




14. III Workshop Comercial do Clube 
Paineiras do Morumby reuniu mais de 
200 participantes, entre diretores e 
executivos de empresas. 

16. Novidades apetitosas aguardam os 
associados no Restaurante das Cúpulas e 
no Deck Paineiras. Venha se deliciar com 
as novas sugestões de pratos!

30. Está chegando a maior Festa do Ano!
Prepare-se para o grande Réveillon do
Paineiras em clima de Brasil Tropical.
Reserve já a sua mesa! Convites à venda!

35. O professor e filósofo Mario Sergio 
Cortella estará no Paineiras palestrando 
sobre “Cenários turbulentos, mudanças 
velozes!”. Participe!

56. Nado Sincronizado: dueto paineirense 
é bronze no Festival Pan-Americano 2014, 
na cidade do México. Confira as fotos de 
Mariana e Sabrine!

62. Judô: atleta paineirense Amanda 
Culato, conquistou medalha de bronze na 
categoria -57kg, no Campeonato Brasileiro 
Sub 23, em Natal (RN). Veja como foi!

Esportes
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Começa em novembro, o 
tradicional Festival de Dança 
do Paineiras. Serão dois 
grandes espetáculos! 
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Nesse mês de novembro estamos
destacando os inúmeros serviços

que o associado encontra dentro das
instalações do Paineiras. Para maior
comodidade, o Clube oferece vários

serviços de conveniência, beleza
e saúde, alimentação, recreação e

infraestrutura. O objetivo é fazer com
que seus mais de 24 mil associados
sintam-se em casa ao desfrutarem

de todas essas facilidades com
conforto, segurança e um alto

padrão de atendimento. Para tanto,
o Paineiras conta com uma equipe de
900 colaboradores diretos e indiretos.

Conheça toda a infraestrutura de
lazer, esportiva, cultural e social que 
o Clube tem a oferecer, e aproveite 

essa comodidade junto aos seus 
familiares e amigos! Boa leitura!
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Com a palavra, o Presidente

Diretoria Executiva 2013-2015

Caros Associados, tivemos um mês com dedicação especial às nossas crianças com 
inúmeras atrações que fizeram a alegria dos pequenos e por consequência a de todos 
nós. Afinal, são elas que nos encantam e com sua pureza tornam a vida mais colorida. 

Durante este período em particular, percebemos como todos puderam notar que o 
perfil de nosso associado vem mudando, o Paineiras tem hoje um número enorme de 
casais mais jovens com filhos pequenos, que buscam locais que proporcionem além 
de lazer, infraestrutura e segurança. E nesses quesitos o Clube corresponde à altura. 
E para que isso aconteça inúmeros serviços nos são demandados. Neste sentido esta 
edição da Revista Paineiras aborda o tema “Paineiras, um grande prestador de serviços”, 
procurando mostrar um pouco dos bastidores das áreas envolvidas no funcionamento 
deste grande complexo que é o nosso Clube, com cerca de 900 prestadores de serviços.

Você Paineirense que apoiou a decisão desta Diretoria de adequar o nosso Estatuto 
Social às exigências definidas na Lei Pelé, terá a satisfação de constatar o primeiro 
grande resultado obtido que será o acesso aos recursos federais, sem a necessidade 
de contrapartidas. 

Para tanto, nós elaboramos e apresentamos um projeto para a formação de atletas 
de base e obtivemos a melhor nota técnica dos Clubes de São Paulo e a segunda do 
Brasil, e receberemos 1,3 milhões de Reais para investir no desenvolvimento esportivo 
de nossas crianças. Nossa equipe técnica junto com os nossos Diretores já iniciaram os 
trabalhos para implementar o uso dessa verba e, em paralelo, estão elaborando um 
segundo projeto para ser submetido à aprovação dentro dessa modalidade. 

Essa busca incessante pela excelência de nossos Colaboradores e Diretores, coloca o 
Paineiras em destaque em todas as áreas; Cultural, Social e Esportiva.

Estamos neste momento trabalhando na elaboração do orçamento para 2015 de 
forma bem cautelosa, avaliando a conjuntura econômica do país, discutindo cada 
detalhe com todos os envolvidos e tomando as nossas decisões e diretrizes visando 
sempre manter o equilíbrio financeiro.

Vamos receber de 1 a 8 de novembro um torneio Future para profissionais masculinos 
de tênis que conta pontos para o ranking da ATP e terá sua final com transmissão 
pela TV. Para quem pratica e aprecia o esporte vale a pena assistir. Para o nosso Clube, 
é mais um evento de importância internacional que eleva o nosso nome no meio 
esportivo, além de oferecer oportunidades inéditas aos nossos atletas.

O Revéillon deste ano está sendo lançado e promete ser mais uma grande festa 
de congraçamento e convívio da família paineirense. Confira os detalhes em nosso 
caderno sociocultural, com destaque para o maravilhoso show pirotécnico.  

Cordiais saudações e continuem aproveitando de maneira saudável tudo o que o 
nosso Paineiras tem a oferecer,

Sergio Henri Stauffenegger 
Presidente da Diretoria Executiva
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Editorial do Conselho Deliberativo

Um olhar para o futuro

Presidente: Dr. José Miguel Spina (ao centro), Vice-Presidente: Luiz Claudio Cardoso de Carvalho, Secretária: Sandra Elvira Rosa de Souza Bernardi

O Sol no poente, depois de dar luz à vida, vai ao encontro da noite que deverá trazer descanso e paz. 

O dever cumprido nos embasa para novas tarefas e nos dá força para seguirmos adiante.

Preconiza nosso estatuto social que o papel do Conselho Deliberativo é manifestar-se sobre qualquer 
assunto que diz respeito à vida do Clube.

Por dever estatutário estamos elaborando o regimento eleitoral que deverá vigorar nas eleições para 
diretoria executiva e para conselho deliberativo a serem realizadas em 2015. Para tanto, enviamos a todos 
os conselheiros um texto inicial para  que pudessem estudá-lo e propor emendas caso julgassem necessário. 

Em reunião realizada dia 20.10.2014 com a presença dos conselheiros vitalícios Alvaro Luiz Bruzadin 
Furtado, Dulmar Vicente Lavoura, Leonam Luis Sousa Goes, Sileni Monteiro de Arruda Rolla, dos 
conselheiros Edoardo Guglielmi, Mario dos Santos Antonio, Pedro Alves da Costa Filho, Roberto Altieri, do 
presidente da diretoria executiva Sergio Henri Stauffenegger, do diretor jurídico do Clube Ruy Cid Martins 
Vianna, do vice-presidente do conselho Luiz Cláudio Cardoso de Carvalho, da secretária do conselho 
Sandra Elvira Rosa de Souza Bernardi e deste presidente, as propostas apresentadas foram analisadas e 
chegou-se à conclusão que devido à complexidade do assunto será nomeada uma comissão composta 
pelos conselheiros - advogados Alvaro, Dulmar, Salim, Pedro e Altieri que terão até o dia 6.11.2014 
para formular uma proposta final que será levada ao plenário do conselho para votação em reunião 
extraordinária que será marcada para o dia 17.11.2014.

Sem dúvida, um documento de tanta importância elaborado por tantas mãos revela cuidado e 
maturidade de todos para encontrar uma proposta que atenda todas as exigências da lei e que seja 
isenta de interesses partidários.

Na próxima reunião extraordinária do conselho serão eleitos dois conselheiros para integrarem a comissão 
de avaliação esportiva e dois conselheiros para comporem a comissão editorial e serão referendados os 
nomes de personalidades que irão receber as medalhas da ordem do mérito.

O Conselho Deliberativo, guardião de nossa instituição, está e estará sempre atento em atender os anseios 
e as necessidades de nossos associados.

Na expectativa de encontrá-los com saúde e usufruindo tudo o que o de melhor nosso Clube oferece, 
subscrevo-me enviando-lhes minhas mais cordiais saudações.

José Miguel Spina
Presidente do Conselho Deliberativo
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Reuniões da Comissão de Sindicância

Dia 22/Setembro

Início: 20h – término 22h00 – Presentes: Conselheira Zelita 
Caldeira Ferreira Guedes – Presidente, Conselheiro Adeilton 
Bomfim Brandão – Secretário, Conselheiras Ana Emilia O. 
de Almeida Prado e Jacy Abs Musa. Foram analisados 19 
(dezenove) processos: Sendo dez títulos do Clube (aprova-
dos), três títulos do clube para filho de associado (apro-
vados), uma transferência entre pai e filho (aprovado), 
duas exclusões de dependente (aprovados), duas inclusões 
(aprovados) e um processo em diligência. 

Dia 29/Setembro 

Início: 20h – término 21h00 – Presentes: Conselheira Zelita 
Caldeira Ferreira Guedes – Presidente, Conselheiro Adeilton 
Bomfim Brandão – Secretário, Conselheiro Celso Teixeira 
Miralla e Conselheira Jacy Abs Musa. Foram analisados 11 
(onze) processos: Sendo sete títulos do clube (aprovados), 
um título para filho de Associado (aprovado) uma transfe-
rência (aprovado), uma exclusão de dependente (aprovado) 
e uma inclusão de dependente (aprovado).

Dia 06/Outubro 

Início: 20h – término 21h20 – Presentes: Conselheira 
Zelita Caldeira Ferreira Guedes – Presidente, Conselheiro 
Adeilton Bomfim Brandão – Secretário, Conselheiro Celso 
Teixeira Miralla e Conselheira Jacy Abs Musa. Foram ana-
lisados 13 (treze) processos: Sendo sete títulos do clube 
(aprovados), dois títulos para filho de Associado (aprova-
dos) duas transferências (aprovados) e duas exclusões de 
dependente (aprovados).

Reuniões da Comissão de Julgamento

Dia 22/Setembro
Início: 19h15 – término 21h49 – Participantes: Presidente 
Conselheiro Luiz Claudio Cardoso de Carvalho, Secretário 
Conselheiro Carim Cardoso Saad, Conselheiros efetivos Paulo 
Celso Cagno, Marco Aurélio Scalise, Conselheiros Suplentes 
Roberval Ramos Mascarenhas e Paula Virginia Pedro. Pauta: 
01 processo – analisado e encerrado.

Atividades do
Conselho Deliberativo
Setembro/Outubro 
de 2014
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Participe do Projeto 
Complexo de Excelência 
em Esportes Aquáticos  

Piscina do Paineiras
Ministério do

Esporte

O Paineiras acredita que é através da diversidade de talentos 
que valorizaremos a cultura esportiva na vida de nossos 
filhos. Neste sentido, a sua diretoria executiva convida as 
pessoas físicas e empresários a participarem da realização 
deste projeto, que colocará o nosso Clube entre os de maior 
estrutura para a formação de atletas da América do Sul.

O projeto tem por objetivo a conclusão da construção 
do Complexo de Excelência em Esportes Aquáticos, com 
a inclusão de uma PISCINA de 25,0 m x 33,0 m, com 
equipamento de aquecimento e tratamento de água, 
seguindo normas de segurança e padrões de construção 
do Clube Paineiras do Morumby; além das adaptações 
necessárias para a colocação das traves e marcações externas 
para os treinos e jogos do Polo Aquático, treinamentos e 
competições do Nado Sincronizado.

Os seus beneficiários diretos serão todos os Associados e 
os Atletas inscritos nas modalidades de Nado Sincronizado, 
Polo Aquático e Natação. Os indiretos serão todos os Atletas 
que participam dos Circuitos Paulistas e Nacional, realizados 
nas dependências do Clube Paineiras do Morumby.

Piscina Olímpica Atual

Centro de Preparação Física Atual

1 3

2 4

Nova Piscina

Ampliação do Centro de Preparação Física

INFORMAÇÕES  
SOBRE O PROJETO
Valor Aprovado: R$ 5.616.580,85
PROCeSSO: 58701.001831/2013-12

DAtA DA PubliCAçãO nO DiáRiO OfiCiAl  
12 de fevereiro de 2014 
COntA bAnCáRiA  
banco do brasil / Agência: 2801 DV: 0  
Conta Corrente Vinculada: 80587-4 

QuEM POdE PARTIcIPAR dO INcENTIvO  
(POR dOAÇãO Ou PATROcíNIO): 
 
Pessoa física: Com até 6% do imposto de Renda Devido.

Pessoa Jurídica: Optantes pelo lucro Real, Com até 
1% do iR Devido.

COntAtOS: Departamento de Marketing do Clube 
Paineiras do Morumby, telefone 11 3779-2099.
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Para o Clube Paineiras do Morumby, a qualidade de vida está 
diretamente relacionada à prática esportiva. Por isso incentivamos 
os esportes desde a mais tenra infância à plena maturidade.Com 
modalidades competitivas, recreativas e formativas, o Paineiras é 
conhecido por ser um dos grandes centros esportivos e formadores 
de atletas no Brasil. No cenário nacional, se destaca, como um 
dos grandes formadores de atletas de alto desempenho. Com 
cinco Modalidades Olímpicas; Natação, Nado Sincronizado, Polo 
Aquático, Judô e Tênis, está presente nas principais competições 
mundiais, dentre elas as Olimpíadas e os Jogos Panamericanos.

Os principais objetivos do Projeto Formação de Equipe de Base 
do Clube Paineiras do Morumby são: 

•	O aperfeiçoamento contínuo do nível técnico dos atletas 
e das comissões técnicas, inclusive com a realização de 
clínicas ministradas por especialistas internacionais. 

•	A expansão do número de praticantes nas modalidades 
citadas (Natação, Nado Sincronizado, Polo Aquático, 
Judô e Tênis). 

•	A aquisição de materiais e equipamentos de treino e de 
competição, de alta performance. 

•	O custeio de inscrições e viagens para a participação 
dos atletas e das comissões técnicas em competições 
de destaque.

Participe do 
Projeto Formação 
de Equipe de 
Base do Paineiras
Treinamento para 
Desenvolvimento nas 
Modalidades Aquáticas 
e Terrestres Individuais

INFORMAÇÕES  
SOBRE O PROJETO
PROCeSSO: 58701.011150/2013-54

Valor Aprovado: R$ 3.013.225,92
DAtA DA PubliCAçãO nO DiáRiO OfiCiAl  
11 de junho de 2014 
COntA bAnCáRiA
banco do brasil / Agência: 2801 DV: 0 
Conta Corrente Vinculada: 81022-3 

QuEM POdE PARTIcIPAR dO INcENTIvO  
(POR dOAÇãO Ou PATROcíNIO): 
 
Pessoa física: Com até 6% do imposto de Renda Devido.

Pessoa Jurídica: Optantes pelo lucro Real, Com até 1% 
do iR Devido.

COntAtOS: Departamento de Marketing do Clube 
Paineiras do Morumby, telefone 11 3779-2099.
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O Paineiras figura entre o seleto grupo dos três maiores e mais 
glamorosos Clubes em número de associados do estado de 
São Paulo, com uma administração maior que muitas cidades 
brasileiras. É considerado por seus associados como uma ex-
tensão de seus lares. E não é por menos, é um polo cultural, 
de entretenimento e de lazer e socialização, além de ser re-
conhecido como um centro de formação de atletas, que nos 
representam em competições de nível nacional e internacio-
nal. Aberto durante 364 dias do ano, das 6h às 24h, o Clube 
disponibiliza, em seus 120.000 m2 de área verde em pleno co-
ração do Morumbi, serviços de qualidade para a comodidade 
e usufruto das 24 mil pessoas do quadro associativo.

O Complexo também é referência em acessibilidade e dispõe 
de infraestrutura completa para pessoas com deficiência, com 
mobilidade reduzida, gestantes, pessoas com melhor idade e 
circulação de carrinhos de bebês, desde o momento que o 
associado estaciona seu veículo até o fim de sua estadia. Um 
Clube para todos! 

Para o pleno funcionamento dessa imensa estrutura de ser-
viços o Paineiras dispõe de seus recursos humanos estrate-
gicamente alocados em todos os níveis e atuando de forma 
proativa e dedicada aos seus associados. São um total de 900 
colaboradores entre diretos e indiretos, que vão desde auxilia-
res, coordenadores e professores, até gestores de áreas.

O coração dos serviços do Clube fica na sua Central de 
Atendimento – CAT, onde os associados são prontamente 
atendidos e têm suas dúvidas e solicitações resolvidas. Este 
ano (levantamento de janeiro a setembro), na CAT, foram 
realizados mais de 37.800 atendimentos presenciais; mais de 
7.126 inscrições e 990 inclusões de alunos em lista de espe-
ra nos cursos das áreas esportiva e cultural; 379 transações 
com títulos, entre aquisição de títulos, empréstimos, transfe-
rências, exclusões e inclusões de dependentes; 52.800 atendi-
mentos presenciais e telefônicos e 1.277 renovações e cadas-
tro de funcionários de associados. Além disso, a CAT emitiu 
25.000 ingressos de convidados.

Paineiras. Um grande 
prestador de serviços

beleza e Saúde
Nesse setor, os paineirenses encontram no Clube diver-
sas opções de tratamentos estéticos e relaxantes.

Há mais de 50 anos, a Barbearia Elias disponibiliza um 
ambiente familiar onde diferentes gerações cortam ca-
belo, fazem a barba e também as unhas dos pés e das 
mãos. Já no Salão de Beleza Luna, as associadas encon-
tram as últimas tendências em cortes, penteados, ma-
quiagem, além dos melhores tratamentos, produtos e 
técnicas de beleza do mercado.

O Freshy Spa é um oásis de tratamento e relaxamen-
to. Nele os frequentadores tem acesso a tratamentos 
faciais, corporais, massagens, técnicas de relaxamento, 
podologia, sauna masculina e sauna feminina.

Conveniência
Para maior comodidade, o Clube oferece vários serviços 
de conveniência dentro de suas instalações. Na Banca de 
Revista e Jornais o associado encontra as últimas publi-
cações e informativos diários. Em frente à banca, existe 
um prazeroso local para leitura com assentos confortá-
veis e ambiente agradável. Na loja de artigos esportivos, 
a Best Fit, os associados encontram todos os acessórios 
necessários para a prática de esporte e também lazer, 
são trajes para natação, ginástica, moda praia e unifor-
mes do Clube. Para os tenistas, o Paineiras possui tam-
bém um serviço exclusivo de Encordoador.

Já os fãs da sétima arte encontram uma locadora com-
pleta, a Hobby Vídeo, com um rico acervo de filmes clás-
sicos, de arte, estrangeiros e demais gêneros. E ainda a 
programação do Cinema com filmes para jovens, adul-
tos e crianças. Outra grande facilidade é o Lava-rápido. 
Enquanto permanece no Clube, o associado pode deixar 
seu carro no estacionamento principal para os serviços 
de lavagem, polimento, cristalização dos vidros, hidrata-
ção dos bancos de couro e limpeza do motor. 

A Reprografia do Paineiras também é outro serviço bem 
procurado. Lá é possível fazer cópias coloridas ou em 
P&B, encadernações, plastificações, serviços digitais co-
mo scanner e impressões de documentos e, para maior 
praticidade, os serviços podem ser solicitados via e-mail.
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infantil
Muitos são os filhos que, após seus períodos de aula, 
passam horas no Clube com toda a segurança e tranqui-
lidade. Desde o almoço, passando pela participação em 
seu curso esportivo ou cultural, utilização da biblioteca 
para fazerem os seus deveres, orientação escolar, até es-
cola de idiomas.

Nossas crianças também contam com serviços exclusi-
vos que atendem desde os pequeninos até os maiorzi-
nhos. As mamães paineirenses encontram no Berçário 
e Fraldário áreas de banho, copa, cozinha, além de um 
espaço para atividades culturais e a área do sono climati-
zada com trocador, banho e um belo jardim de inverno.

Na Brinquedoteca a garotada encontra um ambiente 
aconchegante e descontraído onde participam de várias 
brincadeiras e também da Hora do Conto onde são esti-
muladas ao gosto pela leitura.

infraestrutura e Diversos
Além de todas essas facilidades, o Clube ainda possui 
Achados e Perdidos; Biblioteca Paineiras, com um acer-
vo misto de mais de 23.500 mil exemplares, Agência 
e Caixa Eletrônico Bradesco; Centro Médico destina-
do para atendimentos emergenciais e exame médico, 
Fisioterapia, Ouvidoria, Central de Segurança, Escola 
de Idiomas e Rede Wireless. Para maior lazer Boliche e 
Pavilhão de Jogos.

Espaços para Eventos Empresariais e Sociais também 
estão disponíveis. O Salão Nobre, Saguão Social, Piano-
Bar, Espaço das Cúpulas I e Espaço das Cúpulas II podem 
ser utilizados com toda a infraestrutura, requinte e bom 
gosto para que seu evento seja inesquecível. Os espaços 
apresentam grande versatilidade, permitindo adaptação 
aos mais variados tipos de eventos além de uma equipe 
de apoio, pronta para te assessorar com cardápios, su-
gestões de decorações, recepção e demais detalhes.

Esse é o Paineiras, cada vez mais investindo na sua co-
modidade e segurança, proporcionando um ambiente 
agradável, dispondo de facilidades e serviços que você 
precisa em um só lugar! Aproveitem!

Restaurantes e lanchonetes
Os paineirenses também possuem várias opções no setor 
de alimentação: são 4 lanchonetes, 1 restaurante e 1 café.

