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a melhor Festa 
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Editorial

Uma tarde de outono, dia frio 
e cinzento e sou instado pelo re-
dator da revista a escrever o edi-
torial deste mês. Entregam-me 
um esboço para desenvolver; to-
davia, não gosto de escrever com 
premissas e prefiro escolher o 
tema.

Contrastando com o dia cin-
zento que descrevi quero falar 
com a alegria de um dia de sol 
do que já foi feito e do que será 
feito para que o Paineiras seja 
um Clube cada vez melhor.

Os eventos no Piano Bar, nas 
Cúpulas, na Boate, os realiza-
dos no Saguão do Salão Nobre, 
no Teatro, entre outros tem sido 
cada vez mais freqüentados e os 
elogios se multiplicam pela qua-
lidade das apresentações.

Nossa Festa Junina, que 
acontecerá dias 12 e 13 de junho 
está sendo preparada com muito 
carinho e cuidada em seus míni-
mos detalhes.

Os associados que queiram 
acompanhar os jogos da Copa 
do Mundo de Futebol, em espe-
cial os jogos do Brasil, terão um 
ambiente agradável e especial-
mente preparado para tanto.

A festa de comemoração do 
cinquentenário do Clube será 
precedida de varias ações entre 
as quais um coquetel que mar-
cará o início das festividades, 

Tempo de festas 
O melhor da festa é antes dela

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

Foi criado um web site www.
paineiras50anos.com.br, através 
do qual todos poderão participar 
com fotos, fatos e vídeos, além 
de poderem se atualizar sobre 
a programação em tempo real. 
Acesse e cadastre-se.

O contrato para a construção 
do elevador panorâmico para o 
vale já foi assinado e em breve 
as obras de infra estrutura serão 
iniciadas.

Desde o dia 18 de maio, o 
restaurante já está funcionando 
sob nova concessão o que permi-
tiu uma melhora significativa na 
qualidade dos serviços.

O Departamento de Esportes 
colhe em suas diversas modali-
dades o êxito de seus atletas.

Com o Nosso Clube, nos-
sa História, quero agradecer a 
atenção que tenho recebido de 
todos.

Aos nossos funcionários, uma 
palavra de carinho e agradeci-
mento pelo muito que tem feito 
pelo Clube.

Um forte abraço a todos,

José Miguel Spina
Presidente

quando será mostrado o selo co-
memorativo que vai nos acom-
panhar até o final do ano e que 
representa a flor da paineira na 
cor dourada, que remete ao ju-
bileu de ouro, o cinquentenário. 
As linhas  que passam e que che-
gam ao grafismo que foi criado 
sobre a flor, remetem à consa-
gração de pessoas, à unidade e, 
ao mesmo tempo, à individuali-
dade de cada um.

Várias ações, eventos cultu-
rais, sociais e esportivos estão e 
estarão acontecendo pelo Clube, 
além do lançamento de brindes, 
camisetas, botons, adesivos para 
carros, toalhas, troféus comemo-
rando o nosso aniversário.
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Caros Amigos Paineirenses,

Cumprida mais uma das atri-
buições do Conselho Deliberati-
vo, a análise do balanço referente 
ao exercício de 2009, vimos infor-
má-los sobre o que foi decidido 
em reunião ordinária ocorrida em 
26 de abril de 2010.

Após a apresentação do balan-
ço, do parecer do Conselho Fis-
cal e com a apresentação de duas 
emendas assinadas por vários 
Conselheiros, o Plenário do Con-
selho Deliberativo assim se posi-
cionou:

1. O balanço referente ao ano de 
2009 foi aprovado por 65 votos 
a favor e 11 votos contrários.

2. Em virtude da apresentação de 
duas emendas, que, por decisão 
dos Conselheiros que as apre-
sentaram, foram unificadas, 
foram aprovadas, por 46 votos 
favoráveis e 30 contrários, as 
seguintes ressalvas:

a. Ausência de licitação para 
o Quiosque Kopenhagen, 
com implicações nos gas-
tos/receitas do exercício 
2009;

b. Gastos de 44% acima do 
orçamento para as obras do 
fraldário e

Presidente 
Edgard Mansur Salomão 

(ao centro)

Vice-Presidente 
Luís Augusto Bulcão  Carvalho (esq.)

Secretário 
Luís Sérgio de Campos Vilarinho (dir.)

Conselho Deliberativo

Seguimos encarando os 
problemas de Frente

c. Gastos de 31% acima do 
orçamento para as obras do 
mezanino.

3. Foram, ainda, requeridas e 
aprovadas pela Mesa Dire-
tora, a criação de duas novas 
Comissões Temporárias, uma 
para interpretação do alcan-
ce da aprovação de balanços, e 
outra para analisar todas as li-
citações e contratações realiza-
das pela gestão anterior.

Aproveitamos a oportunidade 
para saudar a iniciativa da Dire-
toria Executiva de terceirizar os 
serviços do Restaurante Social, o 
que, certamente, cessará o déficit 
permanente que esse serviço gera-
va nas contas do Clube.

O Conselho Deliberativo con-
tinuará a cumprir o seu papel de 
fiscalizar e colaborar. 

Continuamos à disposição dos 
associados para prestar esclareci-
mentos, receber sugestões e, prin-
cipalmente a colaboração daqueles 
que se dispuserem.

Saudações Paineirenses.

Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo

Gestão 2009/2011
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Financeiro

Caros Associados,

Apesar dos inúmeros percal-
ços encontrados no 1º trimestre de 
2010, é com imensa satisfação que 
apresentamos os primeiros resulta-
dos obtidos em nossa gestão. Vale 
destacar o Parecer apresentado pelo 
Conselho Fiscal sobre as Demons-
trações Financeiras referente ao 1º 
trimestre de 2010, em especial so-
bre o resultado apurado do período:

“O resultado operacional do tri-
mestre foi um saldo positivo de R$ 
R$ 1.549 mil, 21% da receita total 
do Clube. O desempenho foi muito 
superior ao orçamento assim como 
582% maior que o obtido em 2009. 

Da mesma forma, após as con-
tingências o superávit atingiu R$ 
1.230 mil, melhor do que o valor 
orçado e daquele alcançado no ano 
anterior. 

O bom desempenho foi decor-
rente da redução das despesas em 
20% uma vez que as receitas foram 
praticamente iguais aos valores or-
çados.

Em relação as despesas, gasta-
ram-se R$ 5.989 mil x orçamen-
to de R$ 7.494 mil, ou seja, houve 
uma economia total de R$ 1.505 
mil. No geral os principais setores 
apresentaram economias substan-
ciais. No setor de alimentos e be-
bidas o déficit ficou 51% abaixo do 
orçamento.”

O resultado superavitário apre-
sentado só foi possível graças ao 
empenho e dedicação de cada 
membro de nossa equipe, que pe-

Prestação de contas referente ao 1º trimestre
las suas qualificações profissionais 
certamente permitiram que alcan-
çássemos os resultados aqui apre-
sentados, a todos o nosso muito 
obrigado.

Estamos trabalhando para que 
possamos melhorar ainda mais os 
resultados aqui apresentados, que 
certamente irá propiciar uma me-
lhora significativa no atendimen-
to aos nossos Associados. Uma 
das melhorias já implantadas está 
na abertura da Central de Aten-
dimento e do Restaurante Social 
às segundas feiras, atendendo uma 
antiga reivindicação de nossos as-
sociados.

No mês de Abril, concluímos a 
licitação para a prestação de servi-
ços no Restaurante social e piano 
bar. No dia 18 de maio de 2010 teve 
inicio a nova gestão. A reinaugura-
ção foi objeto de elogios por muitos 
associados, o que nos deixou mui-
to orgulhosos. Com essa medida 
estamos eliminando o déficit com 
o Departamento de Alimentos e 
Bebidas. Para termos uma idéia do 
que isso representa para o Clube, 
somente no exercício de 2010 está 
projetado um déficit de R$ 924 mil. 
Estimamos que com  a terceirização 
do Restaurante Social economi-
zaremos 50% do déficit projetado, 
considerando já os custos com as 
rescisões dos contratos de trabalho 
dos nossos colaboradores  efetivos.

Na parte administrativa, im-
plantamos/reformulamos as nor-
mas administrativas que norteiam 
as aquisições de produtos ou servi-

ços, permitindo uma melhor trans-
parência e um melhor controle 
sobre essas aquisições. Para o 2º tri-
mestre implantaremos a sistemáti-
ca de “compras programadas”, visto 
que mais de 60% de nossas compras 
são previsíveis, desta forma iremos 
aumentar nosso poder de negocia-
ção diminuindo sensivelmente os 
custos com esses produtos, além de 
simplificar e diminuir significati-
vamente o número de processos de 
aquisições destes produtos.

Estamos renegociando o contra-
to dos concessionários, o principal 
ponto a ser renegociado está no va-
lor da taxa de manutenção que es-
tamos alterando a forma de apura-
ção, passando de comissão sobre as 
receitas apuradas para um valor fixo 
mensalmente. Esta mudança está 
sendo necessária tendo em vista a 
dificuldade em efetuar o contro-
le na apuração dessas receitas. Nas 
primeiras renegociações concluídas, 
estamos elevando a receita com a 
taxa de manutenção em média de 
25% em relação à taxa média apura-
da no ano anterior, além de incluir 
nos contratos algumas melhorias 
visando um melhor atendimento ao 
associado.

Nossos agradecimentos a todos 
que contribuíram para os resultados 
apresentados, em especial aos nos-
sos colaboradores e prestadores de 
serviços, na certeza de que conti-
nuaremos buscando a excelência no 
atendimento aos nossos associados.

Roberval Ramos Mascarenhas
Diretor Tesoureiro

evite Filas - a Partir de 07/06/2010, estarãO disPOníveis Para cOmPra as cédulas da Festa junina nO stand de ven-
das. adquira anteciPadamente, evite Filas e tenha uma ótima diversãO.
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aprendeu na faculdade.  “O Clube é 
um lugar maravilhoso com mais de 
10 mil árvores de médio e grande 
porte e muitas de pequeno porte, 
são mais de 400 espécies de arbó-
reas, incluindo paisagismo, exóticas, 
frutíferas e a vegetação nativa”, ex-
plica.

Nosso homenageado é quem pla-
neja onde as árvores serão planta-
das, levando em consideração o as-
pecto estético.  “Entre os destaques 
estão às espécies como as bisna-
gueira, ipê-rosa, ipê-amarelo, pinhei-
ro, tipuana. Já no caso das frutíferas, 
temos abacateiro, nespereira, uva-
japonesa, jambo-amarelo, goiabeira, 
amoreira, ameixa, pitanga, laranja, 
jabuticaba e lichia”, comenta.

