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Atendimento Eletrônico de 
telefonia do ATC:

Ao ligar para o Clube, o  
atendimento telefônico é eletrônico, 
basta digitar o ramal desejado para 
ser atendido. 

Confira a lista abaixo:

Almoxarifado Esportivo ________ 128
Bar da Piscina  ________________ 134
Barbearia ____________________  138
Biblioteca ____________________ 205
Compras _____________________ 161
Comunicação ________________  160
Contas a Pagar ________________ 114
Contas a Receber _____________ 105
Departamento Médico _________ 127
Departamento Social __________ 120
Depto. de Esportes � DGE _______ 119
Fisioterapia __________________ 145
Gerência ______________________ 111
Lanchonete Fast Fruta _________ 102
Loja de Esportes _______________ 159
Patrimônio / Manutenção ______ 123
Portaria/Segurança ___________ 130
Recepção da Piscina Interna ____ 147
Restaurante Week _____________ 131
Salão de Beleza ____________ 146/121
Sauna ________________________ 117
Secretaria ____________________ 101
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palavra do presidente

Com esta edição, encerro meu ciclo no comando da Diretoria 

do nosso ATC. Foram 48 meses de muito empenho, 

dedicação, encontros, reuniões, acertos e erros. 

No meu balanço, foram mais acertos do que erros. Tenho a 

esperança que a comunidade dos nossos sócios tenham o 

mesmo sentimento. Erros com certeza aconteceram, pois 

ninguém é perfeito e nem tenho essa pretensão. 

Não vou ocupar este espaço para prestar contas da nossa 

gestão. Começou com a construção do estacionamento, que 

foi entregue no prazo, dentro do orçamento e sem um único 

acidente, passou pela evolução das festas de aniversário e 

por esta revolução que se chama beach tennis com a 

construção de 03 quadras de areia e estamos encerramento com um grande avanço na sustentabilidade e 

acessibilidade. 

Vou ocupar este espaço precioso com agradecimentos. Antes de tudo aos meus companheiros de diretoria. 

Um agradecimento muito especial a todos eles que passaram comigo por 2 gestões : TEDDY , SALLA , RICARDO 

REZENDE , JORGE KULAIF , ELCY , LEONARDO , RICARDO QUEIROZ , FERNANDO e MARIO AUGUSTO. Pessoas 

excepcionais, amigos de todas as horas. Dedicaram-se ao clube muito mais do que qualquer sócio possa 

imaginar. OBRIGADO AMIGOS. 

Aos Conselheiros que nos acompanharam neste período de 04 anos, meus sinceros agradecimentos pelo apoio 

recebido. Cumprimento a todos na pessoa dos Presidentes CARLOS EDUARDO M. MARTINS e JOÃO GUILHERME 

P. A. MENDES. Maior demonstração desta confiança foi a eleição dos nossos companheiros para a próxima 

gestão. 

Aos funcionários meu muito obrigado por acreditarem nas nossas propostas e por executarem com muito 

sucesso as suas tarefas. Fica aqui meu abraço e meu carinho a todos os colaboradores do nosso grande ATC, 

nas pessoas dos nossos gerentes: REGINALDO, JANINE, CHICO DADA, CLÁUDIO e HESSNIE. Sem vocês o clube 

não anda. 

Encerro agradecendo ao que tenho de mais rico na minha vida: a minha FAMÍLIA. Orgulho de tê-los ao meu 

lado, como família e como sócios do ATC.  Obrigado a Maria Lúcia (IUIU). Obrigado pela compreensão e 

carinho ao longo dos anos e, especialmente, por dividir comigo o amor pelo ATC. Aos meus filhos MARCELO, 

FERNANDA e FABIANA. Tenho plena consciência que ao longo dos anos vocês tiveram muitos perrengues e 

aborrecimentos para me defender aqui no clube. Espero que o meu exemplo tenha retribuído o que vocês 

fizeram por mim. Aos genros e nora, RODRIGO, GIOVANNA e RICARDO acompanhem sempre minhas crianças. 

Ao netinho LUCAS, o futuro do clube. 

Obrigado a todos.      

Marcos Ricardo Chiaparini
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ELEIÇÃO DA NOVA
DIRETORIA EXECUTIVA
No dia 05 de novembro, em reunião do Conselho de Administração, foi eleita a 

Diretoria Executiva para o biênio 2019-2020 composto pelos seguintes membros:

Je�erson Wendler
DIRETOR 

ADMINISTRATIVO

Pedro Salla
PRESIDENTE

Edouard Lorentziadis
VICE-PRESIDENTE

Paulo Guedes 
DIRETOR DE
ESPORTES 

Ricardo Rezende
DIRETOR

FINANCEIRO

Ricardo Queiroz
DIRETOR DE
PATRIMÔNIO

Roberto Mauro
DIRETOR SOCIAL

Mario Augusto
DIRETOR ADJUNTO DE
RELAÇÕES INTERNAS



CAMPO 2 E QUADRAS DE TÊNIS 9 E 10

COM NOVA ILUMINAÇÃ
Em novembro, a iluminação do campo de futebol 2 e das 
quadras de Tênis 9 e 10 foram substituídas por novas 
versões em LED, garantindo ainda mais qualidade à 
prática do esporte nos horários noturnos, além de 
garantir economia no consumo de energia.

