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Editorial

Eis o tema da campanha, 
que irá marcar, oficialmente 
o início das festividades do 
aniversário do nosso Clube.

Este tema traz duas ques-
tões à tona:

1. A participação de todos 
os associados na constru-
ção deste grande Clube. 
Se hoje temos um Clube 
de sucesso, isto só foi pos-
sível com a participação 
de todos.

2. Nesses 50 Anos, muitos 
associados cresceram no Clube, onde 
passam boa parte das suas vidas. Dessa 
forma, a história do Clube está intima-
mente ligada as histórias de cada um e 
vice-versa.
Somos o Clube! Este Clube que repre-

senta a história de cada um de nós.
Assim, estamos comemorando juntos, 

“O NOSSO CLUBE, A NOSSA HISTÓ-
RIA”.

Vamos Mudar.
Palavra pequena que muitas vezes, assus-

ta as pessoas, pois parece que ao mudar algo 
ou alguma coisa sempre perdemos, todavia, 
também poderemos mudar para melhorar, 
acrescentar, aperfeiçoar.

Ultimamente, temos recebido de nossos 
associados, muitas queixas quanto ao ser-
viço do estacionamento, motivo pelo qual, 
como o contrato com o atual prestador do 
serviço está em seu final estamos realizando 
nova licitação.

Amparado por aconselhamento técnico, 

mudaremos a sistemática de 
funcionamento do estacio-
namento, acolhendo em um 
dos estacionamentos (o que 
hoje é operado por manobris-
tas) os veículos dos associa-
dos que não permitem que os 
manobristas estacionem seus 
carros e o outro (atualmente 
de livre estacionamento) será 
operado exclusivamente por 
manobristas.

Segundo especialistas no 
assunto, estaremos assim 

dando o primeiro passo para 
nos prepararmos para quando iniciarmos a 
construção do novo estacionamento, pois 
com essas medidas conseguiremos estacio-
nar um número maior de automóveis.

Obviamente, caso tal medida não surta 
os efeitos desejados poderemos reverter a si-
tuação.

Já concluímos a licitação para a prestação 
do serviço de restaurante e marcamos para o 
dia 18 de maio próximo o início das ativida-
des da empresa contratada.

Temos certeza que prestaremos um aten-
dimento de excelente qualidade.

Nossos eventos tem tido um compareci-
mento cada vez maior de associados e as pa-
lavras de elogio e de incentivo que estamos 
recebendo, nos motivam para que possamos 
aprimorar ainda mais nosso trabalho.

O Clube Paineiras é parte da nossa história,

José Miguel Spina
Presidente

Nosso Clube Nossa História

O Presidente recebe nOssOs assOciadOs mediante PréviO agendamentO na secretaria da Presidência. tel. 3779-2001
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Caros Amigos Paineirenses,

Dando continuidade a pratica de mantê-
los informados do que tem acontecido no âm-
bito do Conselho Deliberativo, bem como do 
que tem sido repassado a nós pela Diretoria 
Executiva, vimos informar:

1. Em 29/03/2010, a pedido da Diretoria 
Executiva, realizamos Reunião Extra-
ordinária do Conselho Deliberativo 
para começarmos a enfrentar aquele, 
que a nosso ver, é um dos maiores pro-
blemas de nosso Clube - o passivo tra-
balhista.

O Diretor Jurídico Dr. Alexandre Jamal, 
expôs aos Srs. Conselheiros os problemas que 
vem enfrentando nesta área, o que foi de ex-
trema importância, uma vez que essa era uma 
“caixa-preta” e, sobre ela, não tínhamos qual-
quer informação.

O trabalho vem sendo muito bem condu-
zido pelo Diretor Jurídico e o melhor, com 
absoluta transparência e com informações 
constantes ao Conselho Deliberativo.

2. Outro problema crônico de nosso clu-
be também passou a ser enfrentado 
pela Diretoria Executiva, com a co-
laboração do Conselho - o déficit do 
Restaurante Social.

Está em andamento uma licitação visan-
do a terceirização do serviço do Restaurante 
Social, licitação esta, que está sendo acompa-
nhada por dois Conselheiros com atuação no 
ramo de alimentação.

3. Está em funcionamento a Comissão 
Permanente de Avaliação Esportiva, 

Presidente: 
Edgard Mansur 

Salomão 
(ao centro)

Vice-Presidente: 
Luís Augusto 

Bulcão  Carvalho 
(esq.)

Secretário: 
Luís Sérgio de 

Campos Vilarinho 
(dir.)

Conselho Deliberativo

Encarando os problemas de frente

composta por membros da Diretoria, 
do Conselho e do corpo técnico de 
nosso Clube.

Como dizem, numa estrutura como a nos-
sa, gigantesca, “deve-se matar um leão por 
dia” para que as coisas andem de maneira sa-
tisfatória.

Os “leões” estão por aí e precisam ser en-
frentados e nós os temos enfrentado diutur-
namente, com colaboração mútua, com muito 
trabalho e confiança.

O Conselho Deliberativo vem cumprindo 
o seu papel de fiscalizar e colaborar, e conta 
com a colaboração daqueles que, mesmo sem 
um mandato, estejam dispostos a nos ajudar 
a enfrentar esses problemas, pois a única ma-
neira de resolvê-los, é encará-los de frente, 
com transparência e disposição.

Saudações Paineirenses.

Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
Gestão 2009/2011
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Olhando de frente para o Século XXI
O planejamento estratégico do Clube Pai-

neiras do Morumby coloca a instituição à fren-
te do tempo na comemoração dos seus 50 anos.

O Plano Diretor 2000/2010/2015, desen-
volvido em duas etapas (primeira em 1998 e 
segunda em 2009) por Comissões Temporá-
rias do Conselho Deliberativo, com adequada 
assistência das Diretorias Executivas e do cor-
po principal dos funcionários, foram aprovados 
em reunião do Conselho, respectivamente em 
1998 e mais recentemente, por unanimidade, 
em 22/06/2009.

Plano Diretor

O sonho é o de atingir os resultados plane-
jados, para tanto o Plano Diretor sugere uma 
série de ferramentas administrativas que possi-
bilitem alcançar esse grande desafio.

Em se tratando apenas de um plano estraté-
gico, propõe que ele seja detalhado com Planos 
de Ação voltados para as principais funções e 
atividades do Clube: a administrativa (propria-
mente dita) a esportiva, a cultural, e a social.

A evolução do setor administrativo tem 
proporcionado aos órgãos da administração 
do Clube uma crescente gama de dados e in-
formações que permite o aprimoramento dos 
controles e da execução dos serviços ofereci-
dos para atender os desejos e aspirações, pelo 
menor custo possível, ao associado médio do 
Clube.

Em termos de planejamento orçamentário, 
o Plano propõe que se passe imediatamente a 
orçamentos de 5 anos. O atual Estatuto apenas 
obriga a apresentação de orçamentos anuais 
para aprovação do Conselho Deliberativo. As-
sim, há tendência de se perder a visão do médio 
e longo prazos na execução de planos que de-
mandem maior tempo de implantação.

Objetivamente a última Comissão Tempo-
rária do Plano Diretor 2000/2010/2015 suge-
re Programas de médio e longo prazos, bem 
como projetos de curto prazo que podem ins-
pirar e alargar os horizontes de reflexão dos 
administradores, buscando sempre alcançar 
a Missão do Clube: “... desenvolvendo a ple-
na felicidade de seus associados, dependentes 
e colaboradores, agregando valor, estimulando 
a conservação e recuperação do ambiente, pro-
movendo o desenvolvimento sustentado, esti-
mulando o exercício da cidadania e da respon-
sabilidade social ...”

Divulguem e participem do Plano Diretor 
2000/2010/2015!

Olhando 
de frente 
para nosso 
futuro

“Instrumento básico de um processo de 
planejamento estratégico para implantar uma 
política de desenvolvimento sustentável através 
de um conjunto de metas e objetivos de curto, 
médio e longo prazos, ordenados prioritaria-
mente” é o que consta do documento que se 
encontra na íntegra à disposição dos associados 
na Biblioteca. No portal do Clube encontra-
mos uma condensação.

A comunidade paineirense ao tomar co-
nhecimento do texto do Plano Diretor, pode 
interagir com os órgãos da administração, par-
ticipando democraticamente da construção de 
um Clube melhor. Objetiva o plano, que todos 
os associados alcancem a felicidade individu-
al a partir das contribuições que a instituição 
possa oferecer, melhorando a qualidade de vida 
das famílias associadas.
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Panorama

Torneio de Páscoa 
do Squash 

Aconteceu nos dias 16, 27 e 28 o Torneio de 
Páscoa do Squash. As finais do Torneio foram emo-
cionantes com jogadas incríveis. 

Na Categoria “D”, Sven e Maurício Steffen, jo-
garam um jogo equilibradíssimo, que foi decidido 
apenas no quinto game com vitória de Sven.

Já na Categoria “C”, Guillermo e Leandro An-
tonio mostraram novamente muito equilíbrio. Um 
jogo difícil com jogadas longas, concluindo com a 
vitória de Leandro por 3x1.

Na “B”, com Daltro e Vitor mostrando novamen-
te equilíbrio entre os finalistas. No final, a decisão 
foi para o quinto game com vitória para Vitor Silva.

Já passava das 13h30 quando começou a de-
cisão da Categoria “A”, com Jema e Pedro Riviere. 
Todos os pontos foram muito longos, onde a bola 
teimava em não morrer. Jema sagrou-se campeão 
no quarto game por 3x1.

Depois de tantas jogadas, só alegria com mui-
ta cerveja, refrigerante, caipirinha, pernil, cordeiro, 
linguiça e futebol para terminar mais um torneio 

Jema campeão da categoria A

que teve apoio da Kopenhagen. 

