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Caros amigos e associados, é sempre uma honra compartilhar com vocês os 
resultados  e projetos que envolvem a gestão do nosso querido clube, 
destacando em especial o prêmio �Clube TOP 100�. Pelo quarto ano 
consecutivo, através da FENACLUBES, durante o Congresso Brasileiro de 
Clubes, realizado na Cidade de  Campinas, onde o Vice-Presidente Teddy e o 
Diretor Financeiro Ricardo Rezende receberam a placa que está a�xada na 
entrada da secretaria. 

Destacamos ainda uma série de melhorias e conservações, entre elas a nova 
sala de autoatendimento na entrada social do clube, oferecendo uma nova 
alternativa aos associados e o salão Boulevard que está passando por reformas 
para se tornar mais um espaço social totalmente remodelado e atualizado.

A Festa Junina aconteceu com recorde de público passando, de 3.500 pessoas 
que puderam desfrutar de comidas típicas, música ao vivo, dança, brincadeiras 
e muita diversão.

O Departamento Geral de Esportes preparou uma Colônia de Férias animada 
para a criançada, nossos associados podem acompanhar a cobertura desses 
eventos através das nossas redes sociais.

Destacamos também que o Beach Tennis entrou em nossa programação com 
aulas para quem desejar aprender o esporte.

Estamos conquistando cada vez mais resultados importantes através dos 
nossos atletas competitivos. Entre eles o judô, tênis, triatlon e beach tennis, 

você pode conferir as fotos e resultados nesta edição.

Entrevistamos o professor Odair Santos, 17 anos de ATC e 
possui títulos importantíssimos como tricampeonato 
brasileiro e campeão sul-americano, contando um pouco 
da sua história.

Finalmente agradeço ao time de colaboradores do ATC, 
nossos Diretores e Conselheiros que fazem acontecer, pois 

sem eles não conseguiríamos os avanços continuados.

Muito obrigado a todos e boa leitura!

Pedro Salla Ramos Filho
Presidente

PALAVRA DO PRESIDENTE 03



Jogar snooker aqui no ATC é sinônimo de encontro com amigos. Não é raro encontrar 
grupos se reunindo, jogando e conversando em nossa sala, localizada no prédio social. 
Em 2018, a Sala de Snooker ganhou um novo local, totalmente reformado, mais 
espaçoso, totalmente aberto com janelas de vidro, banheiro e os móveis também 
passaram por reforma. 

Além disso, o espaço sedia campeonatos internos da modalidade com premiação, 
sempre organizadas pelo Departamento Geral de Esportes. 

O local aconchegante é um convite para uma partida entre amigos e �ca ao lado da 
Biblioteca. Que tal passar um tempo por lá?

CONHEÇA O SEU CLUBE
Destacamos a Sala de Snooker

ADMINISTRAÇÃO 04

A empresa de limpeza “Vikings" 
realiza treinamentos semanais de 
capacitação

NOSSOS PARCEIROS

A empresa Vikings, nossa parceira na 
limpeza das dependências do clube, realiza 
semanalmente, treinamento de capacitação 
pro�ssional especializado para todos os 
funcionários da equipe. Comandado pela 
supervisora Espedita Maria, a encarregada 
Andreia Rodrigues e a líder Ivete Alcântara, 
o treinamento conta com instruções 
teóricas e práticas de execução correta e com qualidade dos mais 
variados serviços no dia-a-dia. O curso faz parte da Política de Qualidade 
da empresa, de acordo com as normas e padrões internacionais ISO 9001 
e ISO 14001. 
Além dos serviços de limpeza e conservação dos ambientes que são 
realizados durante o dia, existe também a equipe da noite, responsável 
por executar os serviços mais pesados no período em que o clube está 
sem movimento.



O ATC continua em ritmo constante de mudanças e melhorias em 
nossos espaços. Em junho iniciamos a reforma do Boulevard, com 
previsão de 90 dias para a �nalização. Nos primeiro 30 dias de 
reforma, realizamos diversos serviços como:

· Demolição do bar e do balcão;
· Demolição do forro existente;
· Retirada de entulho e limpeza geral do espaço;
· Execução do revestimento da cozinha (azulejo e piso).