Muitos associados não frequentam o Clube apenas pelas 
atividades, mas também pelo saboroso e atrativo car-
dápio que encontram nos ambientes gastronômicos. 
Os apetitosos aperitivos do Bar do Carvalho, a famosa 
picanha e o filé de merluza que são servidos no Bistrô e 
o insuperável Café Kopenhagem são ótimas sugestões.

No Café Paineiras, o café da manhã, deliciosos lanches, 
aperitivos e grelhados fazem a alegria de quem fre-
quenta. O Deck Paineiras oferece um cardápio que vai 
desde o cafezinho até o procurado Filé a Parmegiana. 
Aproveite para experimentar os famosos espetinhos 
com novas combinações: picanha, abobrinha, misto 
com pimentões, cordeiro, mussarela de búfala, toma-
te seco e rúcula. Já no Restaurante das Cúpulas, que 
trabalha no sistema por quilo nos almoços da semana 
e “à vontade por preço fixo nos finais de semana”, na 
hora do jantar os clientes encontram uma novidade! O 
Serviço A La Carte. São duas especialidades: a Picanha 
Especial na brasa com arroz, batata frita, farofa e vina-
grete; e a Perna de Cabrito assada à moda cantineira 
com batatas e brócolis. Outro destaque do restaurante 
são as pizzas de bacalhau, de camarão com Catupiry, 
de caprese com mussarela  e de coração de alcachofra.
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A Associação de Clubes Esportivos de São Paulo - ACESC cos-
tuma realizar reuniões mensais com seus associados para 
debater temas em comuns e trocar experiências. No mês de 
outubro, no dia 22, quarta-feira, o Paineiras teve o prazer de 
servir de sede para a reunião dessa associação.

Compareceram ao evento cerca de 35 representantes entre pre-
sidentes, ex-presidentes, conselheiros e diretores dos maiores 
clubes de São Paulo  e suas respectivas esposas. O encontro 
aconteceu no Espaço das Cúpulas, onde os convidados foram 
recepcionados e após a reunião, foi oferecido um delicioso jan-
tar de confraternização.

Estavam presentes na ocasião Marcelo Audi Cateb - Presidente 
do Esporte Clube Sírio e Vice-presidente da ACESC, Alexandre 
Bossoli – presidente do Clube Esportivo Helvetia, Sergio Henri 
Stauffenegger – Vice-presidente da ACESC e Presidente do 
Clube Paineiras do Morumby, Abramos Douek – Presidente 
do Conselho Superior da ACESC e presidente da Associação 
Brasileira “A Hebraica” de São Paulo, Carlos Idoeta- presiden-
te do Alphaville Tênis Clube, Aldo Roberto Saltini - 2º Vice-
presidente do Clube Paineiras do Morumby, Mario de Carvalho 
Fontes Neto – presidente executivo da ACESC e representante 
do Clube de Campo São Paulo, Eric Charles Nice Vice-presidente 
do Club Atlético São Paulo, José Manoel Castro Santos do Club 
Athletico Paulistano, Luiz Eduardo Dutra Roqdrigues Presidente 
do Esporte Clube Pinheiros, Valdir Gomes Moreira do Clube 
Ipê e Willian Almeida Oliveira Filho do Clube Hípico de Santo 
Amaro, além de alguns Conselheiros Consultivos da ACESC.

Em pauta estiveram em discussão temas como a reforma do 
Estatuto da ACESC para adaptação à lei Pelé e outros assuntos 
relevantes para leitura e aprovação.

Mais uma vez nosso Clube foi elogiado por sua infraestrutura 
e receptividade.

Paineiras é sede da 
Assembleia Geral ACESC

Marco Aurélio ferreira lisboa – Vice-Presidente do esporte Clube Sírio 
e Diretor do Departamento Jurídico da ACeSC, luís eduardo Dutra 
Rodrigues – Presidente do esporte Clube Pinheiros e José Manuel Castro 
Santos – Presidente do Club Athletico Paulistano

Valdir Gomes Moreira – Presidente do ipê Clube e Vice-Presidente da 
ACeSC, Abramo Douek – Presidente do Conselho Superior da ACeSC 
e Presidente da Associação brasileira A Hebraica de São Paulo, Sergio 
Henri Stauffenegger Presidente do Clube Paineiras do Morumby e Vice-
Presidente da ACeSC e Mario fontes – Diretor de Paisagismo do Clube de 
Campo de São Paulo e Presidente executivo da ACeSC

Abramo Douek – Presidente do Conselho Superior da ACeSC e 
Presidente da Associação brasileira A Hebraica de São Paulo, Sergio 
Henri Stauffenegger Presidente do Clube Paineiras do Morumby e Vice-
Presidente da ACeSC,  Mario fontes – Diretor de Paisagismo do Clube 
de Campo de São Paulo e Presidente executivo da ACeSC, e Marcelo 
Cateb – Presidente do esporte Clube Sírio e Vice-Presidente da ACeSC





Patrocínio: Realização:

O terceiro Workshop Comercial do Paineiras foi realizado dia 
23 de outubro, na Boate das Cúpulas. O evento faz parte de 
uma série de ações da Diretoria Executiva para promover o re-
lacionamento de negócios entre associados e as oportunidades 
comerciais do próprio Clube.

Idealizador do projeto, o Diretor de Comunicação do Paineiras, 
Hugo Sigaud em sua apresentação falou da importância destes 
encontros para os associados e demonstrou o prestígio que o 
Paineiras desfruta hoje entre os Clubes de São Paulo procurados 
pelas empresas para realizarem as suas ações de marketing.

“Quero parabenizar vocês pela presença maciça nesta noite, is-
so prova que nós associados vemos sim em nosso Clube uma 
oportunidade real de fazermos relacionamento, seja social, de 
amizade ou de negócios, porque não? Todas as comunidades o 
fazem e nós paineirenses não estamos deixando de aproveitar  
essa chance que o Clube nos dá. Falando um pouco sobre o 
que o Paineiras oferece ao mercado corporativo para a divul-
gação e promoção de suas marcas e de seus produtos, somos 
hoje o terceiro maior Clube em número de sócios no Estado, 
contamos com 24.000 associados e de alto poder aquisitivo e 
completa infraestrutura de segurança e serviços em 120.000 m2 
de área de puro lazer. Grandes marcas estão passando por aqui 
e para nossa satisfação, cada vez mais com participação desde 

a nossa revista, ações promocionais, patrocínios, parcerias, até 
projetos incentivados nas áreas esportiva e sociocultural. Seja 
qual for o tamanho da empresa e do investimento que ela pre-
tende fazer conosco, temos soluções para atendê-la. Procure 
nosso departamento e vamos juntos montar um plano adequa-
do às suas necessidades.”

O Workshop, ministrado pelo professor Carlos Alberto 
Borgneth, sócio-diretor da Prospecta Ltda., foi dinâmico e in-
terativo abordando uma apresentação e discussão sobre um 
conjunto de ferramentas que aumentam consideravelmente as 
chances de “Uma 1ª visita ser uma 1ª venda”. Mais de 200 par-
ticipantes, entre diretores e executivos de empresas, marcaram 
presença no evento. 

Ao final do evento, como anunciado, forma sorteadas 4 avalia-
ções gratuitas de desempenho de equipe de vendas e 2 pacotes 
de finais de semana no Ecoresort Refúgio Cheiro de Mato. Os 
felizardos ganhadores foram: Alberto Matera, Alex Scartezini, 
Alex Kreitow da Costa, Dione M. Goulart Alvares de Lima, 
Martha Asfora e Paulo Felice Lauro.

Confira nas fotos como foi esse encontro e participe você tam-
bém dessa iniciativa nas próximas oportunidades.
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Avisos e Informações
Novidade no Restaurante 
das Cúpulas!
No Restaurante das Cúpulas os clientes encontram uma deli-
ciosa novidade! O serviço à La Carte. São duas especialidades: 
a Picanha Especial na brasa com arroz, batata frita, farofa e 
vinagrete; e a Perna de Cabrito assada à moda cantineira com 
batatas e brócolis. Ambos a R$ 80,00 e servem duas pessoas. 

Outro destaque do restaurante são as pizzas de bacalhau, de 
camarão com catupiry, de caprese com mussarela de búfala 
(Bufalina) e coração de alcachofra, vendidas a R$ 55,00 cada. 
Aproveite essas e outras opções, o restaurante fica aberto de 
terça a sábado até às 00h, domingos e feriados até às 23h, 
sexta dançante (vide programação Sociocultural). Fechado as 
segundas no período noturno.

As promoções vão até o dia 20 de dezembro, aproveite!

Du Ferré, uma especialidade do 
Deck Paineiras
Para o mês de novembro, o Deck Paineiras reservou uma igua-
ria de dar água na boca. Denominado “Du Ferré” o novo prato 
traz uma combinação perfeita de salmão grelhado com ger-
gelim, risoto de cenoura e molho cítrico de maracujá. Essa 
sugestão foi uma ideia que surgiu no “Conversas com nossos 
Chef’s”, onde os chefs se reúnem para a elaboração de novas 
receitas da lanchonete.

Aproveite para experimentar as novidades dos famosos espe-
tinhos: picanha, abobrinha, misto com pimentões, cordeiro, 
mussarela de búfala, tomate seco e rúcula. Os espetos de pi-
canha e cordeiro poderão ser degustados somente durante o 
mês de novembro! Não perca!

Um local agradável, boa comida, excelente atendimento e be-
bida gelada. Tudo o que você e sua família merecem! Aberto 
de segunda a sábado das 6h30 às 22h e domingos e feriados  
das 6h30 às 20h.

Para melhor atender os associados no verão, reformamos 
os vestiários da piscina olímpica visando oferecer mais 
conforto, comodidade e higiene. Novos pisos, louças sani-
tárias, divisórias, pias, saboneteiras e porta-toalhas foram 

Pizza de bacalhau

Pizza de camarão com CatupiryPizza de coração de alcachofra

Pizza de caprese com 
mussarela de búfala

instalados. Os associados também contarão com novos ar-
mários para guardarem com segurança seus pertences pes-
soais. Para locação, informe-se na Central de Atendimento. 
Bom verão a todos!

Vestiários das Piscinas Reformados
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Memorial Paineiras
Acesso interativo à nossa História
Por Débora Cristina Nascimento – Diretora do Memorial Paineiras

A HISTóRIA DA BIBLIOTECA DO PAINEIRAS

nosso acervo digital, disponível 
no site do Clube e no Memorial 
Paineiras, localizado no piso 1S 
ao lado da sala de tV, precisa ser 
completado. Através do e-mail 
memorialpaineiras@clubepai-
neiras.com.br, você pode enviar 
fotos antigas, depoimentos e 
comentários sobre eventos publi-
cados nesta sessão, e até mesmo 
suas sugestões para futuras pu-
blicações da Revista. Com a sua 
colaboração poderemos recupe-
rar e enriquecer a nossa História.

colabore com o 
Memorial Paineiras

Este mês vamos recuperar a trajetória da 
biblioteca através de excertos da Folha 
Paineiras e Isabel Nunes que nos forne-
ceu mais detalhes sobre a história e si-
tuação atual.

A biblioteca foi fundada em 1982 na 
gestão de Edmundo Callia. Inicialmente 
era uma área de 12m², com três estan-
tes e quatro mesas. Para iniciar o acervo 
a Diretoria promoveu um concerto da 
Orquesta Sinfônica de São Paulo, regida 
pelo maestro Eleazar de Carvalho e o in-
gresso sugerido foi a doação de um livro.

Em 1998, após a chegada da bibliote-
cária Isabel e a realização do inventário, 
foram catalogados 4 mil exemplares no 
acervo, além da assinaturas de jornais 
diários e revistas.

Em 2001 a biblioteca foi reformada e pas-
sou a ter uma área de 400m², com 20.097 
exemplares e 11 mil usuários ativos. 

Hoje o acervo misto, com ênfase em en-
tretenimento e lazer, consta de 23.500 
títulos e o número de usuários chega a 
12.555 associados.

Nosso patrimônio, nossa História.

folha Paineiras de novembro de 1988 p. 3

biblioteca atual (acervo)

foto de 1998 (acervo)
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#paineirasnamídia

Palestra beneficente é 
destaque na revista Caras
A palestra beneficente ministrada no Clube pela CEO da rede 
Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, foi destaque na Revista 
Caras. Toda a renda do evento, bem como as doações reali-
zadas foram em prol do Voluntariado Emílio Ribas (VER), uma 
organização sem fins lucrativos que presta apoio humanitá-
rio a familiares e pacientes do Instituto de Infectologia do 
Hospital Emílio Ribas. Na foto o executivo Emilio Mathias Jr., 
Luiza Helena Trajano, Gloria Brunetti e Maria Regina Rocha.

Vôlei Sentado 
Os atletas do Vôlei Sentado do Paineiras  participaram de 
um bate papo com a equipe de produção do documentário 
“Brasil: Uma Potência Paraolímpica”, que está sendo produzi-
do pela Sala 12 filmes. O documentário pretende registrar a 
preparação dos atletas do Comitê Paralímpico Brasileiro para 
as Olimpíadas de 2016 e apresentar ao público suas histórias.

Nado Sincronizado
A treinadora de nado sincronizado do Paineiras, 
Nayara Figueira, concedeu uma entrevista ao programa  
esporte fantástico da tV Record. Nayara falou sobre 
a nova fase da sua carreira e sobre a experiência de 
treinar as jovens alunas do Clube servindo como inspi-
ração, já que possui no currículo diversas conquistas e 
premiações. No dia 7 de outubro, a esportista também 
foi entrevistada pela equipe do canal fox Sports pa-
ra produção de duas matérias e falou também com o 
website torcer pelo esporte! 

Outro destaque do nado sincronizado foi a nossa jo-
vem atleta, Rafaela Geraldi que foi entrevistada pela 
Revista Atrevidinha e falou sobre o esporte e seus pla-
nos como atleta.
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Presidente da Rede Magazine Luiza
ministra palestra beneficente no Paineiras
No dia 23 de setembro, Luiza Helena Trajano, referência como 
líder empresarial no mercado de varejo, ministrou uma pales-
tra beneficente no Salão Nobre do Clube. O evento foi fruto 
de uma parceria entre o Departamento Sociocultural do Pai-
neiras, São Paulo Center, responsável pelo gerenciamento de 
eventos corporativos do Espaço Paineiras do Morumby, e o 
Voluntariado do Hospital Emilio Ribas (VER).

A 3ª executiva mais poderosa do país, que também figura entre 
as 25 bilionárias do Brasil, falou sobre a importância da gestão 
de pessoas nas empresas. Toda a renda do evento, bem como 
as doações realizadas pelos participantes foram direcionadas 
às crianças beneficiadas pelo Voluntariado Emilio Ribas (VER).
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Em mais um evento de sucesso, que agradou plenamente 
os associados no dia 19 de setembro, o cantor e compositor 
Eduardo Dussek se apresentou no Clube com um show mar-
cado pelo bom humor e irreverência do artista. Com canções 
que misturaram textos, brincadeiras e improvisações com a 

Eduardo Dussek
participação do público, o cantor fez um show  que mesclou 
músicas autorais conhecidas do grande público, com novas 
e hilárias canções, como é o caso do “Pilosofia Vurtuguesa” 
(parceria de Dusek com Valério Wizz). Confira agora os clicks 
desse grande show:
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Por que fazer?

O Paineiras oferece uma extensa grade de cursos culturais, 
excelente oportunidade para reciclagem, aprendizado e des-
cobertas. Confira aqui depoimentos de associados sobre al-
guns dos diversos cursos que estão à sua disposição. Inove, 
participe você também!

Sapateado
“Uma vez fui assistir a uma apresentação de sapateado e 
me apaixonei por todos aqueles movimentos e alegria. Faço 
o curso há 7 anos e nunca me cansei! A cada aula que vou, 
aprendo um passo novo. Gosto muito do curso, nele eu ‘me 
sinto livre de tudo’, e não existe coisa melhor do que dançar 
com suas amigas. Outra coisa que adoro são as apresentações 
que fazemos todo final de ano, muito caprichadas. Recomendo 
para todos vocês!“, depoimento da associada Helena Sozio

Tapeçaria
“Sempre gostei de bordar e o curso de tapeçaria foi, para 
mim, uma maravilha. A tapeçaria é como uma brincadeira, 
onde você se diverte entre telas e lãs, podendo escolher 
os desenhos, o tamanho do trabalho e as cores. É uma 
satisfação ver seu trabalho pronto, seja um tapete, uma 
almofada, uma bolsa, etc..., saber que foi você que fez, 
receber aprovação dos colegas! Além disso, temos um 
professor competente e muito atencioso com as alunas. 
Recomendo para todas as idades”, depoimento da 
associada Neuza Maria.

Vagas disponíveis em diversos horários!
Quartas - 9h30 às 13h / 14h às 17h  
(Nascidos em 1999 ou anos anteriores)

Vagas disponíveis em diversos horários!
Quartas – Baby – 10h
                    Nível I – 9h / 14h / 18h 
                    Nível II – 8h / 15h 
                    Nível III – 16h 
                    Nível IV – 17h
(Nascidos entre 2007 e 2008 – Baby)
(Nascidos entre 1993 e 2006 – Níveis I, II, III e IV)
*Necessário teste de habilidade a partir do nível II
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Rematrícula: 
De 25 de outubro a 26 de novembro, na sala de 
aula com o professor.

Nos cursos em que não há mudança de nível os alunos 
deverão fazer a rematrícula no mesmo horário em que estão 
regularmente inscritos no ano corrente, através de uma lista de 
rematrícula coletiva, que será assinada pelo aluno para garantir 
a vaga. Para os cursos em que há mudança de nível, o aluno ou 
o responsável deverá assinar a ficha de rematrícula e devolver 
ao professor até a data limite, 26 de novembro.

Os alunos que optarem em mudar de horário, deverão entregar a 
ficha ou assinar a lista de rematrícula com o professor e procurar 
a Central de Atendimento para efetuarem a troca de horário. 
Os alunos que não devolverem as fichas no prazo estipulado 
perderão a garantia de vaga e somente poderão efetuar matrículas 
no período de inscrição de novos alunos, ficando sujeitos a 
disponibilidade de vagas e realização de testes de habilidade.

transferências de horários 
da rematrícula:
De 28 a 30 de novembro,  
na Central de Atendimento.

As transferências de horários podem ser realizadas livremente 
nos cursos onde não há definição de níveis. Para os cursos onde 
há classificação por níveis, as transferências podem ser efetuadas 
somente dentro do mesmo nível indicado pelo professor. 

Matrículas de novos Alunos: 
De 1 a 4 de dezembro,  
na Central de Atendimento. 

Sorteio das Matrículas: 
Dia 5 de dezembro,  
na Central de Atendimento.

Se o número de associados inscritos for inferior ao número de 
vagas disponíveis, o sistema informatizado preenche as vagas 
com todos os inscritos. Caso o número de alunos inscritos seja 
maior que o número de vagas disponíveis, será realizado um 
sorteio eletrônico para preenchimento aleatório das vagas. 
Os nomes dos associados não contemplados no sorteio serão 
adicionados à lista de espera, seguindo a mesma ordem do 
sorteio e os associados serão convocados para realizar as 
inscrições sempre que houver desistências. 

testes de Habilidades para novos Alunos 
Testes de habilidades são obrigatórios para todos os alunos 
que se inscreverem a partir do nível 2 e no caso do ballet 
clássico, a partir do 2º ano. Os testes serão realizados durante 
os horários de aulas, nas datas informadas na tabela ao lado.

Rematrículas e Matrículas para 2015. Programe-se! 

Dias e Horários para
testes de Habilidade para novos Alunos

Curso Data Horário nível

 Ballet Clássico 05/11  19h  2º Ano 
 06/11  15h  2º Ano 
 06/11  16h  3º Ano 
  06/11  17h  4º Ano 
  06/11  18h  5º Ano 
  06/11  19h  6º Ano 
Dança do Ventre 06/11  20h  Nível II
 06/11  21h  Nível III
Jazz  05/11  08h  Adulto II
  05/11  15h  Nível II
 05/11  18h  Nível III
  05/11  18h  Adulto III
  05/11  19h  Adulto II
Teclado 04/11  14h  Nível III
 05/11  15h  Nível II
 05/11  17h  Nível III
Sapateado 05/11  08h  Nível II
 05/11  15h  Nível II
  05/11  16h  Nível III
  05/11  17h  Nível IV
Dança de Salão  06/11  21h40 Nível II
Dança Moderna 06/11  19h30 Adulto
Dança Flamenca 06/11  10h  Nível III
 06/11  17h  Nível III
  06/11  18h  Nível II
Ballet Adulto 05/11  20h Nível III
  06/11 11h Nível II
Canto e Técnica Vocal 05/11 15h,16h e 18h Nível II

Os interessados em ingressar nas atividades que não estão 
listadas deverão procurar o professor no 1º dia de aula de 
2015, para realização do teste e posterior inscrição na Central 
de Atendimento.

encerramento das Aulas
Dia 29 de novembro, sábado.
exceto os cursos abaixo:

Dezembro 
08, segunda-feira Término de Desenho e Aquarela
10, quarta-feira Término de Tapeçaria / Consciência Corporal
11, quinta-feira Término de Teatro Adulto / Atelier de Pintura
13, sábado Término das aulas de Yoga e Tai Chi Chuan

O início das aulas em 2015 está previsto 
para o dia 2 de fevereiro.