Para você que quer participar ou apenas assis-
tir aos jogos, o próximo será o Torneio de Inverno, 
com arrecadação de agasalhos.

Mais fotos e detalhes no www.clubepaineiras.
com.br.

Campeonato Paulista 
Interclubes de Tênis  

No dia 11 de abril, aconteceu nas quadras de 
Tênis 01 e 02, a final dos 10 anos do Campeonato 
Paulista Interclubes de Tênis.

Nesse campeonato participaram as equipes do 
Tênis Clube Santos, Pinheiros, Circulo Militar, Al-
phaville Tênis Clube, Paulistano, Monte Líbano en-
tre outros.

O Paineiras sagrou-se campeão com a dupla 
Diego Padilha e Rodrigo de Santis, que jogaram na 
simples e em duplas.

Em um jogo equilibrado nossa equipe ganhou 
no super tie break por 10x4 do Tênis Clube de San-
tos. 
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X Circuito Fitness 
No dia 10 de abril, aconteceu, no Salão Nobre, o 

X Circuito Fitness, que teve a participação da banda 
TRÂMITI, animando a galera com grandes sucessos 
como: Legião Urbana, Jota Quest, O Rappa, Capital 
Inicial, Titãs, U2 e muito mais.

O evento contou, também, com cerca de 80 pes-
soas que participaram das 10 estações: Corrida, Bike, 
Ginástica localizada membros superiores (mmss) com 
halteres, Step, Treinamento Funcional, Jump, Ginásti-
ca localizada com barra, Aero-Boxe + Corda, Fit-ball e 
Ginástica aeróbica com movimentos específicos para o 
Boxe.  

Os participantes estavam com energia de sobra e 
para repor todas as energias, no final do evento, foram 
servidas frutas com Água e Hidrotônico.

E, para fechar com chave de ouro essa décima edi-
ção, foram sorteados vários brindes para os associados 
tais como: Café Paon oferecendo 1 par de convites para 
o show do Claudio Zoli, SPA Paineiras Freshy (massa-
gens), Grand Meat oferecendo kits de carnes nobres, 
Velashape Clínica dermatológica tratamento contra ce-
lulite com a Dra. Luiza Keiko, Femsa oferecendo hidra-
tação com os hidrotônicos I9.

Série de exercícios eficazes Spinning para melhorar o Condicionamento

Sequencia de localizados

Estilo, saúde e beleza

Exercícios para todas as idades e para todos os condicionamentos

Uma aula mais divertida e saudável
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Panorama

Muita diversão na 
Festa de Páscoa da 

Educação do 
Movimento 

Aconteceu entre os dias 28 a 30 de março, a 
Festa de Páscoa da Educação do Movimento. Na 
ocasião, as crianças se divertiram procurando ovos 
pelo Clube. A festa começou na Quadra de Peteca, 
com as crianças pintando o rosto de coelhinho.

Pelo Clube, foram espalhadas várias pegadas 
de coelhinho. Enquanto as crianças iam seguindo 
as pegadas do coelho, encontravam pelo caminho 
pistas com dicas e tarefas para achar os ovinhos.

Tia Leila 
comanda 
a caça aos 
ovos

Na pista do coelho

A turminha preparada para comer os ovinhos Tio Júlio pintou todos os coelhinhos

Coelhinhos prontos para a brincadeira
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Exposição Fotográfica
 Índios do Brasil 

De 15 a 21 de abril, recebemos no Saguão Social a 
riqueza de cores e formas da cultura indígena, retrata-
das pela fotografa Andrea Ribeiro. As Danças, as com-
petições e o cotidiano de índios foram expostos em fo-
tos, resultados de viagens e pesquisas em várias tribos 
indígenas brasileiras. Essa exposição foi em comemo-
ração ao Dia do Índio, 19 de abril. 

Retratos dos Índios do Brasil

Fátima Monteiro apreciou a obra

Fotografias que expressam o cotidiano dos indígenas
Silvani Rodovalho, Ana Emília A.Prado, Vera Zen e Jacy Musa prestigiaram a 
exposição

Plantão de gestores - Programação de Maio:

Dia	 Gestores	 Ramal:
01	 Celso	Henrique	B.	Iapechino	 2077
02	 Anita	Gouveia	 2148
09	 George	Calafatis	 2121
16	 Neivaldo	Rodrigues	 2049
23	 Ciro	Fonseca	 2040	
30	 Jefferson	Gutierrez	 2045
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Panorama

Teatro Infantil
“A Dama das Focas”

O espetáculo musical aconteceu no dia 10 de 
abril, no Cineteatro, e contou a história de Fiona, 
que diariamente canta a beira mar. Nesses concer-
tos, ela atrai uma família de focas e a atraente irmã 
Brigite. Neste momento, o pescador Tom Moore, 
conhecido por sua voz prodigiosa, sai para sua jor-
nada diária e flagra Brigite tirando sua pele de foca 
e se transformando numa linda mulher. 

Transpondo para os palcos a lenda celta sobre 
o amor de um pescador por uma mulher foca, a Cia 
Ópera na Mala encantou ainda mais a garotada, 
com os atores Cris Miguel e Sergio Serrano, que 
interpretam ao vivo instrumentos como harpa cel-
ta, gaita de fole, violino e bodran. Em meio a este 
clima de encantamento, a peça ressalta questões 
ambientais da atualidade como a importância do 
equilíbrio entre a cultura e a natureza, o homem e o 
meio ambiente.

A vovó Zélia e a neta Karina Pião com os atores da peça

 Um Espetáculo no Cine Teatro do Clube
Apresentação do Clube Helvetia em comemoração aos 50 
anos do Paineiras

Em comemoração ao cinquentenário do Pai-
neiras, a Cia Teatral do Clube Helvetia trouxe para 
nosso Cineteatro, a Peça “A Ratoeira”.

Em uma noite muito especial, a Cia Teatral encenou 
o espetáculo “A Ratoeira”, baseado na obra de Agatha 
Christie. Na peça, uma forte nevasca cerca um jovem 
casal e seus hóspedes em uma pensão. Eles se tornam 

Peça Teatral
“A Ratoeira” 

os principais suspeitos de um assassinato ocorrido nas 
proximidades. O clima piora quando um dos suspeitos é 
assassinado na sala, e todos acreditam que haverá uma 
terceira vítima. Com um final surpreendente e emocio-
nante, ao som da canção infantil inglesa Three Blind 
Mice (Três Ratos Cegos), a autora nos faz refletir como 
acontecimentos importantes durante a infância podem 
desencadear um distúrbio mental, fazendo surgir, inclu-
sive um psicopata.
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Música ao cair da Tarde
O Grupo Choro sem Vintén se apresentou no 

dia 10 de abril, no Saguão Social, dentro do projeto 
Tardes Musicais, que foi dedicado ao dia do Chori-
nho, comemorado na ocasião. Em sua formação, o 
Grupo conta com Clarinete, trombone, cavaquinho, 
violão 7 cordas e pandeiro. 

Esse evento contou com um show exclusivo de 
música instrumental ambiente, suave e requintada, 
cujo repertório foi exclusivamente de chorinhos.

Nilson e Vera Siqueira

Paulo, Cybelle e Raquel Fares 

Marina, Teca e Eduardo Araújo

Fernanda  e Fábio Petroni, João e Francisco Petroni Galvão e 
Ricardo Filizola Boa música no Saguão Social

Maria José Spina, Silvani e Eduardo Rodovalho e José Miguel Spina

Rita e Alexandre Filizola com Ruth Petroni e Miguel Galvão
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Uma tarde 
musical no 
Piano Bar

Panorama

Atualização Cultural
No dia 23 de abril, aconteceu no Piano Bar a 

aula de Atualização Cultural. Nessa aula as alunas 
puderam aprender um tema especifico enquanto 
apreciavam a associada Francine Gurgel tocando 
piano.

A apresentação musical de Francine Gurgel
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Ingressos para 
convidados 

A partir de março, o ingresso para convidado foi 
alterado para o valor de R$ 25,00 cada. 
O ingresso será emitido para qualquer convidado 
de associado que entrar no Clube e eventualmente, 
poderá ser descontado em consumação no Restau-
rante Social (Almoço, Jantar, Pizzaria, Lounge) e no 
Piano Bar. Para isto, é necessário que o ingresso 
de convidado seja entregue no caixa, no momen-
to do pagamento. Importante lembrar que o valor 
pago é para ingressar no Clube, e não convite ex-
clusivo para o Restaurante.

Caixa da CAT aberto 
até as 22hs

Desde o mês de abril, o Caixa da CAT fica 
aberto até as 22h. A partir das 08h os caixas 
estarão disponíveis para receber pagamentos 
de matriculas, mensalidades, emitir ingressos 
de convidados, entre outros. Das 20h até as 
22h o Caixa só venderá os ingressos para os 
convidados, então não se preocupe caso não 
dê tempo de comprar ingressos para seus 
amigos ou familiares, pois nosso atendimento 
será exclusivamente para a venda dos convi-
tes. Para mais informações entre em contato 
no 3779-2067.

Importante! Novas Regras 
nos Estacionamentos
A partir de 16 de maio, os estacionamentos 

P1 e P2, por necessidade de aumentar o núme-
ro de vagas, apresentarão novas opções para os 
associados na hora de estacionar o seu veículo. 
O estacionamento P2 terá exclusivamente os ser-
viços de manobristas, enquanto no P1, o próprio 
sócio poderá estacionar o seu veículo.

