


�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�A�n�u�n�c�i�o� �V�R�O�S�S�A�_�P�a�i�n�e�i�r�a�s�_�J�U�N�H�O

�q�u�a�r�t�a�-�f�e�i�r�a�,� �1�8� �d�e� �m�a�i�o� �d�e� �2�0�1�1� �1�5�:�2�7�:�5�8



Paineiras
Clicks
Sociocultural
Kids
Esportes
Bem-Estar
Variedades

05
17
23
43
49
69
77

INVESTIMENTOS 
VOLTADOS PARA 

NOSSOS 
COLABORADORES

Esportes.

Sociocultural.

      página 58

      página 24

CAMPEONATO 
INTERCLUBES DE TÊNIS

 Paineiras.       página 10

UM CLUBE 
INTENSO

seções

sumário

Tenistas Paineirenses apresentam 
excelente campanha no torneio.

Relembre  as grandes festas, 
shows e espetáculos promovidos pelo 

Departamento Sociocultural

Conheçam as ações executadas com o 
objetivo de promover a profissionalização 
dos  nossos colaboradores 

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�A�n�u�n�c�i�o� �V�R�O�S�S�A�_�P�a�i�n�e�i�r�a�s�_�J�U�N�H�O

�q�u�a�r�t�a�-�f�e�i�r�a�,� �1�8� �d�e� �m�a�i�o� �d�e� �2�0�1�1� �1�5�:�2�7�:�5�8



Paineiras

seu Clube 
sua vida

Viva
Intensamente

PABX: 3779-2000

Av. Doutor Alberto Penteado, 605, Morumbi  
São Paulo – SP – 05678-000
www.clubepaineiras.com.br

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
Diretora Secretária:
Diretor Tesoureiro:

DASP:
Higiene e Saúde:
Jurídico:
Manutenção e Obras:
Marketing e Comunicação:
Ouvidoria:
Suprimentos:
Tecnologia:

Artes Marciais e 
Halterofilismo:   
Fitness:
Futebol:
Nado Sincronizado:
Natação Competitiva:
Pólo Aquático:
Snooker:
Squash: 
Tênis:

Cultural:
Dança:
Jovem:

Presidente:
Vice-Presidente:
Secretário:

Presidente:
Secretário:
Membros Efetivos: 

Membros Suplentes:

Presidente:
Secretário:
Membros Efetivos:

Membros Suplentes:

Presidente:
Secretário:
Membros Efetivos:

José Miguel Spina
Sérgio Henri Stauffenegger
Luiz Fernando de Paiva Monteiro
Ana Emília O. de Almeida Prado
Roberval Ramos Mascarenhas

Vera Lúcia Lucas Zen
Jarbas Jakson Dinkhuysen
Alexandre Jamal Batista
Waldemar de Freitas Pizarro
Carmen Marques Ribas
Armando Cabral Galhardo Guerra
Charles Albert Boéchat
Ulysses Linhares de Azevedo Jr.

Daniel F. Dell’Aquila 
Adriana Da Viá S. de Mello
Alexandre Galhardo Guerra
Leonice Mota Rossello
Carlos Augusto Vieira de Moraes Filho
Alejandro F. Pesoa Sartori
Romero Dantas Maia
Rui Pastor
Everton Marcel Miranda de Almeida

Jacy Abs Musa
Daisy Saba A. Mascaro
Carolina Villela Azevedo

Edgard Mansur Salomão
Luís Augusto Bulcão Carvalho
Luís Sérgio de Campos Vilarinho

Maurício Goulart de Faria
Miguel Garde Filho
Flávio Simões, Guilherme Sperry 
Salgado e Odmir Antonio Martino
Arnaldo Zanatta e 
Adeilton Bomfim Brandão

Luís Augusto Bulcão Carvalho
Sérgio Nabhan
Douglas Ansarah, Luiz Claudio 
Cardoso Carvalho e 
Osvaldo Gonzalez Vaiano
Elias Mendes Alves e 
Marco Aurélio Scalise

Luiz Carlos Lazarini
Mario Migliavada
Fuad Abbud Júnior, João de Valentin e 
Nelson Simi

Diretoria Executiva
(Gestão 01/2010 a 12/2012)

Diretoria de Departamento

Esportes

Sociocultural

Conselho Deliberativo

Comissão de Sindicância

Comissão de Julgamento

Conselho Fiscal

Central de Atendimento - CAT

Segunda à sexta: 8h às 20h 
Sábados, domingos e feriados: 8h às 17h
Telefone: 3779-2010

Projeto Gráfico e Editorial: 
Jornalista Responsável:

Editoração:
Fotos:

Impressão:

DeepMind Marketing Estratégico 
Rafael Castro Neto

Christopher Franklin
DeepMind, Arquivo Paineiras e Reinaldo Figueiredo

Vox Editora

Revista Paineiras

Anuncie
E-mail: marketing@clubepaineiras.com.br

Telefone: 3779-2099



Paineiras
Comissão de Sindicância



Paineiras6

junhoRevista Paineiras 2011

Presidente

O tempo, esse vilão que nos rouba a vida, também nos ensina 
que é preciso trabalhar e ser persistente para alcançarmos 

nossos objetivos.
Quanto candidato à presidência do Clube, uma das minhas 

promessas de campanha era a de construir o tão sonhado es-
tacionamento.

Esta promessa assumida por mim e endossada por todos os 
membros da Diretoria Executiva tornou-se uma ideia obsessiva.  

A pauta de nossas reuniões reservava sempre um tópico em 
que ser discutia como andava e o que deveríamos fazer junto à 
Prefeitura Municipal de São Paulo, para obtermos nosso alvará 
de construção para iniciarmos a obra.

Enquanto não conseguíamos o alvará, desenvolvemos todos 
os projetos de engenharia pertinentes ao estacionamento.

Cada ida à Prefeitura para resolvermos as pendências apre-
sentadas, seguia-se a esperança de obtermos o alvará e a frus-
tração de não obtê-lo em virtude de novas exigências. E essas 
idas e vindas foram muitas.

Um a um, e com muita paciência e determinação, fomos ven-
cendo e cumprindo tudo o que nos foi solicitado, quando final-
mente o Diário Oficial da Cidade de São Paulo publicou, no dia 
7 de Maio de 2011, que o pedido do alvará fora DEFERIDO.

Transposta esta importante etapa, e em consonância com o 
que nos obriga a norma estatutária, apresentaremos ao Conse-
lho Deliberativo as propostas econômicas da Diretoria Executiva 
para viabilizar a obra, bem como suas especificações técnicas.

Tenho a mais absoluta certeza de que nossos Conselheiros, 
entendendo a relevância da obra bem como cumprindo a von-
tade de nosso associado em construir o estacionamento o mais 
rápido possível, não pouparão esforços para que isto aconteça. 

Quero ainda externar em nome do Clube Paineiras do Mo-
rumby, que represento como seu Presidente, minhas homena-
gens a todos que de forma direta ou indireta contribuíram para 
que nosso sonho se torne realidade e muitos antes de nós tra-
balharam para que isto acontecesse.

Iniciaremos a obra dentro de pouco tempo e desde já pedi-
mos a compreensão de todos para os transtornos que advirão 
da mesma, na absoluta certeza de que teremos um estaciona-
mento belíssimo e que atenderá plenamente nossos associados. 

 
José Miguel Spina   
Presidente

Bendito seja o suor de nosso 
rosto, fruto de nosso trabalho.” “

BOAS NOTÍCIAS
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Conselho

Mesa Diretora do Conselho Deliberativo - Gestão 2009/2011
Presidente: Edgard Mansur Salomão
Vice-Presidente: Luís Augusto Bulcão Carvalho
Secretário: Luís Sérgio de Campos Vilarinho

A tualmente impera no Clube um mo-
mento de harmonia no tocante ao re-

lacionamento entre os órgãos executivo e 
deliberativo. Pretendemos perenizar esta 
relação, pois acreditamos que isto seja es-
sencial para o bem da nossa comunidade. 

Esta boa relação não significa abster-
-se de debater as diferentes opiniões. Pelo 
contrário, é saber ouvir a opinião, a ideia 
que o outro tem sobre cada assunto impor-
tante para o associado, respeitá-la, refletir 
sobre os pareceres e rever a própria opi-
nião, procurando, caso haja necessidade, 
conhecer melhor o assunto, verificando os 
benefícios provenientes de cada ação vol-
tada para o associado. 

A publicação desta revista sairá após 
ter ocorrido a apresentação do nosso tão 
almejado estacionamento para os mem-
bros do Conselho, pela Diretoria, em sua 

BOAS RELAÇÕES 
COM DIFERENTES 
OPINIÕES

atual situação. Este é o momento em que 
devemos nos unir, debater de forma saudá-
vel, buscando convergir sem destruir o que 
foi feito até agora e buscar o melhor para 
o Clube.

Outra ação importante que acontecerá 
brevemente será a eleição para renovação 
de um terço do Conselho (40 conselheiros). 
Ela acontecerá no dia 12 de junho, domin-
go, das 8h às 17h. Todo associado com 
mais de 02 anos como sócio poderá votar e 
aqueles com mais de 03 anos, poderão se 
candidatar a uma vaga no Conselho. Você 
poderá escolher e votar em até 40 candida-
tos de qualquer grupo.

Participe exercendo seu direito de es-
colher ou de ser escolhido, buscando fazer 
deste um clube mais bonito e agradável 
para sermos felizes com nossos familiares 
e amigos. 

        Plantão de Gestores - CELULAR: (11) 7436-1293

               Dia                       Gestor            Ramal 

05/06/2011  Anita Rodrigues Gouveia, Ciro Fonseca Fernandes, Robson Teixeira Brito e Silvia Vargas

12/06/2011  Celso Henrique Iapechino e Ciro Fonseca 

19/06/2011  Neivaldo Aparecido Rodrigues        3779-2049
23/06/2011  Jefferson Gutierrez         3779-2045
26/06/2011  Robson Teixeira Brito         3779-2060 

Eventos

Festa Junina

Eleições

Demais Plantões
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Nossos Diretores

N este mês de Junho, nos-
sos leitores poderão ficar 

sabendo um pouco mais sobre 
o perfil das nossas Diretoras 

Conheça nossos Diretores
do Departamento Sociocultu-
ral, que compreende as moda-
lidades Culturais, de Dança e 
a Diretoria Jovem. 

Diretora de Dança há 1 ano e meio, Daisy é respon-
sável por gerir decisões em todos os níveis relacionados 
aos cursos de dança, intermediar as necessidades das 
alunas e dos profissionais que se dedicam à atividade. 
Praticante desde os 7 anos de idade, Daisy é associa-
da do Clube desde 1999 e se considera uma apaixonada 
pela dança.

Daisy Saba A. Mascaro

Associada do Paineiras desde 1964, Jacy é a Diretora 
Cultural e Diretora Social Interina, dedicada aos even-
tos e cursos culturais do Clube. Através de sugestões e 
opiniões, ajuda o Departamento Sociocultural a oferecer 
aos associados os melhores eventos, filmes, espetácu-
los, exposições e qualquer outra forma de expressão ar-
tística. Diretora desde Janeiro de 2010, Jacy foi uma das 
responsáveis diretas em trazer ao aniversário de 50 anos 
do Clube o cantor Fábio Júnior, recentemente o show 
do Cláudio Goldman e Coral de Tatuí e em breve o 21o 
Encontro Internacional de Jazz. 

Carolina Azevedo frequenta o Paineiras há 22 anos e 
assumiu a Diretoria Jovem do Clube em Janeiro de 2010. 
Dentre suas diversas funções, Carolina é a responsável 
por ouvir e trazer atrativos na parte social para os jovens 
e fazer com que permaneçam no Clube após a entrada 
para a vida adulta.  

Carolina Villela Azevedo

Jacy Abs Musa
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Infraestrutura

C continuando com a série de matérias 
sobre as áreas do Clube, este mês 

apresentamos um pouco sobre uma das 
áreas que mais se envolve com a produção 
dos eventos e com o conforto dos nossos 
associados. Tudo que envolve trabalhos com 
madeira, diz respeito à nossa Marcenaria.

Para se ter uma noção da amplitude do 
que estamos tratando, o encarregado pelo 
setor, Sr. Paulo Gonçalves, com sua equipe 
de 10 funcionários, construiu com as próprias 
mãos todas as cadeiras de piscina (recliná-
veis e normais), guarda-sóis, móveis do Sa-
lão Nobre, Biblioteca e Piano Bar, além de 
armários dos vestiários e muito mais.

Marcenaria

A Marcenaria também oferece apoio 
total em todas as áreas em que o Clube 
necessite de artefatos de madeira: “Nós, 
além das obras, também damos suporte 
no que for necessário, inclusive em ma-
nutenção e em festas. Para eventos como 
a Feijoada da Folia ou a Festa Junina, por 
exemplo, produzimos material em grande 
escala durante meses antes. No Arraiá 
do Paineiras, praticamente tudo é feito de 
madeira. Sendo assim, produzimos e orga-
nizamos tudo para reutilizarmos nos anos 
seguintes”, comenta Sr. Paulo.

Em nossa Marcenaria, dispomos de um 
espaço completo, com máquinas e utensílios 

para a prática dessa arte, tais como a plai-
na, desengrossadeira, lixadeira, serra de fita, 
serra circular, furadeira horizontal e vertical, 
esmeril de facas e bancada de serviços.

Para conforto de todos e para maior 
durabilidade do móvel, o próprio Sr. Pau-
lo escolhe as madeiras a serem utilizadas: 
“Quando a madeira chega aqui no Clube, 
vejo qual tipo é melhor para cada lugar. Por 
exemplo, se precisarmos fazer cadeiras 
para piscina, ultilizamos Itaúba ou Amen-
doim, pois são mais oleosas e suportam 
com firmeza o cloro. Já no Piano Bar, uti-
lizamos o tipo de madeira Marfim, que é 
mais sofisticada”, completa. 
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Recursos Humanos

Café com o Presidente – uma iniciativa do nosso Presidente, por meio da qual são promovidos encontros matinais com os co-
laboradores, com a finalidade de criar maior aproximação entre eles e a Diretoria Executiva, promover a integração e discutir 
o propósito comum das partes: a busca por soluções que possam valorizar cada vez mais os espaços e trazer conforto para 
os frequentadores do Clube.

Palestras de Saúde Preventiva – Com o objetivo de trazer importantes esclarecimentos quanto a algumas formas de melho-
rar a saúde e o bem-estar, temos convidado alguns especialistas para ministrarem palestras para nossos funcionários, sobre 
temas como as DST’s, sedentarismo e obesidade entre outros.

Campanha de Vacinação – Oferecemos aos nossos funcionários a possibilidade de receberem vacinação com toda a comodi-
dade e conforto nas dependências do Clube.   

Investimentos voltados 
para nossos colaboradores
O Departamento de Recursos Humanos 

tem procurado elaborar e desenvolver 
atividades voltadas para melhorar a satis-
fação de nossos colaboradores e, conse-
quentemente, sua relação com seu ambien-
te de trabalho, pois entendemos que só a 
partir da melhora contínua dessa relação é 
que atingiremos a excelência na prestação 
de serviços aos frequentadores do Clube.

Contando com amplo apoio da Direto-
ria Executiva, o RH tem adotado diversas 
ações voltadas para a integração, cresci-
mento profissional e pessoal dos colabora-

dores, bem como promovido treinamentos 
específicos para cada área de trabalho e 
seleção e realocamento de alguns de nos-
sos profissionais que se destacam por seu 
talento e investimento em sua formação, o 
que gera uma frequente readequação do 
quadro funcional – sempre com o intuito de 
melhorar constantemente o atendimento 
ao associado.   

Para Ciro Fonseca Fernandes, gerente 
do Departamento de Recursos Humanos 
do Clube Paineiras, o objetivo desses trei-
namentos é único e exclusivamente voltado 

para produzir benefícios para os associa-
dos: “Acredito que esses treinamentos irão 
capacitar ainda mais nossos funcionários, 
trazendo para eles mais profissionalismo, 
gerando, assim, um melhor atendimento ao 
cliente final, que é o associado”. 

Nós do RH queremos o melhor para 
nossos funcionários e acreditamos que eles 
possam render muito com atualizações e 
aperfeiçoamento de suas habilidades. 

Ações que merecem destaque:
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Recursos Humanos

Quero agradecer à Diretoria Executiva pela confiança e incentivo nas ações executadas, que têm como objetivo 
a motivação dos colaboradores para que possam desempenhar suas funções de forma que consigam cumprir os 
resultados do Clube, satisfazendo desta forma a necessidade dos associados”, completa Ciro. 

Programa de Ginástica Laboral – Com a finalidade de sugerir alguns hábitos mais saudáveis para os colaboradores, cria-
mos um calendário semanal de atividades físicas de baixo impacto, que podem ser feitas, inclusive, durante a jornada 
de trabalho.

RH em Contato – Uma ferramenta de comunicação destinada aos colaboradores, para que estes possam registrar suas 
críticas e sugestões.

PRODEGE – A Diretoria Executiva, acreditando no projeto proposto pelo RH, passou a investir em 2010, na elaboração de 
uma ação voltada para o desenvolvimento interno de Gestores, com base no entendimento de que são eles os grandes 
responsáveis pelo direcionamento de suas equipes, garantindo maior aproveitamento e melhores resultados do trabalho.

Datas comemorativas – São promovidos eventos em comemoração à diversas datas do calendário anual, como Dia 
Internacional da Mulher, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças. Cada evento com uma programação 
específica, organizada para valorizar e trazer um pouco de descontração para nossos colaboradores. 

SIPAT 2010 – Na ocasião, proporcionamos uma semana de programação voltada para discussão de temas relacionados 
a cuidados com a saúde e o bem-estar de nossos colaboradores, com muitas palestras e stands da saúde, onde eles 
puderam aferir pressão, realizar massagens relaxantes, passar por teste de visão etc.

Festa de Natal dos funcionários e famílias – Após muitos anos, os funcionários tiveram novamente a alegria de terem 
seus familiares participando da Festa de Natal promovida pelo Clube, com muita comida boa, sorteios de diversos brin-
des, diversão para a criançada e música e animação para os adultos. Uma grande conquista idealizada e promovida pela 
Diretoria Executiva.

Treinamento – É de extrema importância que se tenha consciência de que o sucesso de uma organização depende 
de seu capital humano e de que trabalhar com motivação é a base para o bom desempenho de uma equipe. Foi em 
busca de que nossos funcionários agregassem esses valores ao trabalho que, em 2010, 322 colaboradores tiveram 
a oportunidade de realizar diversos treinamentos técnicos, gerenciais e comportamentais em 3032 horas de cursos.

Cargos e Salários – Realizamos o dimensionamento de quadro, identificando as necessidades, remanejando, readaptan-
do e redistribuindo pessoal através de uma análise criteriosa para o cumprimento dos objetivos do Clube.

