamos. 

Então, venha aproveitar suas noi-
tes de quinta cantando os maiores 
sucessos nacionais e internacionais. 

Aproveite, também, para 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.

Exposição de Suzana Meyer Garcia - 
RETROPERSPECTIVA 

do período de 19 a 31 de janeiro, acontece no saguão social, a exposição 
REtROPERsPEctiva, da artista plástica suzana Meyer Garcia.

Com trabalhos baseados em imagens da cidade que vão desde os anos de 1860 
até os dias de hoje, a artista plástica, com seu característico ponto de vista, faz uma 
retrospectiva da evolução da cidade que, em apenas 150 anos passou de uma vila 
para uma das maiores metrópoles do mundo.  

Pode-se conferir, entre várias outras, uma fotografia de 1927 do Vale do Anhan-
gabaú, medindo 5,6m X 2,7m, onde são feitas interferências a carvão e tinta, sobre-
pondo as diferentes épocas e realidades da cidade. 

Também são apresentados desenhos a nanquim e aquarelas, além de fotogra-
fias atuais das ruas da cidade, tomadas em meio ao trânsito do interior de seu 
carro, e em cujo retrovisor vislumbramos as imagens do passado.  Faixas de tecido 
transparente com reproduções das imagens convidam a percorrer e interagir com 
a linha do tempo.

Venha conferir essa grande exposição em homenagem aos 456 anos de São 
Paulo. Com entrada gratuita.

Biblioteca 
nas Férias

No período de 14 de dezembro até 31 de 
janeiro, a biblioteca funcionará em horários 
especiais:

• Segunda a Sexta, das 08h às 19h

• Sábado, das 08h às 17h

• Domingo, das 09h às 13h

Sócio-Cultural
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Sócio-Cultural - Cursos

10:00 às 11:00- *Nível II  - Nasc. em 2000 ou anteriores
15:00 às 16:00 - *Nível II  - Nasc. em 2000 ou anteriores

 � Quartas
15:00 às 16:00 - Nível I  - Nasc. em 2000 ou anteriores
14:00 às 15:00 - *Nível II - Nasc. em 2000 ou anteriores

guitArrA – prof.º gilBerto

 � Terças  
16:00 às 17:00 - Nível I - Nasc. em 2000 ou anteriores

 � Quartas 
17:00 às 18:00 - Nível I - Nasc. em 2000 ou anteriores
18:00 às 19:00 - Nível I - Nasc. em 2000 ou anteriores
16:00 às 17:00 - *Nível II - Nasc. em 2000 ou anteriores

teclAdo – prof.º JosÉ cArlos

 � Terças
10:00 às 11:00 - 11:00 às 12:00 - 15:00 às 16:00 - 16:00 
às 17:00 - Nível I - Nascidos em 2002 ou anos anteriores 
14:00 às 15:00 - *Nível IV - Nasc. em 2002 ou anteriores 

 � Quartas
14:00 às 15:00 - 16:00 às 17:00 - 17:00 às 18:00 - Nível I  - 
Nascidos em 2002 ou anos anteriores 
15:00 às 16:00 - *Nível III - Nasc. em 2002 ou anteriores 

tai chi chuan

 � Terças e Quintas 
Nível I – Nascidos em 1997 ou anos anteriores

07:30 às 08:30
11:00 às 12:00
14:30 às 15:30
18:00 às 19:30

*Nível II – Nascidos em 1997 ou anos anteriores
10:00 às 11:00
15:30 às 16:30

*Nível III – Nascidos em 1997 ou anos anteriores
08:30 às 10:00
16:30 às 18:00

 � Sábados
08:00 às 09:00 - Nível I – Nasc. em 1997 ou anteriores
10:50 às 12:00 - *Nível II – Nasc. em 1997 ou anteriores
09:00 às 10:50 - *Nível III  – Nasc. em 1997 ou anteriores

* Necessário teste de habilidade – Inscrições na Central na 
Atendimento.

Início das Aulas do Setor Cultural:
1º de Fevereiro de 2010

cApoeirA – prof.º MArcos verissiMo

 � Terças e Quintas 
17:00 às 18:00 - Nível I - Nascidos entre 1997 e 2003
19:00 às 20:00 - Nível I - Nasc. em 1996 ou anos anteriores

 � Sábados
10:30 às 12:00 - Nível I  - Nasc. em 2003 ou anteriores

dAnÇA do ventre – prof.ª AndrÉiA

 � Terças e Quintas
18:00 às 19:00 - Nível I - Nasc. em 1997 ou anos anteriores
19:00 às 20:00 - *Nível II – Nasc. em 1997 ou anteriores
20:00 às 21:00 - *Nível III  - Nasc. em 1997 ou anteriores

dAnÇA flAMencA - rAies dAnÇA teAtro

 � Terças e Quintas
 � 08:00 às 09:00 e 15:00 às 16:00 - Nível I  - Nascidos 

em 1997 ou anos anteriores
 � 09:00 às 10:00 e 18:00 às 19:00 - *Nível II  - Nascidos 

em 1997 ou anos anteriores
 � 10:00 às 11:00 e 17:00 às 18:00 - *Nível III  - Nascidos 

em 1997 ou anos anteriores

MusicAliZAÇÃo – prof.ª liliAn (MusicKids)

 � Segundas
15:40 às 16:10 - Grupo 1 - Nascidos em 2008
15:10 às 14:40 - Grupo 2 - Nascidos em 2007
14:30 às 15:00 -  Grupo 3 - Nascidos em 2006
13:50 às 14:30 - Grupo 4 - Nascidos em 2005

 � Terças
10:40 às 11:10 e 15:50 às 16:30 - Grupo 1 - Nasc em 2008
11:10 às 11:40 e 16:30 às 17:00 - Grupo 2 - Nasc. em 2007
09:10 às 09:40 e 15:00 às 15:30 - Grupo 3 - Nasc. em 2006
10:00 às 10:40 e 14:20 às 15:00 - Grupo 4 - Nasc. em 2005
08:30 às 09:10 - Grupo 5 - Nascidos em 2004
13:50 às 14:20 - Grupo 6 - Nascidos em 2003
corAl – prof.ª AnA YArA

 � Quartas  
20:00  às 22:00 - Nascidos em 1995 ou anos anteriores
 
violÃo – prof.º gilBerto

 � Terças
09:00 às 10:00 e 14:00 às 15:00 - Nível I - Nasc. em 2000 
ou anos anteriores
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