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PALAVRA DO PRESIDENTE 03

Caros amigos e associados, completamos 43 anos! O mês de setembro foi 
repleto de comemorações e celebrações de mais um ano do nosso querido 
ATC. O DGE e o Social capricharam na programação e trouxeram 
acontecimentos e eventos em comemoração à data. 

Reinauguramos o Boulevard, um excelente trabalho da nossa equipe 
patrimonial. O espaço foi reformado e transformou-se em um salão moderno e 
sofisticado. A entrada social foi repaginada com arquitetura à altura das 
nossas dependências, com destaque para a instalação de painel de LED, mais 
um canal de comunicação para divulgarmos nossos eventos e informativos de 
uma forma clara e direta. 

Nos esportes tivemos muitas conquistas, nossos atletas trouxeram várias 
medalhas para o clube, o alto nível de rendimento nas competições tem nos 
surpreendido. Além disso, o Desafio Azul e Branco, evento organizado pelo 
pessoal do DGE foi um sucesso. Nossos associados vestiram a camisa e deram 
um show de competitividade saudável. Deixo aqui meus parabéns à equipe 
azul que levou o troféu neste ano. Fique ligado na agenda de eventos deste 
mês que está com uma programação intensa.

A Festa de 43 Anos foi um show à parte, um belíssimo evento organizado pelo 
Depto. Social, com uma surpreendente decoração e shows incríveis das 
bandas Skank e Evolution. Os associados mais uma vez compareceram e 
estiveram ao nosso lado para celebrar. Em nome da Diretoria Executiva 
gostaria agradecer a todos que prestigiaram o evento. Estendo meus 

agradecimentos ao Bradesco nosso parceiro nos novos 
uniformes e na festa, a Grand Brasil e a Mondial pela 
parceria em mais um ano. Vocês foram fundamentais 
para o sucesso da festa.

E neste sábado é dia das crianças, já me antecipo e 
deixo um feliz dia para os nossos pequenos! Atenção 
pais, aproveitem a programação preparada 
especialmente para eles.

Muito obrigado a todos e boa leitura!
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CONHEÇA A NOSSA

Missão
Excelência no atendimento, 

proporcionando aos 
associados atividades de lazer, 
culturais, sociais e esportivas, 

individuais e coletivas, 
buscando saúde, amizade, 

integração e bem estar.

Valores
- Respeito ao indivíduo: associados, funcionários, prestadores de serviços

e fornecedores;

- Respeito à legislação vigente, ao Estatuto Social e aos regulamentos 

aprovados pelo Conselho de Administração;

- Transparência administrativa e disciplina orçamentária;

- Integração entre os órgãos diretivos e respeito à autonomia de cada órgão;

- Equidade;

- Responsabilidade social e ambiental.

Política de qualidade
Atender ao associado de forma transparente e cortês, buscando, sempre, a 

identificação de suas necessidades e o fornecimento de informações 
precisas, dentro do menor tempo possível.

Visão
Ser considerado um Clube 

Modelo, servindo como 
referência positiva entre o 

segmento dos clubes 
sociais e esportivos, no 

cenário nacional.
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Placas de Plano de Emergência
Você sabia que temos um plano de 
emergência que seguimos em caso de 
qualquer acidente ou necessidade no clube? 

Além disto, compartilhamos estas 
informações através de placas 
posicionadas em nossas dependências, 
com indicações dos locais onde você 
pode encontrar cadeira de rodas, prancha 
para resgate, desfibrilador e cilindro de 
gás medicinal. 