Estacionamento P1
Maior conforto aos associados, vagas demar-

cadas e utilização do lava-rápido.
O estacionamento 1 não terá o serviço de ma-

nobristas e o sócio colocará o seu carro na vaga 
demarcada que quiser. Estas medidas visam a 
mudança de procedimentos quando da constru-
ção do novo estacionamento.

Estacionamento P2
Mais comodidade aos associados, somen-

te nossos manobristas estacionarão os veículos 
com  agilidade e eficácia.

Dia a dia

Atualize 
seus dados

Quer receber as no-
vidades do Clube por 
e-mail? Atualize seu 
cadastro na Central de 
Atendimento.
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De: 
Nina Cavalcanti

Para: 
Andrea

Mãe, te amo muito! 
Você é a mais 

especial. Obrigada 
por tudo. Feliz dia 

das Mães! 
Beijos

De: 
Carolina Cury

Para: 
Ana Cury

Mãe, mesmo a gente 
brigando, quero que você 

saiba que pra mim, você é a 
melhor mãe do mundo, pois 

sempre me auxilia, 
me ajuda e ensina. 

Te amo muito! 
Beijos

De: 
Sofia Soares

Para: 
Dora

Mãe, você é demais. Você 
é muito especial para 
mim. Você sempre me 

ajudou então eu tenho que 
compensar muito. Te 

amo muito! Feliz 
dia das 
Mães!

De: 
Ana de Sousa

Para: 
Denise

Mamis, muitas vezes 
brigamos, mas mesmo 
assim você continua 
sendo a melhor mãe 

do mundo. 

De: 
Isa Dias

Para: 
Valeria Dias

Mam, Feliz dia das 
Mães!!! Palavras não 
são o bastante para 
descrever o amor 

que sinto por você. 
Beijos

De: 
Tatiana Dualiby

Para: 
Maria

Mãe, 
obrigada por tudo! 
Eu te amo mais 
que qualquer 
coisa. 

Especial Dia das Mães

De: 
Lucas Ganem

Mãe, 
eu te amo. 
Te adoro.

Para: 
Silvana

De: 
Giovanna Patitucci

Para: 
Silvana

Mãe, 
como você não tem 
igual. Você é 
a melhor, 
Eu te Amo!!!

De: 
Ana Helena 

Para: 
Ana Paula

Mamaci, obrigada 
por tudo. Você 
sempre vai estar 
em meu coração. 
Te amo. Beijos 

De: 
Vera Lucia Sampaio 

Para: 
Alice

Mãe, eu amo você! 
Obrigado por estar 
sempre do meu 
lado. Beijos

De: 
Flávia Nagayama

Para: 
Mayumi

Mãe, você é a 
melhor pessoa do 
mundo. Obrigada 
por tudo. Te amo 
muito. Beijos 

De: 
Samantha Rêgo

Para: 
Andrea

Mãe, 
te amo muito, 
você é a melhor! 
Beijos

Para: 
 Lilian

De: 
Mariana

Para: 
Denise

Mamãe, 
EU TE AMO!!! 
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De: 
Felipe Abbud

Para: 
Gabriela

Mamãe, 
você mora 

no meu coração. 
Eu te amo!! 

Beijos

De: 
Julia Camargo

Para: 
 Neide

Vovó, eu te amo 
muito, mas ainda 

quero minha boneca. 
Beijos

De: 
Gustavo Faria

Para: 
 Julia

Vovó, 
EU TE AMO!!! 

De: 
Nicole Camargo

Para: 
Marisa

Vovó, 
EU TE AMO!!! 

De: 
Isabela Bianchi

Para: 
 Isabel

Feliz dia das mães. 
EU TE AMO!!!

De: 
Isabelle Achoch

Para: 
 Ana Paula

Feliz dia das mães. 
EU TE AMO!!! 

Beijos

De: 
Mariana de Matos

Feliz dia das mães. 
EU TE AMO!!!

De: 
Inácio Costa

Para: 
Roberta

Eu AMO e GOSTO 
muito de você. 

De: 
Luiza Camargo

Para: 
Maria Luiza

Mamãe, eu te amo muito. 
Você sempre me apóia e 
por isso, espero que você 

seja sempre feliz. 
Você é muito querida, 

TE AMO!!!  
Beijinhos. 

De: 
Giovanna Ramos

Para: 
Neila

Mãe, 
você é muito 
especial para mim. 
TE AMO 
MUITO!!!
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De: 
Stephanie Dell’Aquila

Para: 
Karen

EU TE AMO!!!

De: 
Carla Prandini

Para: 
Regina

Feliz dia das Mães! 
Obrigada por sempre 

estar ao meu lado. Você 
é muito especial. 

Te amo! 
Beijos

De: 
Sophia Roselli

Para: 
Carla

Mãe te amo demais. 
Algumas brigas podem 

rolar, mas eu sempre vou te 
amar. Você é a pessoa mais 
importante nesse mundo. 

Feliz dia das Mães. 
Beijos

De: 
Maria Julia Ayache

Para: 
 Lilian

Mamãe, 
EU TE AMO!!!

De: 
Mariana

Para: 
Denise

Mamãe, 
EU TE AMO!!! 

Para: 
 Silvia
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Especial Dia das Mães

Cantiguinha de desninar mães
esquece seu ego
canta uma melodia
sua tenra cria
ainda é cego
Acorda mulher
como um labrador
seja dele guia
pra onde ele for
Acorda mulher
faz a massagem
a cólica agonia
faz uma bandagem
que aquece e alivia
Acorda mulher
madrugada lhe acorda
c’um grito do anjo
que tudo incomoda

chorar é seu tango
Acorda mulher
sua luta é pra sempre
saindo do ventre
seu fruto estoura
Acorda e aguente
com fibra de moura
nem que se arrebente
jamais dormirás
em paz novamente!

Edih Longo, pra toda incansada 
mãe que vive sendo desninada;
ora é a balada; ora uma dúvida questionada
e lá se vai a vida pela madrugada.
Estão em casa! Durmo sossegada:
-Deus, ó meu Deus, muito obrigada.

CNPq
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Realização

Apoio Financeiro
     Nosso compromisso com a 
promoção da saúde da gestante 

cartilha educativa 

Celebrando   
a Vida

Sugestão da Leitora
Nossa associada Lisbeth Cordani recomendou para nossas 

leitoras gestantes a Cartilha informativa “Celebrando a Vida”, 
que está disponível gratuitamente para download no endereço: 
www.ee.usp.br/doc/celebrando_a_vida.pdf. A publicação foi 
vencedora da oitava edição do Prêmio de Incentivo em Ciência 
e Tecnologia para o SUS, promovido pelo Ministério da Saú-
de. Vale a pena dar uma lida, pois na Cartilha são esclarecidas 
questões diversas desde as mudanças recorrentes da gravidez, 
o momento do parto até a amamentação.

Acorda mulher
enfeita o dia
mexe a colher
no leite e esfria
Acorda mulher
vê a temperatura
a febre ronda
sua noite escura
Acorda mulher
perde a silhueta
seu filho sacia
a fome na teta
Acorda mulher
deixa suas dores
sua cria ansia
cuidados maiores
Acorda mulher
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Tarde Musical no Saguão Social  
Em maio projeto homenageia o Dia das Mães
A programação de final de semana do terceiro sábado de cada mês, ganha 

um reforço: o Projeto Tarde Musical. São duas horas de música, no Saguão 
Social, das 14h30 às 16h30, para sócios e seus convidados. 

Em maio, excepcionalmente, o projeto acontecerá no 2º sábado do mês. 
Dia 08 de maio, em homenagem ao Dia das Mães, com a apresentação de 
Anai Rosa & Carla Arnoni. Muita criatividade e competência são palavras pre-
cisas para descrever seu trabalho. O repertório desta apresentação contém 
músicas que se referem ao universo feminino, com interpretações sofistica-
das que vão de Chiquinha Gonzaga, Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, passan-
do por Cartola e chegando nos mais modernos compositores e interpretes de nossa época  como Tom Jobim, Chico 
Buarque, Elis Regina, entre outros.

Almoço Dia das Mães  
No dia 09 de maio, domingo, no Restaurante Social, o Paineiras realiza o já tradicional almoço em comemoração 

ao Dia das Mães. Venha homenagear e aproveitar o dia no Clube com esta pessoa tão importante para nossas vidas e 
saborear o cardápio especial preparado para essa data.

Como entrada, Buffet de saladas variadas. Como opções de pratos quentes temos as Rondelli de Gruyere gratinado, 
Penne a Napolitana (massa seca servida com concasse de tomate e manjericão) e Bavette servidos com molhos ao sugo 
ou branco. Outras deliciosas opções são as carnes Filé mignon ao shitake e shimeji, Peru à Califórnia, Escondidinho de 
Bacalhau, Filé de Pescada Amarela ao molho de uvas verdes e o Pernil Suíno ao Barbecue.

Além das guarnições tradicionais como Risoto de Rúcula e Mussarela de Búfala, Arroz integral, Batata frita, Legumes 
ao vapor (vagem, cenoura, baby, brócolis e abobrinha), Purê de mandioquinha e muito mais.

O valor é de R$ 39,00 para adultos e R$ 21,00 para crianças. Reservas na Central de Atendimento 3779.2010/2012.

O almoço será servido no Restaurante das Cúpulas (reservas) e no Salão Nobre (sem reservas).
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No lugar 
mais alto do 
pódio

No mês de março, o nome 
do Paineiras foi levado 

aos pódios internacionais 
com os atletas do 

Clube representando o 
Brasil em importantes 

competições

O dueto brasileiro do nado sincronizado, 
formado pela paineirense Nayara Figueira e 
por Lara Teixeira, desfilou todo o seu talento 
e graça nas piscinas colombianas durante o 
Sul-Americano de Medelín. As meninas con-
quistaram, no dia 28 de março, a segunda 
medalha de ouro para o Brasil no nado sin-
cronizado na competição. 