PISTA DE DANÇA DA BOITE MULEKA É REFORMADA
A pista de dança foi totalmente reformada. Para garantir o bem-estar de todos que 

frequentam o espaço, realizamos a troca da estrutura de suporte metálico, a 
substituição da iluminação de LED e a substituição do piso de acrílico.

Con�ra o resultado:

troca dos estrados de pvc nO 
VESTIÁRIO MASCULINO

Os associados que frequentam o vestiário masculino do Prédio Socioesportivo 
puderam perceber que os estrados de PVC que �cam localizados na área dos chuveiros 

foram substituídos, deixando o ambiente ainda mais seguro.
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Nos espaços que disponibilizamos aos fumantes, 

somente é permitido o uso de cigarros.

Na segunda-feira, 17 de 
dezembro, o clube estará fechado 
para a realização da Festa dos 
Funcionários. Fique atento e 
programe-se!

clube fechado!

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO NAS FESTAS DE FINAL DE ANO
Nos dias 24 e 31/12 o Clube �cará aberto até às 16hs.

Horário da Sauna: masculina das 12h30 às 16hs.

Nos dias 25/12 e 01/01/19, o Clube estará fechado.
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DE LEITURA
CLUBE

PARTICIPE DOS NOSSOS ENCONTROS!

Atenção: apesar de ser importante, não é necessário ter lido o livro
para participar do encontro. 

Convidamos nossos associados para participarem do último Clube de 
Leitura do ano, que será no dia 07 de dezembro, na Biblioteca. O livro 
analisado será “O sol é para todos  de Harper Lee. 
Sinopse: O Sol é para Todos é um livro emblemático sobre racismo e 
injustiça que conta a história de um advogado que defende um homem 
negro acusado de estuprar uma mulher branca nos Estados Unidos dos 
anos 1930 e enfrenta represálias da comunidade racista. O livro é narrado 
pela sensível Scout, �lha do advogado. Uma história atemporal sobre 
tolerância, perda da inocência e conceito de justiça. Harper Lee nos 
apresenta um livro emblemático sobre racismo e injustiça, que marca 
seus leitores desde a sua primeira publicação e mostra o seu valor até hoje.

O evento é gratuito e aberto para todos.

 Participe!

CANTATA DE NATAL
As comemorações natalinas começam já no 
primeiro dia de dezembro no ATC. Para 
celebrar este mês tão especial, no dia 01 de 
dezembro, a partir das 11h00, nosso Coral 
realizará a tradicional "Cantata de Natal", 
itinerante pelo Clube. Nosso grupo é formado 
por 24 coralistas e regido pelo maestro Eli de 
Souza Gonçalves, que apresentarão as mais 
lindas canções natalinas. Prestigie este 
evento direcionado para toda a família! 
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O Bazar do ATC já virou um ponto de encontro para os associados e moradores da região. Nesta 
edição, reunirá mais de 60 expositores que trazem diversas opções de presentes, queijos, vinhos, 

doces, moda casual, praia e �tness e muito mais. Venha conferir as últimas tendências e 
encontrar os amigos! 

Será de 06 a 08 de dezembro, tradicionalmente no Salão Nobre do ATC, das 10h às 20h00. A 
entrada é gratuita para associados e não associados.

CHEGOU O

No sábado, dia 08 de dezembro, o bom velhinho pousará de helicóptero para atender 
aos pedidos especiais dos nossos pequenos!

A festa começará às 11h00, com a recepção de associados e convidados por uma dupla 
muito simpática e cativante: o Duende de Natal e a Noelete. Depois disso, todos serão 

convidados a fazer uma caminhada até o Campo 1 de Futebol na companhia da 
Bandinha de Natal do ATC. Finalmente, o Papai Noel chegará de helicóptero e depois 

�cará à disposição das crianças para receber as cartinhas de natal, fazer fotos e 
distribuir doces. Além do cantinho da foto, a área em frente ao ginásio terá food trucks 

com comidinhas deliciosas (churros e açaí) e maquiagem artística. Traga seus 
pequenos para esse momento especial e inesquecível no ATC!

EXPOSIÇÃO PROFUSÃO DE CORES
Entre os dias 05 a 20 de dezembro, o Espaço de Arte ATC receberá a Exposição Profusão de Cores . 

O artista Geraldo Stuart traz uma série de quadros que misturam formas geométricas com 
situações corriqueiras do dia-a-dia. Visite nosso espaço e con�ra todos os detalhes!