Recrutamento e Seleção (R&S) – Com o intuito de extrair, no momento da seleção, informações adicionais que possam con-
tribuir para o recrutamento de profissionais melhores qualificados, passou a se utilizar dos seguintes testes psicológicos: 
Palográfico, Quati e G-36. Outras medidas de que a área de R&S se utiliza, buscando ser mais assertiva na seleção de 
candidatos, são as entrevistas com foco nas competências. Elas avaliam o candidato não só pelas suas competências 
técnicas, mas também pelo comportamento frente às perguntas específicas. 

“
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Recursos Humanos

E m auditoria realizada no dia 22 de Março em nosso Clube, o Presidente e Reitor 
da Universidade Sindi-Clube, Cézar Roberto Leão Granieri, parabenizou o Paineiras 

pelo excelente trabalho apresentado através do Programa Aprendiz e transmitiu os cum-
primentos aos Orientadores e Instrutores.

O sucesso do Programa Aprendiz deve-se às ações que envolvem a formação, qualifi-
cação, preparação e inserção de adolescentes no mercado do trabalho. 

Todos os Aprendizes do Paineiras precisam cursar o ensino escolar regularmente e, 
para criar condições para que isso seja possível, o Clube procura lhes garantir alguns 
benefícios adicionais, tais como vale-transporte, refeição, seguro de vida, assistência mé-
dica, biblioteca e etc. 

Para Ciro Fonseca Fernandes, coordenador do programa no Paineiras, a parceria com 
o Sindi-Clube, que nos fornece subsídios, é uma importante ferramenta para que pos-
samos manter adiante  esse compromisso, que é indispensável do ponto de vista social, 
pois a maioria desses jovens vive em condições de vulnerabilidade. Considera também 
que esse Projeto é uma grande oportunidade que lhes é dada para que possam ingressar 
no mercado de trabalho e, para os Clubes, teve o papel de permitir a regularização da 
categoria dos “pegadores de bola”. 

Um dado importante, é que o nosso Clube aproveitou o Projeto para selecionar alguns 
desses jovens e realocá-los para outras áreas. Temos vários exemplos de Aprendizes que, 
ao término do contrato, foram reaproveitados para compor o quadro de colaboradores de 
áreas administrativa. 

Sucesso 
reconhecido

E m comemoração ao Dia das Mães, nos-
so Presidente promoveu, no dia 5 de 

Maio, o café com as mães, um momento 
muito agradável organizado especialmente 
para homenagear nossas colaboradoras. 
Na ocasião, ele falou sobre diversas ex-
periências – especialmente sobre algumas 
situações que testemunhou no dever de 
sua função como médico pediatra – e apro-
veitou para convidar as mães presentes 
para aproveitarem a data e refletir sobre a 
importância de seu papel em relação aos 
laços familiares, à criação e educação dos 
filhos e à manutenção de toda a estrutura 
familiar. Ao final do encontro, foi servido 
um saboroso café da manhã e as mães ain-
da foram presenteadas com uma lembran-

Café com 
as mães

ça de nosso Presidente, como forma de 
homenageá-las por ocasião dessa data tão 
especial. 

O comentário da colaboradora Elizabeth 
reflete bem qual foi o significado do encon-
tro para as convidadas: 

“Gostei muito. Achei muito positiva a 
forma como ele se referiu ao nosso lado 
mãe, foi um encontro totalmente diferente, 
completamente direcionado às colabora-
doras que, como eu, trabalham e precisam 
criar seus filhos e, apesar disso, ser as res-
ponsáveis pela educação e por acompanhar 
todo o seu processo de desenvolvimento. 
Mesmo no meu caso – pois os meus filhos 
já são  maiores – as informações que ele 
nos passou são muito importantes para o 

meu dia a dia.!!!Parabéns!!!!”, comenta Eli-
zabeth Figueiredo (Centro Médico).

A colaboradora Cláudia também se 
mostrou igualmente satisfeita:

“O café com o Presidente em homena-
gem ao dia das mães foi bastante agra-
dável e bem descontraído. Ele começou 
agradecendo a presença de todas e deu 
vários exemplos de casos que acompa-
nhou como pediatra, sempre ressaltan-
do como é importante o papel que as mães 
têm na educação dos filhos. No final, con-
vidou a todas para tomar café, que, por 
sinal, estava muito bom”, lembra Cláudia 
Torquato (Sociocultural). 



Paineiras 13

junhoRevista Paineiras 2011

Avisos

Srs. Associados
Já iniciamos o cadastro de Biometria para acesso ao Clube.

Venha até a CAT e faça o seu!

O tempo em média para a realização do cadastro completo 
dura apenas 4 minutos.

O uso de impressão digital é uma das formas de 
identi�cação mais precisas usadas atualmente.

O sistema biométrico garante ainda mais segurança e 
agilidade para entrada nas dependências do Clube.

NOS DIAS DE FESTA JUNINA, OS INGRESSOS 
PARA CONVIDADOS EMITIDOS PELA CENTRAL 
DE ATENDIMENTO E PORTARIA SERãO DA SE-
GUINTE FORMA:

Sexta-feira, SáBADO E DOMINGO, DIAS 
3, 4 E 5 DE JUNHO: DURANTE O DIA TODO 
SERãO VENDIDOS  SOMENTE INGRESSOS DA 
FESTA JUNINA.

ASSOCIADOS,

Prezado associado,

Neste ano, durante o mês de Julho, a Piscina Social ficará 
aberta normalmente para a utilização dos associados.!
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Alimentos e Bebidas

O Departamento de Alimentos e Bebi-
das do Clube Paineiras do Morumby, 

através de sua nutricionista, Sílvia Vargas, 
realizou no dia 28 de Abril uma palestra es-
pecial sobre o Manual de Boas Práticas.

Foram expostas aos manipuladores téc-

Prezado Associado,

A lanchonete do Carvalho estará aten-
dendo temporariamente na Lanchonete do 
Snooker.

Em breve, novidades. Aguarde.

Estamos de olho

Alimentos 
e Bebidas

nicas de controle de contaminação, normas 
ISO 22.000, higiene e limpeza de ambiente 
e pessoal, armazenagem, transporte, sus-
tentabilidade e muito mais.

Segundo nossa nutricionista, esses 
treinamentos são feitos para garantir a 

tranquilidade dos associados, gabaritando 
ainda mais nossos concessionários para 
oferecer diariamente o melhor padrão de 
qualidade nos serviços prestados nos es-
paços do Clube. 

Fiorema
e Café Paineiras

Devido ao Arraiá do Paineiras, todos os con-
cessionários sofrerão pequenas mudanças em 
seu horário de fechamento.Confira a tabela:

Banca Birman: 
03/06 – 18h 
04/06 – 13h 
05/06 – 13h
Barbearia: 
03/06 – 18h 
04/06 – 13h 
05/06 – 13h
Café Paineiras: 
03/06 – 18h 
04/06 – 13h 
05/06 – 13h
Freshy Spa: 
03/06 – 18h 
04/06 – 20h 
05/06 – 13h
Lanchonete do 
Carvalho (Snooker): 
03/06 – 18h 
04/06 – 13h 
05/06 – 13h

Lanchonete Fiorema:
03/06 – 18h 
04/06 – 13h 
05/06 – 13h
Loco por Coco: 
03/06 – 18h 
04/06 – 13h 
05/06 – 13h
Luna Cabeleireiros: 
03/06 – 18h 
04/06 – 13h
Mini Shopping: 
03/06 – 18h 
04/06 – 13h 
05/06 – 13h
Restaurante Bistrô: 
03/04 – 18h 
04/06 e 05/06 – Fechado
Rofer Gastronomia: 
03/06 – 15h 
04 e 05/06 - Fechado 

Desde o dia 16 de Maio, a 
Lanchonete Fiorema e o Café 
Paineiras estão fazendo um ro-
dízio na ampliação do horário de 
atendimento, até às 22h, às se-
gundas-feiras. 

Confira a escala do mês de Junho:

06/06 – Café Paineiras 
13/06 – Fiorema 
20/06 – Café Paineiras 
27/06 – Fiorema

Festa Junina
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Assuntos do mês

Requinte e bom gosto 
Sucesso absoluto, o Buffet Rofer Gastronomia e Eventos completa um 
ano de Paineiras com resultados surpreendentes.

E m Maio de 2010, o Restaurante Social do Clube Paineiras 
do Morumby passou a ser comandado pelo Buffet Rofer, um 

grupo gastronômico com mais de 20 anos de atuação e ampla 
experiência no mercado de “Clubes”.  E para garantir a excelên-
cia e a qualidade nos serviços, tudo foi reestruturado, desde a 
decoração interna até os processos no preparo dos alimentos.

 Com uma equipe composta por mais de 50 profissionais, o 
Rofer teve a preocupação em afirmar a qualidade e o cuidado na 
elaboração dos alimentos, buscando sempre atender as expecta-
tivas da exigente comunidade Paineirense.

Dentre as muitas novidades apresentadas, certamente a 
variedade do cardápio é a que mais chama a atenção dos as-
sociados. Segundo o responsável pela administração do Rofer, 

Ronaldo Ávila Akamine, muitos desses novos pratos ganharam o 
paladar dos consumidores.

Falando em números, com este primeiro ano de terceirização a 
economia gerada já supera 1 milhão de Reais, é o que garante o 
gerente do Departamento Financeiro do Paineiras, Robson Teixei-
ra Brito: “Com o Rofer deixamos de gastar nossos recursos com o 
Restaurante Social, investindo assim em outras áreas do Clube”, 
completa.

O Rofer, com seu ambiente aconchegante, fez com que o Res-
taurante Social virasse um ponto de encontro familiar, oferecendo 
deliciosos almoços aos finais de semana e um belo programa no-
turno, com jantares de gala e a tradicional pizza com os amigos. 

A Festa  Junina é um dos eventos mais aguardados 
pelos associados. E pela grande importância,  requer uma 
logística muito bem planejada, que envolve vários setores. 

O Departamento de Manutenção & Obras é um dos 
principais setores responsáveis por toda essa infraestrutu-
ra que acontece há décadas.

Somente para a montagem, precisamos de pelo menos 
45 dias, período em que desenvolvemos diversas oficinas, 
tais como: Marcenaria, Pintura, Elétrica, Mec. Hidráulica, 
Limpeza, Serralheria, Alvenaria e até Jardinagem. Cada 
equipe com um grau maior ou menor  de atribuições.

Ao final, a  responsabilidade não acaba, pois  vem a su-
pervisão durante o evento e apoio aos barraqueiros. 

Depois da grande festa, são mais 20 dias trabalhando 
na desmontagem dos materiais, para que fique tudo orga-
nizado para o ano seguinte. 

Conforme diz o Sr. João Evangelista, Coordenador da Ma-
nutenção, “Montar e acompanhar esse evento tem um senti-
do de satisfação e dever cumprido, até pela importância que 
ele tem para o Clube e consequentemente ao associado”. 

Montagem da 
Festa Junina
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Informativo

Os Bazares foram suspensos mas entenden-
do que este é um importante ponto de relaciona-
mento para nossas associadas que se dedicam 
às artes e ofícios, o assunto será retomado atra-
vés da discussão de novas regras que privilegiem 
os objetivos originais do projeto.

Com isso pretendemos retomar as atividades 
tão logo quanto possível, visando o bem-estar de 
todos os nossos associados.

Bazares

Vandalismo 
no Paineiras
N o mês de Maio, fomos surpreendidos por um ato de vandalismo que 

não faz parte dos princípios e costumes da comunidade Paineirense: 
foram feitas algumas pichações no Paredão do Tênis, localizado próximo às 
quadras destinadas à prática desse esporte. 

Por se tratar de uma ocorrência jamais registrada dentro do nosso es-
paço de convivência, não há ações de retaliação previstas para os autores 
de leviandades como esta; mas que se saiba que, uma vez identificados os 
infratores, uma punição exemplar será aplicada para que não voltemos a 
presenciar cenas como esta. 

N o mês de maio, implantamos no Clube 
três novos postos de segurança para 

garantirmos ainda mais a tranquilidade de 
nossos associados. Os postos foram distri-
buídos da seguinte forma:

- Na área que incorpora o Campo de 
Futebol, Campo Society, Pista de Atletis-
mo e Quadras do Vale: disponibilizamos 
um segurança que trabalhará no período 
das 8h às 20h efetuando rondas constan-
tes. Estes eram locais muito vulneráveis, 
situação que mudará com a implantação 
do segurança. Esta ação inibirá a prática 
de qualquer ato que possa prejudicar o 
Clube e os frequentadores do local.

- Vestiário Feminino: Um vigilante fe-
minino irá realizar rondas no período das 
9h às 21h. Este é um local onde, infeliz-

Mais segurança para você
mente, temos registrado algumas ocor-
rências relacionadas a furto de objetos. 
Com esta ação, pretendemos resolver 
definitivamente todos os problemas des-
ta natureza. O local mais adequado para 
deixarem seus pertences ainda são os 
guarda-volumes dos vestiários.

- Estacionamento P2: Um segurança 
irá patrulhar toda a área pelo período das 
6h às 22h. No local, não havia controle de 
entrada de pessoas ou de veículos de for-
necedores. Com a implantação de mais 
esse novo posto, iremos identificar todos 
aqueles que pretendam adentrar nas de-
pendências do Clube. 

Com a intenção de continuar melho-
rando a segurança oferecida aos asso-
ciados, serão também instaladas mais de 

trinta novas câmeras de vigilância em di-
versos locais que consideramos estraté-
gicos, tais como Portaria Social, Saguão 
Social, Playground, Piscina, Centro Cul-
tural e áreas esportivas. 

Conselho Deliberativo

Eleições 
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PAINEIRAS
VALE OURO
NOBREZA DE CARÁTER, RIQUEZA DE PROPOSTAS 

VISITE NOSSO BLOG E CONHEÇA MELHOR CADA UM DE NOSSOS CANDIDATOS

O grupo "PAINEIRAS VALE OURO" não é um novo "partido", pois não 
tem como objetivo ser mais uma peça do jogo político em clubes.

ACREDITAMOS  que um clube deve ser administrado com base nos
preceitos da administração pro�issional, nas práticas da governança

corporativa como a de grandes empresas.
Acreditamos que existe um modo ético, transparente e participativo de 
resolver as questões de nosso Clube, trazendo-o de�initivamente para 

uma nova era, onde a INFORMAÇÃO, AS DECISÕES E O PODER 
DEVEM SER COMPARTILHADOS POR TODOS AQUELES QUE

 DEMONSTREM INTERESSE E VONTADE DE PARTICIPAR.

Dra. Fabiana
Rolla spacassassi

Médica

PAULO SERGIO
GOMES FURTADO

EMPRESÁRIO

DIOGO TOLEDO
DO NASCIMENTO

CONTROLADORIA

ANTONIO ELIAS
OLIVEIRA FILHO

MÉDICO

JOSE RUBEN
R. VICARI 

administrador

ALAIN JACQUES
C. WINANDY
administrador

MARIO SANTORO
JUNIOR
MÉDICO

LEONARDO B.
LARAYA TOSCANO

administrador

JUAREZ DE 
A. MASSARIOLI

administrador 

FERNANDO
MILLIET ROQUE

ARQUITETO

MARTIM DE
A. SAMPAIO

ADVOGADO

ANTONIO CARLOS
FERREIRA DA SILVA

administrador

JOSÉ RICARDO
V. MORAES
ENG. NAVAL 

/ FINANCEIRO
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Sua Família
Nosso Motivo

Junte-se a nós, com seu voto nos candidatos 
da 3ª Via, e venha construir um Clube cada 

vez melhor para você e SUA FAMÍLIA!

12/06/2011
Eleições para o Conselho Deliberativo

3via.paineiras@gmail.com

3ª VIA

Conheça os candidatos apoiados pela 
atual DIRETORIA EXECUTIVA:

Luiz Ricardo 
Aparecido Marques

Marcelo Avellar de 
A. Marques

Marco Antônio 
Pereira Nince

Mariângela 
Monteiro Steyer

Ricardo Maciel 
Golveia Roldão

Roberto Rossello

Ronaldo Correia 
Gusmão

Rosa Maria Guimarães 
Hespanhol Richter

Rosana Archanjo 
Ferraro Adas

Sergio Antônio de 
Oliveira

Sylvio Rodrigues 
Jr.

Roberto Santos 
Rocha Lima

Walter Tranchesi 
Roriz

Valter Luiz Pinto 
Lopez

Ulysses Linhares 
de Azevedo Junior

Adeilton Bomfim 
Brandão

Angelo GarciaAlejandro F. Pesoa 
Sartori

Antonio Marcos 
Fonseca

Claudia C. de 
Maria C. Pimentel

Charles Albert 
Boechat 

Fabio Rodrigo 
Vergani Cespi

Fabio Stancato de 
Barros

Filipe Taddeu 
Soares

Guerino Manfrini 
Neto

Jarbas Jakson 
Dinkhuysen

Karen Campion 
Lucke Dell`Aquila

Luis Augusto de 
Aquino Castro

Luiz Antonio Solha
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 VOTE COM RESPONSABILIDADE...  ...VOTE NO 

Pró-Paineiras! 

VOTE EM NOSSOS CANDIDATOS  

12
junho

em

Natação: piscina de aquecimento;

Administração + adequação:  mais resultado, menor custo.

DEFENDEMOS:

Valorização do título patrimonial;

Integração da família Paineirense: social, cultural e esportiva;

Equilíbrio entre esporte competitivo e recreativo;

Estacionamento;

O nosso grupo tem o associado e seus dependentes como o nosso foco central.
Se você quiser um conselheiro com independência de opinião em relação aos 

orgãos de administração do Clube: Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo; 
conselheiros com liberdade de opinião e de expressão; conselheiros que escutam 
os associados e seus dependentes e os representam em seus desejos dentro do 

Conselho Deliberativo do Clube Paineiras do Morumby.

 SOMOS O GRUPO PRÓ-PAINEIRAS, 
VENHA FAZER PARTE DELE, PARTICIPE.

Berenice Faria,  Carlos Augusto Sobrinho, Domingos Hernandez,  Marcia de Thuin,  
Maria Regina Rocha, Maria de Lourdes (Malu) Jorge, Melissa Smith, Paula Pedro e Renata Miotti.
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JÁ CONSEGUIMOS 

 
Atuando 15 anos no  Conselho Deliberativo propusemos, insistimos e conseguimos : 

  
1. Eleições Diretas para a Diretoria Executiva do Clube, dando ao Associado(a) o 

direito de escolha de seus dirigentes, a partir de 2.006; 
2. Terceirização do Restaurante Social, a partir de 2.010, tapando um ralo sem fundo 

que deu ao Clube prejuízos acumulados de mais de R$ 20 milhões desde 1.995. 
3. Identificação digital na entrada do Clube, a partir deste ano, como já se faz em 

outros clubes há muito tempo. 
 