Elas mereceram os aplausos pelo Ying e 
Yang, do grupo Blue Man Group, que apre-
sentaram para o público colombiano na dis-
puta da rotina livre. As brasileiras marcaram 

Atletas paineirenses se 
destacam em competições internacionais

Esporte
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Atletas paineirenses se 
destacam em competições internacionais

88,500 pontos no programa longo (rotina li-
vre) e totalizaram 88,083. No dia 26, com a 
música “agente 69” do grupo Funk como Le 
Gusta, elas lideraram a rotina técnica com 
87,666.

Também no Sul-Americano de Medelín, 
só que no pólo aquático, a equipe brasileira 
feminina conquistou o título. Representan-
do as cores do Paineiras, integraram a seleção 
as atletas Mirela Coutinho, Gabriela Leme  
e Flavia Vigna, que contribuíram brilhante-
mente papa a conquista, além do auxiliar-téc-
nico Frank Diaz. 

Segundo ele, o título conquistado pelas me-
ninas mostrou a força que tem o Brasil, já que 
desde 2001 não perde essa competição. 

“A participação das atletas paineirenses ali-
menta ainda mais a rica história que o Clube 
Paineiras possui no pólo aquático, pois há anos  
é o Clube que mais revela jogadoras para a Se-
leção Brasileira. Essas atletas foram fantásticas, 
exemplares, guerreiras e determinadas. 

“Elas jogaram como foi determinado, cum-
priram todos objetivos estabelecidos pela comis-
são técnica, e se empenharam na conquista de 
mais um título”, salienta Frank Diaz.

As Atletas Paineirenses Mirela Coutinho, Flávia Vigna, o 
Técnico Frank Diaz e Gabriela Gozani A musa dos Jogos Sul-americanos de Medelín, Mirela Coutinho, à direita

A Delegação 
campeã

Lara Teixeira e Nayara Figueira
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Esporte

Lucas Gerotto José Governo Bianca Avella

Natação 
Medalhas No MultiNatioNs

Na semana de 22 a 28 de Março, três na-
dadores do Paineiras defenderam a Seleção 
Brasileira na Europa em uma competição 
que envolveu grandes potências da natação 
mundial. Devido aos seus resultados do ano 
de 2009, Lucas Gerotto, Bianca Avella e José 
Governo foram convocados para defender 
a Seleção Brasileira no Multinations da Eu-
ropa (Lucas Gerotto em Gozow, Polônia e 
Bianca Avella e José Governo em Coimbra 
- Portugal).  

Os atletas paineirenses tiveram um re-
sultado muito bom na Europa e trouxeram 
além da ótima experiência de defender a Sele-
ção Brasileira, medalhas e ótimas colocações. 

Em sua primeira convocação para Seleção 
Brasileira, Bianca Avella estreou com pé di-

reito conquistando a Medalha de Prata no 
revezamento 4x200 Livre. Bianca sentiu uma 
emoção única que é subir ao pódio com o 
uniforme da Seleção Brasileira, o que já a faz 
ter em mente objetivos maiores, defendendo 
o Brasil em competições ainda mais impor-
tantes. 

José Governo foi 4º lugar nos 1500 Livres. 
Ele participa de sua 2ª Seleção Brasileira con-
secutiva, no ano passado, foi Medalha de Pra-
ta na mesma Prova no Sulamericano Juvenil. 

Lucas Gerotto, em sua 4ª Seleção Brasilei-
ra, teve um resultado espetacular na Polônia. 
Lucas foi 2º colocado em todas as provas que 
disputou (100 Borboleta, 400 Medley e 1500 
Livre), porém como cada atleta somente po-
dia participar de uma prova oficialmente, 
Lucas volta para o Brasil com a Medalha de 
Prata nos 1500m Livres.
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Natação: 
Campeonato Paulista 

 de Outono
No dia 27 de março, foi realizado, na piscina olím-

pica do Parque Aquático da Ferroviária de Araraquara, 
o Campeonato Paulista de Outono. 

Esse evento foi a 1ª etapa do Campeonato Pau-
lista de piscina longa (50 metros), que foi dividido em 
categorias A-15 (até 15 atletas inscritos), A-30 (até 30 
atletas inscritos). A equipe do Paineiras participou da 
Categoria A-15, com 10 atletas inscritos. 

Nossa equipe mostrou que está sempre em bus-
ca de bons resultados, ficando como Vice-Campeã 
Paulista com 391 pontos, em 2º lugar na classificação 
Geral Feminino com 142 pontos, em 2º lugar na clas-
sificação Geral Masculino com 177 pontos e em 1º lu-
gar na classificação Categoria A-15 com 391 pontos.

Mais detalhes no www.clubepaineiras.com.br.

Triathlon das Montanhas – 
Cross Country

No dia 20 de março, aconteceu em Florianópolis - 
SC, a etapa do Triathlon das Montanhas. A prova é um 
desafio de vários estágios onde os atletas percorrem 
90 km pelos pontos fantásticos da ilha através de ca-
noagem (caiaque), ciclismo (mountain bike) e corrida 
em trilhas, praias, costões, rios, mar e lagoa. 

O associado do Paineiras, Roberto Rodrigues par-
ticipou da prova completando as três modalidades: 30 
km de corrida com percurso desenvolvido em trilhas 
por trechos montanhosos, de mata, alagados e praias, 
40 km de mountain bike também por trilhas nas partes 
montanhosas da ilha e 20 km de canoagem utilizando 
caiaque em travessia na lagoa da Conceição e poste-
riormente trecho na baia da praia Brava.

A largada da prova foi no lado sul da ilha na areia 
da praia da Armação com chegada no lado norte, na 
praia de Jurere.

Parabéns ao associado Roberto pelo ótimo incen-
tivo e por participar de um prova tão difícil. 

Bianca Avella

Campeonato Brasileiro 
Junior de Pólo Aquático 

Nos dias 24 e 25 de abril, aconteceu as finais do 
primeiro Campeonato Brasileiro de Pólo Aquático da 
temporada 2010. Que neste ano contou com os ti-
mes Flamengo, Pinheiros, Botafogo e Paineiras nas 
finais feminina.

A equipe de juniores de Pólo Aquático feminino 
do Paineiras, estava com tudo nas jogadas, com ata-
ques emocionantes e defesas espetaculares nossas 
garotas conquistaram a medalha de bronze, vencen-
do o Botafogo por 9 a 7.

Destaques
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Esporte

Cursos – Matricule-se Já!
Treinamento Funcional: 

Novos horários – Turmas mistas
Segunda e Quarta: 20h
Terça e Quinta –  07h30, 08h30, 
10h, 15h, 19h30 e 20h30.

Voleibal Master
Feminino: 

Segunda e 
quarta: às 
20h30

Recreativo:  
Terça e quinta às 08h

Boxe:
Turma mista 

1x por semana
Sexta 8h30 e 19h30  Sábado 10h
2x por semana
Terça e quinta  6h15 - Segunda e 
quarta 08h30

Scorp
Segunda e quarta: 18h / 19h30 
Terça e quinta: 7h30/ 18h e 19h30
Quarta e sexta: 07h30

Tênis Recreativo*
Exige teste de habilidade  para 
inscrições no curso. Horários de 
acordo com o nível.Informações 
na Central de Atendimento.
Pré-inscrições para o segundo 
semestre de 2010.Alunos 
antigos de 3 à 28 de Maio.
Sorteio das vagas dia 31 de 
maio e divulgação no dia 03 

de junho.Consulte a Central 
de Atendimento para mais 
informações.

*Apresente seu atestado 
médico, ele é a garantia da sua 
participação nos cursos. 

Natação Kids:
Traga seus filhos de 3 e 4 anos 
para o curso de natação kids.
Ele desenvolverá habilidades de 
ambientação no meio líquido e 
será preparado para nadar nas 
aulas da piscina olímpica.

Segundas e quartas, terças e quin-
tas: 09h30, 10h15 e 14h00.

Sextas: as 14h45.

Natação Adulto
Aulas de natação para adultos 
que não sabem nadar.

Nível 1 
Faixa etária a partir de 15 
anos, aulas em piscina rasa 
inicialmente.
Terça e quinta: 08h00
Segunda e quarta: 08h e 14h.
Venha nadar conosco!

Ginástica Rítmica:
Meninas!

Venham 
experimentar uma 
aula de ginástica 
rítmica no Ginásio 
Novo.
Terça e quinta: as 
09h30 e 15h30 
Segunda e quarta: 
15h30.

Mais informações e inscrições na Central 
de Atendimento no tel.: 3779.2010/2012. 

Programação sujeita a alterações.

Esportes
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Pilates: 
Para você que é aluno, 
conheça as alterações 
vigentes a partir do dia 15 
de abril no regulamento do 
curso disponível no www.
clubepaineiras.com.br  ou 
consulte seu professor.

SCORP: 
A prevenção é o melhor remédio! Para você que adquiriu o 
excelente hábito saudável da prática esportiva regular, colabore 
com seu professor apresentando o atestado médico para o 
melhor acompanhamento das suas condições físicas e na 
elaboração dos seus treinos.
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1º Torneio Primeiros Passos de Nado 
Sincronizado promovido pela FAP 
Aconteceu, no dia 27 de março, na piscina do complexo desportivo Pedro 

dell´Antonia, em Santo André, a 1ª competição do ano de 2010 de nado sin-
cronizado promovida pela Federação Aquática Paulista. 

O evento teve a presença de 05 entidades desportivas (Paineiras, Corin-
thians, Circulo Militar, Juventus e Colégio Arbos) totalizando aproximadamen-
te  80 atletas dividas entre principiantes até a categoria Junior. 