Salva Vidas recebem treinamento de
salvamento aquático

NOSSOS PARCEIROS

Os salva vidas da empresa Oliveira & Gomes, 
responsáveis pelo salvamento e prevenção de 
acidentes em nossas piscinas, recebem 
treinamentos mensais para atualização das 
técnicas necessárias em caso de emergências.
Acompanhamos um destes treinamentos, onde 
o Tenente Amaral da Reserva do Corpo de 
Bombeiros mostrou os procedimentos corretos 
na abordagem de vítimas, técnicas de 
salvamento aquático, atividades de primeiros 
socorros, procedimento correto na retirada de 
uma pessoa da água, além de simular várias 
situações que podem ocorrer com a 
necessidade de atuação do profissional.
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BOULEVARD PASSA POR REFORMA
E É TOTALMENTE REPAGINADO

REINAUGURAÇÃO DO ESPAÇO

Iniciada no mês de junho, a obra foi entregue em 12 de setembro. O local está totalmente 
repaginado, mais moderno e com infraestrutura atual.

O evento reuniu toda a Diretoria Executiva, membros do Conselho de Administração e convidados, em 
um coquetel realizado no dia 12/09. Na ocasião foram lançados os novos uniformes do ATC, 
patrocinado pelo nosso parceiro Bradesco e a competição esportiva “Desafio Azul e Branco”, 

organizada pelo Departamento Geral de Esportes, contando com a presença dos capitães das equipes: a 
associada Ana Tereza Landuci (equipe azul) e o associado Imre Suranyi (equipe branca). 

Além disso, homenageamos o associado Nelson Fortunato, representante do Racha de Futebol, que 
recebeu uma camisa com seu nome estampado e um troféu. Alguns dos nossos profissionais também 

foram homenageados, o professor Wagner, representando nossa equipe de educadores físicos, recebeu 
uma placa em forma de agradecimento pelo seu ótimo desempenho em suas atividades. O professor 
Zenildo completou 150 títulos conquistados em competições de tênis representando o ATC e recebeu 

uma placa de homenagem e uma camisa com o número 150 estampado. E os professores Jairo e 
Vinicius, responsáveis pelo treinamento da atleta Maria Clara Fedato, campeã brasileira de judô com 

apenas 11 anos, receberam uma placa de homenagem. 

A jovem atleta também foi homenageada com uma placa e kimono personalizado, ao lado de sua mãe, 
Adriana Fedato, que sempre a acompanha nos treinos e competições e que na ocasião recebeu um 

buquê de flores. Veja o vídeo do evento clicando aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=5whCGCAvvLc
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Nova Entrada Social 
O ATC continua em ritmo constante na manutenção, melhorias e modernização dos 
espaços. Acompanhando a entrega do novo Boulevard, a Entrada Social foi remodelada 
com arquitetura moderna, dando um novo ar de sofisticação ao local. Uma das novidades é 
o painel em LED que informa os eventos e novidades do clube.

Obra emergencial do Vestiário Masculino
do Prédio Social será finalizada no final
deste mês
Após alguns meses de obra, postergada devido às condições encontradas nas tubulações, 
as quais precisavam de intervenção imediata, reabriremos a área de banho, sanitários e 
mictórios no próximo dia 30/10 para utilização dos associados. Até a data informada, os 
locais permanecem interditados e durante o período, sugerimos que sejam utilizados os 
vestiários da Piscina Interna e do Prédio Socioesportivo.

VEM AÍ!
Eleição do Conselho de Administração

No sábado, 19 de outubro, das 8h às 17h, no Espaço de Arte, será realizada a 
Eleição do Conselho de Administração do ATC que renovará 1/3 dos membros, 

equivalente a 20 posições.

Faça valer seu direito como associado. Cada título associativo terá direito a 1 (um) 
voto (titular ou cônjuge). Lembrando que membros de títulos empresariais não 

podem votar. Seu voto é muito importante, compareça! 
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EM BREVE VOCÊ PODERÁ FAZER PARTE
DAS DECISÕES DO FUTURO DO ATC
Você sabe o que é o Plano Diretor?

É através deste plano que definimos o desenvolvimento sustentável do clube, em 
todos os seus serviços, atividades e infraestrutura, garantindo a nossa evolução de 
maneira ordenada e harmoniosa, criando referências e direcionamentos que devem 
ser atendidos pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração.