E por falar nas árvores frutíferas, 
Oderlei colaborou em duas ações 
educacionais, onde 400 crianças 
doaram e plantaram árvores pelo 

Administrativo

“Sempre gostei do que faço”     
Em homenagem ao Dia Mundial 

do Meio Ambiente, escolhemos nos-
so funcionário do mês através de 
sua dedicação e respeito pela natu-
reza: Oderlei Rocha dos Santos, 29 
anos, o encarregado da jardinagem e 
responsável pela área verde do Clu-
be.

Oderlei nasceu em Minas Gerais, 
na cidade de Coluna, onde desde 
criança, trabalhava como produtor 
rural para ajudar sua família. 

No ano de 2007, veio para São 
Paulo para estudar e se profissiona-
lizar. Primeiro fez um curso de Pai-
sagismo e, em 2008, já estava tra-
balhando como terceirizado na área 
de jardinagem aqui no Clube.  “Três 
meses depois, com muito esforço e 
dedicação ao meu trabalho, fui con-
tratado como encarregado da jardi-
nagem”, conta.

No Clube, Oderlei realizou um de-
sejo, conquistou seu primeiro regis-
tro profissional aos 28 anos. “Aqui 
tive muitas oportunidades de apren-
der e pude ensinar outras pessoas, 
agradeço muito a todos os colegas 
de trabalho que me receberam muito 
bem”, diz.

Nosso Jardineiro é casado, não 
tem filhos, mas sempre teve o apoio 
dos três irmãos que moram na cida-
de. E, para quem pensa que ele em 
seus momentos de folga fica com a 
família, está muito enganado, por-
que Oderlei sempre gostou de estu-
dar a natureza, não é a toa que ele se 
forma em Biologia neste ano.

Aqui, o estudante de Biologia, 
pôde colocar em prática tudo o que 

funcionário do mês 

Clube. A primeira aconteceu em se-
tembro de 2008, a segunda em no-
vembro de 2009, mostrando para al-
gumas crianças como suas árvores 
cresceram e algumas já tinham até 
frutos.

Esse é o nosso homenageado. 
Adora a natureza e tem muito respei-
to por ela, conhece todas as árvores 
e também os animais que compõe 
a fauna de nosso Clube, ressaltan-
do as aves periquito verde, a mari-
taca, o sabiá, joão-de-barro, juriti, 
pica-pau, corujinha do mato, além 
de animais silvestres como sagüi de 
boca branca e até os morcegos, que 
segundo ele, contribuem muito com 
a disseminação das sementes das 
frutas. “Sempre gostei do que faço. 
Vim para São Paulo com um sonho 
de estudar e trabalhar nessa área e 
o Clube me deu a chance de realizar 
esse sonho”, conclui.
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Panorama

Exposição de Aldemir Martins - 
Mundo mágico das Cores 

Do dia 3 a 10 de maio, recebemos no Clube as obras de Aldemir Martins 
(1922-2006), um dos principais artistas plásticos do Brasil. Seus traços fortes e 
tons vibrantes conquistaram o público. A natureza e as pessoas são seus temas 
mais presentes, pintados e compreendidos através da intuição e da memória 
afetiva. 

Nos desenhos de cangaceiros, nos seus peixes, galos, cavalos, nas paisa-
gens, frutas e até na sua série de gatos, transparece uma brasilidade sem culpa 
que extrapola o eixo temático e alcança as cores, as luzes, os traços e telas de 
uma cultura.

Gato Azul com Flores e Lua

Todos os participantes ganharam brindes e 
chocolates Nestlé

A clínica contou com a participação dos 
professores do Tênis Recreativo

Clínica 
Mães e Filhos  

No dia 8 de maio, foi realizada a 1ª 
Clinica de Tênis Mães e Filhos, com 
os professores do Tênis Recreativo. 
Tivemos a participação de mães e fi-
lhos que ficaram bem satisfeitos com 
o evento. Todos os participantes ga-
nharam brindes como toalha e choco-
lates da Nestlé.

Parabéns à todas as mães e filhos 
pela participação no evento que foi um 
sucesso.

Torneio Mães & Filhos de 
Tênis de Campo

No dia 8 de maio, aconteceu nas quadras 1, 2, 3 e 4, o 
já tradicional, Torneio Mães e Filhos de Tênis de Campo, 
organizado pelo setor recreativo, com ajuda dos professo-
res do setor. Esse evento foi um sucesso e contou com a 
participação de 10 duplas formadas por mães e filhos em 3 
categorias A, B e C, com idades todas as idades.

Foram 10 jogos disputadíssimos. Na torcida, alguns 
pais e o presidente do Clube Dr. Spina e a esposa Sra. Maria 
José, prestigiaram o evento e torceram pelos seus favoritos. 

Os vencedores foram premiados com toalhas, troféus e 
chocolates oferecidos pelo apoiador Nestlé. 
Confira os resultados:

Os Vice-campeões Maria Stella  e Fernando 
D’Almeida e a dupla Campeã Denise e André Teixeira

homenagem do Presidente     aos Campeões da Categoria C  - Claudete e 
André Galhardo com a filha     Bruna Espanha Guerra
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Teatro Infantil “As 
Jóias de Krishna”   

No dia 8 de maio, foi realizado no 
Cine-teatro, o espetáculo “As Jóias de 
Krishna”. A peça trouxe para perto do pú-
blico a mitologia hindu, de onde são tra-
zidas as lendas, músicas, dança e outros 
elementos da cultura indiana.

Assim, através da dança clássica in-
diana, os personagens Krishna, Ganesha, 
Shiva são apresentados ao público de 
forma descontraída e bem humorada, 
com bonecos e atores.

As crianças adoraram a peça

Isabella e Luiza Cruz com Stela Pureza

Guilia, Renato, josé Antônio e Caique Ribeiro, os atores da peça com Beatriz Cortez, Maria 
Carolina e Maria Eduarda Azevedo

Categoria A (até 12 anos filho): 
campeão - Denise e André Teixeira 
vice-campeão - Maria Stella e Fernan-
do D’Almeida
Categoria B (13 a 15 anos filho): 
campeão - Denise e Guilherme Teixei-
ra; vice-campeão - Rosemary Ferreira e 
Bady Miguel Marão
Categoria C (acima de 16 anos fi-
lho): campeão - Claudete e André Gua-
lhardo. Parabéns aos participantes.

Atenção associados: A Clínica e Tor-
neio de tênis Pais e Filhos, será realiza-
do dia 7 de agosto. Inscrições a partir 
de junho na CAT.

homenagem do Presidente     aos Campeões da Categoria C  - Claudete e 
André Galhardo com a filha     Bruna Espanha Guerra

Dr. Spina e Willian Ribeiro entregam os prêmios aos campeões 
Denise e Guilherme Teixeira e vice-campeões da Categoria B, Rose 
e Miguel Marão
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Panorama

Viagem à 
Espanha 

No dia 30 de abril, os associados 
fizeram uma deliciosa viagem à Espa-
nha com a Noite Espanhola, realizada 
nas Cúpulas.

A Sexta Dançante teve uma progra-
mação toda especial para o sócio, com 
shows de flamenco, participação das 
alunas de dança flamenca, músicas 
espanholas e uma deliciosa Paella.

Essa programação aconteceu em 
comemoração ao cinquentenário do 
Paineiras, e foi marcada pelo sucesso 
de público. A Noite Espanhola uniu gastronomia e dança

Carlos Alberto Dualiby, Luís Augusto Carvalho, Sergio Stauffenegger, Roberval Mascarenhas, 
Dr. josé Miguel Spina e Maria josé Spina com Maria Cristina e Luís Sérgio Vilarinho

As sextas dançantes são um ótimo lugar para reunir os amigos Uma Sexta Dançante com um cenário espanhol

Um baile flamenco
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Tarde Musical no 
Saguão Social 
Em comemoração ao cinquente-

nário do Paineiras e o dia das Mães, 
foi realizado, no dia 8 de maio, a Tarde 
Musical, que teve a apresentação de 
Anai Rosa & Carla Arnoni.

Em clima de festa, os paineirenses 
e seus convidados puderam aproveitar 
à tarde de sábado ao som de músicas 
de Chiquinha Gonzaga, Noel Rosa, 
Lupicínio Rodrigues, passando por 
Cartola e chegando até compositores 
e intérpretes como Tom Jobim, Chico 
Buarque, Elis Regina entre outros.

Thiago, Lídia e Isadora Resende

Terezinha, Antônio, Andrea e josé Carvalho

André, Marcelo, Maria do Céu, Maria Fernanda e Alice Carvalho Pereira
O Papai Luiz Fernando com os filhos Felipe 
e Luiz Fernando Teixeira

Reinaldo e Paula Ponte

Therezinha Rossler
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Panorama

Oficina do dia 
das Mães 

No dia 08 de maio, aconteceu na 
Brinquedoteca a Oficina do dia das 
Mães. Nesse dia todas as mães pai-
neireses e seus filhos puderam passar 
um lindo dia no Clube participando de 
atividades criativas.

A mamãe Keli com a filha Victoria 
de Almeida

As amigas Guilia e Sophia Lupo com 
Fernanda herrera

Camila Felizzola

A mamãe Paula com os filhos,Theo, Fiona e 
Celina Banin

Calhau

Homenagem 
Em cerimônia no Palácio do go-

verno do estado de São Paulo, no 
dia 20 de maio, nosso Presidente, dr. 
José Miguel Spina, recebeu a meda-
lha de cidadão voluntário do estado 
de São Paulo, pelo trabalho comuni-
tário realizado pelo Clube.

A cerimônia foi simples e contou 
com a participação da comunidade, 
autoridades civis e militares além dos 
voluntários da defesa civil.        

Foi ressaltado o trabalho da de-
fesa civil ao longo de 43 anos de 
existência assim como da Policia 
Militar. 

Dr. Spina recebeu o diploma de voluntário 
da defesa civil do Estado de São Paulo

O Coronel da PM Luiz Massao Kita 
homenageou o nosso Clube
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Melhor Festa 
Disco de todos 

os tempos
No dia 22 de maio os associados 

puderam aproveitar a noite na melhor 
Festa Disco de todos os tempos com a 
disco Asia 70. 

A noite contou com o melhor das 
músicas dos anos 70, 80, 90 e baladas 
atuais. Em ambientes agradáveis mo-
dernos e diferenciados, os associados 
e seus convidados puderam se divertir 
nos Lounges e Japanese Food, além 
de dançar muito com os Dj Guilherme 
Juc e Vj Fukuda todos do Asia 70. 

O bar “bombou” a noite toda ser-
vindo coquetéis e porções, além de 
Bartenders à disposição.