O Paineiras teve uma participação significativa com 36 atletas, demons-
trando mais uma vez a nossa força, tanto nas equipes de base como no Juvenil 
e Junior. 

A competição Primeiros Passos avalia a técnica individual de cada atleta, atra-
vés da prova de figuras, nesta etapa não são avaliadas provas de coreografia.

XI Meia Maratona Corpore 
Internacional da Cidade de São Paulo 

Dia 11 de abril foi realizada a XI Meia Maratona Corpore Internacional da 
Cidade de São Paulo. Nessa Maratona, além 
dos 21km, a prova também contou com uma 
distância menor de 5km destinada aos atletas 
que ainda não estavam preparados para uma 
prova longa. O Paineiras estava em peso na 
corrida com 32 corredores que participaram 
da meia maratona e 6 corredores que partici-
param dos 5km. 

XXII Campeonato Paulista de Peteca
Nos dias 27 e 28 de março, a cidade de São 

José do Rio Preto sediou a 1ª Fase do XXII Cam-
peonato Paulista de Peteca.

O Paineiras foi representado por 8 atle-
tas que obtiveram ótimos resultados:
Categoria Magnos 1 - Ouro  para Antonio Car-
los Bezerra e Augusto Perovano
Categoria Magnos -  Ouro para  Emilio Gerais-
sati e Walter Tranchesi Roriz

Categoria Veterano S - Bronze para  Luiz Dantas e Maurício Silveira
Categoria Senior - Prata para  Caio R. Luccas e Paulo Isola Jr.

Destaques
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Esporte

2ª Etapa Circuito Paulista Masters de Natação 
No dia 10 de abril, aconteceu na piscina olímpica 

da Hebraica, a 2ª Etapa do Circuito Paulista Masters 
de Natação. 

Esse evento contou com a participação de mais de 
20 entidades, chegando a ter mais de 300 atletas par-
ticipantes. 

Tivemos 29 paineirenses em uma prova tecnica-
mente complicada, o 200 Medley, sendo que haviam 
as opções mais fáceis do 50 livre e 100 costas. Para-
béns aos que encararam o desafio, especialmente aos 
menos experientes. Realizou-se nesta etapa a prova 

mais extenuante da natação, o 200 borboleta. 13 pai-
neirenses nadaram, 5 mulheres e 8 homens. Parabéns 
também para essa turma, inclusive para aqueles que 
se prepararam por pelo menos 1 mês para fazer tem-
po bom nesse evento. Nossa equipe disputou ponto a 
ponto até o final. A decisão da etapa foi na realização 
dos revezamentos e, com isso, o Paineiras sagrou-se 
campeão da 2ª etapa com 1.625 pontos, enquanto o 2º 
lugar ficou com o Esporte Clube Pinheiros com 1.570 
pontos.

Mais detalhes no www.clubepaineiras.com.br.

Muitos recordes quebrados pelo Paineiras

Mais uma conquista de Nadir Taubert

O Paineiras foi o Campeão da 2ª Etapa

José Loro quebrou seu próprio recorde nos 100 metros costas 

agenda esPortiva de Maio

03 Tênis Pré Inscrição Alunos novos. Central de Atendimento

08

Torneio Mães e Filhos de Tênis "50 anos Paineiras". 
Quadra de Tênis 03 – das 12h às 18h
Clinica Mães e Filhos de Tênis "50 anos Paineiras". 
Quadra de 01 – das 11h às 13h
Torneio Mirim de Natação - Paineiras 50 Anos. Piscina Olímpica – das 13h 
às 18h

15
VIII Torneio Interníveis de Tênis Recreativo "Paineiras 50 anos". Quadra de 
Tênis – das 14h às 20h

16
Torneio Interno de Bocha "50 anos Paineiras". Cancha de Bocha – das 10h30 
às 14h

18 a 
27

Torneio de Inverno  de Equipes do Squash “50 anos Paineiras “. Quadras de 
Squash – das 18h às 22h

22 Interníveis de Tênis - "50 anos Paineiras". Quadra de Tênis – das 13h às 18h

29
Torneio de Judô - "50 anos Paineiras". Quadra do Vale 2 – das 13h às 14h
Travessia de Natação - “50 anos Paineiras” (Encerramento). Piscina Olímpica 
– das 13h às 16h Tarde da Atualização cultural. Piano Bar - As 14h
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Administrativo

“O Clube me deu a chance de ser 
um ótimo profissional”

Em homenagem ao mês do enfermeiro, es-
colhemos nosso funcionário do mês, que mes-
mo estando há apenas nove meses no Clube, 
já conquistou seu espaço no Centro Médico, o 
enfermeiro Willian Gonçalves.

Mesmo com apenas 27 anos, o técnico de 
enfermagem diz que há mais ou menos 10 anos 
decidiu seguir essa profissão. “Há alguns anos 
atrás, eu ficava sempre com minha avó, sempre 
a acompanhava em hospitais e, com isso, fui me 
interessando pela profissão e em ajudar as pes-
soas, foi mais ou menos assim que decidi fazer 
enfermagem”, conta.

Alguns anos depois, entrou no curso de 
Técnico de Enfermagem na Santa Casa de Mi-
sericórdia. Fez 2 anos de estágio na área. “Lá 
mesmo, recebi três propostas de trabalho, mas 
como a rotina é bem pesada, não tem hora para 
nada, não aceitei, queria me dedicar mais aos 
estudos”, acrescenta.

Em agosto de 2009 foi contratado pelo Clube 
Paineiras. “Quando entrei aqui, achei que seria 
um lugar bem tranquilo, mas quando cheguei 
percebi que era bem diferente, pois recebi casos 
mais complicados, mas tudo é recompensado 
com a troca de experiências”.

Logo no seu segundo mês de trabalho levou 
um susto, pois recebeu uma ligação do Fitness 
dizendo que um associado teria passado mal 
enquanto praticava exercícios.  “Fomos até o 
local levamos o aparelho de pressão e foi diag-
nosticado que ele estava com hipotensão que é 
a queda de pressão. Levamos para o Centro Mé-
dico e, com rapidez, fizemos a pulsão venosa, 
para a introdução de medicamento e acionamos 
o regaste”, lembra.

Rapidamente o associado foi para o hospi-
tal Albert Einstein, ficando um dia em observa-
ção.  William destaca que este caso o marcou 

funcionário do Mês 

bastante, pois além de ser o primeiro que fez, 
também deu tudo certo, já que o associado foi 
salvo. “Pouco tempo depois, ele nos enviou um 
carta agradecendo pelo esforço, isso foi bem le-
gal”, completa.

Já o segundo caso, foi há uns 30 dias. “O 
associado estava com uma suspeita de AVC, fi-
zemos o primeiro atendimento e, depois o ele-
trocardiograma para verificar os batimentos 
cardíacos, chamamos o regaste e hoje ele esta 
bem melhor”.

No local, nossos enfermeiros cuidam de ca-
sos de emergência, tanto que, no mês de mar-
ço, todos fizeram um curso de Suporte Básico 
a Vida, com a equipe do InCor. “Esse curso foi 
muito bom, além disso, estou aprendendo mui-
to com meus colegas, pois esse é meu primei-
ro emprego, o melhor foi que o Clube me deu a 
chance de ser um ótimo Profissional”.
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O professor 
Marcus 

Vinícius e as 
alunas

rante o verão, já que os lagos se descongela-
vam. Então, no início, os praticantes dos dois 
tipos de patinação eram os mesmos. Por isso 
as duas técnicas são muito semelhantes e uti-
lizam praticamente os mesmos termos em seu 
dicionário. Apenas em meados de 1870, que 
James Leonard Plimpton patenteou um proje-
to de patins de quatro rodas. A novidade per-
mitia executar movimentos circulares.

A Patinação Artística é considerada por 
muitos como a mais espetacular e elegante for-
ma dos esportes sobre rodas, rendendo belos 
espetáculos. É uma modalidade desportiva, 
onde coordenação motora, postura, equilíbrio 
e capacidade de concentração são fortemente 
estimulados.

O Paineiras trouxe o professor Marcus Vi-
nícius Schmidt que, junto ao sociocultural, 
implantou o curso de patinação artística sobre 
Rodas no Clube.

Com vasta experiência, Schmidt partici-
pou de campeonatos estaduais, nacionais, 
sulamericanos, panamericanos e mundiais 
como patinador. É Árbitro Internacional em 
diversas competições, integra a equipe técnica 
da seleção brasileira e ainda foi um dos prin-
cipais jurados do quadro Dança no Gelo, no 
Domingão do Faustão, da Rede Globo. Sua 
ligação com a patinação artística começou 

Elegância 
e equilíbrio

Sócio-cultural

Surgida na Europa, por volta de 1000 a.C., 
a patinação era utilizada, inicialmente, como 
meio de transporte para atravessar lagos e ca-
nais congelados, durante o rigoroso inverno 
europeu. Logo, a prática se tornou lazer, que 
era restrita apenas ao inverno, até que foram 
criados os patins de rodas. A Patinação Artísti-
ca, especificamente, surgiu de uma brincadei-
ra em que os patinadores faziam desenhos no 
gelo com suas lâminas enquanto patinavam. 
A partir daí começaram a realizar concursos 
para ver quem fazia os desenhos mais bonitos 
e os mais complexos. 

A Patinação Artística Sobre Rodas apare-
ceu como uma alternativa para os patinadores 
do gelo, que não tinham como praticar du-
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cedo. “Fui encaminhado ao 
esporte por indicação medica 
com 7 anos de idade , para re-
solver um problema ortopédi-
co, onde pude obter excelentes 
resultados físicos”, diz. 