              ZÉ RONALDO                SIMÃO                       HÉLIO                      TOLEDO               JOSÉ VALDIR 

José Ronaldo Mendes de Almeida  -   Sócio desde 1.980, consultor de empresas em Gestão     
de Pessoas,  Professor do MBA da FGV/SP, em programas de Pós-Graduação. 

Simão Marum Filho, Sócio desde 1962, Engenheiro Civil, diretor do Sindicato dos Engenheiros. 
Consultor em Transportes Metro/Ferroviários. 

Hélio de Lima Carvalho  -  Sócio desde 1.967, Engenheiro, Especializado em Administração.     
Executivo de grandes empresas. Sócio da HLC Consultoria.  Presidiu o Conselho Fiscal do Clube. 

José Francisco de Toledo   -  Sócio desde 1.977, Sociólogo, Presidente da Toledo & Associados. 
Diretor da Associação dos Diretores de Vendas  / SP e Conselheiro da Fundação Dorina Nowill. 

José Valdir de  Castro -  Sócio desde 1.978, Cirurgião do Aparelho Digestivo, Diretor do 
CEMTRA  Medicina do Trabalho. 

COMPROMISSO  :  COM O SEU VOTO, LUTAREMOS POR 

Coordenador 
Hélio Carvalho 

      1.  Fim da “novela” e imediata construção do Novo Estacionamento. 
2. Redução  das Mensalidades e da Taxa de Transferência de Títulos, após 20 anos como 

Associado(a).  A Taxa come t udo e o Associado(a) recebe ZERO na venda do Título. 
3. Controle da entrada e circulação de visitantes em dias de competições no Clube. 
4. Quatro convites gratuitos por mês para convidados dos Associados(as). 
5. Publicação das Demonstrações Financeiras na Revista do Clube. 
6. Votação pela internet nas eleições do Clube. 
7. Reivindicações que os(as) Associados(as) nos apresentarem.  

 

O PASSADO É O MELHOR PROFETA DO FUTURO ! 

Conselho Deliberativo
Eleição em 12 de junho





  Alerta Vermelho   •   Grupo Nosso Paineiras         
Ideias Vermelhas que se tornaram ideias de todos.

Nós, do Grupo Vermelho, deixamos clara nossa preocupação com o respeito às boas 
ideias, independentemente de quem as proponha. Defendemos a participação ativa 

dos associados e a manifestação artística e cultural em toda a sua pluralidade, 
o incentivo ao esporte recreativo e competitivo e medidas de preservação ambiental.

Mostre que as nossas preocupações são também as suas. 

Vote no Grupo Vermelho, e faça valer seus ideais.

Paineiras, sempre a nossa melhor ideia.

JOSÉ AUGUSTO DE  
SANT’ANA

CARIM CARDOSO SAAD FRANCISCO SÉRGIO 
RIBEIRO BAHIA

DOUGLAS ANSARAH

MARCELO CALIL BIANCHI MAURÍCIO GALIZIA 
NORIEGA

MARCELO BIANCHINI 
SOARES - GRILLO

MIGUEL GARDE FILHO PAULO MALVAR DE 
AZEVEDO

TERESA GRACIELA 
DÁVILA DE GURBANOV

LEDA FERREIRA PRADO

GUILHERME NORDER 
FRANCESCHINI 

LUIZ CARLOS 
DE ALCANTARA

LUIZ CARLOS LAZARINI 

ROBERTO ALTIERI - BETO WILSON FERREIRA 
CARDIM – SAYAD

JORGE AGLE KALIL

RICARDO PIMENTA 
SANTOCCHI

ROGERS BALADI RUFINO 
FERREIRA
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Clicks Shows

Cláudio 
Goldman e 

Coro 
Sinfônico do 

Conservatório 
de Tatuí 

O Salão Nobre do Clube Painei-
ras recebeu na noite de 29 de 

Abril o talentoso pianista Cláudio 
Goldman para uma apresentação 
de muito requinte em que, além 
do seu tradicional espetáculo, 
trouxe também para o palco o 
Coro Sinfônico do Conservatório 
de Tatuí interpretando clássicos 
mundialmente consagrados. 

O pianista trouxe em seu re-
pertório uma mistura de música 
clássica, erudita e brasileira, en-
tusiasmando o público com gran-
des sucessos, como a ópera Don 

Giovanni, de Mozart, interpretada 
em uma nova versão que mistu-
ra o estilo clássico ao nosso xote 
nordestino; outro ponto alto foi 
uma bela e emocionante homena-
gem feita ao Maestro João Carlos 
Martins.

Sob a regência de Cadmo 
Fausto, o Coro Sinfônico partici-
pou desse grandioso evento inter-
pretando canções renascentistas, 
passando por estilos mais clássi-
cos e fechando com sucessos da 
música nacional e internacional 
que marcaram época. 
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ClicksShows
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Clicks Almoço Especial

Almoço 
especial 
de Dia 
das Mães
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ClicksAlmoço Especial

No Dia das Mães, o Clube Paineiras 
ofereceu uma alternativa deliciosa, em 
um ambiente confortável e harmonioso, 
para os associados comemorarem esta data 
tão especial. Foi servido buffet de saladas, 
pratos quentes, diversos tipos de sushi e 
tentadoras sobremesas. 



Sociocultural



Sociocultural



32

junhoRevista Paineiras 2011

Sociocultural Grandes Sucessos

Um Clube 
Intenso

N um Clube em que o convívio social e o bem-
-estar da família fazem parte do DNA, o De-

partamento Sociocultural é responsável por mo-
vimentar boa parte das atividades de integração 
entre os associados, com grandes festas, shows 
e espetáculos de primeira grandeza, com atra-
ções nacionais e internacionais.

Para demonstrar a importância dessas ativi-
dades e do Departamento para o nosso Clube, 
selecionamos alguns dos eventos mais marcantes 
dos últimos meses.

 Super show com atração inter-
nacional Abba Magic e a participa-
ção especial da Banda Rod Hanna, 
reunindo mais de 1.000 convidados 
no Salão Nobre. 

Agosto/2010

- Realização da Festa Dis-
co Asia 70, nas cúpulas com 
participação de mais de 400 
adultos acima de 30 anos.

Maio/2010
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SocioculturalGrandes Sucessos

- Arraiá do Paineiras: Uma das festas juninas 
mais badaladas da cidade. Em 2010 tivemos Ro-
berta Miranda, dupla Neuber e Alexandre , Irmãs 
Galvão, Banda Red Fox e Banda Bicho de Pé, e 
em 2011, os cantores Daniel, Edson, Sá e Gua-
rabyra e Renato Teixeira.

- Recital com a pianista Eny da Rocha e a mu-
sicista Helena Machado.

- Recital Internacional com a Cantora Lírica 
Jimena Llanos e o pianista Javier Sunico, no 
Cine-Teatro.

- Recital de Piano com Michel Freidenson.

- Passeios externos no projeto Vamos ao Te-
atro, através dos quais nossos associados pude-
ram assistir à grandes montagens, em teatros 
do circuito paulista, com conforto e comodidade.

- Seleção de noites temáticas nas cúpulas: 
Árabe, Espanhola, Africana, Tango e Flash Back, 
com jantares com pratos típicos, apresentações 
e muita dança.

- Dia das Crianças: para toda a criançada do 
Paineiras, com muitas atividades na plataforma 
infantil. 

- Reveillon: divertimento para toda a família, 
que comemora a passagem do ano reunida em 
alto-astral, com uma produção em grande es-
tilo, animação de bandas e tradicional queima 
de fogos. 

   Feijoada da Folia do Paineiras: a festa pré-
-carnavalesca mais disputada de São Paulo, com 
a presença da Bateria da Mangueira, Dudu No-
bre, Leci Brandão e a Rateria da Poli. 

- Realização de duas Matinês de Carnaval, 
com oficinas de máscaras, Dj e Banda, com as 
Melhores Marchinhas de Carnaval, para um pú-
blico de mais de 700 pessoas/dia. Realização 
do Desfile de Fantasias de Carnaval Infantis, 
com a participação de 162 crianças.

 Apresentação com a Orquestra Filarmônica 
Bachiana SESI-SP, sob a regência de um dos 
maiores nomes da música erudita da atualidade, 
o maestro João Carlos Martins, evento que reu-
niu um público de mais de 1.700 pessoas, congre-
gando crianças, jovens e adultos, no Salão Nobre 
do Paineiras.

Outubro/2010

- Em 2010 festejamos o 50º 
Aniversário do Paineiras com 
Jantar Dançante, Orquestra 
Jazz Big Band e Show do can-
tor Fabio Junior. 

Agosto/2010
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 O show Beatles Segundo a Cia 
Filarmônica, um espetáculo intera-
tivo, com o melhor da música dos 
Beatles, que reuniu mais de 1.200 
pessoas de todas as idades. 

Dezembro/2010

Grandes Sucessos 

- Lançamento do Projeto Memorial Pai-
neiras.

- Realização de 12 baladas/ano, com 
mais de 1.800 jovens participantes por 
edição.

- Reinauguração do Cine Paineiras com 
equipamentos digitais com sonorização Sor-
round, imagem em HD e nova tela plana.

- Apresentação de Cláudio Goldman e 
Coro Sinfônico do Conservatório de Tatuí

A realização destes e de muitos ou-
tros eventos foi fruto de muito trabalho 
do Departamento Sociocultural com o 
apoio da Diretoria Executiva do Paineiras. 
E continuamos trabalhando ativamente, 
sempre com o objetivo de trazer para nos-
sos associados e sua família o melhor em 
matéria de diversão e entretenimento de 
alto nível.

O Setor Cultural produ-
ziu com o grupo de teatro do 
Paineiras – Arte In Cena, pe-
ças sensacionais: O Desper-
tar da Primavera, O Santo e 
a Porca, Velório à Brasileira, 
O Mágico de Oz e Os 12 tra-
balhos de Hércules, que reu-
niram mais de 3.000 espec-
tadores nas suas diversas 
apresentações.

Novembro/2010

foto por Lúcio Cunha

Dia 18 de Junho, sábado, 
às 17h, no Cineteatro Paineiras

Vem aí o 1º MPB Coral, evento em que serão apresentadas 
canções populares brasileiras com novos arranjos e interpreta-

das por grupos vocais, sob direção de Ana Yara Campos.

Esta atração, como o próprio tema sugere, tem o 
propósito de trazer para os apreciadores da boa mú-
sica importantes canções de diferentes momentos da 
MPB, ocasião em que será oferecida a este público a 
possibilidade de conferi-las a partir do canto de corais.

Além do Coral Paineiras, estarão presentes outros 
coros  convidados. Venha prestigiar!

Entrada franca. 

I MPB CORAL

- Alessandra Iungano
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O plastimodelismo é uma das moda-
lidades da arte de modelar. Ele se 

desenvolve através do uso de peças de 
plástico pré modeladas, às vezes pinta-
das, que estão devidamente numeradas 
e são injetadas em uma estrutura que 
damos o nome de árvore. As peças são 
destacadas desta árvore e, seguindo uma 
sequência de montagem, são coladas ou 
encaixadas umas nas outras, ao final to-
mando a forma, por exemplo, de um auto-
móvel, um avião ou muitos outros objetos. 
Para os mais avançados, as peças poderão 
ser pintadas na cor original, ou mesmo po-
demos ousar mudando o modelo original e 
dando algum toque pessoal.

O associado Antônio Gebara José, pra-
ticante do plastimodelismo, convida outros 
associados que tenham o mesmo interes-
se, em compartilhar momentos de criação 
e troca de informações, para participar de 
dois encontros sobre esse hobby.

Prática do Plastimodelismo

“Gostaria muito de compartilhar esta 
prática com os associados do Paineiras, 
convidando-os para bons momentos de 
muitas realizações, praticando o Plasti-
modelismo. Tudo começou quando eu vi a 
sala de cursos de Artes Plásticas do Clube, 
com pinturas e artes com papel, e daí veio 
a oportunidade de implementar a minha 
ideia; pensei, por que não no Paineiras?”, 
comenta Antonio Gebara José.

O Clube disponibilizará o espaço nos 
dias 11 (sala 7) e 18 (sala 9) de Junho, no 
Centro Cultural Paineiras, para viabilizar o 
desenvolvimento desta atividade.  Como 
não haverá venda de kits no Clube, todo 
material deverá ser providenciado pelos 
próprios associados em lojas do ramo. 

Os interessados deverão se inscrever na 
CAT, apenas para controle, sem a cobrança 
de taxa.

 

O QUE ESTE CURSO OFERECE: 
Atenção aos detalhes; 
Realização de algo feito pelo próprio aluno 
(auto-estima); 
Coordenação motora; 
Desenvolvimento do controle da ansiedade; 
Auto-realização e outros.
 
Turmas com no máximo 10 pessoas, a 
partir de 10 anos de idade. 

CUIDADOS: 

Pessoas com asma ou problemas respi-
ratórios sérios deverão receber autorização 
especial médica. MOTIVO - Estaremos li-
dando com resinas, colas à base de benzol 
e tintas spray resinadas.

Participe!  

 

N os dias 29 e 30 de 
Junho, nos horá-

rios de aulas, os alu-
nos participarão de uma 
aula junina nos cursos de 
Ballet Clássico, Iniciação à dan-
ça, sapateado, jazz infantil e jazz 
infantojuvenil. E, nestas datas, poderão 
trazer um prato de doce ou salgado e 
comparecer caracterizados, usando tra-
je caipira ou fantasia country. 

AULA JUNINA 
CURSO DE BALLET CLÁSSICO, 
INICIAÇÃO À DANÇA, SAPA-
TEADO, JAZZ INFANTIL E JAZZ 
INFANTOJUVENIL

Entrevista 
com Prezia
N a edição de Abril da Revista Paineiras, 

trouxemos para os leitores uma entre-
vista com o ator teatral Luiz Ademaro Pi-
nheiro Prezia, sobre a qual gostaríamos de 
explicar melhor a resposta da 2ª pergunta 
feita ao ator, a saber: “Em 28 anos de carrei-
ra, foram muitos espetáculos e premiações. 
Fale-nos um pouco sobre seu currículo”. 

Gostaríamos de esclarecer que Prezia 
não quis se vangloriar, como alguns podem 
ter sido conduzidos a julgar, em parte, pelo 
uso da expressão “incrível marca” ao se re-
ferir aos 12 prêmios ganhos e por mencio-
nar que em seu currículo constam os prê-
mios de 3 indicações e 8 premiações como 
ator protagonista, 1 indicação e 3 premia-
ções como ator coadjuvante e uma premia-
ção como cenógrafo. 



Noite dos Namorados com Claudya.

Sexta Dançante Especial

10

Há 25 anos no mercado, a Banda Fênix apresenta um repertório eclético, especial 
e muito dançante, garantindo a animação e alegria, mesclando músicas dos Anos 
60, 70, 80, Pop Rock, MPB, Românticas, Fox, Jazz, Boleros, Forró Universitário, 
Dance, Trash e Samba.

Banda Fênix

17

A Banda Boa Vista, antes conhecida como Banda Insensatez, foi formada no 
Clube Paineiras por um grupo de associados que se reuniam para ensaiar na 
pequena sala de aulas de guitarra. Hoje, totalmente reformulada e com novos 
integrantes, a banda traz ao palco um repertório composto principalmente por 
"Standards" americanos, como Hello Dolly, Satin Doll, I can´t give you anything 
but love, All of Me, e inclui também seleções de MPB - Bossa Nova.  

Projeto Nossos Talentos apresenta 
Tomaz Schetty com a Banda Boa Vista.

11

Noite Suíça.

Sábado Musical Especial

18
Horário: 20h à 1h - Show: das 21h30 às 23h30 - Local: Piano Bar - A&B: Buffet Rofer

Horário: 21h30 às 2h - Local: Restaurante das Cúpulas - A&B: Buffet Rofer

Junho
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São Paulo recebe Congresso 
Internacional de                   pela primeira vez

A Faculdade de Música Souza Lima servirá de palco para o 21º Encontro Internacional do IASJ - 
International Association of School of Jazz, evento que será realizado de 03 a 08 de Julho de 2011.  

Fundado pelo saxofonista, compositor e educador de jazz, David Liebman, a associação tem o obje-
tivo de reunir representantes de escolas de jazz para troca de informações pedagógicas, musicais e 
avaliar a possibilidade de serem estabelecidas parcerias e convênios entre as instituições.

O encontro em São Paulo contará com a participação de 35 instituições de várias partes do mundo: 
Europa, Ásia, África, América do Sul e América do Norte. A abertura do encontro será com um con-
certo do saxofonista David Liebman e o violonista e compositor Guinga, no dia 02 de Julho, sábado, 
no Centro Cultural São Paulo. 

Cada instituição será representada por um professor, um administrador e um aluno. Durante toda a 
semana serão realizadas lectures sobre música brasileira, masterclasses de instrumento, jazz ensembles, 
reuniões pedagógicas, jam sessions e  concertos dos professores e de estudantes de diversos países.

Os dois melhores concertos, que serão escolhidos entre os arranjos dos músicos de todas as 
escolas participantes, encerrarão o congresso com duas inéditas e imperdíveis apresentações 
no Cineteatro Paineiras, nos dias 7 e 8 de Julho, quinta e sexta-feira, às 20h30. 

Para mais informações, acessar o link:
http://www.souzalima.com.br/iasj
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A Biblioteca do Clube Paineiras do Morumby realizou no pri-
meiro semestre de 2010 uma pesquisa, com o objetivo de 

saber a opinião de seus frequentadores em relação ao acervo 
disponibilizado e ao atendimento oferecido no local.

De acordo com o resultado, 95% dos usuários declararam 
estar satisfeitos com o serviço prestado pelos colaboradores 
responsáveis pelo atendimento na biblioteca e 84% se dizem sa-
tisfeitos com o acervo de livros e revistas; e ainda contribuíram 
com algumas sugestões para  novas aquisições.

Seguindo um cronograma que prevê outras ações de me-
lhoria, estão previstas mais algumas medidas para trazer ain-
da mais conforto para os associados, entre estas, a instalação 
de 16 novos pontos de energia, para que um número maior de 
pessoas possa usar computadores portáteis ao mesmo tempo e 
assinaturas de novas revistas que os associados têm sugerido, 
seguindo, evidentemente, o critério de maior quantidade de pe-
didos. De acordo com resultado o da pesquisa as revistas mais 
solicitadas foram: Capricho, Vogue, Placar, Viagem e Turismo, 
Quatro Rodas e National Geografic.

As demais solicitações estão em avaliação e poderão ser im-
plantadas posteriormente. 

Pesquisa de 
opinião 

No mês de Maio, as crianças paineirenses 
fizeram uma linda homenagem para as ma-
mães, em forma de mural, que ficou exposto 
na Biblioteca para que todas pudessem se 
encantar e se emocionar. 

Mural Dia 
das Mães 
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Programe-se: 

Ao lado da ansiedade, o estresse é o grande vilão do século 21. A 
OMS denominou o presente século como o do “technostress” e definiu a 
doença como sendo a epidemia número um do nosso tempo.