Ótimo lugar para reunir os amigos e badalar

Pista lotada

Os detalhes dos anos 70 
na decoração da festa

O sucesso do Bar Disco

Diversos ambientes sofisticados

O toque gastronômico da disco ASIA 70
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Surpreenda-se. Este é o cartão 
de visitas apresentado pelo Buffet 
Rofer Gastronomia e Eventos, que 
passou a administrar nosso Restau-
rante Social desde o dia 18 de maio. 
Na reinauguração, sob a nova admi-
nistração, foi realizado um almoço 
especial que contou com a partici-
pação da diretoria e conselheiros. A 
decoração foi remodelada, houve 
uma profunda reestruturação inter-
na, com a aquisição de novos equi-
pamentos visando a melhoria não 
só do atendimento como também 
no preparo dos alimentos.

O Buffet Rofer faz parte de um 
grupo de sócios que atua há 20 
anos no segmento gastronômico e 
que administra diversos empreen-
dimentos, entre eles, o Restaurante 
Caluma e o Buffet Dell’Orso, sen-

Excelência e qualidade

do cada um administrado por um 
dos sócios.

O responsável pela administra-
ção do Restaurante Social do Clu-
be, Ronaldo Ávila Akimine, res-
salta que o espaço está totalmente 
diferente do que o associado estava 
acostumado a encontrar. “Quando 
as pessoas entram, ficam realmente 
surpreendidas. O pessoal tem gos-
tado bastante. E é isso o que quere-
mos: ir além da expectativa”. 

Segundo ele, estão sendo feitos 
investimentos significativos para 
dar o melhor atendimento ao pú-
blico paineirense. “Estamos entran-
do no Clube Paineiras com uma 
proposta bem arrojada”, afirma. 

Com uma equipe de 60 pro-
fissionais preparados e estrutura 
completa, composta por gerente, 

Sob nova administração o Restaurante Social traz novidades 
aos associados

maitre, chefe de cozinha, cozinhei-
ro garde-manger (especializado em 
pratos frios), Akimine salienta que 
o serviço será pautado pela busca 
incessante e permanente pela quali-
dade em todos os aspectos. 

Neste sentido se enquadra a 
qualidade dos ingredientes que irão 
compor as iguarias, o cuidado e 
higiene na elaboração da alimenta-
ção, bem como a apresentação do 
prato, que também é um ponto im-
portante. “A nossa busca será pelo 
atendimento cada vez melhor, e 
para isso, dependemos basicamente 
de material humano de alto nível, 
que deve ser de extrema competên-
cia”.

Akimine comenta que o públi-
co do Clube é exigente, pois conhe-
ce bons produtos e serviços e por 
conta disso, o Restaurante deve ter 
excelência e qualidade no atendi-
mento e serviço. “Este é o nosso 
foco. Além disso, sabemos também 
que a nossa permanência depende 
muito disso e esperamos ficar aqui 
por muito tempo, levando o que há 
de melhor aos associados”, enfatiza.

Entre as muitas novidades que 
surpreendem os frequentadores do 
Restaurante, está uma maior varie-
dade de pratos que salta aos olhos e 
paladar. “No almoço, dobramos o 
número de pratos, apesar de termos 
mantido o mesmo preço”. 

Outra novidade foi a implanta-

Gastronomia
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ção do buffet à noite, que antes não 
existia. “Toda noite, no cardápio, te-
mos risotos e massas feitas na hora, 
uma variedade grande de saladas e 
sempre uma opção de massa reche-
ada, carne e peixe”, diz. De acordo 
com ele, há a intenção, também, de 
incluir outras opções como sushi.

O responsável pelo Restaurante 
destaca que todas estas mudanças 
já estão causando reações altamente 
positivas. “As demonstrações até o 
momento são 100% de satisfação 
com o serviço agora oferecido pelo 
Restaurante Social.” diz Akimine.

O desafio daqui em diante é 
manter este mesmo nível sempre. 
“Ainda não está no nível ideal, nos-
sa intenção é melhorar sempre.

Mas eu garanto que, conside-
rando custo-benefício, nossa meta 
é transformar o Restaurante do Pai-
neiras no melhor entre os Clubes 
do Estado de São Paulo. E eu tenho 
certeza que é exatamente isto que 
vai acontecer”, completa.

Atendimento de 
reivindicAção AntigA

Segundo o Diretor Tesoureiro, 
Roberval Mascarenhas, atendendo 
uma reivindicação antiga dos nos-
sos associados, foi aberta uma lici-

tação pública para a exploração dos 
serviços do restaurante no Clube. 
“Nessa licitação, a vencedora foi a 
proposta de uma empresa que tem 
mais de 15 anos de experiência na 
exploração de serviços de restauran-
te e atualmente, presta serviços a 3 
grandes Clubes de São Paulo”, ex-
plica.

Segundo ele, na confecção do 
contrato, foi tomado um grande 
cuidado em relação à qualidade dos 
produtos e serviços que serão ofe-
recidos aos associados. “O contrato 
firmado prevê desde notificações, 
até a extinção do contrato, caso 
não sejam respeitadas as condições 
prévias estabelecidas em relação à 
qualidade dos produtos”, afirma.

Para que isto aconteça, foi cria-
da uma equipe técnica, composta 

de dois funcionários técnicos en-
carregados de fiscalizar a qualidade 
de produtos e serviços, bem como 
a qualidade dos alimentos servidos 
no Restaurante, extensivo a todos 
Concessionários.

O Diretor do Clube ressalta que 
os preços praticados se mantiveram 
no mesmo nível dos valores cobra-
dos pelo Clube anteriormente. “Os 
reajustes somente poderão ser apli-
cados caso haja concordância ex-
pressa da Diretoria Executiva”, diz.

Roberval afirma que, com a 
terceirização, o déficit assustador 

do Departamento de Alimentos 
e Bebidas, que girava anualmente 
em torno de um milhão de reais, 
será eliminado, otimizando des-
ta forma os recursos financeiros 
do associado, aliado à melhoria 
na qualidade dos alimentos e do 
atendimento. “Gostaríamos de 
deixar uma palavra de agradeci-
mento a todos que colaboraram 
direta ou indiretamente para que 
a terceirização ocorresse de forma 
tranquila e harmoniosa. Somente 
com esse apoio foi possível reali-
zar este antigo sonho paineiren-
se”, conclui.
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Dia a dia

Piscina do Complexo 
Social Interditada

No período de 05 a 30 de julho, a 
Piscina Social estará interditada 

para manutenção, com isso, além 
da melhora nas condições das 
piscinas teremos também, uma 

economia média na conta de gás 
de R$ 45.000,00/ano.

 

Nas casas de máquinas
Manutenção do sistema 

de  aquecimento (caldeiras e 
trocadores de calor) 

Eliminação de vazamentos no 
sistema de filtragem 

Manutenção das bombas 
dosadoras. 

Na Piscina
 Pintura das arquibancadas 

Manutenção dos quebra-ondas 

Reparos subaquáticos 
(troca de azulejos) 

Pintura do gradil e cabines           
de ficharistas 

Pintura da cascata 

Manutenção do jardim

Vem aí a Nova Central de Atendimento
Um espaço seguro e preparado para receber nossos associados. 
No final do mês de maio, a CAT começou a atender temporariamente no 
Saguão Social, pois a Portaria Social e a Central de Atendimento estão em 
reforma para ampliação e alteração de layout com previsão de termino para o 
dia 30 de julho.

Com isso, esse espaço terá mais conforto e segurança no atendimento.

Entre as modificações estão:
• Novos mobiliários mais resistentes e confortáveis.

• Novo sistema de atendimento.

• Instalação de câmeras de segurança.

• Troca de piso e revestimento e nova fachada.

• Nova iluminação

• Nova Portaria Social.

• Porta de vidro automática. 
de entrada.

Colabore no 
Estacionamento
Quando houver filas nas entradas dos 
estacionamentos, evite fazer a operação de 
embarque, desembarque e montagem de 
carrinhos de bebê neste local.

Utilize a área em frente à Portaria Social.
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De 29 de maio a 6 de junho, o 
Clube realiza a Copa Nestlé Cho-
colover Paineiras 50 Anos de Tê-
nis Profissional Feminino, torneio 
de âmbito internacional, com a 
presença das principais tenistas 
do Brasil e de diversos países dis-
putando o total de dez mil dóla-
res em premiação e pontos para o 
ranking mundial. Em entrevista, o 
vice-presidente do Paineiras, Sérgio 
Stauffenegger, fala um pouco so-
bre a importância da realização de 
um evento desta magnitude, princi-
palmente, no ano em que o Clube 
completa seu cinquentenário:

Qual a importância da realiza-
ção deste torneio?

Esse torneio internacional de tê-
nis é muito importante por vários 
aspectos. Primeiro, por que esta-
mos com uma “safra” excelente de 
meninas despontando nesse espor-
te no nosso Clube, ganhando mui-
tos torneios. Outro ponto é o estí-

Copa Nestlé Chocolover Paineiras 50
 anos de Tênis Profissional Feminino

mulo ao tênis feminino brasileiro, 
que é comparativamente fraco em 
relação ao masculino. Por fim, o 
evento trará uma exposição muito 
importante para o Clube Paineiras 
na mídia nacional e internacional.

Ele será válido para o ranking?
Sim, será valido para o Ranking 

Internacional.
Haverá atletas do Paineiras? 
As melhores atletas do Clube 

Paineiras estarão participando e te-

rão a oportunidade de pontuarem 
e entrarem para o Ranking Inter-
nacional. 

Hoje, o tênis do Clube tem se 
destacado com bons desempenhos 
nos campeonatos que disputa, à 
exemplo do Interclubes. 

Como o Sr. avalia a atual situ-
ação da modalidade?

Como mencionei acima, nossas 
meninas estão obtendo resultados 
excepcionais. Como destaque, eu 
mencionaria a Final do Torneio 
Interclubes de 16 anos, na qual o 
Paineiras sagrou-se campeão e vice-
campeão.

No ano do cinquentenário do 
Clube Paineiras, podemos espe-
rar mais eventos deste porte?

Sim. Já estamos trabalhando 
com mais três eventos Internacio-
nais. O Clube Paineiras do Morum-
by está retomando a sua posição de 
líder no seguimento tenístico na-
cional.

Sergio henri Stauffenegger

Samantha RegoFlávia Ribeiro

Esportes
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Esportes

Atleta paineirense 
obteve excelente 
desempenho 
na competição, 
conquistando quatro 
medalhas

No mês de maio foi realizada, 
em Santos, uma das mais tradi-
cionais competições da natação 
brasileira, o Troféu Maria Lenk 
– 2010, que teve transmissão ao 
vivo no Canal Sportv e marcou 
uma nova era na natação sem a 
presença dos ‘supermaiôs’, trajes 
tecnológicos que ajudavam os 
nadadores a flutuar na água, me-
lhorando o desempenho.