Reforma do Salão Boulevard

Reforma das quadras de tênis
A empresa Top Track, especializada na instalação de 

pisos esportivos, executará a reforma do piso das 
quadras de tênis 03, 06, 07 e 08 e a troca dos 

alambrados centrais das quadras 01 a 06 e 09 a 10. O 
serviço iniciou no dia 01 de julho.

Con�ra o cronograma dos serviços:
Reforma dos pisos:

Quadras 07 e 08 - de 01 a 27/07
Quadras 03 e 06 - de 29/07 a 24/08

Troca dos alambrados:
Quadras 03 e 04 - dias 15 e 16/07

Quadras 05 e 06 � durante a reforma da quadra 6
Quadras 09 e 10 � dias 23 e 24/07

PATRIMÔNIO 05

A empresa World Sports, especializada em manutenção de gramados, executou a 
semeadura da grama de inverno. O plantio evita que durante o inverno, o campo �que 
amarelado e seco, assegurando a qualidade e preservação do local.

Nova grama no Campo de Futebol 1



PATRIMÔNIO 06

Sala de Autoatendimento 
Para sua comodidade, em junho, foi inaugurada a Sala de Autoatendimento, 
na Entrada Social. Disponibilizamos 03 máquinas, sendo:

 01 de snacks;
 01 de café;
 01 de pipoca.

As máquinas possuem atendimento automatizado e as instruções de uso 
podem ser conferidas diretamente nos equipamentos ou no banner 
explicativo que posicionamos no local. Que tal fazer um lanchinho agora?

Nova iluminação no Campo de Futebol 3
e Pista de Cooper 
Após a troca da iluminação dos campos de futebol 1, 2 e das quadras de tênis por 
versões em LED, seguimos com a substituição das lâmpadas do campo 3 e da Pista de 
Cooper. Como sempre lembramos aqui, a opção garante qualidade ainda maior na 
iluminação, além de gerar economia no consumo de energia.
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PRESERVAÇÃO DOS NOSSOS ESPAÇOS
Veja as melhorias realizadas no mês de junho:

Pintura dos brinquedos na
Piscina Infantil Externa.

Novas mesas infantis no
Fast Fruta. 

Reposição de 800 toalhas novas
para uso nos vestiários do Prédio

Social, Prédio Socioesportivo,
Berçário e Piscina Interna.

Totem carregador de celular
no Restaurante Social Week.

Floreiras nos postes de iluminação
das Alamedas do clube

 Instalação da TV de 75 polegadas
no Restaurante Social Week.

Conheça a Zeladoria Esportiva

Certamente você já viu algum dos nossos colaboradores da Zeladoria Esportiva nas 
dependências do clube. Conheça a equipe que é responsável em preparar os 

espaços esportivos para as aulas, atividades e campeonatos. 

A equipe composta por 13 colaboradores, é comandada pelo líder Michel Calaça. Ele distribui as 
funções de cada um e veri�ca se os espaços estão aptos para uso. Toda a equipe é responsável 

por deixar os espaços esportivos preparados para receber uma atividade e após o término, 
organizar o local. Além disso, são eles que asseguram a limpeza e preservação das nossas 

piscinas. Sabe quando uma aula é remanejada de última hora? São eles que entram em ação e 
colocam ou retiram redes, deslocam traves de futebol, veri�cam a qualidade das areias das 

quadras, entre outras atividades, e desta forma, assegurando que você pratique sua atividade 
com a infraestrutura adequada. 



ADMINISTRAÇÃO 08

A
CON
TE
CEU

ATC é homenageado pela FENACLUBES
Durante a realização do �Congresso Brasileiro de Clubes� 

que aconteceu entre os dias 20 a 23 de junho, em 
Campinas, recebemos pelo quarto ano consecutivo a placa 
de homenagem com o título �Clube TOP 100�. Esta é uma 

forma da FENACLUBES homenagear e reconhecer os 
clubes que mais se destacaram no ano. 