A partir de 14/10, realizaremos uma ampla pesquisa com os associados do ATC e sua 
participação será fundamental para entendermos o momento atual e necessidades 
futuras. Vale lembrar que a participação estará vinculada ao número do título, ou seja, 
será permitida apenas uma resposta à pesquisa por título.

Para tirar dúvidas, realizaremos um encontro para falarmos sobre o tema:
Segunda-feira, 14 de outubro às 19h30.
Local: Auditório do ATC.
A sua participação é essencial para construirmos nosso futuro!
Participe!

Trocador infantil na 
Brinquedoteca

Novas floreiras nas 
dependências do clube

Novos bancos personalizados 
no Parquinho 

Você
viu??
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No mês de setembro, realizamos um curso de orientação e capacitação de 
tratamento das piscinas aos nossos zeladores.

Nesta primeira etapa, o químico José de Sousa Lima abordou normas 
técnicas, controle da temperatura da água, microrganismos e bactérias. Em 

breve, será realizada a segunda etapa do curso, onde serão abordadas as 
práticas e normas no tratamento das piscinas e suas necessidades. A

CON
TE
CEU

Curso de orientação e capacitação
no tratamento das piscinas

ATENÇÃO
Atualize o seus exames para
o uso das Piscinas
Atenção associado, com a chegada do verão, nossas piscinas são mais 
frequentadas. Recomendamos a todos que se antecipem e atualizem seus 
exames médicos e dermatológicos, para continuarem utilizando as piscinas e 
fazendo aulas de natação sem nenhum impedimento.

Para sua comodidade, nosso departamento médico funciona durante todo o 
horário de atendimento do clube, confira:

Segunda e Sexta-feira: das 07h às 22h.
Terça, Quarta e Quinta-feira: das 07h às 23h.
Sábado e Domingo: das 07h às 19h.
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DE LEITURA
CLUBEDESTAQUE DO MÊS

OUTUBRO

Zoe não tem amigos, a madrasta 
não é nada simpática com ela e seu 
único companheiro, um hamster, 
morreu. Para piorar, o pai está 
desempregado e a valentona da 
escola vive para atormentá-la. Mas 
tudo melhora quando Zoe encontra 
Armitage, um ratinho muito fofo e 
inteligente, embaixo de sua cama.
Um novo vilão, porém, chega à 
cidade: Burt, um terrível, malvado e 
assustador vendedor de 
hambúrgueres que usa carne de 
rato para cozinhar. Armitage, 
então, torna-se seu alvo. Cabe a 
Zoe salvar seu melhor amigo, e ela 
jamais vai desistir, não importa o 
que aconteça.

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

O nosso tradicional Clube de Leitura é um 
encontro realizado mensalmente na 
Biblioteca e que reúne um grupo de leitores 
e apreciadores do prazer da boa leitura, em 
um clima descontraído. No mês de 
novembro, o livro escolhido é “Horizonte 
Perdido: O mito de Shangri-la”. A obra 
mistura aventura e espiritualidade em uma 
obra-prima de James Hilton, pela primeira 
vez traduzida no Brasil. Após uma 
aterrissagem forçada em meio às remotas 
montanhas do Tibete, quatro ocidentais são 
levados para Shangri-La, um enigmático 
mosteiro de monges budistas onde reinam 
a paz e a sabedoria. Neste paraíso perdido 
eles irão aprender uma nova maneira de ver 
a realidade, baseada em autoconhecimento, 
comedimento e contemplação. Aos poucos, 
os quatro protagonistas vão entendendo 
quão estéreis são os excessos e o ritmo de 
vida frenético do Ocidente. Publicada pela 
primeira vez em 1933 e duas vezes 
adaptada para o cinema, a obra sintetizou o 
descontentamento do mundo com os 
valores ocidentais após a Primeira Grande 
Guerra, e revela de forma original e 
envolvente os segredos da sabedoria 
oriental.