O ritmo alucinante de mudanças, a necessidade de adaptação cons-
tante às novas situações, a convivência com pressões externas e internas 
de todos os tipos e a falta de competência emocional para enfrentá-las, 
faz com que o organismo sofra alterações físicas e psicológicas que per-
turbam seu equilíbrio e que, se prolongadas, podem levar a doenças com 
prejuízo para a qualidade de vida e trabalho.

Em relação à saúde mental, é responsável pelo desencadeamento de 
80% dos ataques de pânico, por diversas formas de ansiedade, fobias, de-
pressões transtornos alimentares (anorexia, bulimia), obesidade e outros.

Vilão número um para a estética, é responsável pela maioria das do-
enças de pele, queda de cabelo e demais problemas dermatológicos. Sua 
presença está diretamente relacionada ao surgimento de diversas formas 
de obesidade e à compulsão alimentar, que põe por terra a mais equilibra-
da das dietas, aterrorizando as mulheres. 

Finalmente, é considerado o “mal dos competentes”, atingindo 60% 
dos executivos e de profissionais que exercem funções de alta responsa-
bilidade e competitividade, com taxa de crescimento de 1 a 2% ao ano. 

Palestra sobre qualidade 
de vida com o Dr. Marco 
Antônio de Tommaso

16/06 (quinta-feira)
20h30   

Tema: Estresse e Qualidade de Vida. 

Local: Sala 7 - Centro Cultural Paineiras

O Setor Cultural programou um circuito 
de palestras que estão sendo ministradas 
pelo Dr. Marco Antônio de Tommaso, psi-
cólogo e psicoterapeuta formado pela Uni-
versidade de São Paulo. 

Tommaso atuou no Instituto de Psiquia-
tria do HCUSP, na área de pesquisa e de 
atendimento, e é credenciado pela Associa-

“Estresse e Qualidade de Vida”

ção Brasileira para Estudo da Obesidade; 
atualmente, é Consultor da Unilever – Dove 
na campanha pela real beleza e atua como 
Psicólogo da agência L´equipe de Modelos.

Neste mês de Junho, o Dr. Tommaso irá 
ministrar para a comunidade Paineirense a 
última palestra deste ciclo, intitulada “Es-
tresse e Qualidade de Vida”.
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A Terra, apesar de conhecida como “Pla-
neta Água”, vive uma grave crise des-

te recurso natural. A água doce é a única 
que pode ser usada para o consumo huma-
no. E esta representa apenas 3% de toda 
a água disponível no planeta. Desses 3% 
restantes, 76% está congelada nos pólos, 
23% encontra-se nos subterrâneos e ape-
nas 1% em forma de rios, lagos e vapores 
atmosféricos. 

A Represa do Guarapiranga, que tem 
pouco mais de 100 anos de existência, ape-
sar de vir sofrendo uma grande agressão 
ambiental nos últimos tempos, ainda é a 
responsável pelo abastecimento de mais de 

Descubra o poder de sua voz!

Exercite o convívio!

Aflore toda a sua sensibilidade!

Divirta-se!

Sinta a música!

Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, o Clube 
Paineiras oferece de 14 a 20 de Junho, das 10h às 22h, 
no Saguão Social, a Exposição Guarapiranga

GUARAPIRANGA POR TODA VIDA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMEÇA NA INFÂNCIA

Coral Paineiras

Se você ainda não teve a chance de praticar ou estu-
dar música...melhor, ainda!
Quartas-feiras, das 20h às 22h, na Sala de Dança 3. 
Participação aberta aos associados!
Direção Musical: professora Ana Yara Campos
Professor de técnica vocal e assistente de regência: 
Maurício Romitelli
Auxiliares de ensaio: Solange Ibri e 
Fernando Henrique Ribeiro
Faixa etária: a partir de 15 anos.

3,7 milhões de habitantes, sendo o maior 
espelho de água doce da cidade de São 
Paulo. E é por isso que o Projeto Guara-
piranga (Revista Guarapiranga) foi criado, 
há aproximadamente 5 anos e meio, pela 
necessidade de propor mudanças nesta ca-
ótica situação enfrentada pela Represa e, 
principalmente lutar pela despoluição total 
deste grande patrimônio da cidade de São 
Paulo que nos abastece e, em troca, sofre 
uma degradação calada. O Projeto Guara-
piranga pode ser considerado atualmente 
como a representação das ‘cordas vocais’ 
da nossa Represa.

Foi com o objetivo de também participar 

dessa luta e promover esse debate, que 
o Clube Paineiras do Morumby receberá, 
de 14 a 20 de Junho, a primeira exposição 
de fotos dos reservatórios que abastecem 
a cidade de São Paulo, com o objetivo de 
educar, capacitar e informar crianças, jo-
vens e adultos para que possam colocar 
em prática conhecimentos ambientais e de 
cidadania, em relação à água, à Represa de 
Guarapiranga e à coleta seletiva, benefi-
ciando direta e indiretamente a qualidade 
da água da represa, a população abaste-
cida, os aterros sanitários e a limpeza das 
regiões próximas. 
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Confira a programação:

XV CONCURSO DE ARTES 
PLÁSTICAS 

Será realizado em Setembro no Painei-
ras e no Salão Interclubes de Artes Plásti-
cas da ACESC. 

As inscrições para participação dos as-
sociados do Paineiras poderão ser feitas 
no período de 08 a 13 de Agosto, no De-
partamento Sociocultural. A entrega das 
obras deverá ser feita nos dias 23 e 24 de 
Agosto, no Centro Cultural Paineiras, das 
09h às 17h. 

O coquetel para premiação das obras de 
artistas que representarão o Paineiras no 
Salão Interclubes será realizado no dia 1º de 
Setembro, às 20h30, no Saguão Social. 

V CONCURSO DE 
TROFÉUS

Será realizado no Clube Paineiras junta-
mente com o concurso de artes plásticas.

Este concurso é promovido com objeti-
vo de escolher a escultura que será o troféu 
de premiação dos concursos da Maratona 
Cultural ACESC dos anos 2011 e 2012.

XII MPB VOCAL DA 
ACESC
 

Este ano o Concurso de MPB Vocal da 
ACESC será sediado pelos clubes Painei-
ras e Sírio.  No dia 20 de Setembro, acon-
tecerá a 1ª semifinal na boate do Paineiras 
e, no dia 25 de Setembro, a 2ª semifinal na 
boate do Clube Sírio.

I ENCONTRO DE DANÇA DE 
SALÃO DA ACESC

O I Encontro de Dança de Salão da ACESC será realizado no 
Alphaville Tênis Clube, no dia 27 de Agosto, às 20h30.  As inscri-
ções deverão ser feitas no período de 15 de Junho a 15 de Agosto e 
as informações podem ser obtidas no Departamento Sociocultural.

XIII MOSTRA DE CORAIS
O tradicional Encontro de Corais da ACESC será realizado 

na Hebraica, no dia 20 de Novembro, em horário ainda a ser 
confirmado. 

Os associados do Paineiras interessados em participar deverão 
se inscrever no Departamento Sociocultural, no período de 1º de 
Junho à 1º de Agosto. O regulamento estará disponível no site do 
Clube.

XI CONCURSO DE FOTOGRAFIA
O tema do Concurso de Fotografia da ACESC deste ano será 

“COTIDIANO”.  
O concurso será sediado pelo Clube Monte Líbano e o coquetel 

de divulgação das fotos premiadas será realizado no dia 29 de Se-
tembro, a partir das 20h30. 

As fotos dos concursos anteriores encontram-se armazenadas 
na Biblioteca do Clube Paineiras.

XIII MOSTRA DE DANÇA 
Será realizada no Clube Pinheiros no dia 22 de Outubro, às 20h30. 

Na ocasião haverá apresentação de alunas dos diversos cursos de 
dança dos clubes participantes, com coreografias de ballet, dança do 
ventre, dança flamenca e jazz, entre outras modalidades.  

XII CONCURSO DE LITERATURA
Será sediado pelo Clube Athletico Paulistano, com coquetel de 

premiação no dia 07 de Novembro, a partir das 20h30.

XIII FESTIVAL DE TEATRO
A partir de Outubro os clubes encenarão em suas sedes as pe-

ças teatrais produzidas em 2011.  A divulgação das apresentações 
será disponibilizada a partir do mês de Setembro no site do Clube.

CALENDÁRIO DA XIII MARATONA 
CULTURAL ACESC 2011

J á foram iniciados os preparativos para a XIII 
Maratona Cultural da ACESC de 2011. Em 

breve serão disponibilizados todos os regulamen-
tos dos concursos no site do Paineiras. 
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Livros:

Dicas Culturais

Queda de Gigantes
Sinopse:

Cinco famílias, cinco países e cinco destinos marcados por um importante período histó-
rico. Em ‘Queda de gigantes’, o primeiro volume da trilogia ‘O Século’, o autor, de maneira 
brilhante, constrói sua trama entrelaçando as vidas de personagens fictícios e reais ao des-
crever a saga de famílias de diferentes origens – uma inglesa, uma galesa, uma russa, uma 
americana e uma alemã – que têm suas vidas afetadas por eventos como a Primeira Guerra e 
a Revolução Russa.  ‘Queda de gigantes’, ambientado no início do século XX, é uma história 
envolvente sobre o período em que os homens começam a se opor à exploração da força de 
trabalho e clamam por seus direitos, contada a partir da perspectiva de pessoas comuns que 
retratam um mundo em rápida transformação, que nunca mais será o mesmo.

Desculpa, quero me Casar Contigo 
Sinopse:

Continuação da história de amor do best-seller ‘Desculpa se te chamo de amor’, 
que comoveu e conquistou fãs em todo o mundo, nesta obra, Alex e Niki – um ano de-
pois de voltarem da viagem à ilha Blu onde viveram dias inesquecíveis – continuam in-
tensamente apaixonados. E é nesse contexto que Alex começa a pensar sobre a possibi-
lidade de pedir Niki em casamento, mas sem ter a menor ideia de como vai fazer isso. 
Entre o estranhamento da volta à realidade e os sentimentos intensos de amor e paixão, Niki 
e Alex percebem que, diante de novos desafios, poderão ter de enfrentar uma difícil pergunta: 
O amor pode durar para sempre? 

Comprometida: Uma História de Amor 
Sinopse:

A história de Comprometida começa dezoito meses depois do fim de “Comer, Rezar, Amar” 
crônica sobre o ano em que a autora enfrentou um divórcio, uma depressão debilitante e outro 
amor fracassado até que se livrou de todos os bens materiais, demitiu-se do emprego e partiu 
sozinha para uma viagem de um ano pelo mundo. Com humor e inteligência, o livro examina 
questões de compatibilidade, paixão, fidelidade, tradição familiar, expectativas sociais, os ris-
cos de divórcio e as responsabilidades mais mundanas. Liz Gilbert desfaz os mitos, desmonta 
os medos, constrói uma perspectiva histórica e troca fantasias românticas por vitais compro-
missos emocionais. Assim, o livro se torna uma celebração do amor – com toda a complexidade 
e as consequências que o amor verdadeiro, livre de ilusões, sempre acarretará.

Neste mês de Junho, o Departamento Sociocultural apre-
senta uma nova seleção de livros que foram recentemente lan-
çados e já se encontram disponíveis em nossa Biblioteca.  
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SocioculturalLançamento no morumbi, úLtima fase 
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Sociocultural Teatro

Data: 30 de Junho de 2011 (quinta-feira)
Local: Teatro Alfa
Horário de saída: 20h da Portaria Social
Duração: 2h10 (incluindo o intervalo de 15 minutos)
Classificação etária: 12 anos
Gênero: Musical

Com direção geral de Jorge Takla e versão de Cláudio Bote-
lho especialmente adaptada para essa produção.

Elenco: Alessandra Verney, Bianca Tadini, Daniel Boaven-
tura, Fred Silveira, Leonardo Wagner, Paula Capovilla e 
Pedro Ometto.

Valor: R$ 110,00

Valor meia entrada: R$ 65,00 
(Condução Inclusa)

Adquira seu(s) ingresso(s) até o dia 13 de Junho no 
Stand de Vendas 
Mais informações na Central de Atendimento – CAT

Vagas limitadas para 44 pessoas

E vita é um musical baseado na vida de Eva Perón, 
que tornou-se a Primeira Dama da Argentina aos 

27 anos, após uma curta carreira de atriz. Uma das 
mulheres mais poderosas do mundo, Evita morreu aos 
33 anos tornando-se um dos mitos mais populares e 
polêmicos da História.

Com letras de Tim Rice, música de Andrew Lloyd 
Webber, versão brasileira de Cláudio Botelho e di-
reção de Jorge Takla, Evita conta com 45 atores em 
cena, uma orquestra ao vivo de 20 músicos, 350 figu-
rinos de Fábio Namatame, belíssimas coreografias e 
tangos de Tânia Nardini, cenografia de Jorge Takla e 
Paulo Corrêa, iluminação de Ney Bonfante e um apa-
rato de projeções históricas gigantes que darão a real 
dimensão das imagens dessa mulher fascinante e de 
sua época.

A montagem original estreou em Londres em 1978 
e logo depois, em 1979, na Broadway, vencendo 6 
Prêmios Tony entre tantos outros.

A montagem de Jorge Takla é a primeira concebida 
e realizada no Brasil, com artistas e designers brasi-
leiros, e totalmente em português (a partir do libretto 
e da música originais). 
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Sociocultural





Kids

03
sexta-feira

04
sábado

05
domingo

08
quarta-feira

16
quinta-feira

17
sexta-feira

30
quinta-feira

11
sábado

10
sexta-feira

18
sábado

14 a 20

29 e 30

18h à 1h

13h às 2h

13h às 22h

14h

20h30

Horários de Aula

21h30

20h (saída)

11h
11h às 15h
20h

20h30
21h30
23h

17h
18h
20h30

42º Arraiá do Paineiras com show de Daniel

42º Arraiá do Paineiras com show de Edson

Arraiá do Paineiras com shows de Renato Teixeira e Sá e Guarabyra

Hora da História – Área Infantil / SEARTI e Brinquedoteca

Palestra sobre Qualidade de Vida

Sexta Dançante - Banda Fênix

Vamos ao Teatro - Evita

Teatro Infantil – Mareados
Aniversário da Brinquedoteca
Sábado Musical - Projeto Nossos Talentos – Tomaz Schetty com a Banda Boa Vista

Cinema com o filme “Cartas para Julieta” – Cineteatro
Jantar Romântico – Restaurante das Cúpulas
Show com a cantora Claudya – Restaurante das Cúpulas

1º MPB Coral – Cineteatro
Balada Paineiras Electro Night – Salão Nobre
Noite Suíça e Show de Chanson Française com Claude Tillier

Exposição Guarapiranga por Toda Vida – Saguão Social

Aula Junina de Dança

Junho

Para informações adicionais sobre os eventos, entrar em contato com o Departamento Sociocultural do Clube: 3779-2051

AGENDA SOCIOCULTURAL

Noite Especial dos Namorados



Kids

Junho
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Kids

Teatro Infantil Dia 11 de Junho, sábado, às 11h, no Cineteatro.

Nessa encenação, três palhaços divi-
dem o espaço de uma embarcação chama-
da A Fabulosa, até serem surpreendidos 
pela chegada de uma divertida náufraga. 
Ao som de canções interpretadas ao vivo 
por um músico-palhaço, todos vão, aos 
poucos, percebendo que não é fácil dividir 
o mesmo barco. 

ATENÇÃO: Senhores pais, para que o maior 
número possível de crianças possam usu-
fruir das apresentações de Teatro Infantil 

oferecidas gratuitamente no Clube, solici-
tamos que apenas 1 adulto acompanhe as 
crianças ao interior do teatro.

A partir do mês de Junho, para assistir 
as peças, será necessário retirar os ingres-
sos com a indicação da poltrona numerada.

Os convites estarão disponíveis no 
Stand de Vendas todos os sábados em 
que houver espetáculo programado e po-
derão ser retirados a partir das 08h30, 
sendo obrigatória sua apresentação para 
ingressar ao teatro. 

Espaço Kids
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KidsRegras
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Kids Biblioteca

A Biblioteca retomará o projeto “A Hora da 
História” que tem como objetivo trazer nos-

sos pequenos associados para o mundo mági-
co da literatura, colocando-os em contato com 
obras especialmente selecionadas para aumen-
tar o conhecimento e, principalmente, para agu-
çar sua natural curiosidade em torno de alguns 
temas, instigando-os a cultivarem o hábito de ler. 

Com leituras indicadas para a idade, a crian-
ça terá melhor aproveitamento em seu processo 
de aprendizagem e uma compreensão mais or-
denada dos seus sentimentos e ideias. 

A leitura contribui, por fim, para a ampliação 
do vocabulário e para a construção de significa-
dos, que produzirão os critérios para que o leitor 
venha a fazer sua própria seleção a partir dos 
temas de seu interesse. 

Temática: Meio Ambiente

De Wanda S. Fornazieri - “Viajando pelo nosso 
meio ambiente”

Horário: Quarta-feira, 08 de Junho às 14h, na 
área Infantil.

Pequenos Sócios, 
Grandes Leitores.

Hora da História 
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KidsTeatro infantil



Horários de Funcionamento do SEARTI

Horários de Funcionamento da Brinquedoteca
Segunda a Sábado: 9h às 18h.
Domingos e Feriados: 9h às 17h. 

Para informações adicionais, entrar em contato com o Departamento Sociocultural do Clube: 3779-2056

BRINQUEDOTECA

OFICINA DE ATIVIDADES
Segunda a Sábado: 8h30 às 17h.
Domingos e Feriados: Fechado. 

A
B C

FED

01 e 02 
quarta/quinta-feira
03 e 04 
sexta-feira/sábado
06 e 07
segunda/terça-feira
08 e 09
quarta/quinta-feira
10 e 11 
sexta-feira/sábado
13 e 14 
segunda/terça-feira
15 e 16 
quarta/quinta-feira
17 e 18 
sexta-feira/sábado
20 e 21 
segunda/terça-feira
22 
quarta-feira
24 e 25 
sexta-feira/sábado
27 e 28 
segunda/terça-feira
29 e 30 
quarta/quinta-feira

Fantoche com caixa de leite – papel espelho, papel collor set, cola e canetinha.

Confecção de bolsa – papel cartão, papel collor set e cola.

Confecção de urso – Prato, papel cartão, cartolina e glitter.

Confecção do aviso de porta – fita cetim, papel cartão e canetinha.

Trabalhos com rolo – cola colorida, papel cartão e canetinha.

Trabalhos com lata – lata, papel contact, canetinha e cola.

Trabalhos com miçanga –  látex  e miçanga.

Confecção de chaveiro – lantejoula, chaveiro e canetinha.

Confecção de viseira – papel cartão, lantejoula, cola e canetinha.

Colagem – cartolina, papel espelho, cola e tesoura.