Informamos que dias 15, 20, 21 e 22 de novembro, não haverá aulas nos cursos do setor 
cultural, devido aos feriados da Proclamação da República e Consciência Negra.
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Musicalização Infantil
No dia 18 de novembro, terça-feira, a partir da 9h30, na Sala de 
Carteado, os alunos de Musicalização Infantil de 01 a 06 anos 
apresentarão aos pais o resultado dos trabalhos desenvolvidos em 

Grupo de Teatro Infantil
No dia 18 de novembro, a partir das 19h30, no Cineteatro, 
as alunas dos núcleos Infantil I e Infantil II do curso de teatro, 
sob a direção da professora Carina Prestupa Gonçalves, 
apresentarão duas peças na conclusão das atividades do ano:

“O Mistério de feiruinha”
O Núcleo de Teatro Infantil I apresentará: O Mistério de 
Feiurinha, às 19h30 – exercício cênico inspirado no texto de 
Pedro Bandeira.

Você se lembra, não é? Quase todas as histórias antigas que 
você leu terminavam dizendo que a heroína se casava com o 
príncipe encantado e pronto. Iam viver felizes para sempre e 
estava acabado. Mas o que significa “viver feliz para sempre”? 
Significa casar, ter filhos, engordar e reunir a família no 
domingo para comer macarronada? Quer dizer que a felicidade 
é não viver mais nenhuma aventura? Como é que alguém pode 
viver feliz sem aventuras? Ah, não pode ser! Não é possível que 
heróis e heroínas tão sensacionais tenham passado o resto da 
vida assistindo ao tempo passar feito novela de televisão. É 
preciso saber o que acontece depois do fim!

Elenco: Ana Keunecke Pimenta, Chiara Lacaze Marracini, Elisa 
Annenberg Paglia, Gabriella Cordaro Schnardorf, Giovana 
Prado Mansur, Giovanna Simone Guerra, Manuela Pettengill 
Maciel, Mariana Coopman Rodrigues e Stefanie Brasil Rezende.

“Outras confissões de adolescentes”
O Núcleo de Teatro Infantil II, apresentará: Outras confissões 
de adolescentes, às 20h30.

Após a leitura de Confissões de Adolescentes, de Maria 
Mariana, o grupo decidiu trabalhar com o tema: adolescência. 
O exercício cênico é um recorte de diversas histórias de 
adolescentes, que de maneira divertida, abordam temas 
como: crises, medo, paixão, separação, expectativas, amizade, 
relacionamentos, etc. 

Elenco: Beatriz Martins R. E. Almeida, Catarina Marshall Da M. 
Pires, Isabella Martins R. E. Almeida, Isabel Stracieri De Paiva, 
Julia Brandini B. F. De Paiva, Luana Sickman Chaddad Zavatini, 
Marcella Zhang, Maria Alexandra Laffeach Carbajal e Natasha 
Marie Hahn. 

Apresentações de Encerramento do Ano

2014. No decorrer do dia acontecerá uma festa de confraternização 
nos horários de aula. Os alunos que frequentam a atividade as 
segundas-feiras também se apresentarão nessa data.
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Começa no dia 15 de novembro, sábado, o tradicional 
Festival de Dança do Paineiras. Apresentado por alunos das 
diversas modalidades de dança oferecidas pelo Clube, o 
evento é um dos mais aguardados pelos painerenses que 
terão a oportunidade de prestigiar o trabalho desenvolvido 
por nossos dançarinos ao longo do ano! Nesta edição uma 
novidade vai agitar o Festival, todas as modalidades se uniram 
resultando em dois grandes espetáculos: “O Diamante Perdido” 
e “Uma Noite em Hollywood”.

Os alunos do ballet Clássico, Sapateado e Jazz infanto-
Juvenil apresentarão o espetáculo “O Diamante Perdido”, 
com um roteiro idealizado pelos próprios professores, os três 
elencos distintos se revezarão nas apresentações. A atração 
será apresentada nos dias 15 e 29 de novembro e 06 de 
dezembro (sábados), às 16h e 17h30 e nos dias 16 e 30 de 
novembro e 07 de dezembro (domingos) às 19h e 20h30.

Festival de Dança do Paineiras
O espetáculo conta a estória de uma menina que se chamava 
Liza e que morava perto de uma floresta. Todas as noites 
antes de dormir, sua mãe lhe contava estórias sobre a Floresta 
Encantada. Uma dessas estórias era sobre a lenda de que 
existia na floresta um baú, e dentro dele um diamante com o 
poder de manter o equilíbrio da natureza. O guardião deste 
baú era um fauno que vivia na floresta. Liza então descobre 
que bastava fechar os olhos e se deixar envolver pelo som do 
vento para desvendar os encantos da floresta.

Já os alunos dos cursos de Dança do Ventre, flamenco, Jazz 
Adulto e Juvenil, Dança Moderna, Dança de Salão e ballet 
Clássico Adulto apresentarão “Uma Noite em Hollywood” 
e se revezarão em dois elencos distintos. As apresentações 
acontecerão nos dias 25 e 26 de novembro (terça e quarta-
feira, respectivamente) e 02 e 03 de dezembro (terça e 
quarta-feira, respectivamente), às 20h e 21h30.
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Se você aprecia um repertório de boa qualidade e a beleza da 
música instrumental não pode perder a apresentação de Giro 
D´Amore!  Um espetáculo de música de câmara composto 
por canções de épocas diversas formando um painel deste 
tipo de música, que vai do Renascimento até o século XX, 
de Caccini a Haendel, de Villani-Cortes a Claudio Santoro, 
de Chopin a Ravel apresentando Josefina Capitani – mezzo 
soprano e Regina Schlochauer – piano.

Josefina Capitani

Cantora, professora de canto e produtora musical, desde 1997 
vêm se dedicando à produção de espetáculos de música de câmara 
e é uma das fundadoras da Companhia Entre Amigos. Iniciou 
seus estudos musicais no Coral USP no qual é cantora, solista e 
monitora desde 1980, tendo estudado com Alberto Cunha e 
Helena Starzynski. Tem graduação em canto erudito pela FAAM 
– Faculdades Alcântara Machado, onde frequentou as classes 
de Carmo Barbosa, Horacio Gouveia e Abel Rocha; e teve como 
professora Eiko Senda de 1996 a 2007. Tem especialização em 
Docência no Ensino Superior em Música pela FMU – Faculdades 
Metropolitanas Unidas e formação básica em dança – Escola 
Cisne Negro. É professora da ETEC das Artes e dirige e produz 
espetáculos da Companhia Entre Amigos desde 1997.

Giro D’Amore

Sarau Cultural Apresenta

18 de novembro, terça-feira, às 17h, no Saguão Social Regina Schlochauer

Cravista e pianista de âmbito nacional têm atuado junto 
de orquestras e conjuntos de câmara, como a Orquestra 
Sinfônica Municipal de São Paulo, Orquestra Sinfônica da USP; 
professora de cravo e piano e correpetidora do curso de canto 
na FAAM – Faculdades Alcântara Machado. Possui diversos 
CD’s gravados, além de produzir programações musicais em 
São Paulo. Começou seus estudos de piano no Conservatório 
de Lins e formou-se no antigo Conservatório Musical de 
Ribeirão Preto, atual Faculdade de Música da UNESP. Teve 
como professores de piano José Kliass, Henri Jolles, Isabel 
Mourão e Gilberto Tinetti e como professores de cravo Helena 
Jank, Gertrude Mersiovsky e Roberto de Regina. Recebeu bolsa 
de estudos da Casa do Brasil na Inglaterra, para estudar com 
o pianista e cravista Stanislau Heller, estudou com o cravista 
Hughette Dreyfus na França em Sylvanès e Villecroze, com 
bolsa de estudos da Foundation Les Treilles. Fez mestrado em 
Música na ECA – Escola de Comunicações e Artes da USP – 
Universidade de São Paulo tendo como tema de dissertação 
“A chegada do piano no Rio de Janeiro”. Possui gravação 
solo de música brasileira – “Brasil, álbum de sons e formas” 
e dois CD’s de música para cravo – “Um cravo bem variado”, 
Volumes I e II. Participou das séries Concertos Didáticos nas 
Escolas da Funarte e recitais do PAC – Plano de Ação Cultural 
da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo.
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Réveillon  2015
Quando o assunto é Réveillon, o Paineiras é conhecido por 
promover uma das melhores festas para celebrar a chegada 
do ano novo. Este ano o tema é: Brasil Tropical, uma explosão 
de alegria! O Clube está preparando uma festa de requinte, 
perfeita para reunir os familiares e amigos e aproveitar um 
menu especial, muita música, além de um belíssimo espetáculo 
de queima de fogos de artificio para as boas vindas a 2015.

Os 5 espaços (Saguão, Varandas, Piscinas, Salão Nobre e 
Cúpulas) serão decorados para agradar quem prima por 
conforto mas não quer se privar de curtir um mega evento. 
Separe a roupa branca, pense no que quer deixar para trás e 
queime as mágoas num local especialmente preparado para 
isso. Aproveite e faça seus pedidos para o ano novo e pendure 
na árvore dos desejos que ficará na varanda do saguão. 

O atendimento será pelo já consagrado e aprovado 
sistema All Inclusive, que oferece aos participantes 
completo serviço de alimentação e bebidas. Para começar 
o ano com pé direito, a Banda Lay Out promete fazer o 
público dançar a noite toda. Para deixar a data ainda mais 
especial, será oferecido um cardápio que abrange desde 
a alta gastronomia até comidas típicas, servido ao longo 
de 8 horas ininterruptas de festa. Os papais poderão se 
divertir a noite inteira enquanto a criançada aproveita o 
espaço kids com uma festa de ano novo especialmente 
feita para elas! 

Venha celebrar conosco um evento para toda família e todas 
as idades! Os convites estarão à venda a partir de 22 de 
novembro até o dia 30 de dezembro.

Brasil Tropical: Uma explosão de alegria
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Réveillon  2015

Cardápio
Serviço de A&b “All inclusive”

Canapés frios: Canapé de queijo meia cura com geleia 
de jabuticaba; Canapé de carpaccio; Robata de tomate 
pêra com mussarela de búfala e pesto de manjericão.

Canapés quentes: Mini espetinhos de queijo coalho 
com melaço de cana; Vol-au-vent de palmito pupunha.

Mini pão de queijo recheado de galinha caipira desfiada.

Salgados: Bolinho de macaxeira com carne seca; 
Pastelzinho de vatapá.

finger food: Cumbuquinha de Bacalhau carioca da 
gema; Cuscuz soltinho de legumes e castanhas.

Risotinho mulatinho com linguicinha mineira picante.

Saladas: Seleção de folhas da estação; Tropical no abacaxi; 
Terrine de abobrinha com cream cheese e tomate seco; 
Tomate pêra com azeitonas, mussarela de búfala e nozes.

Pratos Quentes: Bobó de camarão; Abadejo grelhado 
ao molho capixaba; Medalhão de filet mignon ao 
molho de jabuticaba; Tortelli de banana da terra com 
queijo meia cura ao perfume de sálvia; Ravióli verde de 
mussarela ao molho pomodoro; Arroz de pequi com 
pimenta biquinho; Arroz branco.

Programação:
22h00 
Coquetel de Recepção no Saguão, 
Varandas e Piscinas

00h00 
Confraternização e Queima de Fogos

00h15 
Banquete completo no Salão Nobre

02h00 
Café, licores e petit fours

A ceia para adultos (e maiores de 12 anos) 
será realizada no Salão Nobre.

Atração Musical 
Banda Lay Out

Sobremesa:
Mesa de Doces do brasil: Pudim de leite moça; Manjar de 
coco; Brigadeiro; Quindim; Cocada de tabuleiro; Cheese cake 
de goiabada; Crème Brûlée de cupuaçu; Tijelinha de açaí; 
Banana caramelizada e Frutas da época.

Mesa de Crendices: 
Romã; Folha de louro; Lentilha e Uva Itália.

Bebidas:
Água natural com e sem gás; Refrigerante normal e diet; 
Prosecco; Whisky; Cerveja Brahma; 7 opções de Cocktail, 
dentre as delícias, faça sua escolha: de frutas exóticas da 
floresta amazônica; de cupuaçu; de cajá; de açaí; de cajú; 
de graviola e de pitanga.

bar de Caipirinhas: Vodka; Cachaça; Saquê; 6 tipos de frutas 
(limão, lima da pérsia, maracujá, morango, abacaxi, kiwi).

Mesa de Café: Café; Chá; Licor Frangélico; Licor 43; Licor Drambuie; 
Licor Cointreau, Licor Baileys; Petit fours e Mini docinhos.

traje: Passeio. Não será permitida a 
entrada de homens trajados com shorts, 
camisetas regata ou bermudas.
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Nas Cúpulas haverá o espaço Kids, onde a criançada vai 
curtir a sua própria festa de fim de ano com atividades de 

recreação coordenadas por uma equipe de monitores para 
crianças. O espaço contará com: área do soninho com berços, 
TV com desenhos animados, brinquedos, jogos, videokê, 
doces, etc. Além de um buffet com cardápio especialmente 
desenvolvido para o público infantil.

Atenção: Crianças de 0 a 5 anos deverão, obrigatoriamente, estar 
acompanhadas por um responsável adulto (babá ou familiar). A 
babá de criança associada deverá estar cadastrada na Central de 
Atendimento – CAT e devidamente uniformizada, caso contrário, 
será cobrado o ingresso no valor de convidado para acesso ao 
evento. A babá de criança convidada deverá estar devidamente 
uniformizada, caso contrário, será cobrado o ingresso no valor 
de convidado para acesso ao evento. Para crianças de 6 a 11 
anos não há obrigatoriedade de estarem acompanhadas.

Réveillon Kids
Para crianças de 0 a 11 anos

Venda de Convites: 
Salão nobre (Adultos e
Adolescentes Maiores de 12 Anos)
Associado
Adquiridos até 30/11 – R$ 370,00
Adquiridos de 1º a 30/12 – R$ 400,00

Convidado de Associado:
Adquiridos até 30/11 – R$ 460,00
Adquiridos de 1º a 30/12 – R$ 520,00

espaço Kids
nas Cúpulas
0 a 5 anos* 
Associado
Adquiridos até 30/12 – R$ 65,00

Convidado de Associado
Adquiridos até 30/12 – R$ 100,00

Observações Importantes: 
Pessoas com necessidades especiais: No ato da compra 
dos convites informe se você é ou tem acompanhante 
com necessidades especiais para que possamos recebê-
los com o máximo conforto. Evite transtornos, traga 
a sua cadeira de rodas. Apoio do Centro Médico: 
Durante todo o evento o Clube contará com o apoio 
do Departamento médico do Clube e com serviço de 
ambulância UTI.

Formas de Pagamento:
03 cheques (somente associados) no ato, 30/11 e 29/12 ou 
2 vezes no cartão de crédito.

Atenção: Convites adquiridos não serão reembolsados. 
Não efetuamos devoluções.

*Os convites serão vendidos de 22/11/2014 até o dia 
30/12/2014.

De 6 a 11 anos*
Associado
Adquiridos até 30/11 – R$ 185,00
Adquiridos de 1º a 30/12 – R$ 200,00

Convidado de Associado
Adquiridos até 30/11 – R$ 230,00
Adquiridos de 1º a 30/12 – R$ 260,00

babás
babás de Associados
Adquiridos até 30/11 – R$ 185,00
Adquiridos de 1º a 30/12 – R$ 200,00

babás de convidados
Adquiridos até 30/11 – R$ 230,00
Adquiridos de 1º a 30/12 – R$ 260,00

*Proibido o Acesso ao Salão nobre.
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“Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. 
Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de 
escrever - inclusive a sua própria história”, Bill Gates.

O hábito da leitura é um dos mais importantes e deve ser 
incentivado desde a infância. São diversos os benefícios que 
o ato de ler proporciona, auxilia no desenvolvimento do 
repertório, estimula o senso crítico, amplia o conhecimento 
geral, aumenta o vocabulário, desperta a imaginação, entre 
muitos outros.

Geralmente as crianças começam a ler por volta dos cinco 
anos, mas é importante que elas sejam inseridas no mundo 
da leitura antes dessa idade, sendo algo de responsabilidade 
tanto da escola como também dos pais. O primeiro fator que 

A importância de promover a leitura infantil

Biblioteca

deve ser observado é a adequação entre a idade da criança e a 
faixa etária indicada no próprio livro. A Biblioteca do Paineiras 
reúne um acervo misto com 23.500 mil exemplares. Lá é 
possível encontrar livros que se encaixem nas mais diversas 
categorias, inclusive na infantil! Leia para e com os seus filhos, 
seja exemplo a ser seguido e estimule este hábito que tanto 
auxilia no desenvolvimento da criança.

No Portal do Clube você pode fazer reservas, renovações de 
empréstimos e sugestões de compra, além de conferir as 
últimas aquisições! Para utilizar este serviço basta cadastrar a 
senha pessoal de usuário na Biblioteca. 

Para mais informações ligue 3779-2054 ou envie um 
e-mail para: biblioteca@clubepaineiras.com.br.

Exposição de Artes Plásticas, Atelier de Pintura e Tapeçaria 

Os alunos dos cursos de Artes Plásticas e Tapeçaria realizarão 
entre os dias 6 e 16 de novembro, das 9h às 22h, no Saguão 
Social, a exposição de trabalhos desenvolvidos durante as 
aulas. O curso de Artes Plásticas é ministrado pela professora 

Curso de Artes Plásticas

Vera Palumbo e inclui as modalidades de Aquarela, Desenho 
Adulto e Infantil, entre outros. Já no Curso de Tapeçaria, o 
professor Carlos Alberto Cerqueira ensina diversas técnicas 
como: arraiolo, ponto cruz, kelim, brasileirinho, etc. Prestigie! 

Curso de tapeçaria

Curso de tapeçaria

Curso de tapeçaria Curso de DesenhoCurso de Desenho

De 6 a 16 de novembro, das 9h às 22h, no Saguão Social
O Vernissage acontecerá no dia 11 de novembro, às 19h
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ingressos:
Adquira o seu ingresso no estande de Vendas da portaria social, a partir de 
1° de novembro, através da doação de 3 embalagens (ou mais) de leite em 
pó integral de 400g ou R$ 25,00. no dia do evento o ingresso será adquirido 
no Saguão Social.

Palestra com
Mario Sergio Cortella
Tema: “Cenários turbulentos,
mudanças velozes!”
25 de novembro, terça-feira, às 19h, Salão Nobre
Será realizada no dia 25 de novembro, terça-feira, no Salão Nobre, a palestra do 
filósofo e escritor Mario Sergio Cortella. Ele abordará o tema “Cenários turbu-
lentos, mudanças velozes!”. O professor e autor de diversos livros falará sobre 
como lidar com as rápidas mudanças que acontecem no mundo dos negócios e 
a importância do aprimoramento profissional. 

Em um mercado de trabalho extremamente competitivo é necessário manter-se 
atualizado e adaptar-se às demandas, não deixe de conferir e prestigiar um dos 
mais renomados palestrantes do país!

Sobre o Palestrante
Mario Sergio Cortella, filósofo e es-
critor, com Mestrado e Doutorado 
em Educação, professor-titular da 
PUC-SP, com docência e pesquisa na 
Pós-Graduação em Educação. É pro-
fessor convidado da Fundação Dom 
Cabral (desde 1997) e o foi no GVpec 
da FGV-SP. Foi Secretário Municipal de 
Educação de São Paulo.

É autor, entre outras obras, de “A Escola 
e o Conhecimento” (Cortez), “Nos 
Labirintos da Moral, com Yves de La Taille” 
(Papirus), “Não Espere Pelo Epitáfio: Provocações Filosóficas” (Vozes), “Não 
Nascemos Prontos!” (Vozes), “Sobre a Esperança: Diálogo, com Frei Betto” 
(Papirus), “O que é a Pergunta?”, com Silmara Casadei (Cortez), “Liderança 
em Foco, com Eugênio Mussak” (Papirus), “Filosofia e Ensino Médio: Certas 
razões, alguns senões, uma proposta” (Vozes), “Viver em Paz para Morrer em 
Paz: Paixão, Sentido e Felicidade” (Versar/Saraiva), “Política: Para Não Ser Idiota, 
com Renato Janine Ribeiro” (Papirus), “Vida e Carreira: um equilíbrio possível?, 
com Pedro Mandelli” (Papirus), “Educação e Esperança: sete reflexões breves 
para recusar o biocídio” (Polisaber), “Escola e Preconceito: Docência, Discência 
e Decência, com Janete Leão” (Ática), “ Não se Desespere!” (Vozes), “Vivemos 
Mais! Vivemos Bem?, com Terezinha Rios” (Papirus) e “Qual é a tua Obra? 
Inquietações Propositivas sobre Gestão, Liderança e Ética” (Vozes).

Parceiros – Empresas Prata:Parceiros – Empresas Ouro:

Marketing e Eventos

Realização: Apoio:

ESPAÇO PAINEIRAS 
DO MORUMBY
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Concurso de
Fotografias da ACESC
As inscrições para o Concurso de Fotografias da 
ACESC vão até o dia 1º de novembro. O tema 
é Meio Ambiente  e a ficha de inscrição está 
disponível no Departamento Sociocultural.