O Clube Paineiras esteve pre-
sente, competindo com seis atle-
tas (Júlia Adde, Júlia Gerotto, 
Nicole Ladeira, Victória Salemi, 
Lucas Gerotto e Caio Serebra-
nik). A equipe paineirense era 
a 14a em número de nadadores, 
entre os 434 atletas e 41 clubes 
participantes. 

Mesmo sem contar com equi-
pes de revezamento nas quatro 
provas possíveis que dão pontua-
ção em dobro, o Clube conquis-
tou a excelente 10a colocação no 
geral. 

Dos seis atletas, cinco pega-
ram Final A e um atleta pegou 
Final B, resultado muito bom 
para uma equipe jovem como 
a nossa. Os atletas paineirenses 
se classificaram com excelentes 
marcas em provas como 200 

Júlia Gerotto se 
destaca no 

Troféu Maria Lenk 
 Medley, 200 borboleta, 400 me-
dley entre outras.

O principal destaque do Pai-
neiras na competição foi Júlia 
Gerotto que conquistou quatro 
Medalhas (2 Pratas, 2 Bronzes), 
e foi a 4a melhor performance fe-
minina do Troféu. 

A primeira medalha veio nos 
800 livre, que Julia nadou muito 
bem, baixando seu melhor tem-
po e conquistando a medalha de 
Bronze.

A atleta foi destaque, tam-
bém, com a prata nos 400 Me-
dley Feminino. Com o desem-
penho que marcou 4min54s81, 
Júlia se confirma como a segun-
da melhor nadadora de Medley 
do Brasil, atrás somente de Joana 
Maranhão.

Sua terceira medalha na Com-
petição, também de prata, veio 
nos 200 borboleta em prova emo-
cionante, na qual Júlia teve uma 
volta fenomenal (passou os 1os 
100 metros com 1’08”23 e voltou 
os 2o 100 metros em 1’07”83).  
Por fim, fechando muito bem 
a competição, ela conquistou o 
Bronze nos 200 medley.

O desempenho de Júlia faz 
com que ela se firme como um 
dos principais nomes da Nata-
ção Brasileira, podendo almejar 
não só as Olímpiadas de 2016 no 
Rio, mas já a de Londres, daqui 
dois anos. Apesar de ter sido a 
primeira vez que conquistou me-
dalhas no Troféu Maria Lenk, 
Júlia já havia realizado uma boa 
competição em 2009, atingindo, 
inclusive, índice para os Jogos 
Olímpicos da Juventude, que 
acontece em Singapura em agos-
to deste ano.júlia Gerotto no pódio do Troféu Maria Lenk
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Para as crianças essa é a me-
lhor época do ano: as tão sonha-
das férias. Mas nesses meses de 
junho e julho, além de crescer 
a ansiedade da criançada, tam-
bém, crescem a preocupações 
dos pais, pois com o dia a dia 
agitado, muitos não terão tem-
po para viajar com seus filhos.

Pensando nisso, o Clube Pai-
neiras oferece desde 1980, uma 
programação especial. Como 
de costume, serão duas semanas 
de muita diversão para que elas 
possam gastar todas as energias 
no Clube. 

Essa é a 58ª edição do Painei-
ras Camp. A primeira semana 
será de 28/06 à 3/07, já a segun-
da acontece de 12/07 a 17/07. 

Em seis dias, as crianças vão 
participar de atividades cultu-
rais e esportivas, organizadas 
pelos professores da área forma-
tiva do Clube, que contam com 

Venha se divertir no 
58º Paineiras Camp

jogos, gincanas, caça ao tesouro 
e trabalhos artesanais.

A programação é preparada 
minuciosamente de acordo com 
a idade da criança. Para os me-
nores, as atividades serão mais 
recreativas, enquanto para os 
maiores são mais competitivas.

Por isso, nessa edição tere-
mos novidades, a faixa etária 
da criançada foi ampliada mais 
uma vez, podendo participar 
crianças com 3 anos, sendo 
completada até o início da se-
mana do evento. E alteração da 
faixa etária de cada grupo que 
agora será dividido entre os gru-
pos: Vermelho de 3 a 4 anos, 
Amarelo de 5 a 6 anos, Verde de 
7 a 8 anos, Laranja de 9 a 11 e 
Azul de 12 a 14 anos.

No evento, todas as crianças 
terão café da manhã, almoço e 
lanche da tarde, além de brin-
des.

Aproveite suas férias 
se divertindo com 
atividades criativas 
pelo Clube  

As inscrições já estão aber-
tas na Central de Atendimen-
to (CAT). As vagas são limi-
tadas e serão preenchidas por 
ordem de chegada. O valor da 
inscrição é de R$ 330 para só-
cios; R$ 594, dois irmãos; R$ 
814, três irmãos; R$ 594, não 
sócio (apresentado); e R$ 297 
para sócios que participaram 
em julho de 2009.

2ª Temporada do 57º Paineiras Camp

57º Paineiras Camp - 2009
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Ribeirão da Ilha. Quase totalmente na 
vertical, a subida tem 250 metros. De-
pois do sertão, três longos trechos de 
asfalto levam as equipes do Ribeirão da 
Ilha até a festa da chegada, no trapiche 
da Avenida Beira-Mar Norte. 

Por volta das 14h54, enfim, os corre-
dores da equipe Race foram recebidos 
com medalhas e confraternizam com 
sua equipe. Um merecido momento de 
descontração após quase 15 horas pelas 
estradas, trilhas e areias de Florianópo-
lis.  “A ansiedade é muito grande, sempre 
dá um pouco de medo, pois é uma prova 
muito difícil, são dois corredores com 
muita adrenalina e o percurso também 
não ajuda, chega uma hora que o psico-
lógico já não funciona mais, mas tudo 
é recompensado, principalmente, para 
aqueles que adoram uma competição”, 
completa Rogério Augusto.

Paineirenses 
convocados para a 
Clínica de Talentos 
do Pólo Aquático 
No final do mês de abril, a Confedera-
ção Brasileira de Desportos Aquáticos- 
CBDA - e a Comissão Técnica de Pólo 
Aquático Masculino convocaram um 
grupo de atletas, que estavam sendo 
observados pelo técnico principal da 
seleção brasileira  como possíveis 
futuros integrantes da mesma, para a 
Clínica de Talentos do Pólo Aquático 
Brasileiro (custeada pela CBDA), que 
será realizada de 27 a 30 de maio, no 
Rio de Janeiro.

Na nota é comunicado que os atletas 
ficarão sob a orientação e supervisão 
do técnico Goran Sablic e reunidos no 
Rio de Janeiro, onde participarão de 
atividades, com o objetivo de observa-
ção e monitoramento, que servirão de 
base para próximas convocações das 
Seleções Nacionais.

Parabéns aos atletas convocados: Ga-
briel Salgado; Marcelo Manfrini; Rafael 
Faria e Mauricio Lima. 

Campeonato Paulista 
Interclubes de Tênis
No dia 13 de abril, a equipe de Damas 
do Clube Paineiras, 40 F “A”, conquis-
tou o título de vice-campeã, no Cam-
peonato Paulista Interclubes 2010. Foi 
um título significativo e evidenciou a 
garra das nossas atletas.

Parabéns às atletas:
Cristiane Tassi
Elisabete Santos A. Alves
Gabriele Gattaz
Andrea Czarniak Rego
Ana Maria Afonso André
Técnico: Otaviano Alves Santos

15º Revezamento 
Volta à Ilha Asics
No dia 24 de abril, aconteceu o 15º 
Revezamento Volta à Ilha Asics. Partici-
param do revezamento cerca de 3.500 
corredores, que, com muita garra e 
resistência, correram pela ilha de Flo-
rianópolis.  “Desde o momento da ins-
crição em novembro do ano passado, 
fiquei muito ansioso para correr está 
prova que é a melhor do Brasil”, conta 
Rogério Augusto, da equipe Race – na 
pegada do Gorila, do Paineiras.

Foram 150 quilômetros de prova que 
teve em seu percurso as belas paisa-
gens da ilha. O desafio começou com 
a largada as 4h45, passando pelas 
estradas de Santo Antônio de Lisboa e 
Jurerê até chegar à praia da Daniela, a 
primeira trilha e o primeiro trecho próxi-
mo ao mar. 

A situação não mudou na sequência, 
entre a Cachoeira de Bom Jesus e a 
Praia dos Ingleses, com subidas íngre-
mes de até 100 metros de altura. Logo 
depois, o desafio foi a areia fofa, na 
praia de Moçambique, depois Joaquina 
e o Campeche.

Depois do visual das paisagens no sul 
da ilha, chega o trecho mais temido: 
o Morro do Sertão, entre Açores e o 

Destaques
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Night Run
A Fila Night Run é uma corrida para 
quem busca esporte e diversão. Su-
cesso de público em todas as cidades 
onde é realizada, essa corrida noturna 
esbanja energia e alto astral. É uma pro-
va diferenciada, com projeções de luz 
e vídeos, musica na arena e em pontos 
do percurso, num ambiente que mistura 
festa com prática esportiva.

A corrida acontece sempre no sába-
do à noite e a temperatura mais baixa 
propicia melhor performance e mais 

Dueto Olímpico no 
Japão 
A Federação Japonesa convidou os 
12 melhores duetos do mundo para 
participar do seu campeonato princi-
pal. O Dueto Olímpico Lara Teixeira 
e Nayara Figueira foram convidadas, 
pois no mundial do ano passado fica-
ram em 10º lugar em Roma. 

AgendA esportivA de junho

08 Copa São Paulo Adulto Feminino (Paineiras x Pinheiros). Piscina Olímpica - 20h45

10 Campeonato Paulista Interclubes 60F (Paineiras x Nippon). Quadras 01 e 02 - 19h30 

14 Copa São Paulo Inf/Juv Masculino (Paineiras x Pinheiros). Piscina Olímpica - 20h

18 Copa São Paulo Adulto Masculino (Paineiras x Paulistano). Piscina Olímpica - 21h

19 2º Biathlon "50 anos Paineiras". Piscina Olímpica – das 08h às 13h

22 Campeonato Paulista Sub 19 Masculino (Paineiras x SESI). Piscina Olímpica - 20h45

24
Campeonato Paulista Sub 19 Masculino (Paineiras x Jundiaiense). Piscina Olímpica - 
20h45 

25 a 
27

Campeonato Paulista de Nado Sincronizado – “Paineiras 50 Anos”. Piscina Olímpica – das 
07h às 20h

27
Finais da Copa São Paulo Adulto e Infanto-Juvenil Masculino. Piscina Olímpica - das 15h 
às 20h

26 Festival Acquakids - "Paineiras 50 anos". Piscina Kids – das 09h30 às 12h

28 58º Paineiras Camp - "Paineiras 50 anos". Salão Nobre - das 07h às 18h

conforto durante as passadas, além de 
gerar um clima de descontração entre 
os corredores. 