A seleção é realizada dentre os mais de 13.000 clubes 
brasileiros, e são homenageados os que contribuem de 

forma signi�cativa para o desenvolvimento da comunidade 
e da sociedade na qual estão inseridos, através de ações 

esportivas, sociais, culturais e de lazer. 
O Congresso Brasileiro de Clubes é organizado pela 

FENACLUBES (Confederação Nacional dos Clubes), com o 
apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e do 

SINDICLUBE, sendo o maior e mais importante evento do 
segmento clubístico no país.

Funcionários e parceiros participam
de treinamento da Brigada de Incêndio

Em junho, os colaboradores do ATC e funcionários de empresas parceiras participaram 
do treinamento da Brigada de Incêndio, ministrado pelo Subtenente do Corpo de 
Bombeiros, Helder Fernandes, com a participação de 33 voluntários de diferentes 
departamentos.  O método de treinamento foi teórico e prático. Durante o treino, 

foram abordados importantes pontos no combate e prevenção de incêndios. Além 
disso, todos foram submetidos a testes práticos de manuseio de extintores e 

mangueiras do sistema de hidrante. 

Os treinamentos da Brigada de Incêndio são realizados anualmente. 
Além disso, temos os seguintes equipamentos de segurança instalados: 

· 33 hidrantes;
· 3 centrais de alarmes localizados em cada Portaria;

· Detectores de fumaça e sensores de calor na Mu'leka;
· Ampli�cador de alarme na Academia;
· Extintores de Pó Químico Seco (PQS);

· Extintores de Água;
· Extintores de Espuma.

Observação: Todos os materiais descritos acima são revisados semanalmente pelo nosso
técnico de Segurança, Silvio Santos Alves.



LIVRO DO MÊS 
JULHO

�Um não é pouco; dois é bom; três 
é demais� � eis o slogan lançado 
pela China comunista em 1965 para 
conter o crescimento populacional. 
Nesse contexto, o Nobel de 
literatura Mo Yan dá voz a Corre-
corre, um aspirante a escritor que 
vê a tia como heroína e quer 
transformar sua vida em livro. 
Primeira parteira da aldeia a 
estudar obstetrícia, trata-se de uma 
mulher extraordinária, que se torna 
o�cial do Partido e tem de levar o 
planejamento familiar do Estado às 
últimas consequências. Não é à toa 
que Mo Yan é comparado a García 
Márquez. A riqueza da atmosfera, 
do imaginário, e a forma bem-
humorada de tratar cenários 
dramáticos caracterizam a prosa de 
um dos maiores autores da 
atualidade.

As Rãs 
Mo Yan 

O livro do mês é uma indicação da bibliotecária que traz 
obras interessantes que valem a pena serem lidas!  

CULTURAL 09

Horário de Funcionamento
da Biblioteca: 

2ª a 5ª feira: das 10h00 às 19h00
6ª feira: das 10h00 às 17h00

Sábados: das 09h00 às 16h00
(diariamente das 13h00 às 14h00 - fechada para almoço).
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LEITURA
Cantinho

da

Nesta seção sempre traremos uma poesia ou poema. Neste mês, aproveitando 
o clima de férias escolares, apresentamos o poema Férias de Ruth Rocha.

Férias
Ruth Rocha

Vou ler o que eu quero,
de noite e de dia...

Brincar com o cachorro,
vou fazer folia!

Com todos os amigos
vou �car de bem,

só volto pra escola
no ano/mês que vem!

Chegaram as férias,
Que bom que vai ser!

Eu vou passear,
pular e correr!

Eu vou dormir tarde,
vou brincar lá fora...

Vou ver televisão
até fora de hora.