No dia 18 de setembro foi realizado o coquetel de premiação 
do Salão Interclubes de Artes Plásticas da ACESC que contou 
com participação dos associados do Paineras e com trabalhos 
de outros clubes: Pinheiros, Paulistano, A Hebraica, Sírio, Monte 
Líbano e Alphaville Tênis Clube. Foram classificados 30 finalistas 

Salão Interclubes de Artes Plásticas

Maratona Cultural ACESC 2014

Alice lauletta – Obra: MataAlice lauletta – Obra: Vice-Versa

Olivia Kari boarini – Obra: um Sonho Colorido Helvy Gretter – Obra: Maré Vazante

Sérgio lemos de Oliveira – Obra: Corso em São 

Paulo em 1927

Helvy Gretter – Obra: Silêncio dos inocentes

Pintura Figurativa:
título da obra: Venetia
Autora: Adriana Casati Trigari

Pintura Abstrata:
título da obra: Bambu
Autora: Solange Nogueira

Gravuras:
título da obra: Maré Vazante
Autora: Helvy Gretter 

Esculturas Figurativas
título da obra: Descanso
Autora: Alice Lauletta

Desenho:
título da obra: Corso em São Paulo 
em 1927
Autor: Sergio Lemos de Oliveira 

título da obra: Silêncio dos Inocentes  
Autora: Helvy Gretter

Aquarelas:
título da obra: Mata 
Autora: Alice Lauletta

título da obra: Outono
Autora: Josephina Teixeira

Esculturas Abstratas:
título da obra: Vice-Versa 
Autora: Alice Lauletta

Naif:
título da obra: Um Sonho Colorido 
Autora: Olivia Kari Boarini  

título da obra: Paisagem 
Autor: Tadeu Vani Fucci

em 10 categorias. Os primeiros lugares receberão troféus 
e os participantes que conquistaram a segunda ou terceira 
colocação ganharão medalhas. Confira os paineirenses finalistas 
classificados que serão premiados no evento de encerramento 
da Maratona Cultural ACESC 2014, no final do ano:
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Restaurante das Cúpulas,
às 21h30

07 de Novembro
Noite do Boteco Paineiras  
Grupo Sabor de Samba
Com um repertório variado que inclui: Dorival Caymmi, 
Paulo Vanzolini, Adoniran Barbosa, Cartola, Assis Valente, Ari 
Barroso, Geraldo Pereira e Noel Rosa, o grupo Sabor de Samba 
traz para essa apresentação toda a sua excelente qualidade 
musical e versatilidade. 

Os integrantes do grupo: Jarier, Walter, Fernando e Beto e 
Fausto, acrescentam no repertório os sambas atuais que vão 
animar a galera. Reúna seus amigos e venha ao Clube desfrutar 
de uma noite agradável com o melhor da música brasileira.

Serviços:
Traje: Não é permitida a entrada de pessoas sem camisa ou trajando camisa regata, bermuda, shorts, tênis e chinelos.
Idade: A partir de 16 anos desde que acompanhados por responsável (associado) maior. Ingresso: R$ 15,00 por 
pessoa (associados e convidados de associados). Serviço de A&B: Cardápio e Serviços de Alimentos e Bebidas cobrados 
separadamente. *Reservas pelo telefone 3779-2052 – Segunda e sábado – 8h30 às 16h, terça a sexta – 8h30 às 17h30.

Prepare-se, vem aí  
a 21ª Feijoada da Folia 
ingressos à venda a partir de 6 de dezembro

O Carnaval no Paineiras começa mais cedo! Vem aí a 21ª 
Feijoada da Folia. Os ingressos poderão ser adquiridos a 
partir do dia 06 de dezembro, você não vai perder né?! O 
evento é um dos mais aguardados e animados do Clube que, 
tradicionalmente, recebe a nata da sociedade carnavalesca 
paulistana. Caia na folia, venha para o Paineiras!

cOMIdA dE BOTEcO
* Calabresa acebolada
* Escondidinho de carne seca
* Frango a passarinho
* Isca de filet
* Sanduíche de pernil
* Caldinho de feijão
* Bolinho de bacalhau
* Croquetinho de carne
* Pasteizinhos de carne e queijo
* Peito de peru | Salame | Copa
* Mussarela nozinho | Provolone
* Ovo codorna | Picles
* Azeitonas pretas e verdes
* Alichela | Sardela | Torresmo
* Tremosso | Pão italiano
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28 de Novembro
Noite Alemã no Paineiras 

Grupo de Dança Folclórica 
Alemã Edelweiss

Banda Bavária

Fundada em março de 1990 por oito músicos com o objetivo 
de preservar a tradição alemã, a banda bavária possui seis CDs 
gravados e conta com um currículo que inclui apresentações 
na Oktoberfest Blumenau Schützenfest, Fenarreco Brooklinfest 
São Paulo, apresentações na Argentina e no Paraguai, uma 
turnê pela Alemanha e Áustria, entre outras. 

 * Kasler grelhado  
 * Eisbein à pururuca  
 * Salsichão com alho  
 * Salada de batata alemã  
 * Chucrute  
 * Batata soutê 
 * Purê de maçã  
 * Rosbeef artesanal  
 * Salame hamburguês 
 * Copa  
 * Queijo gruyère  
 * Mix de folhas 

SOBREMESA
* Alf strudel de maçã com Chantilly 
   e sorvete de creme   

Já o Grupo de Dança folclórica Alemã edelweiss, tem 
mais de 30 anos de estrada e leva aos mais diversos lugares 
um pouco da cultura Germânica, procurando recriar com 
fidelidade os elementos mais ricos de seu folclore, com suas 
danças, músicas, trajes, histórias e, principalmente, sua 
alegria. Imperdível!

Ingressos no Estande de Vendas
Associado – R$ 120,00 | Convidado de associado – R$ 160,00
* bebidas cobradas separadamente

cARdáPIO
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cARdáPIO
* Iscas de peixe à dorê com molho tártaro R$ 21,90
* Salada de batata com salsichão  R$ 21,90
* Creme de Palmito R$ 12,90

Piano Bar, às 20h
Show a partir das 21h30

cARdáPIO
* Trilogia do capitão Rofer (casquinha de camarão, salmão 

e bacalhau) R$ 28,90
* Iscas de filet à milanesa com molho de mostarda R$ 24,90
* Caldo Verde R$ 12,90

1º de Novembro
Trio Impressão Digital
Tributo a U2 
Atuando há 25 anos no cenário musical, o Trio Impressão Digital 
volta ao Clube, desta vez para prestar tributo a uma das mais 
conhecidas bandas de rock do mundo: U2. Composto pelo 
vocalista e guitarrista Vavá Ordonha, no contra baixo, Fábio 
Ordonha e Celso Garcia, no violão e vocal, o Trio impressiona 
com suas interpretações de clássicos do pop rock. Não deixe 
de prestigiar e se divertir neste show.  

08 de Novembro
Banda Rock Collection 

Fundada em 2011 pelo líder e vocalista Marcos Vox, a banda 
Rock Collection tem conquistado o público levando ao palco 
muita energia e o melhor do rock dos anos 50 aos atuais. 
Com muito alto astral e Rock´n´Roll de qualidade, o grupo 
conquistou seu espaço no cenário noturno de São Paulo. Nas 
vozes e instrumentos de Marcos Vox, Claudio Noronha, Vitor 
Giovannitti, Rene Sanches e Ale Batera o Rock´n´Roll aconte-
ce. Venha curtir e volte no tempo com a Rock Collection!
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Serviço:
PIANO BAR, às 20h | Show a partir das 21h30 
Traje: Não é permitida a entrada de pessoas sem camisa ou trajando camisa regata, bermuda, shorts, tênis e chinelos. Idade: 
A partir de 16 anos desde que acompanhados por responsável (associado) maior. Ingresso: R$ 10,00 por pessoa (associados e 
convidados de associados). Serviço de A&B: Porções e bebidas cobradas separadamente. *Reservas pelo telefone 3779-2052 – 
Segunda e sábado – 8h30 às 16h, terça a sexta – 8h30 às 17h30. *As reservas serão mantidas até às 21h30.

A banda Monte Castelo como tributo a Legião Urbana foi idea-
lizada, inicialmente, por Dario Aaron (voz e violão) e Philipe 
Antunes (guitarra e violão). O principal objetivo da dupla era 
resgatar algo que fazia parte da história de suas famílias e de 
sua adolescência. 

Mais tarde, Denis Gon Alez e Celio lzzi passaram a integrar 
a banda. O grupo tem emocionado antigos fãs da Legião 
Urbana e do saudoso Renato Russo, e conquistado novos se-
guidores a cada apresentação. Em 2012 a banda assina com a 
Cia Embusca de Artes, produtora embuense com um casting 
variado e responsabilidade cultural que tem à sua frente o 
produtor, ator e diretor Rogerio Motta. Hoje a Monte Castelo 
segue como sucesso de público e crítica realizando shows 
que emocionam plateias pelo país e eternizam a memória de 
Renato Russo e a obra da Legião Urbana.

cARdáPIO
* Brochette de camarão com 

molho tarê  R$ 20,90
* Bruscheta de queijo brie, 

pesto e mel R$ 22,90
* Creme de Ervilha R$ 12,90

29 de Novembro
Banda Monte Castelo
Tributo a Legião Urbana

No dia 11 de outubro, sexta-feira, o Paineiras exibiu a peça 
“Tudo sobre os Homens”, estrelada por Juan Alba, Denis 
Victorazo e Flávio Faustinoni, que também dirige o espetáculo. 
Os atores se revezaram entre os personagens e abordaram 
diferentes histórias do universo masculino, como relações 
familiares, amizades e trabalho. Oscilando entre o humor 
e carregado de uma forte carga dramática, o espetáculo 
proporcionou momentos de diversão e reflexão à todos os 
paineirenses presentes. 

Clube Paineiras recebe 
Juan Alba com a peça 
“Tudo sobre os Homens”
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Natal, uma das datas comemorativas mais importantes do 
ano! Por vezes a tarefa de encontrar lembranças acaba tor-
nando-se estressante, seja pelo grande número de pessoas 
que lotam shoppings e centros comerciais, ou pelos preços 
abusivos cobrados. Para tornar esta tarefa mais fácil e agradá-
vel nos dias 06 e 07 de dezembro, o Paineiras realiza o Bazar 
de Natal!

Estarão à venda produtos de artesanato, artigos em couro, 
roupas, bijuterias, joias e semijoias, produtos alimentícios, 
brinquedos, artigos de papelaria, entre outros, para asso-
ciados, convidados de associados e convidados dos exposi-
tores. A entrada é gratuita, sem necessidade de apresenta-
ção de convite.

Esta é a melhor oportunidade para você garantir presentes super 
especiais para amigos, família e pessoas queridas! Aproveite!

INScRIÇÕES PARA O BAzAR dE NATAl
Os associados inscritos em lista de intenção e contemplados no 
sorteio realizado em 22/10 deverão pessoalmente, de acordo 
com agendamento prévio, confirmar sua inscrição, mediante 
o pagamento da inscrição. As mesas disponibilizadas serão 

Dias 6 e 7 de dezembro, das 10 às 18h, no Saguão Social e Salão nobre

Bazar de Natal

vendidas no valor de R$ 250,00 no Salão Nobre e R$ 280,00 
no Saguão Social. O pagamento deverá ser realizado nos dias 
01/11, 07/11 e 08/11, no estande de vendas da portaria social.

Nesses dias, só serão atendidos os expositores associados 
contemplados, conforme horário previamente sorteado. Será 
permitida apenas 1 (uma inscrição) por associado. O expositor 
associado deverá estar presente durante os dois dias da reali-
zação do Bazar em período integral.

As especificações para participação estão descritas no regu-
lamento do evento, e o expositor sorteado poderá escolher o 
posicionamento de sua mesa no ato da inscrição, conforme 
disponibilidade das mesas no mapa. 

A confirmação da inscrição somente é efetuada mediante pa-
gamento da taxa de inscrição. Havendo necessidade de toma-
da elétrica, o expositor deverá pagar uma taxa de R$ 40,00, 
para cada ponto instalado.

No ato da inscrição, o candidato a expositor receberá o 
Regulamento com as regras e demais procedimentos do even-
to e assinará o termo de anuência integral sobre o mesmo.
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Programação
de Novembro/2014 Filmes para Jovens e Adultos

Nebraska
01/11 – sábado – 19h
Direção: Alexander Payne  
Gênero: Comédia / Drama   
Origem: EUA
Classificação: 12 anos    
Duração: 115 min     
Ano: 2013
elenco Principal: Bruce Dern, Will Forte, 
June Squibb, Stacy Keach, Bob Odenkirk

Ela
02/11 – domingo – 19h 
Direção: Spike Jonze 
Gênero: Drama/ Romance/ 
Ficção Científica     
Origem: EUA
Classificação: 14 anos
Duração: 126 min   
Ano: 2013
elenco Principal: Joaquim Pheonix, 
Amy Adams, Rooney, Mara, Olivia Wil-
de, Scarlet Johansson 

Caché
07/11 – sexta-feira – 20h30
Direção: Michael Haneke  
Gênero: Suspense / Drama
Origem: EUA, Itália, Áustria, 
Alemanha, França
Classificação: 14 anos
Duração: 118 min
Ano: 2005
elenco Principal: Daniel Auteuil, Ju-
liette Binoche, Maurice Bénichou
 
Até o fim 
08/11 – sábado – 20h30
Direção: Michael Haneke  
Gênero: Suspense / Drama   
Origem: EUA 
Classificação: 10 anos
Duração: 106 min
Ano: 2013
elenco Principal: Robert Redford

Chicago 
10/11 – segunda-feira – 18h
Direção: Rob Marshall  
Gênero: Musical   
Origem: EUA, Alemanha 
Classificação: 12 anos    
Duração: 113 min     
Ano: 2013
elenco Principal: Renée Zellweger, Ca-
therine Zeta-Jones, Richard Gere 

Django Livre
20/11 – quinta-feira – 19h
Direção: Quentin Tarantino  
Gênero: Faroeste   
Origem: EUA
Classificação: 16 anos    
Duração: 165 min     
Ano: 2012
elenco Principal: Jamie Foxx, Leonardo Di-
Caprio, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson 

Philomena
21/11 – sexta-feira – 20h30 
Direção: Stephen Frears
Gênero: Drama   
Origem: Reino Unido, França, EUA 
Classificação: 12 anos
Duração: 98 min   
Ano: 2014
elenco Principal: Judi Dench, Steve 
Coogan, Sophie Kennedy Clark  

A Cidade Perdida
22/11 – sábado – 19h
Direção: Andy Garcia  
Gênero: Drama   
Origem: EUA
Classificação: 14 anos    
Duração: 144 min     
Ano: 2005
elenco Principal: Andy Garcia, Dustin 
Hoffman, Tomás Milian 

Caçadores de Obras-Primas
23/11 – domingo – 19h
Direção: George Clooney  
Gênero: Histórico/ Aventura/ Guerra   
Origem: EUA , Alemanha
Classificação: 12 anos    
Duração: 118 min     
Ano: 2014
elenco Principal: George Clooney, Matt 
Damon, Bill Murray, Cate Blanchet
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Data Atividades

05 Três, Três Passará, 

Túnel e Cobrinha.

12 Encontre os círculos, Futsopro e Vai e volta.

19 Espião, Silêncio e Memória.

26 O Jornal é Sua Casa, Passa bola e  

Encoste na cor.

KIDS

Data Atividades

01 Chapéu de monstro 

03 e 04 Atividades com pote de requeijão 

05 e 06 Confecção de trem com rolo de papel

07 e 08 Enfeite de porta de vaca 

10 e 11  Confecção de rato 

12 e 13 Bolsa da Monster High

14  Confecção de castelo 

17 e 18 Confecção de macaco

19  Sanfona 

21 e 22  Porta bombom 

24 e 25 Pinguim

26 e 27 Confecção de violão com papelão

28 e 29 Atividades com caixa de leite

SEARTI
Horário de funcionamento: Horário de funcionamento:

Brinquedoteca
Segunda a sexta-feira: 
8h30 às 17h50
Sábados: 
8h30 às 16h50
Domingos e feriados: 
fechado

Segunda a sexta-feira: 
9h às 19h50
Sábados:
9h às 17h50 
Domingos e feriados:
9h às 16h50

Esse é o lugar onde os pequenos constroem seus brinquedos 
a partir de materiais recicláveis, aprendendo a importância de 
preservar nosso meio ambiente. Além de ser divertido, são 
transmitidos valores que educam a meninada para viverem 
num mundo mais equilibrado.

A programação para o mês de novembro está 
demais! Confira:

Brincar é algo essencial para o desenvolvimento infantil, é a 
principal forma da criança se manifestar. Por meio das brinca-
deiras, elas se relacionam umas com as outras e atribuem sen-
tido aos espaços em que vivem. Disponibilizar espaço e tempo 
para esse tipo de atividade, portanto, significa contribuir para 
um desenvolvimento saudável da garotada. Traga seu filho 
para se divertir no Paineiras!

Circuito de Brincadeiras:
todas as quartas-feiras, às 16h
Os pequenos participam de diversas atividades e são incenti-
vados a trabalhar em grupo para desenvolverem a capacidade 
de ouvir e respeitar opiniões diferentes, além de construírem o 
conhecimento coletivo. Confira a programação de novembro: 

Programação Circuito de brincadeiras:

Ho Ho Ho! O Bom Velhinho está 
quase chegando ao Paineiras...
13 de dezembro, sábado

Preparem as cartinhas! Falta pouco para o Natal e o Papai Noel 
já está com as renas prontas para vir ao Clube. No dia 13 de de-
zembro (sábado), ele aparece por aqui para recolher as cartinhas 
que a criançada já pode nos entregar!  Essa é uma das datas co-
memorativas mais especiais do ano! É lindo perceber a inocência 
e encantamento dos pequenos diante do Bom Velhinho. Traga a 
criançada para se divertir e curtir toda a magia do Natal!
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Dia 8 de novembro, sábado, às 15h, no Playground

Programação Especial: 
“Curupira, brinca comigo?”
No dia 8 de novembro, as crianças vão se divertir com a 
Hora do Conto Especial: “Curupira, brinca comigo?”. A 
obra foi especialmente elaborada para estimular o prazer 
pela leitura na garotada, que vai se encantar com os seres 
fantásticos do folclore brasileiro que serão apresentados.

Tudo começa a partir da pergunta: e se no meio da mata 
desse vontade de brincar? Quem você convidaria? Quais 
seriam as brincadeiras? De forma lúdica, os personagens 
mais importantes do folclore brasileiro são apresentados 
aos pequenos. Tem o Curupira, a Cuca, o Saci-Pererê, a Iara, 
e muito mais.

Além de adquirirem conhecimentos sobre a cultura popu-
lar brasileira, as crianças serão incentivadas a desenvolver 
a criatividade e aprimorar seu vocabulário. Traga seu filho 
para curtir mais essa programação criada especialmente 
para a meninada!

Hora do Conto:
A atividade acontece nas quintas-feiras, dias 6, 13 e 
27,  às 11h e 16h,  na brinquedoteca. 

no dia 8, haverá uma apresentação especial, às 
15h, no Playground. Confira a programação abaixo:
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KIDS
Dia das Crianças 
Especial no Paineiras
No dia 11 de outubro, os nossos pequenos comemoraram o 
Dia das Crianças se divertindo com as apresentações do Coral 
Paineiras, Grupo Nhambuzim – show “Bichos de Cá” e Cia Pia 
Fraus – espetáculo “Bichos do Brasil”. 

O Coral Paineiras fez uma apresentação totalmente dedicada 
aos pequeninos, em seguida o Grupo Nhambuzim se apre-
sentou com o show “Bichos de Cá”, nome de seu segundo 
disco. Especializado em resgatar e difundir as tradições do 
Brasil, neste trabalho, o grupo optou por dedicar-se ao públi-
co infantil, compondo canções que falam dos bichos da nossa 
terra.  Por meio das canções, de histórias e de interações com 
o público, eles ensinaram um pouco sobre as espécies animais 
do país, os biomas e os ritmos da tradição popular. 

Já a Cia Pia Fraus apresentou “Bichos Do Brasil”. Sem uso de 
texto, três atores e mais de 50 bonecos feitos a partir de ma-
teriais naturais, abordaram a importância de proteger a fauna 
brasileira. Confira os clicks desse dia especial:
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Programação
de Novembro/2014 – Filmes Infantis

A Chave Mágica
1º/11 – sábado – 14h
Direção: Frank Oz
Gênero: Aventura/Fantasia
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 96 min
Ano: 1995
Elenco Principal: Litefoot, Lindsay 
Crouse, Richard Jenkins 
Prêmios: Melhor Performance de Ator 
em Filme, pela First Americans in the 
Arts Awards 1996

Coração de Tinta
1º/11 – sábado – 16h
Direção: Iain Softley
Gênero: Aventura/Família/Fantasia
Origem: EUA, Reino Unido, Alemanha
Classificação: Livre
Duração: 106 min 
Ano: 2008 
Elenco Principal: Brendan Fraser, Eliza 
Bennett, Paul Bettany

Batmam – Contos do 
Cavaleiro das Trevas
02/11 – domingo – 14h
Direção: Bruce Timm
Gênero: Musical
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 88 min
Ano: 2002

As Crônicas de Nárnia – 
O Leão, A Feiticeira e o 
Guarda-Roupa
02/11 – domingo – 16h
Direção: Andrew Adamson 
Gênero: Aventura/Família/Fantasia
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 143 min
Ano: 2005
Elenco Principal: Georgie Henley, 
Skandar Keynes, Anna Popplewell
Prêmios: Ganhador do Oscar de Me-
lhor Maquiagem.