Resultados Femininos
Elide Elisa Luccas
Erica Hazell
Diana Saad
Fabiola Le Sueur Baldacci
Eliane Rodrigues
Joana Teixeira

Resultados Masculino
Carlos Hazell
José Luiz Hellmeister Loureiro
Carim Cardoso Saad
Alexandre Spigel

Alexandre Spigel

Os corredores do SCORP

O campeonato contou com 17 clubes, 
contabilizando o total de 400 atletas 
do próprio país, e mais 13 países par-
ticipantes, “no Japão esse esporte é 
muito popular, então todos os dias as 
arquibancadas ficavam lotadas, mes-
mo com o campeonato se realizando 
durante a semana” contou a técnica 
Andrea Curi.

O tema do dueto foi Yin & Yang, um 
tema que tem sua base na filosofia 
oriental. O Dueto ficou em 7º lugar 
com 86,375 pontos. Em setembro, o 
dueto compete na china, onde será a 
Copa do Mundo de Nado Sincroni-
zado.

No mês que vem, como preparati-
vo do mundial, o dueto compete em 
Roma e na Espanha.

O dueto olímpico Nayara Figueira e Lara Teixeira 
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Destaques

47º Campeonato Brasileiro Masters de Natação
De 22 a 25 de abril, foi realizado, no Parque Aquático Julio de lamare, na cida-
de do Rio de Janeiro, o 47º Campeonato Brasileiro Masters de Natação. 
Esse evento foi um sucesso e contou com a participação de 695 atletas. As equipes 
foram divididas de acordo com o número de inscritos em equipes grandes (25 a 84 atle-
tas), equipes médias (06 a 18 atletas), equipes pequenas (01 a 07 atletas). 

Nossa equipe mostrou que sempre conquista bons resultados e o Paineiras foi vice-
campeão na classificação geral com 16 atletas com 1.069 pontos.

Na equipe pré-master, com idade de 20 a 24 anos, não há divisão e a pontuação é separa-
da das equipes masters (acima de 25 anos). Na contagem geral de pontos, o atleta Lucas 
Birgido conquistou o 3º com 80 pontos.

Já no Troféu Eficiência (divisão de pontos da equipe pelo número de atletas da equipe), o Paineiras ficou com o 3º lugar com 16 
atletas. Parabéns aos atletas: Gisela Swaroswly; Ivan Nazarenko; Lucas Brigido; Helena Castro; Luciana Mesquita; José Armando 
Abdalla Junior; Anete Guisard; Marion Vita; Cristiana Renner; Nelson Campello Filho; Márcia de Thuin; Maria Stella D’Almeida e 
Rafael Costa Lopes Ramos.

Paineiras 
Vice-Campeão na 

Taça Brasil de 
Pólo Aquático 

No começo de maio, aconteceu 
no Rio de Janeiro, a Taça Brasil 
de Pólo Aquático. Nossa equipe 
sagrou-se vice-campeã Brasileira 
do campeonato na categoria Juve-
nil Masculina. 
As meninas também tiveram uma parti-
cipação muito importante e estão de pa-
rabéns. “Nossa equipe é recém-forma-
da, com meninas em média 1 a 2 anos 
abaixo da categoria. Mesmo assim, elas 
tiveram uma tarefa muito dura, pois 
competiram com equipes experientes 
que treinam juntas há pelo menos dois 
anos”, conta Alejandro Sartori, diretor 
do Pólo Aquático.

Parabéns a todas pela garra e esfor-
ço. “As meninas foram ótimas e estão 
ganhando cada vez mais experiência 
visando os campeonatos do segundo 
semestre e, principalmente, de 2011”, 
completa Alejandro Sartori. Parabéns a 
todos pelos ótimos resultados.

Equipe juvenil Masculina Vice- Campeã da Taça Brasil de Pólo Aquático
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Esportes

Este conceito surgiu como 
uma nova vertente do treina-
mento esportivo de alto rendi-
mento. É regido pelos Princí-
pios Básicos de Treinamento, 
que seriam os da Especificidade, 
da Progressão, da Variação e da 
Transferência.

O Treinamento Funcional 
possibilita uma preparação 
para a execução de movimentos 
mais eficientes para o aumento 
de performance e a prevenção 
de lesões, tornando o corpo 
mais inteligente nesse proces-
so e fazendo acessível a qual-
quer indivíduo as estratégias de 
condicionamento usadas pelos 
melhores atletas do mundo, 
ganho de força e massa mus-
cular, perda de peso, gordura 
e aprimoramento da postura 
desenvolvendo de forma equili-
brada todas as capacidades fí-
sicas como: equilíbrio, força, 
velocidade, coordenação, f lexi-
bilidade e resistência são possí-
veis pela prática regular de um 
programa de Treinamento Fun-
cional.

O Que é? - Atividade que 
visa o restabelecimento das fun-
ções naturais do corpo como: 
equilíbrio, força e agilidade 
através do uso de equipamentos 
e exercícios físicos.

Treinamento
 Funcional

Objetivo – Melhorar de for-
ma geral a qualidade de vida 
dos participantes. Desenvolver 
o desempenho físico para a prá-
tica de atividades esportivas.

O professor Ricardo aprimorando a postura

A professora Michele na execução do movimento

HORÁRIOS

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

8h Michele Michele Michele Michele

9h Michele Michele

10h Michele Michele  

15h Michele Michele  

19h Ricardo Ricardo  

19h30 Ricardo Ricardo  

20h Ricardo Ricardo  

20h30   Ricardo   Ricardo  
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Esportes

Um ano especial. É assim que 
está sendo 2010 para o Painei-
ras. Além de comemorar seus 50 
anos, o Clube vem somando con-
quistas e excelentes desempenhos 
nas competições que disputa. No 
Campeonato Paulista Interclu-
bes, um dos principais eventos da 
Federação Paulista de Tênis, que 
movimenta, anualmente, tenis-
tas de mais de 40 clubes, não foi 
diferente. O Paineiras teve o seu 
melhor desempenho dos últimos 
anos, principalmente nas catego-
rias juvenis, onde exerceu sua su-
premacia.

Na categoria 10 anos Mascu-
lino, o Clube foi campeão ven-
cendo na final o Tênis Clube de 
Santos, por 3 a 2. A equipe pai-
neirense foi formada por Rodri-
go Carvalho e Diego Padilha. Já 
a equipe A do Paineiras na cate-
goria 14MA, composta por Caio 
Pedro Niel, Andre Romanello 
Giroud Joaquim  e Pedro Hiro 
Nagao Nagayama, venceu a final 
com Hípica de Campinas por 3 a 
1 e levou o título.

As meninas do 14F também 
conquistaram o título do Inter-
clubes ao bater o Club Athletico 
Paulistano por 3 a 1. A equipe que 
se sagrou campeã nesta categoria 
foi formada por Ana Dantas, Ga-
briella Alves, Natalie Silveira e So-
phia Chow.

No Interclubes, Paineiras tem o 
melhor desempenho dos últimos anos

Com direito a equipe 
campeã e vice em 
uma das categorias, 
tenistas paineirenses 
juvenis se destacam 
no torneio, mostrando 
a força do Clube

Na decisão dos 18 anos femi-
nino do Campeonato Interclubes 
deu a equipe do Clube Paineiras 
do Morumby, formada por Flavia 
Ribeiro, Samantha Rego, Giovan-
na Baccarini e Giovanna Ramos, 
que venceu, de forma tranquila, 
a Sociedade Hípica de Campinas, 
por 4 a 0.

 Mostrando toda a força do 
Clube Paineiras, nos 16F, pela ter-
ceira vez consecutiva, jogaram as 
equipes A e B do Paineiras, em 
uma partida disputadíssima, deci-
dida no super tie-break, com vi-
tória da A por 3 a 2. A equipe 
campeã foi formada por Giovan-
na Baccarini, Luiza Adas, Saman-
tha Rego e Natalie Silveira. Com-
puseram a equipe B, vice-campeã, 
as atletas Giovana Patitucci, Ana 
Helena Pinto e Gabriella Alves.

E não foi só os atletas juvenis 
que trouxeram conquistas. Na ca-
tegoria 50 Anos Masculino “B”, a 

equipe paineirense, formada pelo 
vice-presidente do Clube, Sérgio 
Stauffenegger, Richard Treial, 
Luiz Antonio Perlino e Alan 
Stoll, superou o Tênis Clube de 
Santos, chegando ao título. No 
55MB, a equipe que contou com 
Stauffenegger, Perlino e Roberto 
Correia de Gusmão também foi 
campeã.

O Clube também teve grandes 
resultados, nas categorias 14MB 
e 18MA, sendo vice-campeão em 
ambas; nos 12MA chegou na se-
mifinal, assim como na categoria 
12F.

Reflexo de um bom trabalho
Os excelentes resultados refle-

tem o trabalho que vem sendo 
feito na formação dos atletas, que 
passa tanto pela área competitiva 
quanto pela área formativa, onde 
sempre brotam novos talentos. A 
união entre técnicos, departamen-
to de esportes e diretoria também 
são preponderantes para este de-
sempenho. 

Outro ponto a ser destaca-
do foi a participação dos atletas 
Maurício Antun, Flávia Nagaya-
ma Ribeiro e Samantha Rego, 
que mesmo profissionais e com 
pontos na ATP e WTA, disputa-
ram o Interclubes mostrando o 
seu amor pelo Clube Paineiras e 
servindo de espelho para os mais 
novos. 
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Lívia Susemihl tem a capacidade 
de se desdobrar em várias atividades 
e parece dedicar a mesma energia a 
todas elas. Jornalista por formação 
e associada do Paineiras há 20 anos,  
ela é também formada em balé clás-
sico, faz pintura, toca piano como 
hobby, além de praticar Yoga, fazer 
parte do Coral e do grupo de dança 
de jazz do Clube. Em meio a tudo 
isto, Lívia encontra tempo para aju-
dar o próximo. É voluntária de uma 
creche há dez anos, onde dá aulas 
de dança e arte. E é toda esta ener-
gia e experiência que ela traz para o 
Clube Paineiras como nova Direto-
ra do Dasp.

Segundo Lívia, a pedido da Di-
retoria Executiva, todo o foco do 
trabalho desenvolvido pela área será 
voltado ao colaborador. “Não vamos 
deixar de atender aquelas instituições 
vizinhas, que sempre atendemos. 
Este trabalho permanece. Buscare-
mos um ambiente interno de har-
monia, com o colaborador satisfeito, 
valorizado e com auto-estima”, diz.