Confecção de protetor de interruptor – E.V.A, glitter, cola e canetinha.

Trabalho em Biscuit – forminha e biscuit.

Trabalhos com pote de iogurte – Pote de iogurte, papel cartão, canetinha e cola.

Junho

Circuito de Brincadeiras – 15h
O principal objetivo do Projeto Circuito de Brincadeiras é o de resgatar algumas formas tradicionais de brincar e utilizar-se desses momentos 
para contribuir para desenvolvimento da criatividade e das habilidades das crianças. 
Destinadas às crianças de 3 a 8 anos, as brincadeiras são organizadas e acompanhadas por três monitoras que estarão disponíveis, inclusive, 
para prestar qualquer atendimento, por isso, não é necessário que os pais ou responsáveis acompanhem seus filhos nessas atividades.

Venha participar da festa do XIII Aniversário da Brinquedoteca do Paineiras em um ambiente com muita diversão e alegria! Dia 
11 de Junho, das 11h às 15h, no pátio do Centro Cultural Paineiras.

11
sábado

26
domingo

A Corrente elétrica - Uma criança é convidada a sair da sala enquanto as outras que ficaram combinam entre si quem será o 
eletrizado. Ao retornar, a criança que estava fora deverá descobrir quem é o eletrizado.
O que é isto? - A criança sai da Brinquedoteca e em seguida o monitor, junto com as outras crianças, esconde um objeto 
envolvendo-o com um tecido. Em seguida, a criança que ficou do lado de fora tentará descobrir qual é o objeto.
Mudando de lugares - É traçado no chão um círculo para cada criança do grupo, com exceção de uma, de modo que formem 
uma roda. Cada criança se coloca em um dos círculos, menos a que ficou de fora, a qual deverá dirigir a brincadeira. 
Veja o que você não vê - Em círculo, cada criança olha a cor de um objeto que está na Brinquedoteca. A seguir, a criança que 
dirige a brincadeira dirá: “Vejo o que vocês não veem. O que será?” Quem adivinhar de que se trata, será vencedor.
Jogo das estátuas - As crianças fazem uma grande roda e vão ouvindo as ordens do guarda do museu. Quando este gritar: 
“Parado”, cada um deve permanecer imobilizado, adotando a mesma postura do guarda. 
Badaboum - As crianças empilham alguns objetos com cuidado para não cair. Quando se der a queda dos objetos, o monitor 
contará o número de brinquedos que eles conseguiram empilhar.

Momento da História: Dias 7, 14, 21 e 28, sempre às terças-feiras, às 16h 
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 contar histórias é levada à sério. E que tal seria se seu filho também pudesse aproveitar esse momento de diversão e de trans-
missão de conhecimento?

Aniversário da Brinquedoteca            



Esportes
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Esportes Olimpíadas

N o início de Maio, o Comitê Organizador dos Jogos Olím-
picos e Paraolímpicos divulgou uma lista com os locais 

pré-selecionados para sediar os treinos dos atletas para as 
Olimpíadas no Rio de Janeiro.

Dentre os mais de 300 pontos distribuídos em todo o terri-
tório nacional, somente 2 clubes esportivos e sociais na cidade 
de São Paulo obtiveram êxito nesta 1ª etapa: Clube Paineiras 
do Morumby e Clube Athletico Paulistano. Num segundo mo-
mento teremos a visita de membros do Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB) para a vistoria nas instalações do nosso clube.

“Esta será uma conquista importante que elevará ainda 
mais o status do Paineiras como um dos grandes formadores 
de atletas nas modalidades Olímpicas”, afirma Sergio Stau-
ffenegger - 1º Vice-Presidente - responsável pelo departa-
mento de Esportes.

Pré-selecionado para sediar 
treinos nas

Olimpíadas de 
2016

Paineiras 
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EsportesJudô

O judoca Paineirense, Bruno Loverdos, inscrito 
na categoria Ligeiro, 55kg, conquistou no dia 

30 de Abril, a medalha de ouro no Campeonato Pau-
lista Sub 17 e Sub 20 de Judô que foi realizado no 
Ginásio do S.C Corinthians Paulista. O torneio reu-
niu diversos judocas representantes das principais 
agremiações do Estado de São Paulo.

Para nosso judoca, esse tipo de competição é um 
excelente teste para seu futuro: “Participei de cinco 
lutas nesse torneio e tive a felicidade de vencer to-
das. Esse campeonato tem um nível muito elevado e 
contou com competidores muito fortes. Nessas cir-
cunstâncias, ter conseguido, na última luta, aplicar um 
Ippon em mais ou menos 3 minutos de combate é um 
resultado muito especial e que reflete bem o trabalho 
que temos feito. Venho treinando fortemente no Clube 
com o professor Lee e gostaria muito de vir a repre-
sentar o nosso país em uma Olimpíada”, explica. 

Clube Paineiras se 
destaca no Judô

Judoca Paineirense 
conquista o bronze 
na Europa
A judoca Milena Mendes, categoria Meio 

Leve até 52kg conquistou – para o Brasil 
e, especialmente, para comunidade Paineirense 
– a medalha de bronze na disputa da etapa da 
European Cup de St. Petersburgo, Rússia, reali-
zada nos dias 23 e 24 de Abril.

Milena fez parte da Seleção Sub20 e ajudou o 
país a conquistar cinco bronzes e um honroso quin-
to lugar na competição. Inscritos em sua catego-
ria, participaram da disputa 23 atletas de diferen-
tes partes do mundo, o que contribuiu para trazer 
ainda mais experiência para a judoca, por conhe-
cer novas adversárias e suas técnicas e interagir 
com pessoas de culturas diferentes: “Fiz amizade 
com muita gente, principalmente com as inglesas, 
por causa do idioma que tornava a comunicação 
um pouco mais fácil”, comenta Milena.

Em todas as suas lutas no torneio, Milena en-
frentou as donas da casa, mas não se intimidou. 
Na disputa pelo terceiro lugar, apesar da pressão, 
a judoca Paineirense aplicou um tsubame gaeshi 
e trouxe a medalha para casa: “Algumas das me-
ninas com quem lutei estavam entre as 10 melho-
res do ranking Europeu. Foi uma competição muito 
forte, de alto nível e fico muito feliz pelo resultado 
final do meu trabalho”, finaliza. 
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Esportes Pólo Aquático

A nossa equipe juvenil de Pólo Aquático terminou o primeiro turno do Cam-
peonato Paulista de forma invicta, acumulando 4 vitórias, 8 pontos e, por 

enquanto, o maior saldo da competição, com 30 gols .
Em seu primeiro jogo, a equipe do Paineiras enfrentou a do Clube Pinheiros e 

aplicou uma bela goleada, terminando o jogo com o expressivo resultado de 18 a 0. 
Na segunda partida, nova goleada, desta vez, para cima da equipe do Clube A He-
braica: 9 a 3. Na terceira partida, os meninos bateram a equipe do SESI-SP por 11 
a 8 e venceram também  a quarta partida, disputada contra os atletas do Clube Jun-
diaiense, pelo resultado de 10 a 6, jogo que fechou o primeiro turno do campeonato.

Na segunda metade deste ano, ainda teremos o segundo turno e os play 
off´s. Esta é uma competição de longa duração, com jogos previstos para serem 
disputados até o final de setembro e estamos confiantes de que a equipe conti-
nuará trazendo resultados positivos.

“Estou muito feliz pelos resultados da equipe neste primeiro turno; desde 
o começo eles vêm trabalhando arduamente para melhorar o preparo físico e 
também elevar seu nível técnico-tático. Esse empenho nos treinos fez com que 
a equipe superasse as outras e terminasse o primeiro turno do Campeonato 
Paulista em primeiro lugar e de forma invicta.  Toda a equipe está de parabéns, 
espero que eles continuem trabalhando com a mesma intensidade, motivação, 
dedicação e espírito de vencer que mostraram até agora; acredito que isso vai 
ser muito importante para eles, para os treinadores e também para o Clube.

Farei no término deste primeiro semestre um trabalho minucioso com a equipe 
toda, voltado para corrigir os erros técnico-táticos cometidos nos campeonatos do 
começo do ano e também em melhorar o preparo físico em geral de cada um dos 
jogadores e assim podermos nos converter numa equipe sólida e compacta para 
as competições que nos aguardam no segundo semestre.  Parabéns aos atletas: 
Adrian Grecco, Alexander Kerkis, Caio Marques, Enrico Lucato, Gabriel Faria, Ga-
briel Poci, Guilherme Marrani, João Bahia, Leonardo Luca, Paulo Saad, Pedro Bas-
tos, Roberto Freitas, Tiago Thome, Victor Bianco e Victor Chiafick”, vibra o técnico 
responsável pela equipe Juvenil masculina, Frank Almora Diaz.

Para o coordenador da modalidade, Duda, começamos com o pé direito: “Nos-
so começo foi muito bom e estamos com um time muito unido e focado em vencer. 
Mesmo com a saída de alguns atletas, nós conseguimos manter o nível da equipe 
e demonstramos uma força de superação impressionante”, comenta.  

C omo primeira matéria desta coluna, relembraremos alguns momentos da 
trajetória do atleta Nilson Mantellato, sem dúvida, um dos nomes de gran-

de destaque na história do Pólo Aquático do Clube.
Nilson começou sua carreira como goleiro nos anos 80 e, segundo alguns 

dos seus antigos companheiros e técnicos, além de ser um atleta nato, era 
muito disciplinado, participava ativamente de todos os treinos e estava sempre 
atento às orientações dos treinadores. 

Uma de suas características mais marcantes era a de jamais desistir de 
buscar a vitória em uma partida. Um dos treinadores que acompanhou sua 
carreira narra com muita admiração que, mesmo diante das situações em 
que o time estava perdendo, Nilson jamais pensava em desistir de tentar 
reverter o resultado – e mais do que isso – não permitia também que seus 
companheiros esmorecessem.

Com esse perfil, Nilson rapidamente passou e ser uma espécie de líder 
entre seus companheiros de equipe. E foi acima de tudo um grande vencedor 
durante esse tempo. Chegou a ficar anos seguidos sem perder, sequer, uma 
única partida. Ficou conhecido como sendo um dos principais atletas de Pólo 
Aquático que fizeram parte de uma geração que “soube ganhar”. 

Como resultado de toda essa dedicação, Nilson acumulou em seu currí-
culo oito títulos de Campeão Paulista Adulto, três vezes Campeão Brasileiro 
Adulto, Campeão Sul-americano de Clubes e vice-campeão do Pan-americano 
de Clubes. Além de todas essas façanhas, esteve entre o histórico grupo de 
atletas que venceu a equipe alemã Bi-campeã mundial interclubes (Spandau) 
por 8x6, em um jogo realizado em nosso Clube. 

Por tudo isso é que nos sentimos honrados em homenagear esse brilhante 
esportista. Que seu exemplo de dedicação e persistência possa ser seguido 
por outros atletas para que eles possam continuar escrevendo uma história de 
vitórias no Pólo Aquático do Nosso Clube. 

Memórias de 
Ouro do Pólo 
Aquático

Pólo Juvenil 
fecha primeiro 
turno de forma 
invicta
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EsportesPólo Aquático

R ecentemente, quatro atletas de 
Pólo Aquático do Clube Paineiras 

foram convocados para representarem a 
Seleção Brasileira na categoria Sub21. 
São eles: Fábio Arnoldi, Marcelo Manfri-
ni, Maurício Lima e Ramiro Garcia.

Mesmo havendo a possibilidade de 
cortes até o Mundial da Grécia, que 
será realizado no mês de Agosto, esses 
quatro atletas, como bons Paineirenses, 
permanecerão treinando forte com o ob-
jetivo de conquistarem definitivamente 
suas vagas nesta seleção. 

Boa sorte a todos. 

Convocados

A manda Silva Belchior é a mais nova atleta do Pólo Aquático 
do Clube Paineiras do Morumby. Nascida em 1996, Aman-

da defendia antes as cores do clube Internacional da cidade de 
Santos e passou a integrar a equipe do Paineiras com o aval do 
treinador Emerson Martins.

Disposta a vencer na vida através do esporte, Amanda veio 
para o Clube por saber de sua importância e do seu reconheci-
mento no cenário do Pólo Aquático nacional: “Todas as atletas e 
comissão técnica me receberam muito bem. O Clube possui uma 
estrutura admirável e por isso está sempre envolvido nos grandes 
campeonatos da modalidade. Em Santos, como não há muitas me-
ninas que praticam Pólo Aquático, eu acabava não participando 
dos torneios, o que impedia que eu despontasse como atleta e 
aparecesse como representante do esporte”, afirma.

Amanda treina de segunda à sexta-feira e, muitas vezes, aos 
sábados; mas diz não se incomodar com isso: “Os treinamentos 
aqui no Paineiras são muito fortes e isso é determinante para que 
um atleta possa aprimorar suas técnicas e habilidades. Treino pra-
ticamente todos os dias e, pelo que tenho presenciado aqui, já 
considero nosso treinador Frank como o melhor para minha posi-
ção de goleira”, comenta.

Com o objetivo claro de vestir a camisa da seleção, Amanda 
se diz pronta para defender o Paineiras: “O meu maior sonho é 
representar o Brasil no Pólo Aquático. Vou seguir meu trabalho 
com a máxima dedicação para que um dia eu possa atingir meu 
objetivo”. 

Nova 
Paineirense

MURALHA

Maurício Lima, Marcelo Manfrini, Ramiro Garcia e Fábio Arnoldi.
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Esportes Pólo Aquático

E ntre os dias 8 e 12 de Junho, sedia-
remos um evento de peso em nossas 

dependências; a disputa da Taça Brasil de 
Pólo Aquático Adulto.

Participarão desse torneio as melho-
res equipes do país e, como um atrativo à 
parte, o regulamento da competição per-
mite que cada clube convide até dois atle-
tas estrangeiros para reforçar o grupo, o 
que certamente contribuirá para tornar os 
times muito mais competitivos e, conse-
quentemente, os jogos muito mais dispu-
tados, com partidas emocionantes.  

Com isso, rapidamente nossa Diretoria 
trouxe dois reforços de peso para o plantel: 
o espanhol Daniel Cercols, que já defendeu 
as cores do Paineiras na Taça Brasil do ano 
passado e o croata Andjelo Setka. Essas 
foram duas importantes escolhas, visto que 
a Espanha e a Croácia fazem parte da elite 
do Pólo Aquático e esses dois atletas atuam 
nas seleções de seus países. 

O Clube Paineiras do Morumby con-
quistou, no dia 23 de Abril, o título da 

Copa Brasil Infantojuvenil de Pólo Aquático 
masculino, disputada na piscina do Flamen-
go. Em uma decisão paulista, nosso Clube 
derrotou A Hebraica por 13 a 9. Com este 
resultado, o Paineiras torna-se Bi-campeão 
da categoria 98, ao somar este título ao 
conquistado no final do ano passado.

O Paineiras ainda foi premiado com os 
títulos individuais de artilheiro, recebido 
pela boa atuação de Alexandre Kerkis, com 
média de 4 gols por jogo, e o de goleiro me-
nos vazado para João Pedro, com média de 
4,5 gols sofridos por jogo.

“A equipe jogou muito bem e fez relem-
brar a época de ouro do Pólo Aquático Pai-
neirense. O que contribuiu de modo decisi-
vo para nossa boa atuação nos jogos foi a 
união, o espírito de grupo e a amizade que 
existe entre os atletas, relação que torna 

Além da parti-
cipação no cam-
peonato, ocasião 
em que ajudarão 
nossas equipes 
rumo à vitória, os 
atletas aproveita-
rão a oportunida-
de para oferecer 
uma clínica prática 
da modalidade.

A equipe do Pai-
neiras vem fazendo uma 
forte preparação física e 
tática para fazer bonito, in-
clusive, já está encarando a dis-
puta do Troféu Mercosul promovido 
pelo Fluminense no final de maio, como 
uma plataforma de preparação para esse 
campeonato. 

Paineiras conquista
 a Copa Brasil 
Infantojuvenil 

a equipe muito mais forte. Parabéns para 
esses meninos e que continuem neste ca-
minho porque com certeza esse é o perfil 
de uma equipe campeã”, comentam os trei-
nadores Duda e Émerson Martins. 

Resultados:
 Paineiras 14x5 Fluminense (1a fase)
Paineiras 18x0 Tijuca (1a fase)
Paineiras 10x5 Flamengo (semifinal)
Paineiras 13x9 A Hebraica (final)

Classificação final:
1o- Paineiras
2o- Hebraica
3o- Flamengo

Taça Brasil de 
Pólo Aquático



63

junhoRevista Paineiras 2011

EsportesNatação

Bruna Primatti
Campeã e recordista nos 400 Medley e Campeã nos 400 Livre
e 800 Livre no Multinations Swimming Meet - Na cidade de Limassol no Chipre.

Nicole Ladeira
Medalha de Bronze nos 4x200 Livre Feminino no
Multinations Swimming Meet - Na cidade de Corfu na Grécia.

Bruna Primatti
Campeã e recordista nos 400 Medley e Campeã nos 400 Livre
e 800 Livre no Multinations Swimming Meet - Na cidade de Limassol no Chipre.

Nicole Ladeira
Medalha de Bronze nos 4x200 Livre Feminino no
Multinations Swimming Meet - Na cidade de Corfu na Grécia.

O Clube Paineiras foi 
palco, no dia 07 de 

Maio, da 2ª etapa do Cir-
cuito Mirim de Natação 
(até 10 anos), ocasião 
em que mais uma vez 
mostrou toda a força dos 
nossos atletas.

O Clube apresentou 
uma equipe composta por 
50 atletas, a maior equi-
pe participante do even-
to, que nos representou 
muito bem, conquistando 
excelentes resultados, 
garantindo vaga para dis-
putar a grande final, da 
qual apenas os 16 primei-
ros classificados da fase 
eliminatória terão o privi-
légio de participar.

A competição foi re-
alizada em nossa piscina de 25 metros e 
contou com a participação de grandes 
atletas provenientes de mais de 20 clubes 
do Estado de São Paulo, tais como, E.C. 
Corinthians, A Hebraica, E.C. Pinheiros, 
Clube Athletico Paulistano e SESI, apenas 
para citarmos alguns.

O resultado geral obtido por nossos 
participantes é muito significativo, princi-
palmente ao considerarmos que a disputa 
dessa etapa foi de alto nível, que trouxe 
para a piscina nadadores de muito talento 

2ª ETAPA DO 
CIRCUITO 

MIRIM

e que por isso exigiu muita força e técnica 
de todos os competidores.  

Parabéns a todos os nossos atletas, que 
participaram desse evento e contribuíram 
para que o nome do Clube continue figuran-
do em posição de destaque nesse esporte.