Observação: Você associado que gosta de escrever e tiver alguma poesia ou 
poema que queria que publiquemos em nossa revista envie para o e-mail: 
comunicacao@alphaclube.com.br com nome e título que publicaremos em 

nossa próxima edição a sua obra.
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Próxima palestra: A importância das 
cores na sua imagem pessoal

Descubra como as cores, estilos e suas coordenações têm o poder de 
in�uenciar nossa vida social e pro�ssional, além de proporcionar aos 
participantes a oportunidade de entender o uso das cores como ferramenta 
de valorização para a imagem pessoal.
Palestrante: Patricia Fisher, especialista em Gestão de Imagem e 
Comportamento, com 16 anos de atuação no ambiente corporativo. 
Inscreva-se no Depto. Social: cultural@alphaclube.com.br ou 2188-2670.

Intercâmbio das Modalidades
A partir do dia 15 de julho começa o 
horário de férias da Dança e o intercâmbio 
das modalidades. Até o dia 31 de julho, 
todos os associados matriculados nos 
cursos de Ballet, Dance Mix, Jazz, Teatro, 
Street Dance e Sapateado poderão fazer 
aulas em todas as modalidades. Veri�que 
o melhor horário para você e venha cair 
na dança com a gente! 

Mais informações no Depto. Social.

Teatro
Dança&Dança&

Teatro

TURMAS ABERTAS!

JAZZ
3ª e 5ª
Acima de 15 anos - iniciante II com teste: das 09h30 às 10h30
Acima de 13 anos � avançado com teste: das 20h às 21h

Se você quer manter o corpo em forma dançando e se divertindo, precisa 
experimentar uma aula de jazz! Este estilo de dança é ótimo para crianças, 
jovens e adultos que buscam um exercício para manter o corpo ativo. As 
nossas aulas incluem alongamentos, adaptações aos ritmos e trabalho 
muscular, principalmente pernas e braços, tudo isto somado a diversão de 
uma aula em grupo.
Não perca tempo!

Vem dançar com a gente!

Terça-feira, 06 de agosto, às 19h30 no Auditório.

ATENÇÃO: A realização desta palestra dependerá de um número mínimo de 10 inscritos. 
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JÁ OUVIU FALAR DO CORAL ATC?
No ATC, temos o nosso grupo de Coral composto por 30 coralistas e 
regência do maestro Eli de Souza Gonçalves. O grupo é conhecido por se 
apresentar em eventos comemorativos como Dia das Mães, Chegada da 
Primavera, Natal e em eventos sediados em outros clubes de São Paulo. Se 
você tem vontade de fazer parte de um coral, aproveite esta oportunidade 
agora! Não é necessário ser pro�ssional. Os encontros acontecem as 
segundas-feiras, às 20h no *Salão Nobre. A participação é gratuita. Inscreva-
se no Depto Social e venha soltar a voz, cantar e se divertir!

*Durante a reforma do Salão Boulevard, os ensaios do Coral serão realizados no Salão Nobre.

XXI Maratona Cultural ACESC 2019
Agenda de Eventos

A ACESC (Associação de Clubes Esportivos e Sócios-Culturais de São Paulo) realiza 
anualmente a Maratona Cultural ACESC. A ação tem como objetivo promover a miscigenação 

de arte e cultura entre os clubes associados, além de revelar a arte, cultura e talentos em 
diversos segmentos. Fique ligado nos próximos eventos, inscreva-se e participe!

MASTER CHEF ACESC KIDS
OFICINA ACESC DE ARTES

PLÁSTICAS INFANTOJUVENIL

Para alguns, a cozinha é um lugar de terapia, 
para outros um lugar de encontro com aqueles 
que gostamos, há também os que aproveitam 
o local para falar de negócios e os que 
acreditam que essa é uma das principais 
maneiras de demonstrar amor e carinho. 
Pensando nisto, a ACESC promoverá o Master 
Chef ACESC Kids 2019. Anote na agenda a 
data, o horário e local do evento e se prepare 
para colocar a mão na massa!

Inscrições: até 30 de julho no Depto. Social
Data do evento: 17 de agosto (sábado), às 10h.
Local: SPAC � Clube Atlético São Paulo - Rua 
Visconde de Ouro Preto, 119, São Paulo.