E.T. – O Extraterrestre
07/11 – sexta-feira – 14h
Direção: Steven Spielberg
Gênero: Aventura/Família/Fantasia
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 115 min
Ano: 1982
Elenco Principal: Henry Thomas, Drew 
Barrymore, Dee Wallace 
Prêmios: Ganhador do Oscar de Me-
lhor Som, Melhor Efeitos Especiais, 
Melhor Efeitos Sonoros, Melhor Musi-
ca Original

Lizzie Mcguire – Um Sonho 
Popstar
07/11 – sexta-feira – 16h
Direção: Rob Marshall
Gênero: Musical
Origem: EUA
Classificação: 12 anos
Duração: 94 min
Ano: 2003
Elenco Principal: Hilary Duff, Robert 
Carradine, Adam Lamberg 
Prêmios: Ganhador do prêmio de Melhor 
Filme Popstar do Kid’s Choice Awards.

Os Sem Floresta
08/11 – sábado – 14h 
Direção: Tim Johnson, Karey Kirkpatrick 
Gênero: Animação/Comédia/Família
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 83 min
Ano: 2006
Elenco Principal: Bruce Willis, Garry 
Shandling, Nick Nolte
Prêmios: Ganhador do Annie Awards 
de Melhor Design de Animação, Melhor 
Diretor de Animação, Melhor Produção 
de Animação.

O Agente Teen
08/11 – sábado – 16h
Direção: Harald Zwart 
Gênero: Espionagem/Aventura/Comédia
Origem: Canadá/EUA 
Classificação: Livre
Duração: 102 min
Ano: 2013
Elenco Principal: Frankie Muniz, Hilary 
Duff, Angie Harmon 
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Paranorman
09/11 – domingo – 14h
Direção: Sam Fell, Chris Butler 
Gênero: Animação/Aventura/Comédia 
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 92 min
Ano: 2012
elenco Principal: Kodi Smit-McPhee, Tu-
cker Albrizzi, Anna Kendrick
Prêmios: Indicado para o Oscar de Me-
lhor Animação

Férias no Trailer
09/11 – domingo – 16h
Direção: Barry Sonnenfeld
Gênero: Comédia/Aventura/Família
Origem: EUA, Alemanha, Reino Unido
Classificação: Livre
Duração: 99 min
Ano: 2006
elenco Principal: Robin Williams, Cheryl 
Hines, Josh Hutcherson
Prêmios: Ganhador do Prêmio de Me-
lhor Filme de Entretenimento para Famí-
lia do Razzie Awards.

Peter Pan – De Volta à Terra 
do Nunca
21/11 – sexta-feira – 14h
Direção: Robin Budd
Gênero: Animação/Aventura/Família
Origem: EUA, Canadá, Austrália
Classificação: Livre
Duração: 72 min
Ano: 2002
elenco Principal: Corey Burton, Jeff 
Bennett, Roger Rees

Malévola
21/11 – sexta-feira – 16h
Direção: Robert Stromberg 
Gênero: Fantasia
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 97 min
Ano: 2014
elenco Principal: Angelina Jolie, Elle 
Fanning, Sharlto Copley 
Prêmios: Indicado para o Melhor Filme 
do Teen Choice Awards 

A Rainha Sol – A Esposa 
Amada de Tutankhamon
22/11 – sábado – 14h
Direção: Philippe Leclerc 
Gênero: Animação/Educativo
Origem: França 
Classificação: Livre
Duração: 74 min
Ano: 2007

Jumanji
22/11 – sábado – 14h
Direção: Joe Johnston
Gênero: Fantasia/Aventura
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 104 min
Ano: 1995
elenco Principal: Robin Williams, Kirs-
ten Dunst, Bonnie Hunt
Prêmios: Ganhador de Melhor Atriz Co-
adjuvante, Melhor Efeitos Especiais no 
Academy of Science Fiction, Fantasy & 
Horror Films, USA 

Bob Esponja – Na Idade 
da Pedra
23/11 – domingo – 14h
Direção: Nickelodeon
Gênero: Animação
Origem: EUA
Classificação: Livre
Duração: 119 min
Ano: 2005

Zathura
23/11 – domingo – 16h
Direção: Jon Favreau
Gênero: Aventura/Família/Ficção Científica
Origem: EUA
Classificação: Livre
Ano: 2005
elenco Principal: Jonah Bobo, Josh Hu-
tcherson, Tim Robbins
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faça já o seu exame médico! evite filas!

Nossas piscinas passaram recentemente por uma reforma 
especial e estão prontinhas para atender você e sua famí-
lia. No verão, nada como um bom banho de piscina para 
se refrescar nos dias de intenso calor. Previna-se e não es-
queça as regras básicas para um verão tudo de bom: use 
filtro solar, não fique exposto ao sol nos horários contrain-
dicados e hidrate-se muito! 

Horários de funcionamento:
Segunda a sexta: das 6h às 23h
Sábados: das 6h às 22h
Domingos e Feriados: das 6h às 19h
Informações pelo telefone: 3779-2059

Reforma no Centro Médico do Paineras

Antecipe seu 
Exame Médico

Bem-Estar

Visando prestar um atendimento ainda mais eficiente e 
com mais qualidade, o Centro Médico do Clube está pas-
sando por reformas para garantir que todos os associados 
possam desfrutar de um ambiente no qual sintam-se ain-
da mais seguros.

A reforma envolve a mudança do layout da recepção, tro-
ca de piso, pintura e automação da porta principal. Tudo 
isso objetivando assegurar que todos os paineirenses es-
tejam sempre satisfeitos. Aguarde, em breve chegarão os 
novos desfibriladores!
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O movimento “Novembro Azul” teve início na Austrália em 
2003 e desde então tem se espalhado por diversos países. O 
objetivo principal é chamar a atenção para a necessidade de 
prevenção e diagnóstico precoce de doenças como o câncer 
de próstata. Entenda um pouco mais sobre a doença: 

Câncer de próstata 
O câncer de próstata é um tipo de câncer que começa na 
glândula prostática. A próstata é uma estrutura pequena 
do tamanho de uma noz que faz parte do sistema reprodu-
tor masculino. Ela envolve a uretra, o tubo que transporta a 
urina para fora do corpo.

Sinais e sintomas
Em seus estágios iniciais, o câncer de próstata não costu-
ma apresentar sintomas. Dificuldade para urinar pode ser 
sintoma de câncer, mas também de hiperplasia benigna. É 

Novembro Azul 

recomendável consultar um urologista se o paciente apre-
sentar os seguintes sintomas:
•	 Urinar pouco de cada vez;
•	 Urinar com frequência, especialmente durante a noite, 

obrigando-o a se levantar várias vezes para ir ao banheiro;
•	 Dificuldade para urinar;
•	 Dor ou sensação de ardor ao urinar;
•	 Presença de sangue na urina ou sêmen;
•	 Ejaculação dolorosa.

Prevenção
Não há maneira conhecida para prevenir o câncer de próstata. 
A adoção de uma alimentação vegetariana e com baixos teo-
res de gordura ou dieta alimentar semelhante à dos japoneses 
pode reduzir o risco. A identificação precoce (em oposição à 
prevenção) é agora possível pela triagem de homens acima de 
40 anos com exame retal digital (DRE) e exame de sangue PSA.

O câncer de próstata é mais incidente 
que o câncer de mama, de acordo com o 
Instituto Nacional do Câncer (Inca), que 
em sua estimativa 2012/2013 apontou 
60.180 novos casos de câncer de próstata 
e 52.680 de mama. Pesquisa* realizada 
pelo Datafolha para a SBU, em 2009, 
constatou que o preconceito com o exame 
de toque retal ainda é forte no Brasil. 
Apenas 32% dos homens brasileiros 
declararam já ter feito o exame.
Previna-se, este é o caminho.

Prevenção e Conscientização do Câncer de Próstata

*Com informações da Sociedade brasileira de urologia – Sbu e iG Saúde
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Nado Sincronizado
Dueto Paineirense é bronze no 
Festival Pan-Americano 2014

O Nado Sincronizado brasileiro conquistou a medalha de bron-
ze na prova de Dueto do I Festival Desportivo Pan-Americano, 
realizado em setembro, na cidade do México. 

Logo após o Campeonato Mundial, que aconteceu no iní-
cio de agosto, o dueto da Seleção Junior, Mariana Giorgi e 
Sabrine lowy, ambas atletas paineirenses, iniciaram os trei-
nos com foco no Festival Pan-americano que seria disputado 
no final de setembro, na cidade do México. As atletas foram 
selecionadas no primeiro semestre através de testes realiza-
dos para representar a Seleção Brasileira Junior nesse evento. 

De 11 a 14 de setembro, o Paineiras participou do Campeonato 
Brasileiro Infantil que aconteceu em Maceió. Marcamos presen-
ça com 13 atletas (2 solos, 2 duetos e 2 equipes), sendo o maior 
Clube participante desse evento. 

Na equipe paineirense havia 8 atletas estreantes em campeo-
natos desse porte e mesmo assim conquistaram bons resulta-
dos. Já a equipe mais experiente conseguiu obter os resultados 
esperados pela comissão técnica e agora está se preparando 
para o Campeonato Paulista que será realizado em outubro, 
no Paineiras. Como resultado final, conquistamos o título de 

Campeonato Brasileiro Infantil
Campeão Geral da categoria Infantil Nível A e trouxemos o troféu 
para casa. Confira a classificação das paineirenses:

•	 3º lugar na prova de solos com a atleta Luana Pereira.
•	 2º lugar na prova de duetos com as atletas Rafaela Garcia e 

Vitoria Gomes.
•	 2º lugar na prova de equipes com as atletas Bruna Faria, Gabriela 

Duarte, Luana Pereira, Rafaela Garcia e Vitoria Gomes.
•	 3º lugar na prova de equipes com as atletas Beatriz Rossi, Bruna 

Monteiro, Carolina Rossi, Gabriela Garcia, Guilia Chiariello, Laura 
Chardulo, Marina Bauer e Mariana Endo.

As atletas e técnicas se dedicaram durante um mês e meio 
para montar, limpar a coreografia e treinar as figuras. O 
tema e a criação dessa rotina foi feita pela técnica Andrea 
Curi (coordenadora técnica do Paineiras) e treinada pela 
técnica Priscila Pedron (técnica da seleção brasileira junior 
e também do Paineiras). A Seleção Junior foi composta de 
3 atletas (Beatriz Regly, Mariana Giorgi e Sabrine lowy) e 
duas técnicas (Priscila Pedron e Twila Cremona). O evento 
iniciou no dia 25 de setembro em terminou 01 de outubro, 
foram 17 países participantes competindo em duas provas: 
solo e dueto.  

equipe Paineiras torcida dos pais paineirenses Solo Marina bauer
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No mês de setembro, o Nado Sincronizado paineirense teve o 
privilégio de ter uma clínica com a árbitra da FINA Jennifer Gray, 
inglesa, com 50 anos de experiência em Nado Sincronizado. 

Jenny, como é carinhosamente chamada pela comunidade 
aquática, deu exercícios educativos para nossas atletas e 
nos explicou a visão do árbitro, a cobrança em cima da des-
crição da regra, e o que ela, enquanto árbitra, espera ver 
em cada figura e nas coreografias. Jennifer Gray veio avaliar 

Clínica com Jennifer Gray
o Campeonato Brasileiro Infantil em Maceió, e de lá, ao 
invés de voltar para Inglaterra, seguiu para São Paulo e pro-
porcionou ao Nado Sincronizado paineirense a oportunida-
de de compartilhar e vivenciar experiências da modalidade.

“E ainda pudemos comemorar os seus 50 anos de Nado 
Sincronizado com um bolo entre nossas atletas. Afinal são 
bodas de ouro com o esporte!”, comentou a técnica Priscila 
Pedron sobre esse importante encontro.

As atletas paineirenses, Mariana Giorgi e Sabrine lowy, to-
talizaram 148,299 pontos e só ficaram atrás das mexicanas 
Teresa Alonso e Yulieth Barreto (154,170), e das canadenses 
Anne Cote-Andree e Camille Fiola-Dion (151,693).

A técnica Priscila Pedron acompanhou as meninas nessa 
empreitada. Sobre o desempenho das atletas, ela comenta: 
“Elas tiveram um excelente resultado, foram guerreiras do 
início ao fim, superaram a altitude e o cansaço e conquis-
taram o 3º lugar na prova de duetos, deixando para trás o 
dueto dos Estados Unidos, que tem tradição no esporte. 
Já na prova de solos, o Brasil conquistou o 4º lugar com a 
atleta Beatriz Regly que hoje treina numa universidade do 
Texas - Estados Unidos”.

Mariana Giorgi ressalta a importância de participar de um 
festival internacional e a dedicação dos treinos específicos 
para essa competição, “Foi uma experiência nova compor 
um dueto para uma competição internacional. Tivemos al-
gumas dificuldades e apenas um mês e meio de treinamen-
to. Os treinos mudaram muito, Sabrine e eu treinávamos a 
parte, com exercícios físicos pesados, circuitos intensos e 

bem específicos. Também existia a preocupação com a alti-
tude. Chegamos lá pensando em competir diretamente com 
as meninas dos Estados Unidos e quando vimos estávamos 
um pouco atrás das Canadenses, para a nossa surpresa. Foi 
uma conquista importante. Estamos orgulhosas de sermos 
paineirenses e honradas de representar o Brasil. Temos que 
agradecer toda a equipe que nos acompanhou. As técnicas 
Priscila, Andrea e Shirley, e as atletas Lara e Nayara. O psi-
cólogo Arthur, a nutricionista Kerolyn e toda a equipe de 
comissão técnica”.

Para Sabrine, a competição foi emocionante e de gran-
de aprendizado: “Foi uma experiência muito boa. 
Como estávamos em dupla, ficamos bem concentradas. 
Crescemos muito como atletas. O campeonato parecia 
uma mini Olimpíada com diversos países e outras moda-
lidades, nós conquistamos uma classificação muito boa! 
Só temos que agradecer toda a equipe técnica e também 
aos nossos familiares”.

Mas uma vez a seleção brasileira foi muito bem representada 
pelas atletas e técnica painereneses!
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Torneio Sudeste de Natação

Natação

Os nadadores do Paineiras participaram do XLVIII Festival 
CBDA/CORREIOS – Sudeste de Clubes Mirim e Petiz de 
Natação – Troféu Ivo Lourenço (50 mts). O torneio aconte-
ceu na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 17 e 19 de 
outubro. Nosso Clube foi muito bem representado. Entre 
os atletas estavam presentes: Alice Morelli Vituli da Silva, 
Amanda Cristina de Oliveira Clinco, Ana Victória Wheba, 
Beatriz Giacaglia Kamel, Beatriz Schroeder Almeida, Diego 

Vandeveld Goes, Felipe Pellegrini Kumagae, Giulia Scheffel 
Piazza, Heitor Wataru Iwazaki, Helena Tomanik Diamante, 
Hiyan Otávio Watanabe Kubagawa, Isabela Bitelli Brito, 
Isabela Hayashida Settanni, João Victor Morales, Lara 
Carnier Matuck, Pedro Henrique da Silva Zeferino, Rainnê 
Yuka Amaro e Theo Garcia Alloza.

Valeu paineirenses!

XV Campeonato Brasileiro Interfederativo 
Foi disputado nos dias 19 a 20 de setembro, na Cidade 
Universitária de Anápolis, o XV Campeonato Brasileiro 
Interfederativo Junior de Natação e XIV Copa Cidade de Anápolis 
- Troféu Dr. Paulo Roberto de Melo, realizadas as eliminatórias 
na parte da manhã e as finais, a partir das 16h30.

João Pedro Cervone
1º lugar nos 200 livre
1º lugar no Revezamento 4x50 livre
2º lugar nos 400 livre
2º lugar nos 100 borboleta
3º lugar nos 200 borboleta

Essa competição é disputada pelas seleções estaduais e te-
ve como campeã deste ano, a seleção paulista. O Paineiras 
teve 3 representantes na competição: os atletas João Pedro 
Cervone e Wesley Gemente, e o treinador Professor Rogerio 
“Mixirica” Nocentini.

Os resultados dos nossos atletas foram:

Wesley Gemente
1º lugar nos 200 Medley
1º lugar nos 200 Costas
1º lugar nos100 borboleta
1º lugar no Revezamento 4x50 livre
2º lugar nos 200 borboleta

 João Cervone

João Cervone, “Mixirica” e Wesley Gemente Wesley Gemente
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Novembro é o mês dos grandes campeonatos de Natação 
de categoria, acompanhe o calendário de competições:

31 de outubro a 02 de novembro:  
Paulista Junior e Sênior - Sport Club Corinthians Paulista.
08 de novembro:  
Troféu Rei e Rainha da Piscina - Mirins - Clube Paineiras 
do Morumby.
14 a 16 de novembro:  
Campeonato Paulista Juvenil - Limeira-SP.
19 a 22 de novembro:  
Campeonato Brasileiro Junior - Rio de Janeiro-RJ.
21 a 23 de novembro:  
Campeonato Paulista Infantil - Jaboticabal-SP.

Paineiras fecha Parceria 
Científica com o Núcleo de 
Alto Rendimento de São Paulo
A Natação do Paineiras fechou uma parceria científica com o 
Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo - NAR, um centro de 
excelência em estudo, avaliação e prescrição de treinamento, 
focado no alto rendimento de atletas e equipes profissionais, 
com a missão de capacitação científica a fim de potencializar 
os resultados do Brasil nas competições esportivas em nível 
nacional e internacional. 

“Acreditamos que devemos oferecer aos nossos atletas tudo o 
que há de mais moderno e concreto sobre treinamento, nos-
so objetivo é que os treinos tenham uma qualidade cada vez 
mais alta e resultados ainda mais expressivos e previsíveis”, 
comenta o coordenador da natação competitiva, Prof. Rogerio 
“Mixirica” Nocentini. “Para isso, acreditamos que quanto mais 
nos cercarmos de pessoas competentes e alinhadas com a 
metodologia e ambições do Paineiras, mais rapidamente atin-
giremos esse objetivo, e a diretoria do Clube, na pessoa do 
Sr. Luciano Ladeira, tem apoiado integralmente ações nesse 
sentido”, complementa o professor.

O NAR têm como orientador e pesquisador-chefe, o Prof. 
Irineu Loturco, uma das maiores sumidades em treinamento 
e pesquisa esportiva no Brasil, o que credencia o Núcleo co-
mo de altíssima qualidade e que traz benefícios imensos aos 
atletas paineirenses. Inicialmente, participarão do grupo de 
estudos e acompanhamento os atletas das categorias Junior: 
João Pedro Cervone, Wesley Gemente, David Souza, Leonardo 
Rosseto, Mateus Brígido, Victor Ladeira e Vitor Botana, além 
dos Juvenis: Guilherme Campello, Leonardo Villaboim e 
Gabriel Quintas.

SOBRE O NAR
 O Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo (NAR) é um espa-
ço que conta com os mais avançados recursos tecnológicos do 

Agenda de Competições de Novembro

mundo para produção científica, desenvolvimento de novas 
metodologias e treinamento gratuito de atletas de base e alto 
rendimento. Seu objetivo é, além de incentivar a prática es-
portiva, deixar um legado para o esporte brasileiro e melhorar 
o desempenho dos atletas que poderão representar o país em 
competições internacionais.

Desde março de 2014, o NAR passou a ser mantido pelo 
Instituto Península. E, através de uma parceria com a Prefeitura 
de São Paulo, um novo espaço será instalado no Centro 
Esportivo Municipal Joerg Bruder, em Santo Amaro. A gestão 
está sob responsabilidade do Instituto Península por um perío-
do inicial de cinco anos, podendo ser renovada posteriormen-
te. O Núcleo foi desenvolvido durante a gestão de Abílio Diniz 
no Grupo Pão de Açúcar (GPA), com o apoio de seu filho João 
Paulo Diniz e do pesquisador na área de ciência do esporte, 
Irineu Loturco. Em menos de três anos, foram atendidos cerca 
de 1300 atletas de 65 modalidades esportivas. 

22 de novembro:  
Final do Circuito Mirim da Capital - 
Clube Paineiras do Morumby.
26 a 29 de novembro:  
Campeonato Brasileiro Juvenil - Santos-SP.
29 e 30 de novembro:  
Campeonato Paulista Petiz - Sport Club  
Corinthians Paulista.
10 a 13 de Dezembro:  
Campeonato Brasileiro Infantil - Palhoça-SC.

Sobrou algum fôlego? Então venha torcer por nossos na-
dadores na disputa por medalhas nos campeonatos mais 
fortes do Brasil!
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Polo Aquático
Sub 13 masculino
No final de semana de 19 a 21 de setembro, a equipe pai-
neirense realizou uma viagem a Bauru, para jogos e treinos 
contra a equipe da casa. Esses treinos serviram de preparação 
para os jogos do segundo turno e play off do Campeonato 
Paulista, além do Brasileiro, que acontecerá este mês.