Você é bem vindo para participar e para 
isto, não é obrigatória a leitura do livro.

Será na quinta-feira, dia 03 de outubro, às 
19h30, na Biblioteca.

Participe!

NOVEMBRO
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LEITURA
Cantinho

da

Feliz semana das crianças

Eliana Angel Wolf

Hoje é dia de sorrir, brincar e
se divertir, deixar florescer esta

criança que vive dentro de você.
Hoje quero apreciar a beleza da

vida, encontrar o melhor dos
outros e dar o melhor de mim.

Quero espalhar sorrisos, plantar
um jardim de flores, quero brincar
como criança, aprender a amar e

sorrir como se tudo fosse algodão
doce, quero um sorriso sincero

Flutuar na magia do teu olhar,
quero ser como uma criança e
jamais perder a magia de amar.

Quero o amor das coisas simples,
ter a riqueza da pureza no olhar
Hoje quero sorrir amar e brincar.

Feliz Dia das Crianças para você
menino, menina, jovem, criança,

adulto, idoso que nunca perdeu a
magia de ser uma Criança.

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 

Nesta seção trazemos uma poesia ou poema temáticos. Neste mês, escolhemos a poesia 
“Feliz semana das crianças – 12 de outubro Dia das Crianças” de Eliana Angel Wolf
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PALESTRA DUPLA EM OUTUBRO

Faça sua inscrição no Depto. Social ou através do e-mail 
cultural@alphaclube.com.br.

Terça-feira, 22/10 às 19h30 no Auditório. 

Tenho sinusite ou rinite? + Perda de audição
e demência: existe relação? 

Exposição Eu, Onírico de Evandro Schiavone
no Espaço de Arte 

Teremos palestra em dose dupla em nossa próxima edição, 
traremos dois temas importantes para a sua saúde. O 
primeiro tema “Tenho rinite ou sinusite?”, duas doenças 
comuns que podem ser facilmente confundidas, ainda mais 
porque a primeira pode desencadear a segunda e embora 
parecidas, é importante ficar atento aos sintomas da rinite 
alérgica e da sinusite para saber como tratá-las. O segundo 
tema traz uma informação muito interessante, você sabia 
informação muito interessante, você sabia que existe relação entre a perda de audição e demência? 
Estudos apontam que existe uma forte associação entre a deficiência auditiva não tratada e o risco de 
desenvolver demência.
Palestrante: Patricia Arena (CRM 93785) e Tatiane Vacaro Campos (CRM 136808), Otorrinolaringologistas.
Ficou em dúvida em relação aos 2 temas? Venha saber mais em nosso encontro.
ATENÇÃO: A realização desta palestra dependerá de um número mínimo de 10 inscritos.

Até o dia 30 de outubro, o ATC apresentará a exposição “Eu, Onírico” de Evandro 
Schiavone, no Espaço de Arte.

Evandro iniciou seus estudos em 1996 aos 12 anos de idade, formou-se em cursos de 
desenho e pintura, oficinas de História de Arte e ministra aulas em seu ateliê. Seus 
trabalhos estão em coleções particulares no Brasil e em diversos países. Ficou curioso? 
Visite a exposição.

O horário de funcionamento do Espaço de Arte é de segunda a sábado das 09h às 21h e 
aos domingos das 09h às 19h. Mais informações no Depto. Social.

Venha ser um expositor do Bazar do ATC!
Em dezembro acontecerá o tradicional Bazar de Natal, último bazar do ano. 

Para ser um expositor você deve se inscrever de 21 a 31 de outubro, no 
Depto. Social ou através do e-mail bazar@alphaclube.com.br e solicitar o 

formulário de inscrição. 

Atenção: não serão aceitas inscrições fora do prazo. 



ATC leva seus associados
para a 25 de março!
Outubro é mês das compras no ATC! 