Segundo ele, atualmente, 
graças ao excelente trabalho 
que a CBHP (Confederação 
Brasileira de Hoquei e Patina-
ção) vem fazendo através de 
seminários e cursos com téc-
nicos internacionais, o Brasil 
hoje se encontra entre os 3 
melhores países  atuantes, com 
significativos resultados nos eventos interna-
cionais. “Hoje, nós temos a prata e o bronze 
na categoria júnior modalidade livre, temos 
também os vice-campeões mundiais, modali-
dade mini grupos de show e o atual campeão 
mundial de in line”, ressalta.

O professor afirma que, infelizmente a 
patinação artística é pouca divulgada, mas 
está melhorando também nesse aspecto, pois 
com a grande adesão das emissoras durante 
as olimpíadas de inverno, a patinação artística 
passou a ser vista com mais frequencia pelos 
brasileiros. “Isto tem propiciado uma grande 
procura para a prática desse belo esporte-arte”. 

O curso de patinação 
artística do Paineiras tem 
como objetivo promover 
a aprendizagem e o aper-
feiçoamento da modalida-
de, além de desenvolver a 
criatividade, coordenação 
motora e ritmo. Crianças 
e jovens podem praticar a 
patinação, que se for reali-
zada com frequência regu-
lar e duração mínima de 30 
minutos, irá proporcionar 
os mesmos benefícios car-
diorrespiratórios que outras 

atividades aeróbicas como cor-
rida, natação e caminhada.

Schmidt salienta que para 
praticar patinação artística é 
necessário, primeiramente, o 
material adequado, pois é um 
esporte de riscos. “Portanto, o 
material de segurança é muito 
importante, como capacetes, 
cotoveleiras, joelheiras e mu-
nhequeiras”, explica. Ele acres-
centa, a necessidade da aluna 
possuir seu próprio patins, sen-
do o mais indicado o de quatro 
rodas tradicional, pois o in line 

acabada ficando restrito para a execução de vá-
rios exercícios durante os treinos. 

Na avaliação do professor, o grupo que 
pratica a modalidade no Clube, vem crescen-
do visivelmente a cada ano. “Nosso grupo está 
se solidificando cada vez mais, apresentando 
sempre um belo trabalho com os espetáculos 
anuais”, destaca. Nestas apresentações, todos os 
elementos da patinação artística são elaborados 
e desenvolvidos por cada patinadora, como por 
exemplo, escolha de música, desenho de figuri-
no e montagem coreográfica, propiciando um 
leque amplo de conhecimento artístico para as 
alunas.

Fernanda,  Cristina e João Renner

Aprimorando o 
lado artístico, a 
criatividade e a 

musicalidade
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Sócio-Cultural

agenda sócio-cultural Maio

01
Feriado do Dia do Trabalho, não haverá aulas nos cursos do 
setor cultural
Sábado Musical com Roberto Lazzarini. Piano Bar *

01 e 
02

II Feira Flamenca de São Paulo (Workshop internacional, ofici-
nas de dança e musica, apresentações de grupos amadores e 
profissionais, exposição, venda de artigos flamencos, palestras 
e mostra de novos talentos). Plataforma Infantil, Cine-teatro e 
Salas de Dança - a partir das 09h

03
Inicio das vendas dos ingressos do Vamos ao Teatro assistir “O 
Rei e Eu” e Noite do Flash Back. Stand de Vendas

de 
28/04 
a 09

Exposição com obras de Aldemir Martins. Saguão Social

07

Venda de convites para a Festa Disco
XI Concurso de Literatura da Acesc (Ultimo dia para a entrega 
dos trabalhos). Departamento do Sócio-cultural das 09h às 20h
Aula gratuita de Bolero e Soltinho com professores de dança. 
Restaurante das Cúpulas - Das 20h30 às 22h
Sexta Dançante com o Grupo Feeling’s & DJ Dalvo. Restaurante 
das Cúpulas. Das 22h às 03h

08

Teatro Infantil “Jóias de Krishna”. Cine-teatro – 11h
Tarde Musical em homenagem ao Dia das Mães (Anaí Rosa & 
Carla Arnoni). Saguão Social – das 14h30 às 16h
Sábado Musical com a Banda Mecenas e participação especial 
da associada Rosana Ulhoa. Piano Bar *

14

Aula grátis de Cha-Cha-Cha. Restaurante das Cúpulas - Das 
20h30 às 22h
Sexta Dançante com a Banda Quatro Baquetas & DJ Robert. 
Restaurante das Cúpulas. Das 22h às 03h

15
Sábado Musical com a Banda de Jazz do Clube Pinheiros. 
Piano Bar*

21

Tarde da Atualização cultural. Piano Bar - As 14h
Aula gratuita de Samba e Forró. Restaurante das Cúpulas - das 
20h30 às 22h
Sexta Dançante com a Banda Fenix & DJ Dalvo. Restaurante das 
Cúpulas. Das 22h às 03h

22

XII Encontro  de  Sapateado, reapresentando o espetáculo “Loja 
de Brinquedos”. Cine-teatro – às 15h e 16h
Sábado Musical com o Grupo Bossa Six & Clerio Sant’anna e 
participação especial do associado Fabio Arruda.*
Vamos ao Teatro assistir “O Rei e Eu”. Portaria Social – 20h

25
Peça de Teatro Teen “Caixa Preta” com o Grupo de Teatro Cocei-
ra. Cine-teatro – 21h. Entrada franca.

25 a 
29

Inscrições para Concurso MPB Vocal da ACESC. Departamento 
do Sócio-cultural - das 09h às 20h

28
Noite do Flash Black Elvis Cover e banda Koisa Nossa. Restau-
rante das Cúpulas - As 22h

29
Teatro Infantil “Sopa de Pedra”. Cine-teatro – 11h
Sábado Musical com Paulo Furtado, Kaiser e Renata Carvalho. 
Piano Bar*

* Novo horário do Piano Bar das 21h às 23h

PrograMaÇão do seart Maio

01 FERIADO

03 E 04 CONFECçãO DE VASO DE FLOR

05 E 06 CONFECçãO DE PORTA PANO DE PRATO

07 CONFECçãO DE PORTA LáPIS

08 OFICINA DO DIA DAS MãES

10 e 11 CONFECçãO DE PORTA JóIA, COM LATINHAS DE 
ACHOCOLATADOS.

12 e 13 CONFECçãO DE CARRINHO, COM CAIXA DE LEITE 
E TAMPINHAS DE GARRAFA

14 e 15 TRABALHOS COM PALITO

17 e 18 TRABALHOS COM COADOR DE CAFé

19 e 20 CONFECçãO DE AGARRADINHO, ELABORADOS 
COM PRENDEDORES. 

21 e 22 CONFECçãO DE MARCADOR DE PáGINA

24 e 25 CONFECçãO DE ELEFANTE

26 e 27 CONFECçãO DE FANTOCHE

28 e 29 CONFECçãO DE PORTA RECADO

31/04 e 
01/05

CONFECçãO DE SAPO, ELABORADO COM 
GARRAFAS PET
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HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. 
(s10)
*Ingresso válido para visitas ilimitadas por quatorze (14) dias consecutivos para os parques Universal Studios Florida e Universal’s Islands of Adventure. Inclui acesso ilimitado às casas noturnas do Universal CityWalk. Estacionamento excluído. Não é válido para descontos em alimentos ou mercadorias. Restrições se aplicam e os benefícios 
podem ser alterados sem prévio aviso. Hard Rock Hotel ® Hard Rock Cafe International (USA), Inc. Shrek 4-D TM & © 2010 DreamWorks Animation L.L.C. Marvel Super Hero character names and likenesses: TM & © 2010 Marvel © 2010 Universal Studios. Universal elements and all related indicia TM & © 2010 Universal Studios. © 
2010 Universal Orlando. All rights reserved. 245593/0310/AT

Faça O  
Extraordinário

COmprE sEu 2-park BOnus TiCkET* 
COm anTECEdênCia E ECOnOmizE.

Eles são os heróis com quem você cresceu. As lendas de livros, filmes, música e televisão. E agora você pode ser um deles.  
Universal Orlando® Resort é o único lugar onde você pode vivenciar o que há de melhor em  entretenimento na atualidade, 

incluindo a magia e emoção de The Wizarding World of Harry Potter™, a ser revelado no segundo trimestre 2010.

Universal Orlando® Resort, a parte mais emocionante de suas férias de Orlando.

Seja corajoSo. Seja diferenTe. Seja eXTraordinÁrio.

Para mais informações sobre ingressos e pacotes de férias, ligue agora para a agaxtur Turismo:
av. euroPa, 884 - jd. euroPa / Tel: 11.3067.0900  •  SHoPPing cidade jardim / Tel: 11.3759.7900

ou viSiTe WWW.agaXTur.com.br
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Anote na sua agenda as atrações especiais das sextas dançantes reservadas para o mês de maio. 
Entre as várias atrações, destaque para Noite do Flash Back com o Show do Elvis Cover.  

Sextas dançantes com mais
novidades em maio

Banda Feelings e Dj Dalvo - 07/05 
O sucesso do evento, com o melhor da dança 
de salão. O repertório atende diversos gêneros 
que vão desde bolero, cha-cha-cha, baião, for-
ró, sertanejo, pop, brega, samba, pagode até 
músicas dos anos 60, entre outras.  
20h30 às 22h00 – Aula grátis de Boléro e Sol-
tinho com professores de dança contratados.
22h00 às 3h – Banda Feelings e Dj Dalvo. 