Estes são os atletas Paineirenses que 
foram para a grande final. Ainda há a pos-
sibilidade de que outros também se classi-
fiquem, aumentando esta lista:

Alexandre Carvalho, Alice da Silva, Ana 
Beatriz Fraga, Ana Carolina Pascarelli, Ana 
Julia do Amaral, Anderson Yasbek, Beatriz 
Almeida, Bruna Beltrão, Camila Sepulve-
da, Celina Banin, Christian Correa, Diego 
Rotella, Eric Aguiar Bernarde, Erik Attié, 
Fabio Governo, Felipe Motta, Fionna Ga-
briela Rodrigues, Gabriel Almeida G. de 
Campos, Gabriel de Rosa Peano, Gustavo 
Issa Newmann, Gustavo X.Azar. Carvalho, 
Helena Buhrer, Helena Diamante, Henrique 
da Costa, Hiyan Kubagawa, Isabela Brito, 
Julia Hemerly, Lara Carnier Matuck, Lara 
Rosseto, Leonardo Monteagudo, Lorena 
Pomarico Zetula, Lucas Pereira, Marcelo 
Ferreira, Maria Antonia, Mariana Chen, 
Marina K. Pimenta, Mel Antunes Georgetti, 
Milena Veneziani, Murilo Pomarico, Patricia 
Machado, Ravi Attié, Sofhia Fleury, Sophia 
Simioni, Thiago Miguel, Thomas Rudloff, 
Théo Augusto Rodrigues Banin, Victoria 
Hernandes e Vitor Garcia. 
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2ª Etapa do 
Circuito Paulista 

Master de Natação

O Círculo Militar de São Paulo recebeu no dia 17 de 
Abril a 2ª etapa do Circuito Paulista Master de Na-

tação.  Participaram do campeonato representantes de 
algumas das principais entidades ligadas ao esporte, 
reunindo centenas de atletas com idade que variavam 
entre 20 e 85 anos. 

Conquistando o 1º lugar na classificação geral de 
equipes por pontos, o Paineiras acumulou 1.830 pontos 
e estabeleceu um novo recorde paulista na prova de 400 
metros nado Medley categoria 75+ com a atleta Nadir 
Taubert fincando o tempo de 10m49s20. Além disso, a 
equipe do Paineiras, composta pelos atletas Anete Gui-
sard, Douglas Alpino, Nadir Taubert e Nelson Campello 
Filho, firmou um novo recorde paulista na prova 4x50 es-
tilos com o tempo de 03m01s96. 

A belíssima cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 
foi o lugar escolhido para a realização do 49º Campeonato 

Brasileiro Masters de Natação. 
As provas foram realizadas numa piscina de 25 metros, nas 

dependências do aconchegante Rádio Clube de Campo Grande e 
tiveram a participação de 298 atletas de 42 entidades esportivas.

Para a disputa, foram organizados os tradicionais grupos com-
postos e classificados de acordo com o número de atletas, re-
sultando na formação das Equipes Pequenas (01 a 05 atletas), 
Equipes Médias (09 a 12 atletas) e Equipes Grandes (18 a 61 
atletas). O Clube Paineiras do Morumby participou das Equipes 
Médias, com 11 atletas inscritos.

O evento se destacou desde o início como um dos mais bem 
equilibrados em relação à disputa das provas, pois  contava com 
a participação de nomes reconhecidos como nadadores muito ha-
bilidosos e experientes. O mínimo detalhe poderia representar a 
diferença entre conseguir, ou não, o resultado almejado; todos 
deram o melhor de si e, com provas tão fortes, o resultado não 
poderia ser diferente: houve quebra de recordes Mundiais, Sul-
-americanos e Brasileiros.

Nossos nadadores mais uma vez tiveram papel de destaque, 
como o atleta José Armando Abdalla Junior, que superou o re-
corde Sul-americano e  Brasileiro na prova de 1500 metros Nado 
Livre, ficando com a medalha de prata; foi 1º lugar 400 Medley, 
1º lugar 200 Medley e 1º lugar 100 Medley. Outra integrante de 
nossa equipe, Luciana Mesquita, estabeleceu novo recorde sul-
-americano e Brasileiro na prova de 4x200 metros Nado Livre 
categoria 200+,  ficando com a medalha de ouro, 1º lugar 1500 
Livre, 1º lugar 50 Borboleta e 1º lugar nos 400m Livre. Tivemos 
também a Paineirense, Marcia de Thuin estabelecendo novo re-
corde Sul-americano e Brasileiro na prova de 4x200 metros Nado 
Livre categoria 200+, ficando com a medalha de ouro. 

CAMPEONATO BRASILEIRO 
MASTERS DE NATAÇÃO
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O Nado Sincronizado está passando 
por um momento inédito no Brasil e 

o Clube Paineiras vem se firmando, cada 
vez mais, como um dos principais respon-
sáveis por essa trajetória de conquistas 
da modalidade. Como consequência des-
se momento, o Maracanã receberá, pela 
primeira vez, entre 1 e 05 de Junho,  um 
campeonato internacional de Nado Sin-
cronizado, o “Brasil Open”.

Este torneio será uma prévia do Pan-
-americano e trará para as piscinas brasi-
leiras a força máxima dos principais nomes 
desse esporte, como é o caso dos repre-
sentantes dos Estados Unidos e Canadá, 
além de outras equipes muito fortes, como 
Colômbia, Argentina, França e Hungria, en-
tre outras. 

O Brasil entrará na disputa com o me-
lhor de sua Seleção Nacional e o Clube 
Paineiras do Morumby ganhou o direito de 
também participar. Com uma equipe nova, 
composta basicamente por atletas da ca-
tegoria júniors e com o objetivo de ganhar 
experiência internacional, as Paineirenses 
poderão, pela primeira, ver e conviver com 
atletas profissionais de destaque do Nado 
Sincronizado.

Para a treinadora do Paineiras, Andrea 
Curi, o Brasil Open será uma grande opor-
tunidade na carreira dessas atletas: “Te-
nho certeza  de que, após o Brasil Open, 
nossas atletas passarão a ver as coisas 
por outro ângulo, pois o campeonato vai 
despertá-las para buscar o aprimoramento 
em vários sentidos, quando elas virem a 
condição técnica, física e a disciplina de 
atletas como as canadenses e as america-
nas“, explica.

Confira nossas atletas:
Adriana Bitiatti, Beatriz Chamie, Beatriz 
Mota, Clara Cavezale, Fernanda Marques, 
Isabela Moura, Joana Moraes, Luiza Go-
mes, Marina Azevedo, Nayara Figueira, 
Paula Miranda e Raquel Fares. 

O complexo aquático Júlio de Lamare recebeu, entre os dias 11 e 15 de Maio, o 1º 
Campeonato Interfederativo de Nado Sincronizado, do qual participaram atletas de 

12 a 15 anos, inscritos na categoria Juvenil A. Nesta edição, estiveram presentes cerca 
de 40 meninas representando as seleções de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará, 
Paraíba e Pernambuco.

O campeonato foi disputado em 4 etapas, divididas em provas individuais e por equi-
pes de figuras, rotinas, solos e duetos. A Paineirense Luiza Gomes disputou a prova 
de solo pela Seleção Paulista e conseguiu um importante resultado, ao sagrar-se vice-
-campeã. Nos duetos, conquistamos a prata com a participação de Rebecca Nogueira, 
Sabrine Lowy e Luiza Gomes como reserva. Por fim, fechamos a prova de equipes com a 
participação das atletas Joana de Moraes, Luiza Gomes, Mariana Giorgi, Rafaella Cos-
ta, Sabrine Lowy, Rebecca Nogueira, Sofia da Cosa, Tayna Caldas e Victoria Mussa . 

Sob o comando da técnica Shirlei Montanari e a assistente técnica Priscila Pedron, 
ambas do Clube Paineiras, a Seleção Paulista estava composta por um grupo de 10 atle-
tas, das quais 9 eram do Paineiras e garantiram a participação nesse evento por meio da 
Seletiva Paulista que foi realizada em Janeiro. Com a soma das pontuações alcançadas 
nas disputadas, o Estado de São Paulo ficou com o vice-campeonato do 1º interfedera-
tivo de Nado Sincronizado. A seleção do Rio de Janeiro foi a grande campeã.

Os organizadores do evento aproveitaram também a ocasião para submeter as atletas 
a uma bateria de testes físicos, técnicos, antropométricos e de flexibilidade com o intuito 
de apurar quais poderiam ser suas maiores deficiências e garimpar novos talentos para 
a modalidade, a fim de relacioná-las em projeto que pretende reunir as melhores atletas 
desta categoria para participarem de treinamentos em julho na cidade do Rio de Janeiro.   
  

BRASIL 
SYNCHRO OPEN

1º CAMPEONATO INTERFEDERATIVO 
DE NADO SINCRONIZADO



66

junhoRevista Paineiras 2011

Esportes Tênis

O Campeonato Paulista Interclubes de 
Tênis é um dos torneios mais disputa-

dos do país e é um dos principais eventos 
da Federação Paulista de Tênis, movimen-
tando durante o ano inteiro tenistas oriun-
dos de mais de 40 clubes.

Nesta edição de 2011, os atletas que 
representam o nosso Clube chegaram a 
sete finais. Na categoria 10MA o primei-
ro lugar foi disputado por duas de nossas 
equipes, em jogos em que o Paineiras A 
enfrentará o Paineiras B. 

Já a final da categoria 16MA será dis-
putada no nosso Clube no mês de Junho 
e a presença de todos será muito impor-
tante para completar a festa. Confirmamos 
presença também nas finais das categorias 
14MB, 18F, 16MA, 16F, 12MA, 14F e 10M 
e, ao lado de todos esses resultados, já 

Clube Paineiras faz excelente campanha 
no Interclubes de Tênis 
Presentes até o momento em sete finais, nossos tenistas já entram para a história do 
Clube com a melhor campanha no torneio.  

conquistamos o troféu pela categoria espe-
cial feminina.

Para nosso treinador, Otaviano San-
tos, o saldo parcial das disputas já de-
monstra claramente que este será um 
dos melhores torneios para o Clube: “Em 
2008, chegamos com as meninas das ca-
tegorias 14 e 16 anos em diversas finais. 
Nesses mais de 20 anos que estou no 
Paineiras, nunca presenciei um começo 
tão positivo em um campeonato como 
este. Esse resultado é reflexo de todo o 
empenho mostrado pela Diretoria de Es-
portes, que tem investido pesadamente 
nas categorias de base e, é claro, da von-
tade desses  atletas. Parabéns a todos”, 
finaliza. 

Julia Charlotte Schoch, José Cícero da Silva, Rodrigo Alcazar Padilha, Felipe de Santis, Otaviano Santos, 
Caio Niel, Danilo Navacinsk, Antônio Carlos de Oliveira, Bruno Russo, Pedro Figueiredo Pacheco, Bruno 
Fischetti, Eduardo Assumpção, Andre Ribeiro e Phillip Reller.

Nossa categoria formou um time 
muito forte e vamos com força total para 
esses últimos jogos. Temos treinado mui-
to duro para conseguir bons resultados e 
acredito que a convivência e a ajuda dos 
nossos treinadores são muito importan-
tes”, completa Felipe de Santis.

Estamos mantendo o ritmo forte, 
tanto na quadra quanto nos exercícios 
físicos, e esses resultados positivos são 
fruto dessa dedicação. Tudo que fazemos 
nos treinos e nos torneios serve para le-
var o nome do Paineiras cada vez mais 
longe”, vibra Caio Niel.

“

“
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Confira os nomes dos nossos prodígios:

14MB 
André Ferreira 
Felipe de Santis Carvalho 
Phillip Reller 
Victor Lopes Ireno

18F 
Ana Helena de Moraes Pinto 
Gabriella Alves 
Giovana Ramos Patitucci 
Giovanna Ramos 
Luiza Adas 
Maria Júlia Mendes 
Samantha Rego

16M 
Alejandro Padilha 
André Romanello 
Bruno Russo 
Caio Niel 
Eduardo Russi de Assumpção 
Lucas de Silos Santos 
Osni Nery Oliveira Santos Júnior 
Pedro Pacheco 
Renato Schreurs  Souza Lima

16F 
Ana Cordani Dantas 
Gabriella Alves 
Sophia Chow

12MA 
André Teixeira Ribeiro 
Bruno Fischetti  Cavalheiro 
João Felipe Hueb 
Leonardo Costa 
Pedro Kodja Barbosa

14F 
Ana Cordani Dantas 
Júlia Charlotte Schoch 
Sophia Chow

Osni Nery Júnior, Maria Júlia, Luiza Adas, Otaviano Santos, Giovanna Ramos e Gabriella Alves

Felipe de Santis Carvalho, Phillip Reller, Antônio Carlos de Oliveira e Victor Lopes Ireno

Devido ao calendário esportivo, alguns de nossos atletas não estiveram presentes nos dias marcados para a realização das fotos desta matéria.*
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Carlos Allievi, Elaine Gibraile, Rosana Chantre e André Kranjk

Torneio LACOSTE – DUNLOP 
de Duplas Mistas

Tênis

E m Dezembro de 2010, o Clube Paineiras foi escolhido para sediar a Etapa 
Brasil do 1º Torneio Lacoste-Dunlop de duplas mistas de Tênis e enviou 

para Miami - Flórida - com tudo pago - as duplas Campeãs Carlos Allievi/Elaine 
Gibrail (categoria 35/44 anos) e André Kranjk/Rosana Chantre (45 anos aci-
ma) para representar o Brasil na continuação da competição.

 “Nos sentimos orgulhosos de ter participado de um evento tão bem organiza-
do e grandioso. Impressionate a estrutura oferecida aos atletas, a começar pelo 
Hotel maravilhoso em que nos hospedamos, o Biltmore, com 10 quadras de tênis 
onde aconteceu o torneio, cuja localização dispensa comentários: Coral Gables. 
Foram distribuídos vários brindes aos participantes além de ingresso para 1 dia do 
Sony Ericsson Open. Parabéns aos patrocinadores.” comenta Rosana. O evento 
contou com a participação de 12 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colôm-
bia, Costa Rica, Equador, Guatemala, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

Ambas as duplas foram Campeãs da “Rueda Consuelo”, nome dado para 
a chave de repescagem, que era formada pelas duplas que perdiam na primei-

ra rodada da chave principal. Depois disso não 
perderam mais até conquistarem o título. Vale 
lembrar que a dupla André/Rosana perderam 
somente para a dupla Colombiana Vice-Campeã 
do torneio, cujo jogador é o 5º melhor do mundo 
em sua idade.

Campeões chave principal: 35/44 anos - 
Costa Rica; 45 anos acima - México.

 
 Parabéns por pintarem 100% as cores do 

Brasil no Podium !!

Categoria A (Filhos até 12 anos): 
Dupla campeã: Ana Paula e Camila Felizzola
Dupla vice-campeã: Patrícia e Erick Damiani

Categoria B (Filhos de 13 a 15 anos):
Dupla campeã: Carmen e Caio Ribas
Dupla vice-campeã: Marina e Ana Dantas

Categoria C (Filhos acima de 16 anos):
Dupla campeã: Marlene e Guilherme Lutz
Dupla vice-campeã: Rosemary Ferreira e 
Bady Miguel

Parabéns aos organizadores e a todos 
os participantes pelo sucesso do evento! 

TORNEIO E CLÍNICA MÃES E FILHOS 
DE TÊNIS DE CAMPO

O Departamento de Esportes do Clube 
Paineiras promoveu, no dia 7 de Maio, 

sábado, a Clínica Mães e Filhos de Tênis 
de Campo, como parte das comemorações 
pelo dia das mães.   

O evento foi organizado pelos profes-
sores da área recreativa, Antônio Carlos, 
Eli, Nenê, Evaldo, Benedito e Iran e pelos 
estagiários Thirone e David. Eles trataram 
de criar um ambiente todo especial na área 
das quadras 01 e 02 para receber cerca de 
10 mães e 10 filhos que, de forma descon-
traída, obtiveram muitas informações sobre 
cuidados que devem ser tomados e sobre 
algumas formas de melhorar o desempe-
nho durante a prática esportiva. 

Pelo segundo ano, a clínica foi um su-
cesso. Todas as mães e filhos participaram 

do evento com muita alegria e realizaram 
todos os exercícios. Para essa ocasião, os 
organizadores disponibilizaram, inclusive, 
um fundo musical apropriado para a prática 
de tênis e que, ao mesmo tempo, homena-
geava todas as mães. Ao final, foram distri-
buídos brindes para todos os participantes 
e cada mãe recebeu um lindo arranjo com 
duas rosas e um cartão.

E, para completar a festa, foi realizado 
um bem animado torneio, disputado por 
duplas compostas por mãe e filho, que 
teve lugar nas quadras 01, 02 e 03 de tê-
nis e contou com a expressiva participa-
ção 08 mães e 08 filhos, distribuídos en-
tre as categorias A, B e C, acompanhem 
os resultados:
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Super Bike Rock 

80´s C ento e vinte minutos de música, sessenta e quatro ciclistas, quatro profes-
sores, quatro rockeiros, doze assistentes, 40 quilos de frutas e 40 fãs: estes 

foram os números do II Superbike Rock.
O evento foi realizado na manhã do sábado, 7 de Maio de 2011, dividido em 

duas aulas de 80 minutos. Já às 9h podiam ser ouvidos os primeiros acordes da 
banda que testava o som e fazia os últimos ajustes antes da festa.

Às 9h50 abriram-se as portas da sala, os alunos foram se ajustando às suas 
bikes e, em poucos minutos, sob o comando dos professores Cintia, Érick, Fer-
nanda e Michele – e da banda Children of the Beast, com o vocalista Sérgio Faga 
iniciava mais uma edição do circuito de eventos Fitness.

Ao longo de quase três horas, muitos sócios de idades variadas vibraram ao 
som de músicas antológicas de bandas como Europe, Bon Jovi, Ramones, Iron 
Maiden, Black Sabath, Kiss e Deep Purple, dentre outras.

Ao finalizar a primeira hora de aula, uma pausa para que os nossos ciclistas 
aproveitassem uma farta mesa repleta de frutas.

A segunda aula iniciou com uma troca de turmas e foi passado um novo setlist 
com grande parte das músicas diferentes da primeira aula.

Os quatro professores subiram novamente nas bicicletas e conduziram o público 
presente até às 13h. Havia muita animação! A segunda aula iniciou ao som de It’s my 
life (Bon Jovi) e alguns alunos da primeira turma pediram para participar novamente.

A banda, que já vinha em um ritmo progressivo, começou a tocar outros suces-
sos do rock mundial, animando cada vez mais os alunos. A partir daí, os participan-
tes, entre subidas, retas e sprints, entraram em um clima de sintonia total com a 
música. Para quem não sabe, a banda que estava tocando é muito conhecida pelo 
seu trabalho como única banda cover oficial do Iron Maiden na América Latina.

Às 13h tocava a última música do dia: “Tears of the Dragon”.  Era pura adrena-
lina e alegria. Os professores continuavam animando e os alunos estavam exaus-
tos e com incontáveis calorias a menos. 