Foram três dias de muita dedicação ao Polo Aquático, com 
treinamento duas vezes ao dia. Além de jogarem contra a 
equipe da categoria, o time também  enfrentou as categorias 
acima, aproveitando bem nosso intercâmbio.

Para o Campeonato Paulista, a equipe viajou até Jundiaí para 
jogo oficial também contra a equipe da casa. Foi uma disputa 
muito equilibrada do princípio ao fim. Nossos jogadores reali-
zaram várias movimentações e boas combinações táticas, além 

de fortes chutes de fora de 5 metros, deixando o goleiro sem 
chance de pegar a bola. Apesar desse desempenho, o adversá-
rio venceu a partida por 8x7. Conheça nossos atletas que par-
ticiparam desses eventos: Andrei Stachevic, Bruno Salonikios, 
Felipe Junqueira Morais, Fernando Fortes, Fernando Vicvari, 
Eric Stachevic, Gabriel de Rosa Peano, Gustavo de Carvalho 
Marcondes, João Baruch, Otto Perego Willems, Pedro Paulo 
Tiberio, Rafael Salonikios, Stefano Escala Besso, e o técnico da 
equipe, Juan Dominguez.

Sub 15 feminino
No sábado, dia 6 de setembro, nossa equipe realizou um 
jogo contra o SESI, pelo Campeonato Paulista e venceu o 
adversário pelo placar de 11 x 7. Uma partida emocionan-
te desde o começo. Nos dois primeiros quartos jogamos 
bem, porém no terceiro cometemos alguns erros de defesa 
que fizeram com que o adversário empatasse a partida. Já 
no ultimo período de jogo, a equipe fez 4 gols seguidos, 
deixando para trás o time rival. Parabéns para toda equipe 
e comissão técnica!

Passados três dias, o time enfrentou a equipe do Pinheiros, 
em casa. Disputando um jogo difícil, nosso time tomou 3 
gols no primeiro quarto. Essa situação fez com que nossas 
jogadoras reagissem e mudassem de atitude, principal-
mente na parte defensiva, enfraquecida no primeiro quar-
to. Essa mudança fez com que o time conseguisse empatar 
a partida no final do terceiro quarto, após uma linda enco-
berta chutada por uma das atacantes. No último quarto, 
a equipe teve várias oportunidades de ampliar o placar, 
porém perdemos por 4 x 3. 

A equipe também viajou para Bauru para realizar jogos  e 
treinos contra a equipe da casa, esses treinos foram pro-
dutivos e muito importantes no desenvolvimento da equi-
pe e das jogadoras. Atletas envolvidas: Francesca Pallazzi, 

Sub 15 masculino
Nessa categoria, nossa equipe enfrentou o SESI, Jundiaí 
e Internacional de Santos. No sábado, dia 6, pelo segun-
do turno do Campeonato Paulista, o time mostrou que 
estava preparado, fazendo um jogo muito equilibrado e 
emocionante, com uma forte marcação desde o começo 
do jogo. Isso fez com que a partida terminasse empata-
da 6 x 6. Foi um empate com gosto de vitória! Já contra 
a equipe de Jundiaí os meninos venceram com facilidade 
pelo placar de 10 x 5. Contra a equipe Internacional de 
Santos, fizemos uma boa apresentação, apesar de per-

mitir muitas possibilidades de gol criadas pelo adversá-
rio, mas nosso goleiro, que vem treinando muito forte, 
impediu que isso acontecesse. A partida terminou 10x4. 
Parabéns, atletas!

Conheça nosso time: Eduardo Gropillo, Felipe Urban, 
Gabriel Peano, Guilheme Simoes Julien, Gustavo Peinado, 
João Baruch, João Pedro Fernandez, Lucas Coimbra, Luis 
Pinotti, Rafael Hernandez, Rafael Vergara, Rodrigo Longo, 
Tomaz Alloza. Técnico da equipe: Leonardo Vergara.

Beatriz Senfonte, Lara Monteiro, Catarina Andrade, Lorena 
Brant, Ana Julia Amaral, Vitoria H. Mello, Gabriela Longo, 
Laura Parras, Flavia Santos, Giovana Cardenuto, Carolina 
Moretti, Ana Alice Amaral, Ana Beatris Mantellato, Ana 
Clara de Camargo Barros e Mariana Duarte.
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Esse time enfrentou as equipes do Pinheiros, SESI, Jundiaí 
e Hebraica. Perderam os dois primeiros jogos e vence-
ram os dois últimos. Foram jogos bons e de alto nível 
técnico, mostrando que a equipe está no caminho certo. 
Conheça nossos atletas: Adrian Grecco, Alexander Kerkis, 

Sub 19 masculino
O time enfrentou no segundo turno do Campeonato Paulista, 
as equipes do Pinheiros, Sesi, Hebraica e Jundiaí, venceu todos 
eles com facilidade e amplos placares. Assim, o Paineiras per-
maneceu invicto nessa categoria. 

Sub 19 feminino
A equipe sub 19 feminino, no segundo turno do campeo-
nato paulista, enfrentou a equipe do Sesi e do Pinheiros. O 
jogo  contra o SESI foi realizado no dia 7 de setembro, na 
piscina do SESI, e a equipe, após algumas falhas na defesa, 
acabou sendo derrotada pelo placar de 9 x 5. Já o jogo 
contra o Pinheiros, foi realizado no dia 25 de setembro, na 
piscina do Paineiras, e nossa equipe após ter um magnífico 
começo, realizando vários gols, deixou o adversário para 
trás e sempre embaixo do placar. Essa boa diferença que a 
equipe teve, fez com que ficássemos administrando o jogo 
até o final e vencêssemos pelo placar 6 x 5.

Com esse resultado e sabendo que a forma de disputa des-
te campeonato era por pontos corridos, nossa equipe obte-
ve o terceiro lugar na competição. Parabéns para a equipe 
e comissão técnica. 

Time feminino: Ana Alice Amaral, Ana Julia Amaral, Carolina 
Moretti, Catarina Andrade, Flavia Santos, Francesca Pallazi, 
Gabriela Longo, Giovana Cardenuto, Lara Monteiro, Laura 
Parras, Lorena Brant, Mariana Duarte e Vitoria H. Mello.

Esportistas: Adrian Grecco, Alexander Kerkis, Caio Marques, 
Enrico Lucatto, Felipe Roge, Gabriel Poci, Luca Andrade, Paulo 
Saad, Pedro Vergara, Rafael Vergara, Robert Rittchers, Tiago 
Thome e Willian Psanquevich. 

Categoria adulta
Caio Marques, Enrico Lucatto, Felipe Roge, Gabriel Poci, 
Ícaro Carechoc, João P. Fernandez, Josep Salvador Altimis, 
Marcelo Manfrini, Mauricio Lima, Paulo Saad, Pedro 
Vergara, Rafael Vergara, Willian Psanquevich  e o técnico 
da equipe, Leonardo Vergara.

Sub 17 masculino
Nosso time dessa categoria enfrentou as equipes do 
Pinheiros, Hebraica e Jundiaí. Ele venceu todos os seus ad-
versários: o Pinheiros pelo placar de 15 x 1, a Hebraica por 
7 x 6 e Jundiaí pelo placar de 14 x 5. Com esses resultados a 
equipe manteve sua invencibilidade no campeonato e con-
tinua invicta. Essa equipe foi composta por Adrian Grecco, 

Alexander Kerkis, Eduardo Gropillo, Enrico Lucatto, Gabriel 
Poci, João Pedro Oliveira, Leonardo Lucca, Lucas Oliveira, 
Paulo Saad, Rafael Hernandez, Rafael Vergara, Robert 
Rittscher, Tiago Thome e Willian Psanquevich. Técnico: Frank 
Almora Dias. 
Parabéns aos atletas! estamos orgulhosos!
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Paineirense é bronze no 
Campeonato Brasileiro Sub 23

Aconteceu, no dia 14 de 
setembro, no São Paulo 
Futebol Clube, a fase 
II do Campeonato 
Paulista Aspirantes, 
onde apenas os 
quatro primeiros co-
locados se classifica-
vam para a fase final. 
Nossos judocas conse-
guiram classificação. 

Gabriel Manhas Vieira, Gustavo Teruya e 
Alexandre do Carmo conquistaram meda-
lha de bronze, parabéns!

foto: Gabriel Manhas Vieira

A judoca paineirense Amanda Culato, 
conquistou medalha de bronze na cate-
goria -57kg, no Campeonato Brasileiro 
Sub 23. Realizado nos dias 20 e 21 de 
setembro, em Natal - RN, o Campeonato 
recebeu judocas de 23 estados no mas-
culino e 21 no feminino para a definição 
do título nacional da classe, que também 
valia vaga na penúltima chance de ga-
rantir presença na Seletiva Nacional Rio 
2016, que será disputada em dezembro. 

Torneio Periquito de Judô 2014
A Sociedade Esportiva Palmeiras promoveu no dia 13 de se-
tembro a 46ª edição do Torneio Periquito de Judô, uma das 
maiores e mais tradicionais competições da modalidade em 
São Paulo. O evento contou com a presença de 50 academias 
e quase mil judocas de todo o país. Nossos judocas conquista-
ram medalhas. Confira a premiação:

Medalha de prata:  
para Amanda Drezza e Eduardo Wehba. 
Medalha de bronze:  
para Alana Uraguti e Francisco Gorgulho.

Parabéns atletas!

Torneio Interestadual Hirosi 
Minakawa “A Hebraica” 
A Associação Brasileira “A Hebraica” de São 
Paulo abriu as portas do Ginásio Esportes nos 
dia 21 de setembro, para a realização da tra-
dicional Copa Interestadual Hirosi Minakawa – 
Hebraica de Judô, em sua 18ª edição. O evento 
é conhecido por sua qualidade e organização dos 
professores anfitriões Edson e Mirian Minakawa, 
homenageando o sensei Hirosi Minakawa, saudoso pai 
do professor Edson, com um contingente de 1.200 judocas, represen-
tando 50 renomadas associações e clubes do país, vindos de sete esta-
dos da nação. Os judocas paineirenses fizeram bonito, mais uma vez.

Medalha de ouro: para Alana Uraguti. 
Medalha de prata: para Eduardo Wehba e Felipe Loverdos.
Medalha de bronze para Felipe Chalita  e João Lettier.

foto: felipe Chalita

Campeonato Paulista 
Aspirantes Fase II

A equipe paulista presente na competi-
ção conquistou cinco medalhas de ouro 
e oito de bronze no total, e a primeira 
colocação na contagem geral no femini-
no com quatro medalhas de ouro e qua-
tro de bronze, e a quinta colocação no 
masculino com uma medalha de ouro e 
quatro de bronze.

Parabéns, Amanda! Amanda Culato

francisco Gorgulho  
e eduardo Wehba Alana uraguti e Amanda Drezza
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Torneio Periquito de Judô 2014

Tênis
Otaviano Alves dos Santos:  
48 anos de Paineiras!
Atual Coordenador Técnico da equipe de Tênis no Paineiras, 
Otaviano Santos iniciou sua carreira em 1966. São 48 anos 
de dedicação ao Clube e a essa modalidade esportiva. Vários 
atletas renomados passaram por suas mãos, entre eles, Jaime 
Oncins e Roberta Burzagli. Sempre se destacou como tenista 
e técnico, sua carreira profissional é responsável por grandes 
vitórias nacionais do tênis competitivo.  Ele nos conta um 
pouco de sua trajetória:

“Iniciei minha carreia no Clube Paineiras do Morumby em 
1966, como pegador de bola, onde tive grande aprendiza-
do. Em 1970, estreei como jogador e consegui o primeiro 
título do Clube; de estreante fui à primeira classe, tendo 
passado pela quarta classe, terceira classe e segunda clas-
se, com vários títulos conquistados individualmente e por 
equipe. Em 1975, iniciei a carreira como treinador, onde 
ministrava aulas particulares e treinamentos. Daí para fren-
te comecei um trabalho com a família Oncins, Eduardo, 
Alexandre e Jaime Oncins, todos eles conquistaram uma 
carreira de vitórias e títulos, tendo o Jaime Oncins entrado 
no ranking da ATP, chegando ao número 34 do mundo. 
Além da família Oncins, tive a oportunidade de treinar a 
Roberta Burzagli, a última brasileira a conquistar o Banana 
Bowl junto com Eduardo Oncins, na categoria de 18 a 25 
anos. Em 2000, comecei um treinamento com o atleta 
Flavio Saretta com um projeto de Parceria com Paineiras 
e Play Tênis. Desde 1980, sou o Coordenador Técnico da 
equipe de Tênis do Paineiras e já formei mais de 100 atle-
tas em Primeira Classe, consegui uma massificação com 
uma metodologia e a capacitação de toda a minha equi-
pe técnica. Hoje colhemos os frutos dessa estrutura com 
atletas que saem para as universidades e alguns que se 
tornam jogadores profissionais”.

Uma das jogadoras que foi treinada por Otaviano é a 
atual técnica da ITF, Roberta burzagli. A atleta, que 
iniciou sua carreira aos sete anos de idade nas quadras 
do Paineiras, hoje é uma técnica respeitada no Brasil 
e no exterior, integrando há dez anos o quadro da ITF 
(Federação Internacional de Tênis) em um programa 
que reúne e treina atletas de países subdesenvolvidos 
no tênis por alguns períodos durante o ano, visando, 
além da melhoria do jogo, um contato maior com as 
maiores potências do esporte no mundo.

Roberta foi um dos grandes nomes do Tênis Juvenil 
nos anos 80 e princípio dos anos 90. Foi campeã do 
Banana Bowl em 91 e uma das mais novas tenistas a 
se profissionalizar com apenas 15 anos. Aos 19 anos 
deixou o esporte devido a uma grave lesão e desde 
98 atua como treinadora. Sobre seu atual projeto, ela 
comenta: “Uma das minhas atividades no Brasil é o 
Projeto que trabalho com os irmãos Oncins, em que 

treinamos jovens atletas para en-
frentarem diversos objetivos, 
entre eles, os jogos olímpi-
cos do Rio. A Confederação 
Brasileira também tem co-
mo objetivo apoiar atle-
tas para competirem nas 
olimpíadas e tem dado  
toda a estrutura para os 
jogadores brasileiros de-
senvolverem seu potencial”.

Ela acredita que os jovens tenis-
tas brasileiros devam interagir com o 
tênis europeu cada vez mais cedo. Lá é o berço e o local 
onde saem os melhores jogadores. O tênis europeu é 
mais agressivo. Um dos objetivos da ITF é ajudar os 
jovens atletas talentosos a terem esse contato e evoluí-
rem nos jogos.

Roberta Burzagli – Técnica da ITF
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O Circuito COSAT (Confederación 
Sudamericana de Tenis) iniciou em ou-
tubro, dia 26, com a etapa do Londrina 
Juniors Cup, no Paraná. 

A competição contou com 11 atletas 
do Paineiras, que disputaram as pro-
vas que pontuam para três rankings 
diferentes: categoria 12 anos ranking 
Brasileiro (CBT), 14 e 16 ranking Sul-
americano (COSAT) e 18 anos ranking 
Mundial (ITF). Os grandes destaques do 
paineiras foram:

Rodrigo Carvalho: Vice-campeão de 
Simples, categoria 14 anos COSAT.

Londrina Juniors Cup

1

Pelo terceiro ano consecutivo, o IS Open São Paulo 2014, 
apresentado pela Raízen, está mais uma vez confirmado 
no calendário internacional do tênis. Nesta temporada, o 
torneio masculino da série Future acontecerá entre 1 e 9 
de novembro, nas quadras de saibro do Clube Paineiras 
do Morumby, sede paulistana da primeira edição (2012). 
Durante todos os dias da competição, a entrada será gra-
tuita para o público.

O IS Open São Paulo 2014 é apresentado pela Raízen, com o 
co-patrocínio da Comgás, Estácio, Itaú e Optimum Nutrition 
(ON). O torneio tem os apoios do Governo do Estado de 
São Paulo e Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, Clube 

IS Open São Paulo 2014
Paineiras do Morumby, ITF Pro Circuit, Federação Paulista 
de Tênis. A realização é do Instituto Sports.

Programação do evento:

Dias 1 e 2/nov (sábado e domingo) 
fase qualificatória para a chave principal
De 3 a 7/nov (segunda a sexta-feira) 
disputa eliminatória da chave principal
Dia 8/nov (sábado) 
partidas da semifinal
Dia 9/nov (domingo) 
partida final

João franco: Semifinalista de Simples e 
campeão de Duplas, categoria 12 anos CBT.
Gabriel Santos: Vice-campeão de 
Duplas, categoria 12 anos CBT.

Parabéns aos nossos atletas  
pelo desempenho!

Na próxima edição teremos os resulta-
dos das etapas da Copa Santa Catarina, 
Copa Guga e Bahia Open. Aguardem!

foto 1: Da direita para esquerda: Gabriel e 
João que disputaram a final de duplas.
fotos 2 e 3: Rodrigo Carvalho: Vice-campeão 
de Simples, categoria 14 anos.

2

3
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Vôlei Sentado
3ª Etapa do Campeonato Paulista 2014

A Presidenta Dilma Rousseff recebeu 24 atletas olímpicos e 
36 paraolímpicos no Palácio do Planalto na sexta-feira, dia 
19 de setembro. Os atletas foram homenageados por suas 
conquistas e excelente desempenho em 2014.

Nos esportes paraolímpicos, entre abril e setembro, os atletas 
conquistaram 18 medalhas em Campeonatos Mundiais, com 
destaque para três medalhas inéditas do tênis de mesa, uma 
do Vôlei Sentado e duas do Halterofilismo. O Vôlei Sentado 
ganhou o vice-campeonato inédito no Mundial da Polônia. 
Entre os atletas estavam três paineirenses: Giovani Freitas, 
Renato Oliveira e Wellington Anunciação.

Parabéns! Vocês mereceram essa bonita homenagem!

Paineirenses recebem homenagem

bebiDA 
eSPORtiVA

APOiO AO 
eSPORte 
COMPetitiVO

PAtROCÍniO

O Paineiras sagrou-se vice-campeão do Campeonato Paulista 
Interclubes na categoria 5M3, 5ª classe masculina acima de 
50 anos. Nossos tenistas competiram contra clubes como o 
Paulistano, Ypiranga e Esportivo Penha, entre os dias 19 e 
28 de setembro. Conheça nossa equipe de tenistas: Helder 
Roller Mendonça, Masami Yokochi, Oswaldo Graziano Júnior, 
Oswaldo Manetti Ramos, Paulo Fernando Branco (Nando 
Jones) e Renato de Almeira Pimentel Mendes.

Campeonato Paulista 
Interclubes de Tênis Veterano

foto 1: Da esquerda para direita: nando Jones, Oswaldo Ramos, Oswaldo 

Graziano e Masami Yokochi.

foto 2: Da esquerda para direita: francisco Augusto Pinto neto, Charles 

boechat, Richard treial, Paulo tessari e Sergio Stauffenegger.

Na categoria 2M3, a equipe foi além, conquistando o título 
de Campeã. Realizou jogos importantes contra clubes como 
Pinheiros, Ipê Clube e Tênis Clube Paulista, no período de 9 a 21 
de setembro. Essa equipe foi composta pelos tenistas: Charles 
Albert Boechat, Francisco Augusto Pinto Neto, Paulo Sérgio Tessari 
Pereira, Richard Jones A. Treial e Sergio Henri Stauffenegger.

2

1

foto: Wellington com medalha, Renato e Giovani 

com a Presidenta Dilma.

Peruíbe sediou a 3ª Etapa do Campeonato 
Paulista. A equipe paineirense esteve pre-
sente no evento que aconteceu em setem-
bro. Nossos atletas enfrentaram o forte 
time do SESI, numa belíssima partida e 
saíram vitoriosos com o placar de 3 x 0. 

Parabéns atletas! 
foto: em pé da esquerda para direita: Celso 

(técnico), Marco, Renato, Juan, Renatinho, 

luis fernando, Deivisson. Sentados: everton, 

Wellington. no chão: fabinho, Jorge, Mike, 

Gean, André e Giovani.



Teve início no dia 10 de outubro o 
Guarulhos Open de Beach Tennis, no 
Bosque Maia. Trata-se de um torneio da 
série mundial, realizado em parceria pe-
la Revista Muito+, Secretaria de Esportes 
e Prefeitura de Guarulhos. Participaram 
quase 300 atletas nas várias categorias 
distribuídas na competição. O evento 
contou pontuação para o ranking inter-
nacional da modalidade (faz parte da sé-
rie ITF G2 do circuito mundial), que teve 
nas categorias profissionais uma premia-
ção total de U$ 6.500,00. 

Beach Tennis
1º Open de Beach Tennis  
do Clube Esperia
Durante o último final de semana de agosto, aconteceu o 
primeiro torneio de Beach Tennis do Clube Esperia. Foi um 
evento bem organizado que contou com a participação de 
jogadores de várias cidades. O Paineiras sagrou-se campeão 
com a dupla da categoria A, Carmen Ribas e Cristiane Tassi. 
As paineirenses Angélica e Gudi também participaram do 
torneio e mesmo sem conquistar, títulos mostraram muita 
técnica e garra na quadra.