Em agosto, chega a 3ª edição da O�cina 
ACESC de Artes Plásticas Infantojuvenil. Neste 
dia cada clube desenvolverá uma obra, que 
serão monitoradas por uma artista plástica e, 
em seguida, essas obras participarão de uma 
exposição. Ao �nal, haverá um julgamento, 
onde os jurados de�nem o primeiro, segundo 
e terceiro lugar. Neste ano a técnica escolhida 
foi a releitura tridimensional de uma obra 
através da argila e o tema será o artista 
plástico Gustavo Rosa.

Inscrições: até 15 de agosto no Depto Social
Faixa Etária: 6 a 15 anos.
Número de vagas disponíveis: 15 vagas.
Data do evento: 17 de agosto (sábado), das 
10h às 13h.
Local: Espaço de Arte ATC.

Inscrições e mais informações no Depto. Social.

AGOSTO
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No dia 03 de agosto, acontecerá a Feijoada & Samba e será a partir 
das 12h no Bar da Piscina com a apresentação do AlphaSamba. 
Venha saborear uma deliciosa feijoada ao som de muito samba. 

Não Perca!



Mostra ACESC de Coral 2019
O Coral do Alphaville Tênis Clube 
regido pelo maestro Eli de Souza 

Gonçalves participou da Mostra 
ACESC de Coral 2019 no dia 02 de 
junho, no Clube Alto dos Pinheiros. 

Cerca de 400 pessoas se 
emocionaram nas apresentações de 

clubes como Hebraica, Helvetia, 
Homs, Ipê, Paineiras, Paulistano, 

Pinheiros, Sírio e ATC. A ação visa 
promover a miscigenação de arte e 
cultura entre os clubes associados. 
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*Fotos: Paulo Savala.
*Todas as fotos deste evento estão disponíveis para download no site o�cial do Clube, www.alphavilletenisclube.com.br

Mostra ACESC de Dança 2019  
As turmas da Dança representaram o Alphaville Tênis Clube no dia 09 
de junho na Mostra ACESC de Dança 2019, realizada no Clube Alto dos 
Pinheiros. Nossas alunas participaram de workshop com coreógrafos 

renomados e se destacaram nas apresentações.

*Todas as fotos deste evento estão disponíveis para download no site o�cial do Clube, www.alphavilletenisclube.com.br
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Realizamos a 5ª Festa Junina do ATC nos dias 28 e 29 de junho, com a presença de 
aproximadamente 3500 pessoas dentre associados e convidados, além dos membros da 

Diretoria Executiva e suas famílias. Neste ano, tivemos aproximadamente 30 barracas de comidas 
típicas, carrinhos de pipoca, chopp artesanal, doces gourmet, entre outras opções. As crianças se 

divertiram em um espaço especialmente para elas, com brinquedos in�áveis e cama elástica. A 
parte musical da festa foi recheada com diversas apresentações que deixaram o ambiente ainda 

mais alegre. Neste ano em consideração aos animais, optamos por não realizar a queima 
de fogos.

*Todas as fotos deste evento estão disponíveis para download no site o�cial do Clube, www.alphavilletenisclube.com.br

Veja o que rolou na 
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NOVIDADE!
Aulas de Beach Tennis

Chegou no ATC aulas de Beach Tennis, a modalidade que virou febre entre 
os nossos associados e mistura vôlei de praia, badminton e tênis. É um 

esporte que proporciona uma atividade totalmente descontraída, além de 
queimar centenas de calorias (600 em uma hora) e fortalecer as pernas.

Agende uma aula experimental no DGE.
Dias: Segundas, quartas e quintas-feiras.

Horários: 16h30, 17h, 17h30 e 18h.
Duração da aula: 30 minutos.

Local: Quadra de Areia 3. 
Faixa Etária: A partir de 14 anos.

.

Você perdeu ou faltou em seu treino de Handebol? Não se preocupe, agora 
todas as quartas-feiras, das 19h30 às 20h30 nas Quadras 1 e 2 do Conjunto 

Poliesportivo Estefano Carrieri, temos Treino Livre de Handebol com os 
professores Thiago Camargo e Vinicius Amorim.