Entre as ações desenvolvidas es-
tará proporcionar um melhor re-
lacionamento com o colaborador 
através das festas e premiações que 
valorizem os profissionais. Outro 
objetivo será fazer uma sala de com-
putação para os colaboradores, con-
cretizando um projeto já existente, 
elaborado pela área de recursos hu-
manos do Clube. Segundo ela, o 
Dasp ouvirá os gerentes de departa-
mento para conhecer as demandas 
dos trabalhadores de cada área para 
o desenvolvimento das ações.

Foco no colaborador

Lívia destaca, ainda, que o tra-
balho do Dasp envolverá todo o 
quadro funcional, sem distinção, 
abrangendo terceirizados e contra-
tados, e será realizado em parceria 
com o RH e Sociocultural. “Dare-
mos continuidade ao trabalho, mas 
será uma benfeitoria para dentro”, 
completa.

doAções pArA o rio de JAneiro

A Diretora do Dasp afirma que, 
apesar da tentativa do Clube, as do-
ações para a SOS Rio de Janeiro 
não chegaram ao seu destino, pois 
o prazo de arrecadação estava en-
cerrado e novas doações não esta-
vam sendo aceitas. Houve também 
a tentativa de redirecionar para as 
vítimas da enchente de São Paulo e 
de Santa Catarina, o que não acon-
teceu pelo mesmo motivo. 

Parte do que foi arrecadado - 
como água, cestas básica, fralda, lei-
te em pó entre outros - foi destina-
do a instituições assistenciais. Com 
as roupas recebidas, será realizado 
um brechó para os colaboradores 

Esta será a principal característica da nova diretoria do Dasp

DASP

do Clube e a verba arrecadada ser-
virá para novas ações por parte do 
Dasp. “De qualquer forma, quería-
mos agradecer a grande adesão que 
a campanha teve. Infelizmente, as 
doações não chegaram ao destino 
inicialmente planejado, mas cum-
priram o seu objetivo, que é ajudar 
os mais necessitados”, explica Lívia 
Susemihl.

Entidades beneficiadas pelo 
Dasp de janeiro a maio
•  Ong Educa São Paulo – Livros.
•  Creche CEI Centro de Educação 
Infantil Lapa - papel higiênico, pa-
pel toalha, brinquedos e material de 
informática.

•  Creche Maternal Abelhinha - peças 
de vestuário, calçados e bijuterias.

•  Assoc. Comunitária Cantinho do 
Céu - peças de vestuários, bolas, li-
vros, 1 aparelho de som e 1 monitor.

•  Viver  e  Sorrir  -  Grupo  de Apoio 
do Prematuro - Hospital São Paulo 
-  cestas básicas,  água mineral,  la-
tas de  leite em pó, diversas peças 
de vestuário e calçados.

•  Casa  Assistencial  Maria  Hele-
na  Paulina,  Centro  Comunitário 
“O Visconde” e Creche Frei Luis 
Amigó – CEFLA - Cestas básicas.

Ruth Arminante e Lívia Susemihl
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Sustentabilidade

Com um enorme 
patrimônio 
ambiental, o Clube 
Paineiras tem feito 
a sua parte ao longo 
dos seus 50 anos de 
existência, sendo 
reconhecido como o 
grande Pulmão Verde 
do Morumbi

O meio ambiente agradece
O Dia Mundial do Meio Am-

biente é comemorado em 5 de ju-
nho. A data foi recomendada pela 
Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente, realizada 
em 1972, em Estocolmo, na Sué-
cia. Por meio do decreto 86.028, 
de 27 de maio de 1981. O governo 
brasileiro também decretou no ter-
ritório nacional a Semana Nacio-
nal do Meio Ambiente.

Mais do que nunca, devido à 
ameaça de aquecimento global, 
a data serve para a reflexão so-
bre a relação do homem com o 
meio ambiente e também, para 
incentivar a preservação do que 
existe e celebrar iniciativas neste 
sentido. 

Com um enorme patrimônio 
ambiental, ponto privilegiado de 

rica flora e fauna na cidade de São 
Paulo, o Clube Paineiras tem feito 
a sua parte ao longo dos seus 50 
anos de existência, sendo reconhe-
cido como o grande Pulmão Verde 
do Morumbi e trazendo benefí-
cios tanto para os seus associados 
como para a sociedade de forma 
geral.

Dos 120 mil m² de área total 
do Clube, 70 mil m² é de área ver-
de, dividida em canteiros e vegeta-
ção nativa local. Cada 1 hectare de 
árvore, que representa 10 mil m², é 
capaz de neutralizar 80 toneladas 
de CO² da atmosfera anualmen-
te. O Paineiras, que tem cerca de 
7 hectares, consegue neutralizar 
quase 500 toneladas de CO² por 
ano, contribuindo para um meio 
ambiente melhor.
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Ações pró-AtivAs 
Para manter este rico patrimô-

nio, o Clube encampa uma série 
de ações voluntárias coordenadas 
pela área de manutenção, mas que 
também envolve a contribuição de 
todos. Além do trabalho de jar-
dinagem que, por meio de uma 
equipe competente, mantém a área 
verde do Clube, há também ações 
de reciclagem. Nada é descartado. 
Tudo é reaproveitado. 

Nas salas das áreas adminis-
trativas do Clube, há em todas as 
mesas, ao lado da lixeira, uma cai-
xinha de papelão para colocar pa-
pel branco utilizado, que, no final 
do dia, é recolhido e separado pela 
equipe de limpeza. 

Rolos de papel higiênico e de 
papel toalha, tampinha de garrafa 
Pet, entre outros, são reaproveita-
dos no Seart para a recreação da ga-
rotada com os trabalhos de sucata. 

Latinha, plástico e papelão são 
juntados e vendidos. Para o corre-
to descarte de pilhas e baterias, o 
Paineiras dispõe de coletores loca-
lizados na CAT e no setor de es-
portes. Nestes locais, os produtos 
podem ser depositados que, ao 
final do dia, serão recolhidos por 
um funcionário e destinados à 
Aparas Liberdade. O mesmo acon-
tece com o óleo de cozinha que é 
armazenado e vendido à Retióleo. 
Pelo Clube, o associado encontra 

as lixeiras de reciclagem, podendo 
fazer também a sua parte.

Além de contribuir para o meio 
ambiente, estas ações também são 
revertidas em ajuda ao próximo, já 
que todo dinheiro dos materiais 
recicláveis vendidos é encaminha-
do, via Dasp. 

conscientizAção
Para que a conscientização em 

relação ao meio ambiente seja for-
te como a raiz de uma árvore e 
cultivada desde cedo, foi realiza-
do, em 2008, o projeto Adote uma 
Árvore Frutífera, que contou com 
400 crianças paineirenses, de ida-
de entre 4 e 12 anos,  que puderam 
adotar uma árvore, plantando-a 
no Clube. 

Cada árvore recebeu uma pla-
ca com seu nome popular, nome 
científico, a data do plantio e o 
nome da criança que a plantou. 
Entre as árvores pode-se encontrar 
jambo, acerola, carambola, gravio-
la, ponkan, mexerica rio, limão 
Taiti, limão cravo, limão galego, 
grumixama, kiwi, nêspera, lichia, 
uvaia, jabuticaba e pitanga. 

O objetivo dessa iniciativa foi 
mostrar para as crianças que ado-
tar uma árvore é um ato de cidada-
nia e de preocupação com o mun-
do em que vivemos. 

Com todas estas ações, o meio 
ambiente agradece. 
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Sócio-Cultural

Jantar especial e shows musi-
cais ao vivo. A Sexta Dançante, 
que acontece no Restaurante das 
Cúpulas conta sempre com apre-
sentação musical das melhores 
bandas ao vivo, tocando diversos 
estilos para agradar todos os gos-
tos e DJ para a animação durante 
os intervalos. 

Os jantares serão especiais e te-
máticos como a Noite  de África, 
com músicas e cardápio típico afri-
cano.

FechAdo
Nos dias 04 e 11 de junho, em 

função do feriado e dos prepara-
tivos para o Arraiá do Paineiras, 
não haverá programação da Sexta 
Dançante.

sextas dançantes - programação de junho

noite  de AFricA - 
Dia 18 de junho, 22h 

rocky memory
Dia 25 de junho, 22h

Com Quinteto Oldies Mobile 
& DJ - Os associados pediram e o 
Social atendeu!

O melhor da música pop na-
cional e internacional. Com óti-
mos arranjos vocais, trazem gran-
des sucessos dos anos 60 e 70, além 
dos de música italiana e francesa, 
e dos inesquecíveis clássicos da Jo-
vem Guarda e dos Beatles. Venha 
curtir sua noite conosco!

NOVOS CURSOS - Lista de Intenções
Jazz Infantil

Desenvolver o ritmo, coorde-
nação motora e musicalidade, 
através da expressão corporal 
e criatividade.
Dias: Terças e Quintas 

Horário: 10h às 11h
Local: Sala de danças 2
Faixa Etária: Nascidos entre 1999 e 
2002

Valor R$ 60,00 por aluno/ 
pago ao professor

Jazz Infanto-Juvenil
Dias: Sábados 
Horário: 10h às 11h30
Local: Sala de danças 1

Faixa Etária: Nascidos entre 1994 e 
2002
Valor R$ 90,00 por aluno/ pago ao 
professor

Reeducação do 
Movimento Postural

A Reeducação do 
Movimento Postu-
ral tem um aspecto 
terapêutico preventivo 
e educativo. É um 
eficiente método de 
cuidados corporais que 
beneficia seus prati-
cantes com melhora de 
postura, da respiração 

e alívio de dores em geral.
Relaxar, alinhar e fortalecer são os pilares 

da Reeducação do Movimento Postural; 
para manter uma boa postura é necessária 
força na musculatura de sustentação. A 

performance corporal requer dedicação 
e não sofrimento.

Profª: Eugenia Ferraz
Horários: Segundas e Quartas: 18h e 
19h30 
Local: Sala de Yoga
Faixa etária: Associados nascidos em 
1991 ou anos anteriores
Valor: R$ 60,00 por aluno

Informações e inscrições na Central de Atendimento. Em caso de dúvidas, procurar o Departamento Sociocultural no 
telefone 3779.2053, ou através do e-mail: cursosculturais@clubepaineiras.com.br. Programação sujeita a alterações.
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O Sábado Musical acontece no 
Piano Bar, a partir das 21h. Em 
um espaço tranquilo, aconchegan-
te e muito agradável, o associado e 
seus convidados podem conversar 
e conhecer novos amigos ao som 
de bons artistas. 

FechAdo
Dias 05 e 12 de junho, em fun-

ção do feriado e dos preparativos 
do Arraiá do Paineiras, não haverá 
programação do Sábado Musical.

o romAntismo dA músicA 
FrAncesA
Dia 19 de junho, às 21h

Com o Trio Monsieur Tillier e 
o associado Claude Tillier.