Torneio nas areias da Enseada
O torneio teve início em 22 de agosto e reuniu cerca de 200 
atletas de São Paulo. No Vigore Open Guarujá de Beach Tennis, 
as partidas foram disputadas em jogos de simples, duplas e 
duplas mistas, envolvendo jogadores amadores e profissionais.

Torneio no Bosque Maia em Guarulhos
Além dos brasileiros de todas as regiões, 
jogadores profissionais de países co-
mo Itália, Venezuela, Alemanha, Chile, 
Argentina e França entraram em quadra. 
O Paineiras esteve presente com as atle-
tas  Cristiane Tassi, Gudi, Adriana Julien, 
Ana Paula Allievi, Angelica Wiegand e 
Carmen Ribas.

As atletas Ana Paula Allievi e Adriana 
Julien foram campeãs da Categoria C, e 
a dupla Gudi e Cristiane Tassi campeãs 
da Categoria A. Parabéns!

Campeãs Categoria 
A: laurinha Vilela e 

Carmen Ribas

Vices da Categoria 50: Angélica 
Wiegand e Carmen Ribas

  equipe Paineiras

Pódio 50 anos Paineiras: Carmen Ribas e Angelica Wiegand

Angelica e Gudi Carmen Ribas e Cristiane tassi
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Peteca
Campeonato Paulista 
de Peteca 2014
A 4ª etapa do Campeonato foi disputada nos dias 26 e 27 de 
setembro, em São José do Rio Preto, e trouxe para o Paineiras 
as seguintes premiações:

Categoria Master iV – Campeões: Antonio Carlos 
Fonseca Bezerra e Augusto Games Perovano.
Categoria Master ii – Campeões: Luiz Eduardo Dantas e 
Maurício Valério Silveira.

O Campeonato Paulista 2014, após 4 etapas realizadas, apon-
tou como Campeões na Categoria Master iV os atletas pai-
neireises Antônio Bezerra e Augusto Games. Eles representa-
rão o Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro deste 
ano a ser realizado em meados de novembro. 

Parabéns, atletas! e boa sorte no brasileiro!

Snooker
Copa Celso Ferraz 2014

  

C  pa 
Celso Ferraz 

de Snooker

00

Foi realizado o Campeonato Interno de Snooker em ho-
menagem ao Sr. Celso Ferraz. Os 4 primeiros colocados 
receberam troféus. Conheça os associados participan-
tes: Antonio Carlos Gomes, Canadá, Catarino, Edinaldo 
Barbosa, Filpo, Gigante, Gilberto Oliveira, Gilson Coelho, 
Harald Nigrin, Juan, Júlio Mansur, Marcelo Gontijo, Mario 
Macedo, Pedro Wolf, Ricardo Nicolau e Valter Barbosa.

Classificação final

Campeão: filpo.
Vice-campeão: Harald nigrin.
terceiro colocado: Gigante.
Quarto colocado: Gilberto Oliveira.
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Squash
6ª Etapa do Campeonato 
Paulista de Squash
Setembro e outubro foram meses movimentados para os 
Paineirenses adeptos do squash. A 6ª Etapa do Campeonato 
Paulista de Squash aconteceu nas quadras do Clube entre os 
dias 29 de setembro e 4 de outubro. Foram mais de 135 par-
ticipantes, sem contar com os representantes das categorias 
juvenil e dupla. Os atletas do Paineiras fizeram bonito na com-
petição, conquistando medalhas em cinco categorias diferen-
tes. A premiação com entrega de troféus aconteceu no dia 4 
de outubro. Confira abaixo os paineirenses ganhadores:

Gabriela Cukier: 
4ª Classe Feminina, Sub 15 Feminina e sub 17 Feminina.
luis Renato Jimenez (JeMA) 
Categoria 45+ Masculina.
tito livio Alejandro betanzos: 
3ª Classe Masculina.

O Campeonato contou com um jogo de exibição entre 
o Sul-africano thoboki Mahohlo (141 do mundo) e a 
promessa do Squash Brasileiro, Rafael Shinckar. O Sul-
africano saiu vencedor por 3 games a 0.

Workshop - Treinamento 
Funcional e Regras do Squash
Pela primeira vez foram realizados workshops exclusivos nos 
dois dias que antecederam o Campeonato. Os encontros ti-
veram como temas o Treinamento Funcional e as Regras do 
Squash. Cerca de 50 pessoas marcaram presença no wor-
kshop que, pela aceitação, deve se repetir oportunamente.

Tito Livio, diretor do Squash do Paineiras comenta: 
“Queremos fazer mais workshops, com outros profis-
sionais, mesmo em períodos sem campeonato. A ideia é 
reunir os jogadores para discussão de temas importan-
tes”. Tito aproveitou para falar sobre seus planos para 
a modalidade no próximo ano: “Haverá a contratação 
de professores, já estamos com ótimos nomes de pro-
fissionais para serem avaliados. Também temos como 
meta ampliar a participação feminina, de crianças e jo-
vens. E tentaremos trazer duas etapas do Campeonato 
Paulista para serem realizadas no Clube em 2015”. Tito 
destaca ainda o trabalho positivo que o presidente da 
Federação Paulista de Squash, o paineirense Fernando 
Augusto Lima Mendes Junior, já em seu segundo man-
dato, vem desempenhando. 

Torneio da Primavera
O Torneio da Primavera mobilizou os atletas entre os dias 9 
e 20 de setembro. Pela primeira vez, o sexo feminino esteve 
representado na competição: Gabriela Cukier e Ana Carolina 
Gottsfritz Martin marcaram presença nas quadras.

As duas jogaram entre si, mas competiram também com os 
homens. O Torneio neste ano contou com a participação de 
novos associados praticantes, como Cyrille Schroeder, que 
foi o vencedor da categoria D.

Premiação 

Tão tradicional como o próprio Torneio da Primavera é o 
churrasco de premiação realizado no último dia de campeo-
nato (20 de setembro). Os jogadores participaram com as 
famílias, reunindo cerca de 70 pessoas para a animada con-
fraternização em volta de uma das churrasqueiras disponí-
veis do Clube. Os jogos, a premiação e o churrasco são con-
cretizados graças ao importante apoio dos patrocinadores: 
Recitrans, Maquimp, Base 2 e K2Tec.

Com tantos eventos e desgaste dos 
atletas, o Squash acabou não clas-
sificado para as finais do campeo-
nato, terminando a competição 
deste ano na quinta colocação.

Torneio da ACESC
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Boxe
Finais do III Festival de Luvas
Desde 2012, o Boxe do Paineiras realiza o Festival de Luvas. 
Este ano com grandes novidades! Os atletas vencedores do 
mesmo Festival em maio de 2014, disputaram uma premiação 
um tanto comum para os boxeadores profissionais e amado-
res, o CINTURÃO do Boxe Paineiras.

O torneio também contou com “lutas extras” ou lutas de 
exibição, e os vencedores de cada embate foram premiados 
com medalhas de ouro e todos os outros participantes com 
medalhas de prata.

O Festival de Luvas tem como principal objetivo a exibição técni-
ca e tática dessa modalidade para despertar o interesse de novos 
praticantes. Os professores estimulam o aprendizado técnico da 
luta como forma de obter condicionamento físico, coordenação, 
equilíbrio e definição muscular de uma maneira descontraída e 
interativa nos treinos. Acompanhe os resultados. 

Vencedores do Cinturão: Arla Zebral, Fernando Dannias, 
Felipe Piratininga, Marco Otávio Pereira, Marina Nanó, Nuno 
Valério e Raíssa Lopes.

Vice-campeões: Diego Rocca, Gabriel D’Aguilera, Gabriela 
França, Jorge Xavier.

Vencedores de lutas extras: Christophe Bonadona, Luiza 
Pena, Marisa Camargo e Neca Schrappe.

Vice-campeões de lutas extras: Camila Schrappe, Carolina 
Sanches, Leonardo Ferres e Nathália Calil.

No último dia 20 de setembro, houve uma confraternização 
na cidade de Guará (Toscana Brasileira), organizada pelos bo-
leiros do Paineiras. Esse encontro já se tornou rotineiro entre 
esse grupo. Na chácara do associado Tchê, foram realizadas 
duas partidas de Futebol onde o time de 45+ obteve um em-
pate com o time local e o nosso time 30+ conquistou a vitória 
contra os anfitriões. Foi uma grande festa com direito a chur-
rasco e muita música.

Futebol Master
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SCORP – Setor de Corredores de Rua do Paineiras

Uma corrida revolucionária em dose tripla! Os atletas ini-
ciaram pelos 10K. Após um breve período de recuperação, 
um novo desafio: correr mais 5K. E para os atletas que 
apresentaram melhor desempenho nas distâncias iniciais, 
um gás final: Boost 1K. Essa prova foi especialmente de-
senvolvida para corredores com energia infinita, que dese-
javam testar sua performance em diferentes distâncias, no 
mesmo dia. E os paineirenses toparam a empreitada! No 
dia 14 de setembro, largaram às 7h da manhã, no Jockey 
Club de São Paulo e enfrentaram os três percursos. Confira 
o tempo de nossos atletas nas provas classificatórias:

Adidas Boost Run

Meia Maratona de Buenos Aires

1ª Corrida de Rua 
Clube Pinheiros
A prova aconteceu no dia 14 de setembro, contando com 
trajetos de 5K e 10k. A corrida tinha como objetivo incenti-
var os iniciantes na prática da modalidade, mostrando co-
mo o esporte também pode ser prazeroso e trazer muitos 
benefícios à saúde. A corrida foi disputada por atletas de 
ambos os sexos, com a idade mínima de 16 anos (para os 
5 km) e 18 anos (para os 10 km). O percurso passou pelos 
bairros Vila Olímpia, Itaim Bibi e Jardim Paulistano. Confira 
os resultados conquistados pelos paineirenses nessa prova:

A corrida foi realiza no domingo, 28 de setembro. A 
largada aconteceu às 7h30, no Jockey Club de São 
Paulo, com percursos de 5 km e 10 Km, aferido pela 
Confederação Brasileira de Atletismo. A prova teve du-
ração máxima de 2 horas e foi disputada na categoria 
individual masculino e individual feminino. O sistema 

Circuito Eco Run 2014 de São Paulo
de cronometragem utilizado foi o transponder chip fi-
xado no cadarço do tênis de cada atleta. O paineiren-
se Patrick Schafer participou percorrendo os 10 km em 
50:51.

Parabéns Patrick!

Essa prova em Buenos Aires é com 
certeza a meia maratona preferida 
dos brasileiros! Os corredores apro-
veitam a prova para conhecer essa 
deliciosa capital. Buenos Aires é uma 
cidade bem agradável para fazer tu-
rismo, que muito lembra as cidades 
da Europa. Os brasileiros que foram 
para a prova ficaram três dias no local 

Maratona de Berlim
A prova aconteceu no domingo, dia 28 de setembro, e pela 
quinta vez consecutiva Berlim foi palco de mais um recorde 
mundial. O queniano Dennis Kimetto marcou o excelente tem-
po de 02:02:57. A Maratona de Berlim é considerada uma das 
mais rápidas por ser disputada em situações climáticas favorá-
veis e num percurso plano sem grandes elevações.

Seis corredores paineirenses desfrutaram da mais clássica pro-
va do Circuito Mundial. Entre eles:

Luís Flávio Muzzi Mendes  03:54:45

Ítala Raphaela G. Ignácio  03:49:01

Carla Paula Rosa  04:04:12

Érica Fuji Hazell  04:04:13

*Carlos Leslie Almiron Hazell  05:08:29

José Carlos Ignácio  04:45:34

Rogério Augusto da Silva

Dalmo naville Antônio Diniz do Amaral Chaves

Renata Staliano broetto Azanha

10km 41:51:92

58:00:00 53:00

23:485km 21:14:98

10km 10km

5km

Circuito Mundial 
de Montanha
No dia 21 de setembro, o painei-
rense Rogério Augusto da Silva 
participou da Meia Maratona de 
Circuito de Montanha, em Campos 
de Jordão, ficando em 8º lugar em 
sua categoria e concluindo a prova 
no tempo de 02:47:51.

e muitos aproveitaram o city tour pa-
ra fazer compras.

A prova aconteceu no dia 7 de se-
tembro, com a participação de 10 mil 
corredores e um percurso de 21km. O 
paineirense Oswaldo dos Santos Paris 
participou dessa agradável experiên-
cia e concluiu a prova em 01:53:47.

Parabéns aos nossos corredores!

*Completou o percurso lesionado
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Oswaldo dos Santos Paris  53:21
Patrick Schafer   54:05
Nélson da Silva Vilares  54:43
Werner Biel  55:05
Paulo Sérgio de Barros Ferreira  01:05:07

Cynthia Aun Khouri  32:00
Maurício Póvoa Barbosa   37:00
Evelyn Rapp   43:22

Circuito das Estações Etapa Primavera
Na manhã ensolarada de domingo, 14 
de setembro, uma multidão preencheu 
as ruas do Pacaembu. O motivo foi a eta-
pa primavera do Circuito das Estações. 
Com cerca de 12 mil inscritos, divididos 
nas provas de 5 e 10km, os corredores 
do Paineiras brilharam.

Verifique os resultados dos corredores:

10km

5km

Fitness
Treinamento Funcional conta com novo espaço
O Treinamento Funcional está de cara no-
va. A modalidade migrou para uma sala 
maior, localizada em frente ao labirinto. 

Todos os materiais foram renovados e 
algumas novidades inseridas para enri-
quecer os treinos (corda naval, bancos 
para saltos, plataformas de equilíbrio, 
etc.). Por ser uma atividade dinâmica, o 
número de praticantes aumentou con-
sideravelmente em nosso Clube. A mo-
dalidade normalmente utiliza exercícios 
que envolvem vários grupos musculares 
ao mesmo tempo, sempre pensando na 

melhora da funcionalidade do corpo no 
que diz respeito aos movimentos. Várias 
capacidades físicas são trabalhadas, tais 
como força, resistência, potência, coor-
denação, agilidade, equilíbrio e flexibili-
dade, tornando o “Funcional” uma espé-
cie de preparação física geral. Venha suar 
a camisa e descobrir as diversas possibili-
dades de movimentos que o seu corpo é 
capaz de fazer! Procure nossos professo-
res para obter mais informações: Sandro 
(manhã e tarde) e Phelipe (noite).

Venha se preparar para o verão!
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SEFFE/SAT

Nos dias 20, 21 e 27 de setembro aconteceu a 28ª edição 
do Festival de Escola de Esportes do Paineiras realizado 
pela área de formação esportiva, o SEFFE/SAT, um evento 
consagrado que reuniu mais de 23 dos maiores e mais im-
portantes clubes esportivos do país em uma programação 

XXVIII Festival de Escolas de Esportes

FUTSAL

Premiação individual Geral:

Medalhistas de Bronze – Sophia B. da Paz 
e Sophia Tavares. 

Medalhistas de Prata – Érica Teixeira, 
Alexa Garcia, Amanda Vannetti, Carolina 
Teixeira Gonçalves, Maria B. Misasi, 
Carolina Rossi, Luiza Guimarães, Thaís 
Leite e Helena Sponchiado.

Medalhista de Ouro: Marina Sponchiado.

Premiação individual por Aparelhos: 

Medalhista de Bronze no Solo – Alexa 
Garcia.

GINáSTICA ARTíSTICA

especialmente dedicada ao estímulo e incentivo à pratica 
de esporte. O Festival recebeu mais de 1500 pessoas entre 
atletas (de todas as idades e modalidades), dirigentes, pais, 
convidados e apreciadores do esporte. Acompanhe aqui al-
guns clicks dessa edição:

equipe Sub 9 – 1º lugar – AAbb, 2º lugar – Paineiras  
e 3º lugar – Hípica de Campinas

equipe Sub 11 - 1º lugar – Paineiras,  
2º lugar – Monte líbano e 3º lugar – Palmeiras

equipe sub 12 - 1º lugar – Paineiras A,  
2º lugar – Palmeiras e 3º lugar – Paineiras b

CIRCUITO LúDICO COM OS SUPER-HERóIS
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HANDEBOL

KARATê

Conjunto thiller: Daniela Machado, Maria Fernanda 
Muratore e Camila Mello.
Solo R u Mine: Gabriela Machado.
Conjunto Pequena Sereia: Sophia Garcia, Victoria de 
Almeida, Maria Fernanda Fragoso e Alice Navarro.
Solo let it Go: Amanda Pergallini.
the fox: Gabriela Di Fiori, Julia Tietzmann, Gabriela Suzena e 
Sophia Garcia.
Happy-Minios: Maitê Vieira, Maria Fernanda De Abreu, 
Valentina Ambrosio, Beatriz Ferreira, Maria Manuela Coimbra 
e Sofia Saragiotto.
Conjunto the Murder: Sophia Strerath,Fernanda Zaninetti, 
Bruna Braga e Gabriela De Fiori. 

Atletas do Competitivo: 
Dueto do Pan-Americano: Mariana Giorgia e Sabrina Lowy.
Dueto infantil b : Vitoria Gomes e Luana Pereira. 
Solo infantil b: Luana Pereira.

NADO SINCRONIZADO

Gabriela Machado

Vitoria Gomes e 
luana Pereira

bruna braga, Gabriela Di fiore, Sofia Strerath 
e fernanda Zaninetti

Amanda Pergallini

Sofia Saragiotto, Maria fernanda Abreu, Maria Manuela Coimbra, 
beatriz ferreira, Maitê Vieira e Valentina Ambrósio

Mariana Giorgi e 
Sabrine lowy

Gabriela Suzena, Sophia Garcia, Julia 
tietzmann e Gabriela Di fiori

Maria fernanda, Daniela 
Machado e Camila Mello

Alice navarro, Maria fernanda fragoso, 
Victória de Almeida e Sofia Garcia
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VOLEIBOL

TêNIS

Categoria A Categoria CCategoria b

POLO AqUáTICO

Categoria bCategoria A

NATAçãO
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Rematrícula e Matrícula 
para 2015
Rematrícula 
Alunos inscritos nos Cursos Seffe/SAt:
Data: 17 a 26 de novembro de 2014.
Local: Central de Atendimento - CAT.
Horário: das 8h às 20h.
Sorteio Eletrônico: 27 de novembro de 2014.

troca para a 2ª opção de horário:
Datas: 28, 29 e 30 de novembro de 2014.
Local: Central de Atendimento – CAT.
Horário: das 8h às 20h.

Matrícula 
Alunos novos:
Data: 01 a 04 de dezembro de 2014.
Local: Central de Atendimento – CAT.
Horário: das 08h às 20h.
Sorteio Eletrônico: 4 de dezembro de 2014.

testes para alunos novos:
03 a 27 de novembro e 01 a 04 de dezembro de 2014.
Para os cursos:
Karatê, Ginástica Artística e Natação Adulto.  
(a partir do nível 2).
Tênis (a partir de 07 anos).
Natação Infantil: todos os níveis.  
(exceto iniciação – 6ª feira).

término das aulas para todos os cursos :
6 de dezembro de 2014.

O Paineiras oferece o serviço de Monitoria Infantil, uma for-
ma de entreter as crianças educando. O serviço teve início no 
começo do ano, aos finais de semana e feriados, para asso-
ciados de 4 a 10 anos (masculino e feminino). O horário de 
atendimento é das 9h às 15h, e o início das atividades ocorre 
na Sala de Capoeira, o Ponto de Encontro da garotada. 

As inscrições podem ser realizadas na Central de Atendimento 
– CAT – até às 9h do dia do evento ou após ir ao ponto de 
encontro e inscrever-se diretamente com os monitores. 

A atividade é gratuita e a alimentação não está inclusa na 
programação. As crianças adoram!

Challenger Natação Kids 
e Aula de Boia
Entre os dias 3 a 6 de setembro, aconteceu a aula de 
boia para o curso kids e o challenger para a turma ini-
ciação. Essas aulas foram organizadas pelo Professor 
João Rogério Barros e tiveram como objetivo traba-
lhar o acervo motor, aprimorar a autonomia dos alu-
nos e cumprir desafios propostos pelos professores. 
Participaram das atividades alunos de 3 a 7 anos, inscri-
tos no curso. As crianças se divertiram!

Festival do Clube Esperia
A equipe de Basquetebol do Paineiras, categoria sub 12, partici-
pou do Festival do Clube Esperia, dia 19 de setembro. O destaque 
da partida foi o jogador Giovani Ottaviano. Todos os alunos de-
monstraram um bom desempenho e por muito pouco não ven-
ceram o time da casa. O Placar final foi de 12 x 19 para o Esperia.

Jogadores paineirenses: Arthur Spalding, Eduardo Moron, 
Giovani Ottaviano, Lucas Lobo, Pedro Pierangeli, Rafael Bravo, 

Festival Interno de Futsal
O Paineiras promoveu o Festival Interno de Futsal com o ob-
jetivo de integrar os alunos, fazendo uma extensão do curso 
de futsal. O evento aconteceu dia 4 de outubro e contou com 
a participação de 115 alunos que foram divididos por faixa 
etária: de 6 a 7 anos, de 8 a 9 anos e de 10 a 12 anos.

A grande participação dos alunos e a presença dos pais cria-
ram um clima extremamente agradável. Foi uma grande fes-
ta! Como era um Festival com o objetivo de motivar os alunos, 
todos foram agraciados com medalhas e brindes. Parabéns!