E foi isso! Após quase duas horas de música, sob o tema Rock 80´s, com total 
sintonia entre o ritmo e o esforço físico, eis que o público desce das bikes e vai 
cumprimentar músicos e professores em um grande momento de reconhecimento 
pelo sucesso do evento.

Seria realmente necessário estar lá para entender o que estamos falando. Não 
percam o nosso próximo evento do dia 11 de Junho. Fiquem atentos aos cartazes. 
Até lá! 

Rodrigo Cadur Cencio
Coordenador do Setor de Fitness



Squa
sh

N o período de 5 a 7 de Abril, as quadras de 
Squash do Clube Paineiras receberam 58 parti-

cipantes, inscritos em 4 categorias, para disputarem 
o Torneio de Páscoa 2011 de Squash. Neste ano, 
para tornar o torneio ainda mais interessante, dispo-
nibilizamos os “Vale-ovinhos”, que foram utilizados 
pelos jogadores em um tipo de aposta e que ao final 
puderam ser trocados por ovos de chocolate. 

Grandes jogos, disputas acirradas e acima de 
tudo, muita diversão. O Torneio de Páscoa reuniu 
tudo isso em apenas um evento. Depois dos jogos 
disputadíssimos, veio a confraternização, que reuniu 
mais de 80 pessoas em um mega churrasco.  

Confira os ganhadores:

Categoria A: 
Jema 3x1 Pedro Riviere 

Categoria B:
Alexandre Chow 3x2 Rodrigo Maynard

Categoria C:
Tito Lívio 3x2 Sven Harsch

Categoria D:
Marcelo Diogo 3x0 Júlio Franco

Terminado o Torneio de Páscoa e 
computados todos os pontos das 
categorias, o Ranking de Squash do 
Paineiras ficou assim:

1) Luiz Renato Jimenez “Jema” - 216  
2) Pedro Riviere - 194  
3) Luis Felipe H. Martins Costa - 169  
4) Jürgen Reller - 149  
5) Marcelo Pereira - 147

Squash
Torneio de Páscoa 2011

Squash70
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O Circuito WRun  
Etapa – São Paulo

S erá realizado no dia 5 de Junho, domin-
go, o Circuito WRun destinado às mu-

lheres nas distâncias de 4 e 8km. A largada 
e a chegada serão na Av. Jornalista Rober-
to Marinho, passando pela  ponte Estaiada 
e Marginal Pinheiros, sentido Interlagos.  O 
evento além de ser um excelente exercício 
físico, promete muita diversão. As corredo-
ras participantes do SCORP são: Adriana 
M. G. de Oliveira, Emanuella Contreras, 
Fabiola Baldacci, Mayli Herrera, Nara Feijó, 
Patricia F. Teixeira e Renata Azanha, entre 
outras. 

XVII Maratona Internac-
ional de São Paulo

A XVII edição da Maratona Internacional 
de São Paulo será realizada no dia 19 

de Junho, domingo, nos percursos de 10, 
25 e 42km destinada aos corredores e 3km 
para caminhadas. Em todas as provas, a 
largada ocorrerá na Av. Jornalista Rober-
to Marinho. Os atletas participantes do 
SCORP serão: Carla Rosa, Carlos Hazell, 
Erica Hazell, Ítala Ignacio, Alvaro Teno, Luis 
Pimotrici e Sandra Dantas. 

 

 

Maratona de 
Revezamento 
Bertioga/Maresias

N o dia 28 de Maio, sábado, os corre-
dores do SCORP foram até o litoral 

paulista participar da Maratona de Reve-
zamento Bertioga/Maresias em um desa-
fio de 75km, envolvendo praias, trechos de 
mata atlântica e muita superação. A larga-
da ocorreu no Forte de Bertioga e a chega-
da foi na praia de Maresias.

O SCORP foi representado pelos atle-
tas: Johan Contreras, João Mendes, Pedro 
Alvarenga, Marcelo Rotella, Nelson Vilares 
e Newton Ishi.    
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O Clube Paineiras do Morumby sediou, no dia 7 de maio, o Interní-
veis de Tênis, torneio organizado pela nossa área de formação.

Alunos do nível 2, com idade entre 7 e 12 anos, tiveram o pri-
vilégio de jogar com seus pais em um dia muito agradável, com 
muito esporte, lazer e diversão.

Ao anoitecer, mais de 80 pessoas entre alunos e seus parentes 
faziam parte da festa. Todos puderam desfrutar deliciosas iguarias, 
enquanto participavam de uma descontraída premiação em que os 
jogadores receberam medalhas e chaveiros.

Parabéns aos professores Valdete e Jaime pela organização do 
evento e a todos os pais e alunos que fizeram da ocasião, uma gran-
de festa. 

Torneio 
Interníveis de Tênis

S e você gosta de enfrentar desafios e sentir fortes emoções, 
interessa-se por esportes que exigem dinamismo, rapidez,  ha-

bilidade e que tragam, como benefício, melhora do condicionamen-
to físico, dos reflexos e da auto-estima, que proporcionem, enfim, 
saúde e bem-estar, venha participar do handebol do Paineiras.

Tornando-se membro de uma de nossas equipes, você en-
contrará um ambiente saudável e acolhedor, onde certamen-
te fará novas amizades e participará de aulas especialmente 
planejadas e desenvolvidas para potencializar o seu processo 
de aprendizagem.

Dispomos de diversas turmas, com encontros marcados de 
segunda à sexta-feira; escolha um horário e um dia da semana 
e venha participar de uma aula em que poderá certificar-se dos 
benefícios trazidos por esse esporte.

Para mais informações, procure nossa Central de Atendimento. 

Handebol – SEFFE/SAT
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FIQUE ATENTO AO CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS 
E REMATRÍCULAS DOS CURSOS DA ÁREA 
FORMATIVA  PARA O 2º SEMESTRE DE 2011

Testes de Habilidade:
01 a 28/06
Testes de Natação , Ginástica Artística , Judô , Karatê e Tênis do SEFFE para alunos novos do 
2º semestre. Atendimento nos locais e horários normais  de aula (consulte a Central de 
Atendimento).
29 e 30/06
Atendimento das 7h às 19h em locais de aula.
Rematrícula:
20 a 24/06
Rematrícula de Natação SEFFE  (obrigatória) na Central de Atendimento. 
25/06
Sorteio da rematrícula da Natação SEFFE, às 10h, na Central de Atendimento.
26 a 28/06
Troca para 2ª opção de horários (Natação SEFFE) na Central de Atendimento.  
Matrícula:
29 e 30/06
Matrículas de alunos novos de Natação, Ginástica Artística, Judô, Karatê  e Tênis do SEFFE 
(necessitam de teste de habilidade). 

01/07
Sorteio da matrícula de alunos novos dos cursos de Natação, Ginástica Artística, Judô, Karatê 
e Tênis do SEFFE, às 10h, na Central de Atendimento.

As vagas não serão preenchidas por ordem de chegada.

Se o número de alunos inscritos for inferior ao número de vagas 
disponíveis, o sistema informatizado preencherá as vagas com todos os 
inscritos automaticamente.

Se o número de alunos for maior que o número de vagas disponíveis, o 
sistema informatizado indicará quais turmas necessitam de sorteio.
 
Após o sorteio as informações sobre o resultado serão divulgadas pela 
Central de Atendimento e no site do Paineiras.

Avisos sobre Matrícula e Rematrícula:

Horário de Funcionamento da CAT:
2ª à 6ª feira das 8h às 20h, sábados , domingos e feriados das 8h às 17h.
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O Voleibol é um esporte bastante conhecido no mundo todo 
e já é praticado no Brasil desde 1915. Criado nos Esta-

dos Unidos da América por William George Morgan, que tinha 
apenas o objetivo de inventar um esporte competitivo em que 
não houvesse contato físico – e, consequentemente, riscos de 
lesões – acabou sendo muito difundido e ganhando um número 
cada vez maior de praticantes, que hoje agradecem a Morgan 
por ter inventado um jogo tão contagiante e que pode ser pra-
ticado pelos mais variados grupos de esportistas.

O Voleibol é um esporte completo e, se praticado correta-
mente, com a preparação e o acompanhamento de um profes-
sor, poderá trazer muitos benefícios à saúde. Melhora a coor-
denação motora, o equilíbrio e reflexos. Em relação às crianças 
e adolescentes, os exercícios e movimentos exigidos em qua-
dra ajudam muito no desenvolvimento da estrutura óssea. 

Por ser um esporte dinâmico, que requer atenção, desenvol-
tura e um bom preparo físico – além da questão dos benefícios 
para a forma física – ainda é um excelente meio de entreteni-
mento, que proporciona uma gostosa sensação de bem-estar.

E as nossas equipes estão sempre em intensa atividade. No 
dia 22 de Maio, participamos do festival da Hebraica, para o 
qual levamos atletas inscritos em duas categorias e, em 05 de 
Junho, iremos participar do festival do Alphaville Tênis Clube. 
Ainda no mês de Junho, o Clube Paineiras realizará um qua-
drangular de voleibol, para o qual serão convidadas equipes de 
vários clubes da grande São Paulo.

Seja você também um praticante desse esporte. 

Junte-se a nós! 

VOLEIBOL PAINEIRAS
Confira nossos horários:
SEFFE: (Nível I)
2ª e 4ª 8h/08h45 08 a 10 Anos  
2ª e 4ª 16h15/17h 11 a 12 Anos  
3ª e 5ª 9h/10h  11 a 14 Anos  
3ª e 5ª 14h/14h45 08 a 10 Anos  
3ª e 5ª 14h/15h30 11 a 13 Anos  

SAT:
2ª e 4ª 14h/15h 13 a 15 Anos  (Nível I)
2ª e 4ª 15h/16h15 13 a 15 Anos  (Turma Treinamento)
2ª e 4ª 17h/18h 05 a 18 Anos (Masc.1) (Nível II)
3ª e 5ª 15h30/17h 14 a 16 Anos  (Nível II)
3ª e 5ª 17h/19h 17 Anos em diante (Nível III)
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Nado Sincronizado

Pólo Aquático
Natação
Pólo Aquático
Judô

Tênis de Campo
Tênis de Campo
Natação
Natação Master

Voleibol

Basquete
Tênis SEFFE
Handebol
Educação do Movimento
Ginástica Artística
Ginástica Artística

Vôlei SEFFE

Futsal
Ginástica Artística

Futebol de Campo

Squash

Educação e Movimento
Natação Áqua Baby
Nado Sincronizado
Handebol

Natação Kids
Tênis

Natação SEFFE

Natação SAT

Natação
Nado Sincronizado

Natação

Natação Master

Natação

Corridas de Rua

Fitness
Squash

02 a 05

06 a 15
08 a 12
09 a 12
10 a 12

20 a 26
23 a 26
22 a 26
25 a 26

01 a 30

04 
sábado

05 
domingo

05 
domingo
19 
domingo
29 
quarta-feira 

09 a 30

11 a 19

17 
sexta-feira

18 a 19

03 a 05
05 
domingo

18 
sábado

26 
domingo

11 
sábado

Brasil Synchro Open

Campeonato Paulista Sub21 Masc
Campeonato Brasileiro Juvenil
Taça Brasil Adulto Masc
Seletiva Sulamericano Sub17-20

Circuito Unimed 2ª Etapa
Circuito CBT
Campeonato Brasileiro Júnior
Copa Brasil

Copa Sindiclube

Olimpíada de Alphaville
Olimpíada de Alphaville
Olimpíada de Alphaville
Olimpíada de Alphaville
Festival de Inverno de Jandira
Troféu São Paulo

Olimpíada de Alphaville

Olimpíada de Alphaville
Olimpíada de Alphaville

Copa Paulistana

Semana do Desafio I Squash

Gincana Junina
Festival Baby
Apresentação
Grand Prix

Festival Kids
Interníveis de Tênis

Aula de Encerramento

Aula de Encerramento

Campeonato Paulista Juvenil
Campeonato Paulista de Inverno

Campeonato Paulista Júnior e Sênior

Circuito Paulista 3ª Etapa

Circuito Mirim Etapa Final

SCORP

XII Circuito Fitness
Copa Acesc de Squash

Rio de Janeiro/RJ

Jogos a definir
Fortaleza/CE
Piscina Olímpica
Rio de Janeiro/RJ

São José do Rio Preto/SP
Manaus/MT
S.C. Corinthians
Brasília/DF

Clube Paineiras

Alphaville Tênis Club
Alphaville Tênis Club
Alphaville Tênis Club
Alphaville Tênis Club
Jandira/SP
A Hebraica

Alphaville Tênis Club

Alphaville Tênis Club
Alphaville Tênis Club

Campo de Futebol e Jaraguá C. C.

Quadra de Squash 01

Ginásio Novo
Piscina Infantil
Piscina Olímpica
Quadras do Vale

Piscina Infantíl
Quadras 9 e 10

Piscina Olímpica

Piscina Olímpica

Guaratinguetá/SP
Santo André/SP

Guaratinguetá/SP

E.C Pinheiros

C.D. Baby Barioni

Shopping Villa Lobos 10km

Ginásio Novo
Quadra de Squash 01

Para informações adicionais, entrar em contato com o Departamento de Esportes Formativos do Clube: 3779-2103

AGENDA ESPORTIVA FORMATIVO

Para informações adicionais, entrar em contato com o Departamento de Esportes Recreativos do Clube: 3779-2102

AGENDA ESPORTIVA RECREATIVO

AGENDA ESPORTIVA COMPETITIVO

Junho

Para informações adicionais, entrar em contato com o Departamento de Esportes Competitivos do Clube: 3779-2110



Bem-Estar

Junho
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Q uando pensamos em correções de má 
oclusão, a primeira imagem que nos 

vem a cabeça é a de um sorriso metáli-
co contendo brackets e fios ortodônticos. 
Muitos pacientes que necessitam de tra-
tamento ortodôntico ou que se encontram 
insatisfeitos com a estética de seu sorriso 
sentem-se desconfortáveis com a aparên-
cia desses brackets  e fios. Isso ocorre, não 
raras vezes, por motivos profissionais em 
razão de contato com o público ou, mesmo, 
por mero incômodo, vaidade e estética. 

Atualmente existem diversos tipos de 
aparelhos capazes de atender quaisquer 
exigências e necessidades. Entre essas op-
ções, podemos citar um sistema que tem 
revolucionado no mundo todo o tratamento 
em Ortodontia, chamado Invisalign®. 

Nos Estados Unidos, a grande maioria 
dos ortodontistas está habilitada a realizar 
correções dentárias pelo Sistema Invisa-
lign, sendo que já foram iniciados cerca de 
1.500.000 de tratamentos no mundo, mais 
de 90% destes naquele país. 

 O Sistema Invisalign consiste em ali-
nhadores transparentes (facilmente remo-

Modernidade na Ortodontia 

víveis na hora de comer, beber e fazer hi-
giene bucal), que movimentam os dentes 
para as posições desejadas. 

Para iniciar o tratamento com Invisa-
lign®, primeiramente o paciente deve con-
sultar um dentista especializado em orto-
dontia credenciado pela “Align Technology” 
no Brasil, para saber se o caso é ou não 
indicado para o emprego dessa tecnologia. 
Na hipótese afirmativa, são tomadas mol-
dagens especiais, que são enviadas junta-
mente com cópia de todos os exames reali-
zados, para os Estados Unidos. Os moldes 
são escaneados e transformados em uma 
imagem em 3-D por meio de um programa 
chamado “ClinCheck”, método que copia  
as arcadas dentárias superior e inferior do 
paciente e  simula o tratamento median-
te uma animação computadorizada. Gra-
ças a esse avançado software, é possível 
que tanto o profissional quanto o paciente 
acompanhem os movimentos dentários que 
serão realizados durante o tratamento até 
chegar ao alinhamento desejado, tornando 
os resultados totalmente previsíveis, inclu-
sive quanto ao tempo de duração.  Após a 

Aparelho 
praticamente 

invisível
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 Dra. Silvana Balester Mello de Godoy  
                      Cirurgiã Dentista  CRO/SP 95237

           Graduada pela Universidade de São Paulo – USP

                               Especialista em Ortodontia
              Associação Brasileira de Ensino Odontológico

            Especialista em Disfunção Temporomandibular
                    Escola Paulista de Medicina – UNIFESP

                                  Residency in Orthodontics   
                              University of Michigan – EUA

                Advanced Course in Orofacial Pain and TMD
                                Malmö University – Suécia

                                

             
                          
                

                55  (11) 5093-6375
                   55  (11) 2667-9685

           www.clinicabalester.com.br   

      

                Odontologia
        Otorrinolaringologia
       Pediatria
           Fonoaudiologia

Rua Joaquim Nabuco, 404 – Brooklin 

Credenciada em Invisalign®

aprovação do profissional e do paciente, é fabricada a sequência de alinhado-
res transparentes. Todo o conjunto de alinhadores  é enviado ao ortodontista 
responsável, que fará a instalação, o acompanhamento e os ajustes necessá-
rios durante o tratamento.  Os alinhadores serão  trocados a cada quinze dias, 
depois de moverem os dentes milímetro a milímetro por meio de uma força 
controlada e eficiente que conduz a correção. Não é raro que casos menos 
complexos cheguem a resultados satisfatórios em menos de um ano. 

Embora o valor do tratamento possa ser considerado relativamente alto, 
a relação custo/benefício é excelente. São inúmeras as vantagens reconheci-
das de sua aplicação. As principais são a invisibilidade, o conforto, a facilidade 
de remoção, a possibilidade de higienização bucal eficiente, a previsibilidade 
da duração do procedimento e a antevisão do resultado final. Trata-se de um 
tratamento de altíssima qualidade e avançada tecnologia, com garantia da 
marca registrada, que é a preservação do sorriso do paciente. 

Dra. Silvana Balester Mello de Godoy
Cirurgiã Dentista / Ortodontista
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E xames entregues no Centro Médico por associados para ava-
liação e atestado de liberação para a prática esportiva preci-

sam ser retirados.
Anteriormente, os referidos exames eram analisados pelo Cen-

tro Médico e, a partir de seus resultados, feitos atestados de li-
beração que, por sua vez, eram encaminhados por nós ao Depar-
tamento de Esportes. Feito isso, ficavam novamente à disposição 
dos associados a que pertenciam para que estes viessem retirá-los. 

Hcor 
Sport

C om a intenção de melhorar a relação dos nossos associados 
com esse produto, gostaríamos de salientar a importância 

dos exames que todos aqueles que pretendem praticar ativida-
des físicas devem fazer e destacar a comodidade que é oferecida 
aos Paineirenses para realizá-los com toda a segurança e quali-
dade por meio da nossa parceria com o HCOR.