Banda Quatro Baquetas & Dj Robert - 14/05   
Formada em 2002, a Banda executa um reper-
tório dançante, moderno e atualizado, com 
musicas de todas as épocas e estilos, tais como 

Alcione, Tears for Fears, U2, Stevie 
Wonder, Carlos Santana, Clara Nu-
nes, Elvis Presley, Roupa Nova, Bee 
Gees, Abba, Village People, Chitãozi-
nho & Chororó, Victor e Léo, Vanes-
sa da Mata, Timbaland, Seu Jorge e 
outros, fazendo sempre, um convite 
à dança.
20h30 às 22h00 – Aula grátis de Cha-
Cha-Cha
22h00 às 3h – Banda Quatro Baque-
tas & Dj Robert

Banda Fênix & Dj Dalvo Pascolato - 21/05   
Há 25 anos no mercado a banda Fênix possui um repertório eclético, 
especial e muito dançante, que garante a animação e toma conta do even-
to, mesclando musicas dos Anos 60, 70, 80, Sertanejo, Pop Rock, MPB, 
Românticas, Fox, Jazz, Boleros, Forró Universitário, Dance, Trash, Samba 
e Samba Enredo.
20h30 às 22h00 – Aula Grátis de Samba e Forró com professores convidados.
22h00 às 3h – Banda Fênix & Dj Dalvo Pascolato 

Professora 
Anna Paula  
Sextas Dançantes 
nos dias - 07/05, 
21/05, 18/06 e 
25/06
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Noite do Flash Back - Show Elvis Cover

Dia 28 de maio, a partir das 22 
horas, o Projeto Sexta Dançante apre-
senta a Banda Koisa Nossa com os 
grandes clássicos da música nacional e 
internacional e o melhor dos anos 60, 
70, 80 e 90, na Noite do Flash Back. 

Por volta das 23h30, show Elvis 
Presley Cover. Elvinho, que  hoje é 
considerado o mais fiel Elvis Cover 
do Brasil, interpreta Elvis na fase dos 

Num local agradável, ambientado, com música ao vivo, aula de 
dança de salão e Dj, você pode comemorar seu aniversário, de uma 
forma muito especial.  Se o aniversariante reservar 20 lugares e 
contratar o cardápio com antecedência junto ao A&B, ganha duas 
entradas vips  para convidados e 01 garrafa de espumante Salton.

Informações sobre cardápio pelo telefone 3779.2121. Reserva de 
lugares: 3779.2052 / 2050.

A partir de 1º de maio, o  convite para a SEXTA DANçANTE  
custará R$ 15,00

Dia 26 de Maio, as 20h30, no Piano Bar
O encontro tem por objetivo inserir os participan-

tes no mundo da cultura do vinho e na sua degus-
tação. Serão transmitidos os 
conceitos básicos da elabo-
ração dos vinhos, técnicas 
de degustação, formação da 
memória olfativa e gustativa, 
introdução às principais re-
giões vinícolas do mundo, o 
serviço do vinho e sua har-
monização com a comida. 
Degustação didática de 3 
vinhos.

comemore seu aniversario nas sextas dançantes

degustação de vinhos Harmonizada

anos 70 usando macacões 
ao estilo dos trajes usados 
pelo astro.  

Venda de convites a 
partir do dia 03 de maio, 
no stand de vendas na 
Portaria Social. Sócios: 
R$ 25,00 e convidados R$ 
35,00. Convites limitados  
para não sócios.

Peça Teen - “Caixa Preta”  
Acontece dia 25 de maio, as 21h, 
no Cine-teatro
O “Grupo de Teatro Coceira” é um 
grupo de teatro amador que reúne 14 
jovens entre 18 e 24 anos e tem como 
principal objetivo a busca de uma lin-
guagem e identidade teatral atingindo, 
assim, o aprimoramento artístico de 
seus integrantes. 

Sob Direção de Flávia Garrafa e Maria 
Helena Chira, “Caixa Preta” é um espetáculo resultado de uma pes-
quisa sobre o tema “memória”. A peça revela-se uma sucessão de 
cenas bem humoradas que trazem a reflexão sobre a influência da me-
mória na constituição de um indivíduo. Contando também com a Dire-
ção Musical de Marcelo Pellegrini,“Caixa Preta” pretende proporcio-
nar ao público, reflexão e divertimento ao discutir um tema profundo 
utilizando-se do humor e o teatro como via de comunicação eficiente.  
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Em comemoração ao Cinquentenário do 
Paineiras e em continuidade às apresenta-
ções musicais do Clube, o projeto Sábados 
Musicais traz, em maio, uma programação 

especial de qualidade no Piano Bar, 
mesclando músicos profissionais e 
amadores, na sua maioria associados 
do Clube.  

            
A Bossa in Jazz - 01/05, 21h
Com Roberto Lazzarini - Pianista, 
maestro, arranjador, regente e produ-
tor. Trabalhou como diretor musical e 
tecladista com vários intérpretes como 
Fábio Júnior, Zezé Mota, Moreira da 
Silva, Tim Maia, Sá e Guarabyra, Jean 
e Paulo Garfunkel, Trio Mocotó, en-

tre outros. Atualmente trabalha como criador, 
produtor musical e maestro or-
questrador na Rede Record de 
Televisão e na MJC Music Edi-
tora.

Banda Mecenas - 08/05, 21h
Participação especial da asso-
ciada Rosana Ulhoa 

A Banda Mecenas vem com 
uma formatação em trio eletro-
acústico, com  releituras inter-

pretativas de muito bom gosto que vem 
da tradicional Bossa Nova ao atual Pop 
Rock passando pelos Festivais, Tropicá-
lia, Jovem Guarda. 
Rosana Ulhoa - Uma das integrantes 
do antigo grupo Mulheres de Chico, 
que agora se chama 4Mulheres. Rosa-
na é conhecida pelo talento e simpatia, 

Sábados musicais um 
sucesso de público

seu grupo musical agrada a todos com in-
terpretações de Chico Buarque e clássicos de 
MPB. 

Banda de Jazz de Clube Pinheiros - 15/05, 21h
Criada em maio de 2006, a Banda de Jazz 

do ECP é formada por músicos associados 
do clube sob coordenação musical e arranjos 
do trompetista Sebastião Bazotti. Foi arqui-
tetada por Tito Lívio Frascino, fã incondicio-
nal do jazz e da bossa nova. 

Dos anos 60 vem também o baterista da 
banda de Jazz, José Roberto Sarsano, que 
criou o Bossa Jazz Trio e acompanhou Elis 
Regina em sua inesquecível turnê pela Fran-
ça, no final dos anos 60, divulgando a música 
brasileira e a bossa nova na Europa. Sarsano 
lançou recentemente o livro “Boulevard des 
Capucines”, o qual retrata a trajetória de Elis 
naquele tempo pré excursão à França.

O grupo procura reler vários temas de 
jazz e bossa nova, fazendo uma interpretação 
estilizada e marcada por variações e combi-
nações interessantes de estilos. No repertório 
sempre músicas de muito bom gosto que fize-
ram a história do jazz e da bossa nova. Músi-
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A pianista Eny da Rocha, musicista bra-
sileira de renome nacional e internacional, 
realizará no dia 19 de junho, sábado, recital 
em homenagem ao cinquentenário do Clu-
be Paineiras do Morumby e bi centenário do 
nascimento de Chopin. 

Nascida em São Paulo, Eny da Rocha co-
memorou em 2003 o Jubileu de Ouro de sua 
carreira. Diplomada pelo Conservatório Dra-
mático e Musical de São Paulo, realizou cur-
so de aperfeiçoamento com o Maestro Souza Lima e licenciatura pela École Mar-
guerite Long. Tem entre seus maiores sucessos o CD “Alma Brasileira”, produzido 
e gravado nos EUA. A pianista é detentora de inúmeros prêmios em Concursos de 
Piano Nacionais e Internacionais, medalhas de mérito, comendas, troféus e títulos, 
entre eles o de Artista da Steinway (EUA). Já se apresentou em recitais como solista 
de orquestra no Brasil, Argentina, Estados Unidos, França, Espanha, Portugal, Itá-
lia, Bélgica, Alemanha, Áustria, República Tcheca e Inglaterra.

Programa: Noturno op. 48 nº 1 em do menor; op. 27 nº 2 em ré bemol maior; 

Fantaisie-Impromptu op. 66; Valsa Brilhante op. 34 nº 1 em lá bemol Maior; Val-
sa em mi menor; Balada op. 23 nº 1 em do menor; “op. 47 nº 3 em la bemol maior; 
Berceuse op. 57; Estudo “Revolucionário” op. 10 nº 12 em do menor; Scherzo op. 
31 nº 2 em si bemol menor; Andante spianato e Grande Polonaise Brilhante op. 22. 

recital de Piano com eny da rocha 
dia 19 de Junho, as 12h, no cine-teatro

cos: Sebastião Bazotti – Trompete e arranjos; 
José Roberto Sarsano – Bateria; Tito Lívio 
Frascino – Flugelhorn; Alice Saboya – Piano; 
Carlos Campos – Guitarra; Eric Alexander 
Klug - Sax tenor.

Cole Porter & Bos-
sa Nova, com o Gru-
po Bossa Six & Clerio 
Sant’Anna - 22/05, 21h
Participação especial do 
Associado: Fabio Arru-
da 

Venha ouvir um do 
melhores compositores 

da musica americana Cole Porter que compôs 
músicas como Night And Day, I Get a Kick 
Out Of You, I’ve Got Under My Skin, e ou-
tras canções inesquecíveis ao lado de nossos 
melhores compositores, como Dorival Caym-
mi, Carlos Lyra, Roberto Menescal, Johnny 
Alf, João Donato, Tom Jobim e outros mais. 
Na apresentação o Grupo Bossa Six, Clerio 
Sant’anna e Fabio Arruda irão mostrar que 
a beleza de nossa música é tão maravilhosa 
quanto as dos compositores americanos.   