O horário de funcionamento do Espaço de Arte é de segunda a sábado das 9h às 21h e aos domingos 
das 9h às 19h e a entrada é livre para associados e não associados.

Mais informações no Depto. Social. Prestigie!
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coluna social

MOSTRA DE DANÇA ATC 2018
Nos dias 02 e 03 de novembro, cerca de 3 mil pessoas prestigiaram a Mostra de 

Dança ATC, realizada em seis apresentações no Teatro Arthur Rubinstein do Clube 
Hebraica. O espetáculo Universo Harry Potter contou com a participação de 450 

alunos de dança e teatro e uma produção totalmente pro�ssional, com mais de 40 
especialistas. 

Representando a Diretoria Executiva do ATC, contamos com a presença do Vice-
presidente, Pedro Salla e do Diretor Financeiro, Ricardo Rezende. Para a 

coordenadora geral Claudia Leoni, que há 24 anos se dedica às aulas no ATC, o 
show apresenta toda evolução técnica e artística desenvolvida pelos alunos ao 

longo do ano. Essa é a 24ª vez que o ATC promove a Mostra de Dança, sempre com 
inovações que surpreendem o público. Con�ra as fotos:
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NO ESPORTE

ATC RECEBEU A TURMA DO ESPETÁCULO

No dia 10 de novembro, o ATC 
recebeu a turma do Espetáculo 
Palhaçaria ,  que �zeram a  festa 

com a criançada. O evento contou 
com a presença de 65 crianças com 
direito a maquiagem artística e 
pipoca antes e depois da 
apresentação. Após o termino, pais 
e �lhos tiraram fotos com os atores. 
Palhaçaria é uma suave sátira de 
números clássicos apresentados no 
picadeiro como A Mulher Barbada, 
truques de mágicas com o Mágico 
Atrapalhado e muita diversão com 
os palhaços. 

Em janeiro acontece a décima sétima edição das 
Férias no Clube 2019. A programação e pensada 

para que a criança tenha um dia intenso de 
atividades e muita diversão no Clube, estamos 

preparando um animado roteiro com jogos, 
brincadeiras, �lmes, atividades monitoradas, 

além de 2 passeios externos com grupos 
divididos por idades de 3 a 12 anos.

Confira as datas:
1ª SEMANA: de 14 A 17/01 com passeio no dia 

18/01 (quinta-feira).
2ª SEMANA: de 21 a 24/01 com passeio no dia 

25/01 (quinta-feira).
Horário: Das 9h às 17h.

Inscrições  a partir do dia 3 de dezembro 
no DGE. 
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NO ESPORTE

Venha celebrar suas conquistas no dia 11 de dezembro às 19h30, na 
Festa do Esporte 2018.

Realizado pelo DGE, o evento homenageará os esportistas que se 
destacaram ao longo de 2018. Atualmente a tradicional festa reúne 
os atletas do esporte competitivo e participativo, frequentadores 
ativos na musculação e os técnicos que se destacaram tanto nas 

modalidades individuais quanto nas coletivas. O evento é restrito 
aos esportistas convidados e será no Salão Nobre.

TROCA DE FAIXA
DO karatê

Associados do ATC que praticam Karatê, 
preparem seu kimono e sua faixa! 

No sábado, 01 de dezembro será realizado a 
partir das 10h00 na Quadra Principal do 

Conjunto Poliesportivo Estefano Carrieri, a 
troca de faixa do Karatê. O evento é 

direcionado para os associados matriculados 
na modalidade. Além disso, teremos uma 

apresentação dos alunos com o comando do 
professor Bruno Magalhães e em seguida, 

haverá a troca das faixas dos atletas. 
Mais informações no DGE.  Prestigie!

BATIZADO DE
CAPOEIRA

Atenção capoeiristas do ATC, �quem ligados! 

No dia 01 de dezembro, a partir das 10h00 no 
Ginásio Takaoka, teremos o Batizado de 

Capoeira. O professor Ronaldo Lima 
o�cializará a troca dos cordões dos alunos que 

forem graduados, e contará com a presença 
de capoeiristas convidados. 

O evento é direcionado aos associados 
matriculados na modalidade. 

RECESSOS DE FÉRIAS 
Fique ligado nos dias de Recesso de algumas modalidades:

NATAÇÃO:
Transferência e Promoção de níveis: a partir do dia 27/11.

Encerramento das aulas: 16/12.
Aulas especiais � Janeiro: de 03 a 31/01.

Agendamento das aulas via telefone 
(2188-2697) ou direto na recepção da piscina interna: a 

partir do dia 26/12.
Retorno das aulas: 01/02.

PLAY BABY:
Encerramento: 14/12;

Retorno: 07/01.

PAM, PIM, ALPHA KIDS E 
ALPHA ESPORTES:

Encerramento: 14/12.
Retorno: 01/02.
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