Monitoria Infantil: brincar é uma 
forma de aprendizado

BASqUETE

Thiago Alouche, Thiago Giannini e Thiago Zaha. Também 
participaram do evento no Esperia nossos alunos do Judô. 
Compareceram 10 crianças entre 6 e 12 anos que apresentaram 
grande motivação e vontade de mostrar tudo que aprenderam 
em aula. Entre os judocas estavam: Frederico Carvalho, Daniel 
Kuba, Victor Horikowa, Lucas Jebal, Mose Hbuschied, Arthur 
Domingues, Luis Eduardo Souza, Arthur Silvarolli, Lis Coelho e 
Enzo Brunello.
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Férias divertidas no 
67º Paineiras Camp
As férias começam com total agitação! Entre os dias 8 e 13 de 
dezembro acontece o acampamento de verão mais esperado 
pelas crianças, o Paineiras Camp!

Confira toda a programação e venha participar dessa aventura 
imperdível! 

uma única turma!

Vagas limitadas!
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Em caso de dúvidas entre em contato com a Central de 
Atendimento – CAT, telefones: (11) 3779.2010/2012/2013/2017.

Quem pode participar:

Meninos e meninas de 3 a 12 anos de idade.

*Importante: a criança deverá ter completado no mínimo 3 
anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2014.

Como se inscrever:

As inscrições serão feitas apenas pessoalmente na Central de 
Atendimento - CAT – por ordem de chegada até o esgotamento 
das vagas disponíveis de acordo com a faixa etária dos acam-
pantes (ano de nascimento completo) e mediante a entrega da 
Ficha de Anamnese devidamente preenchida em todos os cam-
pos e assinada pelos pais/responsáveis, nos seguintes horários:

•	 Associados: de 27 de outubro a 7 de dezembro.
•	 Convidados de associados: de 1 a 7 de dezembro.
•	 Segunda a sábado: das 8h às 20h.
•	 Domingos e feriados: das 8h às 17h.

lista de espera: as inscrições não atendidas serão direcio-
nadas para a Lista de Espera. Não é possível informar com 

Horário local Programação

8h30 Salão Nobre (todos os acampantes) Chegada dos acampantes e lanche da manhã

9h30 Dependências do Clube Paineiras Atividades monitoradas (esportivas e recreativas)

12h Salão Nobre (todos os acampantes) Almoço

14h Dependências do Clube Paineiras Atividades monitoradas (esportivas e recreativas)

16h15 Salão Nobre (todos os acampantes) Lanche da tarde

17h Salão Nobre (todos os acampantes) Encontro com os pais e liberação dos acampantes

Programação de Segunda a Quinta-feira:

Programação de Sexta-feira:

Programação de Sábado:

Horário local Programação

8h30 Boate (todos os acampantes) Chegada dos acampantes e lanche da manhã

9h30 Dependências do Clube Paineiras  Atividades monitoradas (esportivas e recreativas)

12h Boate (todos os acampantes) Almoço

14h Dependências do Clube Paineiras Atividades monitoradas (esportivas e recreativas)

16h15 Ginásio Velho 1 e 2 (todos os acampantes) Lanche da tarde

17h Ginásio Velho 1 e 2 (todos os acampantes) Encontro com os pais e liberação dos acampantes

Horário local Programação

9h Restaurante Social (todos os acampantes) Chegada dos acampantes e café da manhã

10h Dependências do Clube Paineiras Atividades de encerramento

12h Restaurante Social (todos os acampantes) Entrega das camisetas e do Kit Lanche,  
   encontro com os pais e liberação dos acampantes

Programação Sujeita a Alterações

No ato da inscrição será entregue o Guia Informativo do even-
to, fique atento às dicas e divirta-se!

atecedência quando e se seu atendimento será efetuado. 
Caso ocorram cancelamentos que possibilitem atendê-lo, a 
Central de Atendimento – CAT  se encarregará de entrar 
em contato.

A responsabilidade do pagamento do convidado de associado 
será do associado que o apresentou.

Valores da inscrição:

Associado (uma pessoa) R$ 576,00

2 irmãos (somente para associados) R$ 518,00 cada

Associado c/participação em  
Dezembro de 2013 R$ 518,00

Acima de 2 irmãos  
(somente para associados) R$ 490,00 cada

Convidado de associado R$ 1.037,00
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Agenda Paineiras – Novembro/Dezembro

Todos os finais de semana

Monitoria infantil
Sábados e domingos das 9h às 15h
Encontro na Plataforma Infantil

Cine Paineiras – Sessões infantis
Sextas, Sábados e Domingos – às 14h e às 16h
Programação Completa nas páginas 50 e 51

8 de novembro

Hora do Conto especial 
“Curupira, brinca comigo?”
Sábado, às 15h – Playground

Todos os finais de semana

Cine Paineiras – Sessões para  
Jovens e Adultos
Segundas às 18h | Quintas às 19h | Sextas às 20h30 
Sábados e Domingos às 19h e 20h30
Programação Completa na página 44

Todas as quartas, sábados e domingos

Rachões de futebol Society
Quartas das 19h às 21h | Sábados e domingos 
das 7h às 11h | Quadra de Futebol Society

Rachões de Peteca
Quartas das 19h às 22h | Sábados e domingos 
das 8h às 12h | Quadras de Peteca e Ginásio Novo

Rachões de futebol de Campo
Quartas das 19h às 23h | Sábados e domingos 
das 8h30 às 12h | Campo de Futebol

Todos os sábados

treino de Corrida na uSP (SCORP)
Das 7h às 10h30
Estrutura: Raia Olímpica da USP,  
ao lado do CRUSP

 1 a 9 de novembro

tênis – iS Open São Paulo 2014
Quadras de Saibro do Clube Paineiras do Morumby

Programação na página 64

Todas as quintas-feiras

noite do Videokê 
Das 20h à 1h – Piano Bar

Eventos EsportivosEventos Socioculturais Eventos Kids

6 a 16 de novembro

exposição de Artes Plásticas,  
Atelier de Pintura e tapeçaria
Das 9h às 22h – Saguão Social

1 de novembro

Sábado Musical com trio impressão 
Digital em tributo a u2
Às 20h – Piano Bar

7 de novembro

Sexta nobre Dançante – noite do boteco 
Paineiras com o Grupo Sabor de Samba
Às 21h30 – Restaurante das Cúpulas
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8 de novembro

natação – troféu Rei e Rainha  
da Piscina – Mirins
Piscina Olímpica do Clube Paineiras do Morumby

22 de novembro

natação – final do Circuito  
Mirim da Capital
Piscina Olímpica do Clube Paineiras do Morumby

8 a 13 de dezembro

67º Paineiras Camp
Programação completa nas páginas 76 e 77

8 de novembro

Sábado Musical com  
banda Rock Collection 
Às 20h – Piano Bar

15 de novembro

início do festival de Dança do Paineiras
No Cineteatro
Programação completa na página 27

28 de novembro

Sexta nobre Dançante 
noite Alemã no Paineiras com  
Grupo de Dança folclórica Alemã 
edelweiss e banda bavária
Às 21h30
Restaurante das Cúpulas

29 de novembro

Sábado Musical com banda Monte 
Castelo em tributo a legião urbana
Às 20h
Piano Bar

6 e 7 de dezembro

bazar de natal
Das 10h às 18h
Saguão Social e Salão Nobre

22 de Novembro

Réveillon – início da Venda de Convites
Programação completa na página 30

25 de Novembro

Palestra com Mario Sergio Cortella,
“Cenários turbulentos, mudanças velozes”
Terça-feira, às 19h
Salão Nobre

18 de novembro

Apresentação dos Alunos  
de Musicalização infantil
A partir das 9h30 na Sala do Carteado

Apresentação do Grupo  
de tetro infantil no Cineteatro
infantil i
“O Mistério de Feiurinha”
Às 19h30
infantil ii
“Outras Confissões de Adolescente”
Às 20h30

Sarau Cultural em Giro D’Amore com
Josefina Capitani e Regina Schlochauer
Às 17h no Saguão Social
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Beleza
barbearia elias 
(Sede Social, piso 2S) – 3779.2128 
Horário de atendimento:
Terça a sexta: 8h45 às 19h45
Sábado: 8h45 às 16h45
Domingo e feriado: 8h45 às 12h45
Segunda: fechado

freshy Spa (Piso intermediário, em frente à 
passarela) – 3779.2129 
Horário de atendimento:

Massagens e tratamentos
Segunda a sábado: 8h às 22h
Domingo: 9h às 14h
Feriado: 10h às 19h

Sauna Masculina
Segunda: 16h às 22h
Terça, Quarta e Sexta: 14h às 22h
Quinta: 14h às 23h
Sábado: 10h às 22h
Domingo: 9h às 15h
Feriado: 9h às 19h 

Sauna feminina
Segunda: sauna fechada para manutenção
Terça a sábado: 8h às 22h
Domingo: 9h às 15h
Feriado: 9h às 19h

Salão de beleza luna
(Sede Social, piso 3S) – 3779.2127 
Horário de atendimento: 
Terça a sábado: 8h30 às 19h10

central de Atendimento – cAT
Central de Atendimento – CAt 
(Sede Social, piso térreo – Portaria Social) 
3779.2010 / 3779.2012 
Horário de atendimento:
Segunda a sexta: 8h às 20h
Sábado, domingo e feriado: 8h às17h

conveniência
banca de Revistas e Jornais
(Sede Social, piso 3S – Ao lado do Centro 
Médico) – 3779.2143 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 8h às 22h
Sábado, domingo e feriado: 8h às 20h

best fit – loja de Artigos esportivos 
(Sede Social, Piso 3S – Ao lado da biblioteca) 
3779.2135  
Horário de Atendimento: 
Segunda a quinta: 8h às 20h 
Sexta: 8h às 19h 
Sábado: 8h às 18h 
Domingo e feriado: 9h às 17h

encordoador (Complexo esportivo, piso 2  
Ao lado do bistrô do tênis) - 3779.1737
Horário de atendimento: 
Terça e quinta: 14h às 20h 
Quarta e sexta: 10h às 20h 
Sábado, domingo e feriado: 9h às 14h 

Hobby Vídeo 
(Rampa de acesso à Portaria Social – Ao 
lado do Cineteatro) – 3779.2036
Horário de atendimento:
Segunda a sábado: 10h às 20h30
Domingo e feriado: 10h às 20h

lava-rápido 
(estacionamento – terceiro subsolo Piso Paineira 
das Pedras -3) – 3779-1731 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 8h às 18h
Sábado: 8h às 18h
Domingo: Fechado|Feriado: 8h às 17h

Reprografia 
(Sede Social, piso 1S - Próximo
ao Memorial Paineiras) - 3779.2019
Horário de atendimento:
Segunda a sexta: 8h30 às 17h
*Sábado: 8h às 16h
*Fechado para almoço das 12h às 13h
Domingo e feriado: fechado

Serviços que você encontra no Paineiras:
diversos (Infraestrutura e Serviços) 
Academia 
(Complexo esportivo, piso 2S) - 3779.2107 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 6h às 22h 
Sábado: 6h às 19h | Domingo 7h às 18h
Feriado: 8h às 18h 
 
Achados e Perdidos (Sede Social, piso 3S 
Ao lado do Vestiário feminino) – 3779.2131 
Horário de atendimento: Segunda a sexta: 8h às 
20h | Sábado, *Domingo e *feriado: 8h ás 17h
*Fechado para almoço das 13h às 14h

biblioteca Paineiras 
(Sede Social, piso 3S – Ao lado do bradesco)
3779.2054 – Horário de atendimento:
Segunda a quinta: 8h às 20h | Sexta: 8h às 19h
Sábado: 8h às 17h | Domingo e Feriado: 9h às 13h

boliche e Pavilão de Jogos (Sede Social, piso 1S 
Próximo à Piscina Social) – 3779.1700
Horário de atendimento: Segunda a sexta: 13h30 
às 22h | Sábado: 11h às 22h  
Domingo e feriado: 11h às 20h

bradesco – agência e caixa eletrônico 
(Sede Social, piso 3S – Ao lado da biblioteca) 
3779.2074 
Horário de atendimento: Segunda a sexta: 10h30 
às 16h10

Centro Cultural
(Sede Social, piso 3S – na Plataforma infantil)
3779.2053 / 3779.2058
Horário de atendimento: Segunda a quinta: 8h às 18h
Sexta: 8h às 17h

Centro Médico 
(Sede Social, piso 3S – Ao lado  
da biblioteca) – 3779.2059 
Horário de atendimento: Segunda a sexta: 6h às 23h 
Sábado: 6h às 22h | Domingo e Feriado: 6h às 19h

Departamento de esportes Competitivos
(Complexo esportivo, piso 2S – Próximo ao 
fitness) – 3779.2110
Horário de atendimento: Segunda: 8h às 17h
Terça a sexta: 8h às 19h | Sábado: 8h às 17h

Departamento de esportes formativos
(Complexo esportivo, piso 2S – Próximo ao 
fitness) – 3779.2103 / 3779.2115
Horário de atendimento: Segunda, terça, quarta, 
quinta e sexta: 8h às 19h | Sábado: 8h às 17h

Departamento de esportes Recreativos
(Complexo esportivo, piso 2S – Próximo ao 
fitness) – 3779.2102 
Horário de atendimento: Segunda: 7h30 às 21h | Terça 
a sexta: 7h às 22h | Sábado e domingo: 8h às 17h

escola de idiomas 
(Sede Social, piso 2S – Ao lado da Sala de 
Carteado) – 3779.2144
Horário de atendimento: Segunda a quinta: 7h às 
20h | Sexta: 7h às 18h | Sábado: 9h às 13h

espaços para eventos 
Associados (Pessoas físicas)
(Sede Social, piso térreo – Portaria Social)
(Central de Atendimento – CAT) – 3779.1709 
Horário de atendimento: Segunda a sexta: 8h às 18h
Sábado: 8h às 17h 
E–mail: locacoes@clubepaineiras.com.br

empresas
São Paulo Center – 2142.3600
E–mail: eventos@saopaulocenter.com.br

estande de Vendas
(Sede Social, piso térreo – Ao lado da Central de 
Atendimento – CAt) – 3779.2146
Horário de atendimento: Segunda a sexta: 8h às 
20h | Sábado, domingo e feriado: 8h às 17h

Memorial Paineiras 
(Sede Social, piso 1S – Ao lado da sala de tV) 
Horário de atendimento: Segunda a sábado: 10h às 
20h | Domingos e feriados: 10h às 18h 

Ouvidoria (Sede Social, piso 1S – Corredor da 
Diretoria) – 3779.1716 
Horário de atendimento: Segunda a quinta: 8h às 
18h | Sexta: 8h às 17h 

Segurança (Central de Segurança) 
(Sede Social, piso 1S) – 3779.2022
Atendimento 24 horas 

Infantil
berçário e fraldário 
(Sede Social, piso 1S – Playground) – 3779.2048 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 8h às 20h 
Sábado, domingo e feriado: 7h às 19h

brinquedoteca 
(Sede Social, Piso 3S – no Centro Cultural)
3779.2056 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 9h às 19h50 
Sábado: 9h às 17h50 
Domingo e feriado: 9h às 16h50

SeARti (Setor de educação Artística) 
(Sede Social, piso 3S – no Centro Cultural)
3779.2056 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 8h30 às 17h50 
Sábado: 8h30 às 16h50
Domingo e feriado: fechado

Restaurantes e lanchonetes
bar do Carvalho 
(Complexo esportivo, piso 2 – Ao lado do
Ginásio Gilberto lapoian) 
3779.2133 
Horário atendimento: 
Terça a sexta: 14h às 22h 
Sábado, domingo e feriado: 9h às 19h 
Segunda: fechado

bistrô 
(Complexo esportivo, piso 2 – Próximo às 
quadras de tênis cobertas) – 3779.2132 
Horário de atendimento: 
Terça a sexta: 8h às 21h 
Sábado, domingo e feriado: 8h às 19h 
Segunda: fechado

Café Kopenhagen 
(Sede Social, piso térreo – no  
Saguão Social) – 3779.2138 
Horário de atendimento:
Segunda a sábado: 10h às 21h
Domingo e feriado: 10h às 20h

Café Paineiras 
(Sede Social, piso 3S – Próximo às  
Quadras de tênis) – 3779.2136 
Horário de atendimento: 
Segunda a sexta: 7h às 21h 
Sábado: 7h às 20h 
Domingo e feriado: 7h às 19h

Deck Paineiras 
(Sede Social, piso 1S – Próximo à  
Piscina Social) – 3779.2130
Horário de atendimento: 
Segunda a sábado: 6h30 às 22h 
Domingo e Feriado: 6h30 às 20h

Restaurante das Cúpulas
(Sede Social – Cobertura) – 3779.2124 
Horário de atendimento:
Almoço: Segunda a sexta: 11h30 às 15h
Sábado, domingo e feriados: 12h às 16h
Jantar: Somente pizzaria
Segunda: Restaurante fechado no período noturno
Terça, quarta, quinta e sábado: 19h às 00h
Sexta dançante (vide programação Sociocultural):
21h às 02h
Domingos e feriados: 19h às 23h

Rede Wireless:
Você já utiliza a nossa rede Wireless? 
basta retirar a sua senha na biblioteca. Conheça 
os pontos para acesso:
Biblioteca, Centro Cultural, Diretoria Executiva, Esportes, 
Lanchonete Café Paineiras, Lanchonete Deck Paineiras 
(Rofer), Restaurante Social e Boate Parcial, Saguão Social, 
Sala de Musculação e Esteiras, no complexo Fitness, 
Salão Nobre, Snooker e Squash. 

Não encontrou o que você 
procura? Entre em contato  
com a nossa central  
de Atendimento – cAT 
3779.2010/2012
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Um importante polo de atração de 
investimentos e geração de negócios
•	120.000	metros	quadrados	de	área	de	puro	lazer	
•	Completa	infraestrutura	de	segurança	e	serviços
•	24.000	associados	de	alto	poder	aquisitivo

Exponha a Marca da 
Sua Empresa e de 
Seus Produtos na 
Vitrine do Paineiras

Entre	em	contato	com	o	departamento	de	
comunicação	e	marketing	e	planeje	a	sua	
ação	promocional	e	de	divulgação.	

Nós	montamos	o	plano	ideal	para	dar	o	
maior	retorno	possível	ao	seu	investimento.

11	3779-2099	ou	marketing@
clubepaineiras.com.br,	com	Verônica	Leal.

Anuncie na Revista Paineiras

Exponha e Divulgue suas Marcas e seus Produtos

Execute as suas Ações Promocionais

Apoie e Incentive nossos Eventos Esportivos e Socioculturais

Aplique em nossos Projetos Incentivados



CAMPO belO
350 M2 De áReA Útil 

7 VAGAS DeMARCADAS – 4 SuÍteS
A 6 Km do Clube – No Melhor 

Quadrilátero do Bairro – Exclusivo Para 
Apenas 16 Famílias. 

Áreas comuns Entregues
Prontas e Decoradas

Mario lima – 9.9962-5880

nOVAMÉRiCA – 65 M2 
De fRente AO HOtel 

tRAnSAMÉRiCA
PlAntA AlteRADA PARA 1 SuÍte 

e liVinG AMPliADO
Sacada – Lazer de Clube 

uRGente

Mario lima – (11) 9.9962-5880

PRÉ-lAnçAMentO – AltO De 
PinHeiROS (ObRA De ARte)

224 m2 úteis – 3 Suítes – 3 Vagas
Amplo Terraço com Vista Fantástica.

Academia – Sauna – Espaço Kids
Preço Para Investidores
Veja Fotos Ref. 71976

www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br 

tony – CReCi 75133
(11) 9.8174-5675

RuA DR. MáRiO feRRAZ x Clube
PinHeiROS (PRÉ-lAnçAMentO)

50 e 100 m2 Úteis
Coberturas 179 e 189 m2 Condições 

especiais – Único na Região
Lazer Completo

Veja Plantas Ref. 71233 

www.cheznousimoveis.com.br
contato@cheznousimoveis.com.br 

tony – CReCi 75133
(11) 9.8174-5675

COMPRO e AVAliO ARte 
e AntiGuiDADeS

Compro Quadros, Esculturas, Pratarias, 
Arte e Antiguidades em Geral 

Pagamento à Vista – Alto de Pinheiros

Roberto Grecco – 9.9958-1966 
2985-7875 

Alberto – (11) 9.9191-4547
www.rgaea.com.br

Com satisfação constatamos que novos e habituais anunciantes estão acreditan-
do no potencial de divulgação da Revista Paineiras na nova seção de classificados 
que foi lançada na edição de março. Agradecemos a confiança destes parceiros em 
nosso trabalho e esperamos que o retorno esperado por eles se concretize muito 
satisfatoriamente. Assim como eles fizeram, os associados e demais interessados 
poderão fazer os seus anúncios ao preço de R$ 200,00, a ser pago via depósito 
bancário na data da solicitação.

Os anúncios são no formato de texto em até 220 caracteres e os pedidos devem ser 
feitos pessoalmente no departamento de Comunicação & Marketing ou através do 
telefone 11 3779-2099 e e-mail marketing@clubepaineiras.com.br, até o dia 10 do 
mês anterior ao da edição.

A sequência da publicação dos anúncios será de acordo com a ordem de recebimen-
to das solicitações.PORTANTO, RESERVE JÁ O SEU ESPAÇO!

Classificados
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