O trio tocará clássicos da mú-
sica francesa, mesclando vários 
estilos franceses, onde os músicos 
contam com bom humor a origem 
das músicas envolvendo o público 
presente.

sábado musical - programação de junho

originais de músicas consagradas  
da MPB, releituras inéditas do 
cancioneiro parisiense e interpre-
tações pessoais dos clássicos e dos 
hits contemporâneos, fazem parte 
da combinação mágica deste trio.

BAndA BoA vistA
Dia 26 de junho, às 21h

Com a banda do associado 
Thomas Schetty.

O nome Boa Vista advém do 
fato de sempre se reunir no bairro 
do Alto da Boa Vista na Zona Sul 
de São Paulo. Ela tem sua origem 
no Clube e é formada pelos asso-
ciados: Flávia Coutinho no Saxo-
fone; Cláudia Pimentel no Baixo; 
Antônio Vidal, Guitarra; José Ro-
berto Rocco Jr. na Bateria e Tho-
maz Schetty no Trompete.

O repertório é recheado de 
clássicos da música popular Norte 
Americana e MPB.

As músicas que compõem o re-
pertório são: All of Me, Autumn 

o AssociAdo FAz o show
Dia 03 de julho, às 20h

Vários talentos do Clube estarão 
se apresentando no Piano bar, dia 3 
de julho, numa grande confraterni-
zação. Estão convidados: Leonardo 
Toscano, Alessandra Iungano, Tâ-
nia Vasconcelos, Renata Carvalho, 
Paulo Furtado, Clerio Sant’Anna, 
com o grupo Bossa in Jazz e o gru-
po do Sillos: Canta Brazil.

Lugares limitados. Reservas no 
Departamento Sócio-cultural.

Philippe toca baixo e Clau-
de violão, os dois cantam e estão 
sempre acompanhados de um pia-
nista de jazz. Versões francesas e 

Leaves, Satin Doll, Jeepers and 
Greepers, Moonglow, Summerti-
me, Corcovado, Eu sei que vou te 
amar, Meditação e muitas outras.
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Sócio-Cultural

Concerto ao meio dia Recital de Piano com 
Eny da Rocha. Homenagem à Chopin.
Dia 19 de junho, sábado, às 12h, no 
Cine-teatro - Entrada Franca
A pianista Eny da Rocha, musicista bra-
sileira de renome nacional e internacio-
nal, realizará um recital em homenagem 
ao cinquentenário do Clube Paineiras 
do Morumby e bi-centenário do nasci-
mento de Chopin.

Com 57 anos de carreira, Eny é detento-
ra 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). Pertence à Academia 
Paulista de Música, como “Acadêmi-
co Fundador”, ocupando a cadeira 18 
e tendo como patrono João de Souza 
Lima. Apoio Fritz Dobbert.

Exposição de 
Esculturas de Lúcio 
Bittencourt
De 15 a 27 de junho, das 09h às 22h, 
no Saguão Social

A arte de Lúcio Bittencourt explora a 
sucata das indústrias, reutilizando-a 
sem transformá-la, respeitando sua 
forma original. Suas esculturas, re-
conhecidas pelo apuramento técnico, 
caminham entre o abstrato e o figurativo 
de modo harmonioso.

Boteco da Torcida do Paineiras
Em clima de festa e Copa do Mundo, no dia 20 de 
junho, domingo, teremos uma programação especial 
para assistir o jogo do Brasil e torcer muito. A partir das 
13h, teremos no Salão Nobre, 3 telões, musica ao vivo, 
comidinhas de boteco e muito chopp. 

Programação:
13h - Buffet (almoço) + Cerveja e refrige-
rante à vontade + petiscos durante o show. 

14h - Show do Grupo Demônios da Garoa 
– Homenagem ao Centenário de Adoni-
ram Barbosa (antes do jogo do Brasil).

15h30 - Transmissão do jogo Brasil x 
Costa do Marfim. 

Após o jogo a percussão da Rateria da 
Poli vai animar o final da festa.

Os ingressos já estão à venda no 
stand de venda. A abertura da Copa 
e os jogos do Brasil também serão 
exibidos no cinema, inclusive no 
dia 20/06.
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AgendA sócio-culturAl junho

01, 08, 15, 22 e 29 Hora do Conto. Brinquedoteca – 16h

03, 04 e 05 Não haverá aulas nos cursos do setor cultural devido o feriado de Corpus Christi

03, 10, 17 e 24 Noite do Videokê. Piano Bar – 20h

04 e 05 Não haverá programação da Sexta Dançante e Sábado Musical devido o feriado.

05 Teatro Infantil “Hoje, Agora já É! – Peça com o tema Meio Ambiente. Cine-teatro – 11h

08 e 09
Peça de teatro “Sonho de uma noite de verão” - com Grupo Adid da (Associação Desenvolvimento Integral do 
Down). Cine-teatro. 21h (entrada franca)

11 Transmissão da abertura da Copa da África. Cine-teatro – 16h 

11 e 12 Não haverá programação da Sexta Dançante e Sábado Musical devido os preparativos do Arraiá do Paineiras

12 
42º Arraiá do Paineiras – com as atrações: Orquestra Sanfônica, Dupla Nêuber & Alexandre, Banda Red Fox, 
Banda Flor de Amora, Dupla Jonathan Felix & Thiago, DJ Vander, Locutor Ventania, Grupo Sioux, Ciranda 
Violeira, etc - das 12h às 2h

13 
42º Arraiá do Paineiras – com as atrações: Dupla Nêuber & Alexandre, Banda Red Fox, Banda Flor de Amora, Dupla Jo-
nathan Felix & Thiago, DJ Vander, Locutor Ventania, Grupo Sioux, Banda Bicho de Pé e Irmãs Galvão - das 12h às 22h

De 15 a 27 Exposição de Esculturas de Lúcio Bittencourt (Confeccionadas com material reciclado). Saguão Social

15 Transmissão do jogo Brasil x Coréia. Cine-teatro - 15h30 

18
Aula gratuita de Samba e Samba Rock, com Anna Paula Cruz. Restaurante das Cúpulas - das 20h30 às 22h
Noite de África (com dança, musica com raízes africanas e DJ). Restaurante das Cúpulas – 22h

19

XII Aniversário da Brinquedoteca. Brinquedoteca – das 11h às 15h
Recital de Piano com Eny da Rocha – Homenagem ao Bicentenário de Chopin. Cine-teatro – 12h (entrada franca)
Curso: RECEBER – Uma arte em detalhes, decoração de mesa de decoração ambiente, como ser uma boa anfitriã, o 
que servir, encantando os convidados, como fazer checklist, etc. Espaço Cultural - das 9h às 12h (Gratuito)
Sábado Musical – Noite do Romantismo com o Trio Monsieur Tillier e o associado Claude Tillier. Piano bar – 21h*

20

Boteco da Torcida do Paineiras - com 3 telões, musica ao vivo, comidinhas de boteco e muito chopp. Salão Nobre - 13h
Show do Grupo Demônios da Garoa – Homenagem ao Centenário de Adoniram Barbosa (antes do jogo do Brasil). 
Salão Nobre – 14h
Transmissão do jogo Brasil x Costa do Marfim. Salão Nobre – 15h30 

25
Boteco da Torcida do Paineiras - Transmissão do jogo Brasil x Portugal. Cine-teatro – 11h
Aula gratuita de dança de Salão de Soltinho e Forró, com Anna Paula Cruz. Restaurante das Cúpulas - das 20h30 às 22h
Sexta Dançante – Banda Oldies Mobile & Dj. Restaurante das Cúpulas, das 22h às 03h

26
Encerramento dos cursos do setor Cultural (Exceto o curso de Tapeçaria)
Sábado Musical – Banda Boa Vista com o grupo do associado Thomas Schetty. Piano Bar – 21h*

XII Maratona Cultural ACESC - Concurso MPB Vocal
A seleção dos representantes do Paineiras  será realizada  no dia  24 de junho, no cine-teatro, ocasião em que serão selecio-
nados 2 homens e 2 mulheres para representar o clube  no concurso  de MPB Vocal da ACESC. 

As semifinais do concurso, com a participação dos  associados dos clubes filiados à ACESC, serão realizadas nos dias 31 
de agosto e 14 de setembro, no Piano bar do Clube Paineiras. A final do concurso será realizada no dia 19 de setembro, no 
Clube Sírio, onde 8 semifinalistas se apresentarão para o júri. Informações no Sociocultural.
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Nos dias 12 e 13 de junho, acon-
tecerá o ARRAIÁ DO PAINEI-
RAS a tradicional Festa Junina do 
Clube Paineiras do Morumby, em 
homenagem ao Cinquentenário 
do Clube e ao santo casamenteiro: 
Santo Antonio (13 de junho). O 
evento, recebe em média todos os 

A melhor festa junina 
de são paulo está chegando

anos, mais de 20 mil pessoas em 
busca de muita diversão, deliciosas 
comidas e bebidas típicas.

Essa festa agitada transforma 
o Clube em um verdadeiro ran-
cho no meio da metrópole. Além 
das barracas de comida e jogos, 
os shows são as grandes atrações 

da festa que traz as famílias e a 
juventude paineirense.  

Para atender a um exigente 
público, o Paineiras apresentará 
o melhor dos ritmos de forró, 
country, sertanejo, xote e baião, 
além de outros shows badalados 
tais como: 

CIRANDA VIOLEIRA
Especializado em música regio-

nal, o show encanta e emociona ao 
viajar no tempo e no espaço, por 
diversas regiões do Brasil, com des-
taque para clássicos do interior pau-
lista e mineiro.

ORQUESTRA SANFÔNICA 
Sob a direção da maestrina Re-

nata Sbrighi, a musicalidade da san-
fona será apresentada no palco da 
festa com repertório que incorpo-
ra peças populares e eruditas e in-
cluirá músicas famosas como “Ti-
co-Tico no fubá”, “Brasileirismo”, 
“Bem-Te-Vi Atrevido”, “Carinho-
so”, “Aquarela Brasileira”, e os co-
nhecidos dobrados de Mário Zan 
“Quarto Centenário” e “Silvino 
Rodrigues”.

NÊUBER E ALEXANDRE
Uma das novas revelações da 

musica sertaneja a dupla tem se des-
tacado no cenário artístico. Depois 
de “Mobilete” a nova música AH 
TA! da dupla é sucesso nas rádios 
de todo Brasil. No repertório do 
show, clássicos da música sertane-
ja em versões exclusivas, além dos 
sucessos reunidos durante toda a 
carreira da dupla. Destaque para 
as músicas Chicletinho, Mobilete, 
Você me Balançou e AH TA! 