Ainda nesse sentido, realizamos uma pesquisa de preços dos 
respectivos exames oferecidos fora do Clube, por meio da qual 
apuramos que os preços aqui sugeridos estão abaixo da média 
de mercado e que ainda se tornam muito mais vantajosos quan-
do os exames são feitos em um pacote. Damos ainda destaque 
ao fato de que os valores poderão ser parcelados em 2x e com 
direito a recibo para reembolso por parte das empresas de con-
vênio médico. 

Entretanto, a maioria daqueles que os entregavam não voltavam 
para reclamá-los e por isso acabávamos ficando de posse de um 
grande número deles.

Decidimo-nos por fazer uma mudança nessa prática, fican-
do, agora, à cargo do próprio associado a tarefa de retirar seu 
atestado de liberação e entregá-lo pessoalmente ao Departa-
mento de Esportes, devendo retirar também os exames forne-
cidos para análise. 

Avaliação e liberação de atestados para atividades físicas
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Centro Médico do Clube Paineiras 
tem a sala de Emergência 
reestruturada, tornando-se a mais 
equipada de todos os clubes de SP

Aproveitamos ainda este espaço para levar os associados a 
saberem um pouco mais sobre algumas medidas que foram to-
madas para reestruturar o Centro Médico. Uma das mais impor-
tantes foi a aquisição de uma cama elétrica, item essencial para 
trazer conforto e segurança para o paciente durante os procedi-
mentos médicos feitos na sala de emergência. 

Iniciativas como esta colocam o nosso Centro Médico como um 
dos mais modernos encontrados entre os clubes paulistanos. 

Atua na área há 30 anos 
Nida Maria Paleckis
Psicóloga Clínica
Graduada e Pós Graduada na PUC-SP 
CRP 06a. 10646

Rua Baluarte, 303
Vila Olímpia
Fone: 3846 1345
          9981 4782
e-mail: paleckis@terra.com.br

Psicologia
Psicoterapia individual 

para jovens e adultos



Saúde
Informe Publicitário

A importância do diagnóstico fetal  
nas cardiopatias congênitas

www.hcor.com.br

A cardiologia fetal é uma especialidade nova que vem 
se tornando mais conhecida nos últimos 10 anos. 
As anomalias do coração constituem-se nas mais 
frequentes malformações congênitas e atingem oito a 
cada mil nascidos vivos, sendo consideradas atualmente 
um problema de saúde pública. 

Algumas condições aumentam o risco de 
desenvolvimento de malformações cardíacas fetais. 
Entre elas, as mais importantes são o diabetes materno, 
antecedentes de cardiopatia congênita na família, 
infecções durante a gravidez, gestação gemelar, entre 
outras. Entretanto, a identificação de anormalidades 
fetais durante os exames de ultrassom regularmente 
realizados durante a gestação é a principal indicação 
para o ecocardiograma fetal.

Cerca de 50% das cardiopatias congênitas podem levar 
a grave comprometimento clínico do recém-nascido 
logo após o nascimento. O diagnóstico pré-natal destas 
anomalias favorece muito a evolução pós-natal, pois 
propicia que a terapêutica apropriada seja instituída 
antes que a doença apresente seus sinais clínicos.

Além do diagnóstico pré-natal, algumas anomalias do 
coração podem ser tratadas intraútero. Os distúrbios do 
ritmo cardíaco podem levar o coração do feto a bater 
muito rápido (taquicardia) ou muito devagar (bloqueio 
atrioventricular), desencadeando a insuficiência cardíaca 
fetal. A administração de medicamentos antiarrítmicos 
para a mãe é capaz de reverter esses distúrbios e 
proporcionar uma vida pós-natal inteiramente normal.

Além da terapêutica com medicamentos, a cirurgia 
cardíaca fetal vem se desenvolvendo a passos largos. 
Intervenções no coração do feto estão indicadas em 
situações específicas, como abertura de válvulas muito 
obstruídas ou aumento de comunicações entre as 
câmaras cardíacas superiores (átrios).

Diante da importância da cardiologia fetal nos dias  
de hoje, em janeiro de 2009 o HCor – Hospital  
do Coração inaugurou a sua Unidade Fetal. Como  
parte das atividades no campo das cardiopatias  
congênitas do hospital, além do ecocardiograma  
fetal, são realizados tratamentos de arritmias  
cardíacas e intervenções cardíacas intrauterinas.  
O HCor detém ampla experiência em procedimentos 
invasivos fetais, constituindo-se em um centro  
de referência nessa área. 

Ainda como parte do seu comprometimento social, 
o HCor passou a apoiar as ações da ONG AACC 
Pequenos Corações, entidade que tem desenvolvido 
um importante papel no auxílio às famílias de 
crianças cardiopatas. No próximo dia 12 de junho, 
diversas cidades brasileiras comemoram o Dia da 
Conscientização da Cardiopatia Congênita. Nessa 
data, a ONG, que tem apoio de várias entidades 
médicas e beneficentes, promete conscientizar a 
população e o poder público da importância do 
diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas e da 
necessidade de disponibilizar um número maior de 
centros especializados para o atendimento da criança 
cardiopata.

Um dos principais objetivos da Unidade Fetal do  
HCor é fornecer atendimento cardiológico específico 
logo após o nascimento do bebê. Para tal foi criada a 
equipe de obstetrícia do HCor, que realiza partos de bebês 
portadores de cardiopatias graves dentro do próprio 
hospital. Considerado pelo Ministério da Saúde como 
um dos hospitais de excelência para o desenvolvimento 
de projetos de apoio ao SUS, o HCor atende em suas 
Unidades Fetal e Neonatal pacientes da rede pública 
de saúde. Pela qualidade e número de atendimentos 
prestados, essa parceria público-privada tem sido 
considerada modelo.

Dra. Simone Pedra 
Cardiologista fetal e coordenadora  
da Unidade Fetal do HCor

O principal instrumento de diagnóstico da 
cardiologia fetal é o ecocardiograma fetal. Este 

exame, que nada mais é que um ultrassom do 
coração do feto, permite identificar anomalias do 

coração do bebê ainda dentro do útero materno.
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Intercâmbio

O HCor acaba de ampliar a UTI cardiopediátrica 
com a mais avançada tecnologia para pequenos pacientes.

HCor. Faz tudo com coração.

Tel.: 55 11 3053 6611 
www.hcor.com.br

Certificado pela
Joint Commission International

Padrão Internacional de qualidade 
em atendimento médico e hospitalar.
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Fazer tudo com coração é ter  
compromisso com a vida desde o início.
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O HCor faz tudo com coração desde o princípio da vida. Por isso, acaba  
de aumentar sua capacidade de atendimento a crianças com cardiopatias, 
inclusive durante a gestação. A nova ala da UTI cardiopediátrica dispõe  
de 19 leitos individuais com espaço para a mãe ou o pai ficarem com a 
criança durante o tempo de internação. Além dos recursos tecnológicos para 
diagnóstico pré, intra e pós-operatório e da equipe médica e multidisciplinar 
qualificada, o HCor conta com um time de assistência circulatória à beira 
do leito que checa a função cardiopulmonar da criança 24h por dia. HCor. 
Excelência de gente grande para pequenos pacientes.
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A importância do diagnóstico fetal  
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do Coração inaugurou a sua Unidade Fetal. Como  
parte das atividades no campo das cardiopatias  
congênitas do hospital, além do ecocardiograma  
fetal, são realizados tratamentos de arritmias  
cardíacas e intervenções cardíacas intrauterinas.  
O HCor detém ampla experiência em procedimentos 
invasivos fetais, constituindo-se em um centro  
de referência nessa área. 

Ainda como parte do seu comprometimento social, 
o HCor passou a apoiar as ações da ONG AACC 
Pequenos Corações, entidade que tem desenvolvido 
um importante papel no auxílio às famílias de 
crianças cardiopatas. No próximo dia 12 de junho, 
diversas cidades brasileiras comemoram o Dia da 
Conscientização da Cardiopatia Congênita. Nessa 
data, a ONG, que tem apoio de várias entidades 
médicas e beneficentes, promete conscientizar a 
população e o poder público da importância do 
diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas e da 
necessidade de disponibilizar um número maior de 
centros especializados para o atendimento da criança 
cardiopata.

Um dos principais objetivos da Unidade Fetal do  
HCor é fornecer atendimento cardiológico específico 
logo após o nascimento do bebê. Para tal foi criada a 
equipe de obstetrícia do HCor, que realiza partos de bebês 
portadores de cardiopatias graves dentro do próprio 
hospital. Considerado pelo Ministério da Saúde como 
um dos hospitais de excelência para o desenvolvimento 
de projetos de apoio ao SUS, o HCor atende em suas 
Unidades Fetal e Neonatal pacientes da rede pública 
de saúde. Pela qualidade e número de atendimentos 
prestados, essa parceria público-privada tem sido 
considerada modelo.

Dra. Simone Pedra 
Cardiologista fetal e coordenadora  
da Unidade Fetal do HCor

O principal instrumento de diagnóstico da 
cardiologia fetal é o ecocardiograma fetal. Este 

exame, que nada mais é que um ultrassom do 
coração do feto, permite identificar anomalias do 

coração do bebê ainda dentro do útero materno.
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Campanha 

para Gripe Sazonal e H1N1(Vacina Trivalente)de Imunização

Realizada pelo Departamento de Hi-

giene e Saúde do Clube Paineiras 

do Morumby, a Campanha de Imunização 

para Gripe Sazonal e H1N1 foi um verda-

deiro sucesso. Mais de 1300 doses da va-

cina foram aplicadas.

Aqueles que não conseguiram ser 

atendidos nessa primeira campanha po-

dem ficar tranquilos. O Centro Médico do 

Clube já programou uma segunda data 

para atender os interessados. A segunda 

fase ocorrerá no dia 18 de Junho no horá-

rio das 9h às 16h e, para que possa garan-

tir o atendimento, o associado deverá pa-

gar antecipadamente o valor cobrado pela 

dose no período de 1º a 10 de Junho, no 

caixa na Central de Atendimento. O valor 

será de R$ 35,00.

Lembrando que a 2ª dose infantil tam-

bém será aplicada neste dia e o pagamento 

também deverá seguir o mesmo período. 
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Preservação

Meio Ambiente, 
muito além do Jardim.
N ão há dúvida que, no que julgamos respeito ao meio am-

biente e, do papel que nele cabe ao ser humano, tivemos 
notáveis progressos nos últimos anos. Hoje é inegável que o ho-
mem não pode ser considerado mais o centro do Universo (An-
tropocentrismo), a partir do qual se coloque apenas como um ser 
racional, interferindo na natureza e nos recursos naturais para 
seu uso próprio e indiscriminado mas; se coloca como parte do 
universo, possuindo o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, para as presentes e futuras gerações, conforme pre-
conizado no artigo 225 da Constituição Brasileira.

É o retrato do homem contemporâneo, que deve ser tratado, 
entretanto, como agente transformador desse meio ambiente, 
em benefício da coletividade.  

Centenas de anos de maus tratos ao meio ambiente, desde 
a Revolução Industrial e, mesmo antes dela, tornaram confusa 
e conflitante a relação homem x natureza. Idealiza-se o meio 
ambiente como fonte única de recursos, a ser protegida incon-
dicionalmente, na qual o homem estaria passivamente inserido, 
quando; na realidade, a maior parte das vezes, é ele o agente 
transformador da civilização e de melhores condições de vida 
para a população. 

Afinal, devemos nos perguntar se o homem deve viver em fun-
ção da natureza ou a natureza deve ser preservada para servir 
ao homem? Servir ao homem significa, de forma pragmática, res-
peitar e preservar o meio ambiente, como provedor de recursos 
naturais renováveis e finitos. 

É preciso entender, portanto, a defesa do meio ambiente apenas 

como função protetora e provedora da sociedade, não como poder 
para entravar o crescimento da economia e o progresso do homem. 

Devemos ter como meta, a redução do impacto das ativida-
des humanas na natureza e, para tal, adotarmos medidas simples 
como: Reduzir a utilização de materiais e recursos naturais, Reci-
clar o que já foi reduzido; Reutilizar o que pode ser reaproveitado 
e, finalmente; Repensar se realmente precisamos consumir deter-
minado produto ou recurso natural.

Com algumas dessas medidas simples, entretanto conceituais 
e culturais de difícil absorção, podemos garantir que nenhum dano 
ocorrerá ao meio ambiente. Afinal, o que é o meio ambiente para 
um paulistano ou um novaiorquino, senão a metrópole que cons-
truíram e, onde vivem? Quem questiona os fantásticos aquedutos 
do império romano, que levavam água e progresso para as mais 
longínquas províncias, transformando-se em fontes de vida? Na 
história da humanidade, o homem e a natureza sempre caminha-
ram juntos, numa situação de dependência mútua.

De todas as formas, o respeito à natureza reverte em benefí-
cios ao homem e, sua defesa e proteção, deve ser incondicional e 
imediata. Nesse contexto, cabe a nós refletirmos o que podemos 
e devemos fazer pelo meio ambiente do nosso Clube Paineiras e 
que está muito além dos nossos belos jardins. 

                
Edoardo Guglielmi
Conselheiro do Clube Paineiras, 
Consultor, Auditor e Perito Ambiental
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Decoração

Cozinhas 
Lindas, 
Funcionais 
e Organizadas
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Decoração

U m dia destes, visitei a casa de uma 
amiga de infância que, por ansiedade e 

desejo de transformar a cozinha em um es-
paço repleto de referências, esqueceu-se 
de um fator essencial:  a funcionalidade. O 
resultado dessa transformação foi a criação 
de um ambiente cheio de cores, com cadei-
ras de design assinado, eletrodomésticos 
lindíssimos, revestimentos que fazem cada 
detalhe saltar aos olhos.....E com um layout 
atravancado, bancada muito extensa, refri-
gerador com dimensões além do necessá-
rio e portas de armários e gavetas que não 
abrem até o final, enfim, uma sucessão de 
equívocos com peças e materiais de alto 
custo. Uma situação como essa representa 
muito bem quais podem ser as consequên-
cias de quando tentamos implementar em 
um espaço algo que ele não comporta. As-
sim, seja grande ou pequena, a cozinha só 
vai cumprir com excelência o que se espera 
dela quando tudo é pensado com lucidez. 

Talvez a cozinha seja o espaço da casa, 
além do closet, com o maior número de 
peças com uma grande variedade de  for-
matos, pesos e medidas. Visualizar tudo 
ao mesmo tempo, atrás de uma única 
portinha, é uma tarefa quase impossível. 
Localizar rapidamente um simples abridor 
de latas é um grande desafio à perspicá-
cia. Ou seja, os armários da cozinha pre-
cisam de atenção extra com soluções que 
acompanhem a quantidade de itens que 
cada morador precisa acomodar. É neces-
sário tirar sempre o máximo de proveito 
da metragem, de ilhas centrais, banca-
das, divisórias por tamanhos, gaveteiros 

funcionais, portas com aramados do lado 
interno, prateleiras retráteis e mais uma 
infinidade de boas ideias.

Para o resultado de um bom projeto 
de cozinha, antes de tudo, deve ser feito 
um levantamento minucioso de necessida-
des, estilo e costumes do cliente para que 
nada passe despercebido, tornando assim  
o momento  de cozinhar, não uma “tarefa 
árdua e chata”, mas um grande prazer, em 
virtude do ambiente em que cada coisa se 
encontra em seu devido lugar com muita 
praticidade e bom gosto.

É de fundamental importância a contra-
tação de um profissional qualificado para a 
realização destes projetos. Por se tratar de 
um ambiente em que se lida com gorduras, 
molhos, vapores etc., todo o cuidado é pou-
co. Com certeza, ele poderá orientar quan-
to à escolha do melhor piso, da madeira a 
ser utilizada para confecção dos móveis, 
da pedra mais indicada para a bancada e 
da iluminação, de modo a evitar que você 
venha a ter alguns desconfortos causados 
pela utilização de materiais inadequados. 

Solange Guerra     
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Vinhos

C erta vez um amigo argentino me fla-
grou com uma garrafa de Almaviva, 

um ícone do Chile, e provocativamente me 
disse que água ele tem na torneira, ao con-
trário dos vinhos da sua terra. Pura inveja!

Brincadeiras sobram na comparação 
entre os vinhos argentinos e os chilenos, 
mas o fato é que eles realmente são muito 
diferentes. Desde as variedades de uvas 
plantadas, o solo e os processos de viti-
vinificação, às questões filosóficas, as va-
riantes são inúmeras, o que colabora para 
a grande diferença entre ambos.

Na Argentina temos predominância da 
emblemática Malbec (tinta) e da Torrontés 
(branca), símbolos internacionais dos vi-
nhos lá produzidos. 

Da Malbec extraem-se os grandes íco-
nes argentinos, como o Malbec Argentino 
de Catena Zapata, um vinho que obteve 98 
pontos de Robert Parker, o Achaval Ferrer 
Finca Altamira e o Yacochuya, ambos com 
95 pontos em suas melhores safras, aos 
simples, deliciosos e com excelente custo 
benefício como o Mendel ou o Doña Paula 
Estate, dentre vários.

Argentinos x Chilenos

e um paladar aveludado, os melhores tintos 
chilenos são frequentemente comparados 
aos grandes franceses de Bordeaux, exce-
to por seu preço. 

E falando dos chilenos, não poderíamos 
deixar de fora os vinhos brancos feitos 
com a exuberante Sauvignon Blanc, super 
frescos, aromáticos e envolventes, como o 
Leyda Garuma Vineyard, o Tabali Reserva 
e o Santa Rita Medalla Real, deliciosos e 
com custo benefício extraordinário.

Entre os brancos e tintos da Argentina 
e do Chile, dos mais simples aos ícones, a 
grande diferença está entre o que se quer 
provar, depende do momento e da compa-
nhia.

Apesar das características bem distin-
tas, ambos os lados trazem algo em co-
mum: A qualidade e a expressão da Ameri-
ca do Sul como promessa para as próximas 
décadas. 

Aproveite!

Stivy Malty Soares

Nos tops, as principais características 
são, a força, o toque da fruta bem marca-
do e a constante presença de baunilha no 
aroma, por conta da passagem por carva-
lho, normalmente Francês, necessária para 
domar a fera.

Já a Torrontés argentina gera vinhos 
brancos deliciosamente leves, super aro-
máticos, frutados e com muito boa acidez, 
capazes de agradar até mesmo quem acre-
dita que vinho é só o tinto. Alguns exem-
plos são, o fabuloso Alta Vista Premium 
Torrontés e o delicioso e super acessível 
Tapiz Torrontés. Difícil não gostar.

Do Chile importamos ícones feitos com 
a Cabernet Sauvignon, como o Santa Rita 
Casa Real e o Almaviva, que recebe tam-
bém uma parcela de Carménère, assim 
como o Caballo Loco e o Seña. E por falar 
na Carménère, conhecida como a uva tinta 
que representa o Chile, vale salientar que 
a maior parte da sua produção é utilizada 
para os melhores assemblages da América 
do Sul.

Por sua elegância e untuosidade, asso-
ciadas aos aromas maduros e equilibrados 