Inscreva-se no DGE e venha treinar conosco!

Treino Livre de Handebol
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Novo Horário: Xadrez

Os benefícios são inúmeros tais como ajuda na concentração, exercita o cérebro e muito mais. No 
ATC, as aulas de Xadrez são um espaço de ensinar a resolução de problemas e desenvolver o 
sentido de con�ança do aluno. As aulas são ministradas pelo professor Je�erson Pelikian, 
conhecido por ser técnico da Seleção Brasileira de Xadrez, Bicampeão do Pan-americano em 2017 
e 2018, além de vencedor do Troféu Preto e Branco como melhor professor de Xadrez do Brasil. 
Temos diversos horários direcionados para crianças e adultos. Con�ra a nova turma para adultos e 
agende uma aula experimental no DGE.

Dia: Segundas-feiras.
Horários: 19h.
Duração da aula: 90 minutos.

PROGRAMAÇÃO DE JULHO

Realizada as sextas-feiras, sábados e domingos, das 11h30 às 12h30 e das 
15h30 às 16h30, as o�cinas do Pintando o 7 em nossa Brinquedoteca 

ensinam e divertem a criançada.

Con�ra a programação deste mês:

19/jul ARTE COM BISCUIT 10:30 ás 11:30/15:30 ás 16:30
20/jul CORTE E COLAGEM 11:30 às 12:30
21/jul ARTE COM  PAPEL CARTÃO 11:30 às 12:30
26/jul ARTE COM TINTA 10:30 ás 11:30/15:30 ás 16:30

27/jul ARTE COM PALITO DE PICOLÉ 11:30 às 12:30

28/jul ARTE COM PALITO DE FÓSFORO 11:30 às 12:30
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e origem humilde, Odair iniciou sua trajetória Dcomo pegador de bola no Clube A Hebraica e 
lá foi notado por Marcelo Meyer, onde 

começou a ser treinado pelo tenista. Odair foi 
patrocinado pelas marcas Rainha e Casas 
Pernambucanas, e devido ao seu ótimo desempenho 
foi  convidado para disputar seus primeiros torneios 
nacionais e internacionais, escrevendo uma história 
de grandes conquistas no esporte. Em 2002, 
ingressou no Alphaville Tênis Clube e desde então, 
segue ministrando aulas aos nossos associados de 
diversas idades. Além disso, faz parte da equipe do 
Campeonato Paulista Interclubes de Tênis da 
categoria 45 MA. Conhecido pelo seu bom humor e 
vitalidade, o admirado tenista se tornou um dos 
professores mais queridos entre os alunos.

Odair dos Santos
Professor de Tênis do ATC há 17 anos

ENTREVISTA 19

Foi três vezes campeão brasileiro, aos 8, 10 e 14 anos. Em 1988, 
atingiu um grande marco em sua carreira, sendo campeão 
Sul-americano num torneio disputado na Venezuela. E as 
conquistas não pararam por aí, o tenista foi vice-campeão do 
Banana Bowl, no Clube Paineiras do Morumby e conquistou o 
terceiro lugar no Campeonato Mundial Orange Bowl em 
Miami. Em sua carreira, venceu tenistas como Gustavo 
Kuerten, o Guga e o chileno Marcelo Ryos.



- Como você descobriu o Tênis e como foi o 
seu início no esporte?
Descobri quando tinha 6 anos com meu irmão 
Amadeu, que na época era professor de tênis 
do Clube A Hebraica, e através dele comecei lá 
como pegador de bola. Meu irmão me levou 
para trabalhar no clube para não �car 
aprontando na rua e para ajudar a minha família 
formada por 8 �lhos, contando comigo.

- Quando conseguiu o primeiro troféu, o que 
passou pela sua cabeça? 
Após 6 meses de treino, com 7 anos na Copa 
Esperança no Clube Pinheiros, neste 
campeonato só participava quem já tinha a 
intenção de ser tenista pro�ssional. Eu pensei 
que queria ser um dos melhores jogadores do 
mundo. 