Músicos: Alexandre Arruda (trombone); 
Andre Growald (sax) Clerio Sant’Anna (piano) 
Edson Ghilardi (bateria); Edu Alves(baixo); 
Jose Eduardo Saba (guitarra acústica) 

Paulo Furtado, Kaiser e Renata Carvalho - 
29/05, às 21h

O Trio formado pelos associados Paulo 
Furtado, Kaiser e Renata Carvalho estará se 

apresentando no Piano Bar, com 
um repertório eclético e com 
muita bossa. 

Paulo Furtado –  Backing 
Vocal de Coral, finalista do 
Concurso MPB Vocal ACESC 
e grande apreciador da musica, 
Paulo Furtado irá se apresentar 
com o maestro Lazzarini.

Renata Carvalho – Vence-
dora do Concurso MPB Vocal 
ACESC DE 2008, Renata, tem 
uma voz suave e repertório que 
encanta a todos. Vale a pena con-
ferir.

Kaiser Abadessa - Com voz mar-
cante, Kaiser apresentará repertório de 
MPB e internacional.

Os sábados musicais tem tido lota-
ção máxima em toda a sua programa-
ção. Não deixe para ultima hora, ga-
ranta seu lugar com antecedência. 

Para sua comodidade, as reservas po-
dem ser feitas no Socio-cultural, pelo 
telefone 3779-2052, até as 17h, da sexta-feira 
que antecede ao dia pretendido. A reserva será 
mantida até 20h45. Após esse horário serão 
disponibilizadas para o público em geral.
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Encontro de 
Sapateado 

Evento acontece dia 22/05, as 15h e 16h 
no Cine-teatro

Com o objetivo de criar oportunidades de in-
tercâmbio cultural entre alunas de sapateado, in-
centivar a convivência e proporcionar aos mes-
mos a oportunidade de expor o resultado dos 
trabalhos, acontece no dia 22 de maio no cine-
teatro, o “XII Encontro de Sapateado do Painei-
ras” em comemoração do Dia Internacional do 
Sapateado. 

Será reapresentado o espetáculo “A Loja de 
Brinquedos”, com direção e coreografias da Pro-
fessora Monica Mirabelli.  

A apresentação tem entrada franca. 

Exposição 
Aldemir Martins

Mundo Mágico das Cores 
De 28 de abril a 9 de maio, no Saguão Social.
As cores de Aldemir Martins (1922-2006) cons-

tituem o ingresso num mundo pictórico e poético 
mágico, no qual gatos, paisagens repletas de vida, 
atraentes marinhas, enigmáticos cangaceiros, pes-
soas, naturezas-mortas, animais poeticamente re-
criados e galos transportam o observador a uma 
nova realidade.

O universo visual do artista permite justamente 
novas leituras pela capacidade de sempre nos ofe-
recer uma nova porta de acesso. Há uma constante 
renovação e, em cada imagem, a oportunidade de 
conhecer um mundo rico em cores e traços diferen-
ciados, próprio de um artista que nasceu no Nor-
deste do Brasil e construiu seu destino de modo a 
ganhar visibilidade internacional. 

As paisagens apresentadas remetem ao Nor-
deste, mas, acima de tudo, mostram a habilidade 
no trabalho com tons de azul e amarelo, na criação 
de atmosferas idílicas e vigorosas. O mesmo ocorre 
com as marinhas, que atingem um estado de inten-
sa luminosidade e de alegria, convidando o fruidor a 
participar com encantamento dessas imagens.

Então aproveite para apreciar essa exposição.

Oficina do 
Dia das Mães

No dia 08 de maio, sábado, das 10h às 
16h, acontece na Plataforma Infantil a Ofici-
na do dia das Mães. 

Nesse dia todas as mães paineireses e seus 
filhos poderão passar um lindo dia no Clube par-
ticipando de atividades criativas como: Confec-
cionar uma bolsa retornável para as compras.

Traga seu filho para passar um lindo dia com 
você. 
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Feriado do Dia do Trabalho 
Devido ao feriado de 01 de maio, Dia do 

Trabalho, não haverá aulas nos cursos do 
Setor Cultural.

Hora do Conto  
A Brinquedoteca traz para seu filho muitas brin-

cadeiras para aflorar a criatividade de cada criança. 
Nesse espaço elas podem brincar de casinha, teatro 
de fantoches entre outros. Além de conhecer novos 
amiguinhos e escutar histórias incríveis.

Todas as Terças-feiras, às 16h, acontece a Hora 
do Conto, onde as monitoras, dependendo da faixa 
etária, contam histórias com a ajuda de fantoches, 
marionetes ou com improvisação. 

Circuito de Brincadeiras dia 15/05 as 10h e 15h. 
Mímica, alphabingo e cabra-cega. 

Dia 30/05 as 10h e 15h “A Mochila, onde está”.
Teatro Infantil 

“As Jóias de Krishna”  
Acontece dia 08 de maio, às 11h no 

Cine-teatro
O espetáculo “As Jóias de Krishna” tem na 

mitologia hindu o eixo em torno do qual são 
trazidas as lendas, músicas, dança e outros 
elementos da cultura indiana.

Assim, a dança clássica indiana Krishna, 
Ganesha, Shiva e outras personagens deste 
fantástico universo são  apresentadas ao pú-
blico de forma descontraída e bem humorada, 
com bonecos e atores.

Enquanto conta algumas das suas fabulo-
sas histórias, um Pandit (estudioso e contador 
de histórias), desperta a curiosidade e cobiça 
de um pequeno ladrão que deseja roubar as 
jóias de Krishna para satisfazer suas necessi-
dades materiais.

Por fim, ao encontrá-lo, ele tem uma grande 
surpresa.

O desfecho desta história nos leva a uma 
reflexão, muito pertinente nestes tempos, sobre 
a condição humana, os sentimentos, a compai-
xão e a própria existência.

Teatro Infantil 
“Sopa de Pedra”  

Acontece dia 29/05, às 11h no Cine-
teatro.

Esta história, que faz parte do folclore de 
muitos países, dá a receita de como se pode 
matar a fome e driblar a avareza de uma velha, 
fazendo uma “Sopa de Pedra”.

O espetáculo é bastante aberto, permitindo 
a participação das crianças nas brincadeiras e 
músicas propostas pelos atores. Tudo isto de 
forma dinâmica e inteligente. 

A música, ao vivo, com violão e percussão, 
torna o espetáculo mais quente e permite uma 
comunicação vibrante do palco com a platéia.
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ATELIER DE PINTuRA JuVENIL
“ Curso de artes plásticas  para 
jovens de  09 a 12  anos, com o 
Professor Leonardo.”

XADREz
“O xadrez é válido tanto 
no aspecto lúdico quanto 
competitivo, ou seja, é altamente 
positivo para quem joga como 
passatempo, como  para quem 
disputa torneios, objetivando  
buscar os melhores resultados 
dentro das competições.” 

WORKSHOP
DECORANDO A MESA PARA RECEBER AMIGOS
Dia 15 de maio, das 9h às 12h, no 
Espaço Cultural
Dicas de decoração de mesas e 
diversas idéias para receber com 
carinho e charme. Sugestões para 
surpreender e encantar toda família e 
seus convidados, com criatividade na 
decoração, harmonização de tecidos, 
louças, cores,  temas e tendências, 
mimos e detalhes.
O curso é gratuito, mas é obrigatória inscrição em lista de intenção na 
Central de Atendimento. Vagas limitadas.
“Todo mês a consultora em decoração de festas Adinoela Gregio virá 
ao Clube com um curso diferente”.

VAGAS CURSOS CULTURAIS 
CANTO CORAL

Turma Mista
No curso de canto coral, os 
alunos desenvolvem, não só as 
técnicas de canto no geral, como 
também as técnicas de canto em 
conjunto, tais como: afinação, 
definição de naipe, abertura de 
vozes, ajuste vocal, dentre outras.

VIOLãO
O violão é um instrumento de 
corda dedilhada ou pulsada com 
plectro (palheta). É uma espécie 
de instrumento central e “líder”, 
dada sua versatilidade e ampla 
gama de recursos.

Idade mínima: Nascidos em 2000 
ou anos anteriores. 

GuITARRA
O aluno tem mapeamento do 
braço (localização de notas, 
acordes, escalas e arpejos), 

notações (partitura, cifra, tablatura 
e diagramas), técnica (exercícios 
para postura, sonoridade, 
velocidade) ao mesmo tempo 
em que trabalha o repertório e a 
improvisação, seja na linha blues/
rock ou na linha jazz/música 
brasileira.

MuSICKIDS - MuSICALIzAçãO 
INFANTIL

O objetivo do Curso de 
Musicalização Infantil ministrado 
pelo Conservatório Musical 
Beethoven é desenvolver na 
criança o prazer de ouvir e fazer 

música e ao grupo, a destreza do 
raciocínio, a disciplina pessoal, o 
equilíbrio emocional e inúmeros 
outros atributos que colaboram 
na formação do indivíduo. 

TECLADO TEM NOVO 
 PROFESSOR

O professor ministrará através de 
um método prático e interativo. 
Com ele você poderá conhecer 
o instrumento e começar a tocar 
suas primeiras canções. O Clube 
disponibiliza o intrumento para 
aulas. 

Informações e inscrições na Central de Atendimento. Em caso de dúvidas, procurar o Departamento Socio-
cultural no telefone 3779.2053, ou através do e-mail: cursosculturais@clubepaineiras.com.br.

Sócio-Cultural

Programação sujeita a alterações.

LISTA DE INTENçõES
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