BANDA RED FOX
Desde 2001, o ritmo country do 

grupo paulista Red Fox conquista 
o público com um repertório mo-
derno, que inclui country america-
no, pop rock e músicas da própria 
banda. 

12/06 (sábado)

BANDA FLOR DE AMORA
Repertório de xote, baião, forró. 
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CLÁUDIO LACERDA
Dedicado à pesquisa e compo-

sição de músicas regionais, mais 
especificamente a caipira, Cláudio 
Lacerda é um dos talentos mais 
promissores no gênero. Na con-
tramão das duplas que perseguem 
a fama fácil turvando as fontes da 
música sertaneja, o cantor mergu-
lha fundo na musica raiz.

JONATHAN FÉLIX & THIAGO
A dupla sertaneja trará sucessos 

tais como “Tô no Boteco”, “Entre a 
Luz e a Escuridão”, “Química Per-
feita” e “Tô caindo fora” a e muitas 
outras.

GRUPO SIOUX 
Arrasa no palco ensinando os 

passos da dança country.

13/06 (domingo) 

ROBERTA MIRANDA
Uma das autoridades da música 

sertaneja é a terceira cantora brasi-
leira que mais vendeu discos, com 
16 milhões de cópias. Entre seus 
maiores sucessos estão Majestade o 
Sabiá, Pimenta Malagueta, Vá com 
Deus e Sol da minha Vida. 

Surgiu para o grande público, 
primeiro como compositora de 
“Igual para Igual”, há 25 anos e um 
ano mais tarde, sua sinfonia de par-
dais foi sucesso na voz de Jair Ro-
drigues, com a canção “Majestade 
o Sabiá”.

Diva da música Sertaneja, como 
respeitosamente foi anunciada por 
Vitor e Léo, no recente especial de 
Roberto Carlos “Emoções Sertane-
jas”, não vive só de melodias  que 
falam ao coração. Tem um amplo 
repertório de forrós, xotes, guarâ-
nias e boleros, entre outros. 

Roberta Miranda se apresentará 
no ARRAIÁ DO PAINEIRAS, dia 
13 de junho, domingo, por volta 
das 19h.
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BANDA BICHO DE PÉ 
A banda traz mais do que for-

ró em seu repertório, que conta 
com influências da MPB, samba, 
rock e música eletrônica. 

No repertório do show estão 
os principais sucessos da ban-
da, como “Nosso Xote”, além de 
samba e MPB. Chico César canta 
com a vocalista e percussionista 
Janaína Pereira as músicas “Pedra 
de Responsa” e “Mama África”. 

IRMÃS GALVÃO
Duo de maior prestígio no 

 Brasil, que continua a encantar 
seu público cativo e a conquistar 
novos fãs. A vasta discografia da 
dupla abrange os mais diversos 
gêneros que fazem parte da rique-
za musical brasileira. “No Calor 
dos Teus Abraços”, “Pedacinhos”, 
“Coração Laçador”, “Menino Ca-
noeiro”,   “Lembrança” e “Beiji-
nho Doce” são alguns de seus su-
cessos.

Com a chegada do maestro-
arranjador Mário Campanha em 
1985, na produção de seus dis-
cos, vieram os prêmios Sharp, 
Caras de Música e indicação ao 
Grammy Latino.

Um palco, um microfone. É 
assim que a dupla se sente “em 
casa” e dá seu melhor recado, con-
tando suas histórias e cantando. 
E tudo de forma simpática, engra-
çada, comovida, sincera e afetuosa. 

A festa promete muita alegria 
para toda a família, incluindo bar-
racas com prêmios especiais e mui-
to mais.

Associado – Entrada Franca
Convidado (a partir de 6 anos)
12/05, sábado, R$ 35,00
13/05, domingo, R$ 30,00
Sem direito a consumação
Os ingressos para convidados já estão à venda no Estande de Vendas 
na Central de Atendimento. 
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PROGRAMAÇÃO INFANTIL

CIRCUITO DE BRINCADEIRAS
No mês de junho, o Circuito será em dose dupla. A 
criançada poderá brincar e se divertir com brincadei-
ras que vão mexer com a imaginação e com a coorde-
nação motora. 
Durante as brincadeiras, três monitoras estarão dispo-
níveis, por isso, não é necessário que os pais ou res-
ponsáveis acompanhem seus filhos nessas atividades. 

Dia 19 de junho, das 10h e 15h: O rabo do burro, 
Pisar balões, Corrida das minhocas.
Dia 27 de junho, das 10h e 15h: o Macaco disse, o 
gatinho quer um cantinho. 
As brincadeiras são destinadas para crianças de 3 a 8 anos. 

ANIVERSÁRIO DA BRINQUEDOTECA
Venha participar da festa do 12ª Aniversário 
da Brinquedoteca do Paineiras. Muita diversão 
e alegria! Dia 19 de junho, das 11h às 15h, na 
Brinquedoteca.

HORA DO CONTO
Crianças em uma roda e, ao centro, a contadora 
de histórias. Essa não é uma cena rara de se ver na 
Brinquedoteca. Por aqui, a antiga tradição de se 
contar histórias está enraizada. E que tal seu filho 
também aproveitar essa diversão e conhecimento?
Dias 01, 08, 15, 22 e 29 de junho, às 16h. Todas as 
3ª feiras, às 16h, na Brinquedoteca.

progrAmAÇÃo do seArt junho

01 Confecção de sapo, com garrafa Pet, EVA, cola e canetinha.

02 Trabalhos com miçanga e fio de silicone.

04 e 05 Trabalhos com caixa de leite, lã, cola, papel espelho e caixa de leite.

07 e 08 Confecção de porta guardanapo, palito de sorvete, colorset e cola.

09 e 10 Confecção de chaveiro, argola, tecido, algodão e cola.

12 e 13
Não haverá atividade - Em função da realização do Arraiá do 
Paineiras

11 Pintura na esponja, cartolina, tinta guache e esponja

14 e 15
Confecção de porta treco, caixa, papel 
espelho, cola e tesoura

16 e 17
Confecção de chapéu, papel cartão, 
cola, colorset, lantejoula.

18 e 19
Confecção de biboque garrafa pet, 
bolinha isopor barbante e tampa.

21 e 22
Confecção de bolsa, papel cartão fita 
cetim, cola e lantejoula

23 e 24
Confecção de rato, caixa de leite, colorset, 
cola, papel espelho e canetinha.

25 e 26 Confecção de imâ de geladeira

28 e 29
Confecção de boneco de 1 minuto, Argila 
e pote de tinta.

30
Confecção de gaita, papelão, canudo, 
cola e gliter.

Teatro Infantil – “Hoje, Agora já É!”
Dia 05 de junho, sábado, às 11h, no Cine-teatro
Um musical infantil sobre sustentabilidade, meio 
ambiente e conscientização. A peça Hoje, Agora, Já 
É! é um musical e o cenário é composto por mate-
riais reaproveitados, como latas de refrigerante, gar-
rafas PET e de vidro, caixas de leite, bancos e latões 
que são usados para percussão. O figurino é confec-
cionado com fibra de PET.
Essa peça educacional ensina, através de musica e 
dança a conscientização e sobre as responsabilidades 
de cada um para com o meio em que vivemos e com 
o próximo.
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Cursos de Férias
Yoga 

Desenvolvimento de capacidades 
físicas do corpo. 

Profª Simone
Período do curso: de 28/06 a 
22/07.
Dias e Horários: 
2ªs e 4ªs das 8h às 9h / 9h às 10h 
/ 10h às 11h.
3ªs e 5ªs das 18h às 19h / 19h às 
20h / 20h às 21h / 21h às 22h.
Valor: R$ 110,00 por aluno / pago 
direto ao professor.
Associados nascidos em 1997 ou 
anos anteriores.
Inscrições na Central de 
Atendimento até o dia 14/06.

Profº Sérgio
Período do curso: 28/06 à 14/07.
Dias e Horários:
2ªs e 4ªs das 18h às 19h / 19h às 
20h.
Valor: R$ 100,00.
Associados nascidos em 1997 ou 
anos anteriores.
Inscrições na Central de 
Atendimento até o dia 14/06.

Violão 
Conteúdo: Formação de acordes, 

acompanhamentos, batida e arpejos, 
técnica de palheta.

Profº Gilberto
Dias e horários 
06,13,20,27 às 9h,10h,14h e 15h 
ou 07,14,21,28 às 14h e 15h.
Valor: R$ 100,00 por aluno / pago 
direto ao professor.
Associados nascidos em 2000 ou 
anos anteriores.
Inscrições na Central de 
Atendimento até o dia 28/06.

Guitarra
Conteúdo: Formação de acor-

des, acompanhamentos, batidas e 
arpejos, técnica de palheta, escalas, 
progressões harmônicas.

Profº Gilberto
Dias e Horários: 
06,13,20,27 às 16h  ou
07,14,21,28 às 16h,17h,18h.  
Valor: R$ 100,00 por aluno / pago 
direto ao professor.
Associados nascidos em 2000 ou 
anos anteriores.
Inscrições na Central de 
Atendimento até o dia 28/06.

DANÇA DO VENTRE 
“Estudo das principais bailarinas e 

sua evolução”. Primeiro dia: Estuda-
remos as bailarinas egípcias da dé-
cada de 40/50/60 e 70. Segundo dia: 
Bailarinas de 80 e 90 atuais egípcias. 
Terceiro dia: Bailarinas Libanesas da 
década de 80/90 e atuais.

Profª Andréia
Dias: 13, 20 e 27 de Julho.
Horário: 19h às 20h30.
Valor: R$ 80,00 por aluno.
Associados nascidos em 1997 ou 
anos anteriores.
Inscrições na Central de 
atendimento até 28/06.

DANÇA FLAMENCA
Profª Carolina da Mata

Período: 05 à 08 de julho.
Horários: 
Níveis I e II - 09h – Técnicas de 
sapateado e abanico.
Níveis II e III – 10h – Siguiriya 
com bastón.
Níveis II e III – 11h - Farruca.
Valor: R$ 60,00 por aluno.
Associados nascidos em 1997 ou 
anos anteriores.
Inscrições na Central de 
atendimento até 21/06.

ALONGAMENTO SOLO
Profª Ana Paula
Alongamento, flexibilidade, fortale-

cimento da musculatura das costas, 
pernas e pés utilizando exercícios de 
solo.

Dias: 29/06, 01/07, 06/07 e 08/07.
Horário: das 10h às 11h.
Valor: R$ 60,00 por alunos.
Associados nascidos em 1997 ou 
anos anteriores.
Inscrições na Central de 
Atendimento até 14/06.

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS. 
Com a Psicopedagoga Cláudia Ta-

veiras. O curso desenvolve atividades 
pedagógicas de 
apoio ao estudo. 
Informações 
pelo tel. 8536-
6259.

Sócio-Cultural
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