- Qual foi o momento mais especial da época 
em que você jogava pro�ssionalmente?
Aos 15 anos de idade, no meu 1º torneio da ATP 
no Clube Pinheiros que se chamava Rainha 
Classic. A marca na época era minha 
patrocinadora e me �zeram um convite para 
jogar a chapa principal, foi uma ótima 
experiência. 

- Quando jogava, qual a principal diferença 
entre competir com brasileiros e estrangeiros? 
Os estrangeiros normalmente têm mais raça, 
são mais perseverantes, determinados e 
persistentes e quando perdem eles treinam 
bastante para se superar; enquanto os 
brasileiros são mais habilidosos, mas quando 
perdem �cam desanimados, param de treinar 
por algumas semanas e isso acaba sendo uma 
desvantagem no futuro.

- Em que ano você ingressou no ATC?
Entrei em setembro de 2002, há 17 anos e nesta 
época meu �lho havia nascido e tinha apenas 3 
dias de vida e estou aqui até hoje e espero �car 
por muitos anos.

- Qual foi o melhor momento dentro do 
esporte ao longo destes anos no clube?
Quando o Clube �cou em 3º lugar no 
Campeonato Brasileiro Interclubes entre todos 
os clubes de São Paulo. Ganhamos o troféu de 
melhores do ano. Hoje estamos tentando 
alcançar essa colocação novamente, mas 
precisamos de mais equipes femininas, pois 
estamos indo bem nas equipes masculinas. 
Desta forma temos condições para �car entre 
os 3 primeiros clubes do Estado e já adianto 
que está perto. Acredito que neste momento, 
estamos entre a 5ª ou a 6ª colocação.

- Em junho deste ano, você voltou a fazer parte 
da equipe do Campeonato Interclubes do ATC, 
como é voltar a competir e ainda fazer parte 

da equipe campeã?
Fiquei 3 anos sem jogar o tênis competitivo e foi 
muito bom retornar com esta conquista. Me 
preparei �sicamente e perdi 7 kgs, comecei a 
correr também, mas durante este processo 
acabei machucando o ombro. Estou me cuidando 
para voltar logo, mas confesso que a idade 
compromete a recuperação e o tempo sem jogar 
também. A tensão durante o campeonato é 
muito diferente de quando está dando aula ou 
batendo uma bola, você força todo o corpo, fora 
a pressão da competição. É preciso jogar 
bastante para pegar o ritmo e assim ir 
melhorando.

- Como você enxerga o momento atual do tênis 
brasileiro?
Temos o tenista do Ceará, Thiago Monteiro, que 
está chegando perto de �car entre os 100 
primeiros do mundo e na categoria feminina, a 
Bia Haddad. Mas precisamos melhorar muito o 
tênis pro�ssional, pois ainda não há um jogador 
que se encaixe entre os 100 primeiros do mundo 
e na minha opinião, poderíamos ter. Infelizmente 
não aproveitamos a era Guga e, além disso, existe 
a falta de apoio. Os tenistas só conseguem 
patrocínio quando se destacam e chegam lá em 
cima. 

- O que você pode dizer como incentivo aos 
futuros tenistas do ATC?
É necessário treinar muito, tem que se dedicar, o 
segredo é treinar e treinar, dormir com a raquete 
debaixo do braço, não tem outro segredo. 
Mesmo que tenha talento, tem que treinar 
bastante, porque muitas vezes o atleta é 
talentoso e acha que treinando um pouquinho 
vai chegar lá e se destacar e não é assim. Tem 
que treinar, se empenhar, fazer muita preparação 
física e assim poderá ter grandes chances de 
chegar lá.

ENTREVISTA 20

Odair ao lado da equipe 45MA, campeã do
Campeonato Paulista Interclubes de Tênis e
do presidente, Pedro Salla



Mega Arraial da Hidro Junina
O tradicional Mega Arraial da Hidro Junina do ATC deste ano, aconteceu 

no dia 12 de junho, na Piscina Interna. Nossos professores realizaram 
diversos exercícios aquáticos ao ritmo caipira, dançando e se divertindo 

ao som de forró. Após a aula, todos foram recepcionados com um co�ee 
break no Boulevard com comidas típicas e bingo com sorteio de brindes. 

Troféu Inverno de Futebol e Futsal 

Para encerrar o semestre de eventos das categorias de Base das modalidades do 
Futebol e do Futsal, realizamos no dia 15 de junho, o Troféu Inverno de Futebol e de 

Futsal Menores. No Futebol, contamos com a participação das equipes do Chute 
Inicial Carapicuíba, Cooper Cotia e a nossa equipe da categoria Sub 11. E no Futsal, 

as equipes participantes foram do Colégio Vila Sol, da Company Sports e a nossa 
equipe do Sub 9. No �nal do evento, todos foram premiados com medalhas.
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*Todas as fotos deste evento estão disponíveis para download no site o�cial do Clube, www.alphavilletenisclube.com.br

Avaliação de Tênis do Alpha Esportes 
Em junho, nossos alunos matriculados no programa Alpha Esportes participaram da 

Avaliação de Tênis. Foram 22 associados, separados em dois grupos de idades. Os 
alunos foram avaliados através dos mais variados golpes como forehand, backhand, 

voleio, smash, saque e muitos outros. O objetivo principal da avaliação era observar o 
nível de conhecimento e a execução dos golpes de tênis fora do ambiente das aulas.



1ª Edição da Apresentação de
Natação Infantil 2019

Con�ra as fotos da nossa 1ª Edição da Apresentação de Natação 
Infantil 2019, que reuniu 62 alunos dos níveis N1, N2, N3 e 

Aperfeiçoamento I e II. 

Ao �nal, os alunos foram premiados com medalha de participação.
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*Todas as fotos deste evento estão disponíveis para download no site o�cial do Clube, www.alphavilletenisclube.com.br

Festival Interno de Futsal Master
Aconteceu no dia 18 de junho, o Festival Interno de Futsal Master com a 

participação de 26 associados com faixa etária acima de 35 anos, divididos 
em quatro equipes (branco, azul, verde e amarelo). Foram 04 partidas de 

15 minutos, com a vitória da equipe branca. Veja a classi�cação: 
1º lugar: equipe branca
2º lugar: equipe verde

3º lugar: equipe amarela
4º lugar: equipe azul
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Campeonato Paulista deJudô
A judoca Maria Clara Fedato é campeã da categoria Sub 13, se tornando 
a 1ª atleta da história do ATC que irá representar o estado de São Paulo 
no Campeonato Brasileiro.

JUNHO

3º Open SP Aspirante
Destaque ao judoca Diego Mehlich que conseguiu a sua classi�cação 
para fase �nal do Campeonato Paulista juntamente com os judocas Maria 
Clara Fedato e Gustavo Braga.
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Campeonato Paulista Interclubes
de Tênis
A equipe DM40A foi vice-campeã e a equipe 45MA foi campeã. 

Triathlon
Destacamos a associada Rita Apezzato, campeã da categoria 
50-54 anos feminino 100K na Road Brasil Ride 100K

Beach Tennis
Destaque aos associados Fabiana Chiaparini, Sandra Manzione, Gabriela 
Drewes, Maria Claudia Donega e Raphael Manzione no 6º Esperia Open 
de Beach Tennis.
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Campeonato Paulista Fase Final 
Sub 11 Aspirante
Destacamos o associado Gustavo de Brito Milani Braga, vice-
campeão após vencer 3 lutas.

Torneio ITF 
Destacamos os tenistas Felipe Moretti (campeão Estadual) da 
categoria 12M, Paulo Campos (campeão Estadual) da categoria 3M3 
e Zenildo Farias (campeão Estadual) da categoria 1M3 no Torneio ITF.

6º Pérola do Atlântico do Guarujá
de Beach Tennis
Destacamos a dupla Jorge e Angela (Campeões categoria mista B), Raphael 
Manzione e Daniel Mola (Vice-campeões categoria pró masculina).
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