Na terça-feira, 15 de outubro, levaremos nossos associados para um 
passeio recheado de compras na rua 25 de março, com segurança e 
conforto proporcionado pelo ATC. O horário de saída do clube será 
às 08h e o retorno previsto às 16h, o valor é de R$ 30,00. Se interes-
sou? Faça sua inscrição no Depto. Social ou através do e-mail 
social@alphaclube.com.br. 

Não Perca!

Que tal curtir sua tarde de sábado aqui no ATC?
Chame seus amigos e familiares e venha curtir o nosso 
Sábado Musical com música ao vivo com o cantor 
Samba Ton Marques. Teremos muita música e 
deliciosos pratos, tudo isto na comodidade e conforto 
do nosso Bar da Piscina. Venha participar! 

Será no sábado, 19 de outubro, das 13h às 19h no
Bar da Piscina.

CULTURAL 13



é celebrada em grande estilo

festa de
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Em uma noite que entrou para a história, a 
Festa de 43 anos do ATC foi realizada no dia 
27 de setembro, com público superior a 1.000 
pessoas.
Neste ano, o Conjunto Poliesportivo Estefano 
Carrieri recebeu decoração tecnológica, com 
uso de cores, luzes de neon e cubos com 
iluminação de LED, mesclando sofisticação à 
novas tendências tecnológicas.
Marco Camargo, apresentador e produtor 
musical, foi o responsável pelo cerimonial e 
antes de chamar a Diretoria Executiva para 
fazer o brinde de aniversário, enfatizou a 
variedade de eventos esportivos e sociais em 
nosso calendário, ressaltando que o clube 
tornou-se referência em acessibilidade e 
sustentabilidade.
Pedro Salla, nosso presidente, fez um breve 
discurso destacando nossas referências 
históricas e ao lado dos Diretores Teddy 
Lorentziads, Je�erson Wendler, Paulo Guedes, 
Ricardo Rezende, Roberto Mauro, Mario 
Augusto e do Presidente do Conselho de 
Administração, Carlos Eduardo, agradeceu a 
presença de todos, em especial aos 
conselheiros, ex-presidentes, ex-diretores, 
ex-conselheiros, funcionários do clube, 
autoridades, ao prefeito de Santana de 
Parnaíba, Elvis César e aos nossos parceiros, 
Mondial, Grand Brasil e Bradesco. 

Na sequência, a banda mineira Skank 

abrilhantou a festa apresentando um show de 
duas horas, com repertório repleto de 
sucessos como Partida de Futebol, Garota 
Nacional, Jackie Tequila, Acima do Sol, Vamos 
fugir, Ainda Gosto Dela, Vou Deixar, entre 
outros. Após o show, a Banda Evolution e o 
DJ Fernando Brandão seguraram a pista cheia 
com repertório de músicas eletrônica, dance, 
rock, pop e MPB, mantendo a animação do 
público que ficou na pista até às 4h00.
Cerca de 400 pessoas estiveram envolvidas 
na montagem e realização do evento, que é 
planejado com meses de antecedência e 
conta com o envolvimento da Diretoria 
Executiva, colaboradores, fornecedores e 
prestadores de serviço.
Nosso agradecimento especial aos parceiros 

Mondial, Grand Brasil e Bradesco que 
estiveram conosco em mais um ano de 
realização do evento e aos nossos associados 
que sempre estão com a gente, prestigiando e 
celebrando em grande estilo mais um 
aniversário do ATC.



*Todas as fotos deste evento estão disponíveis para download no site oficial do Clube: www.alphavilletenisclube.com.br
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No sábado, 12 de outubro, realizaremos o II Judô de ouro no ATC!
Montamos uma programação repleta de atividades aos nossos judocas. Confira: 
09h15 – Recepção dos alunos;
09h30 – Palestra com o Professor Marcus Agostinho no Auditório;
10h40 – Clínica no Ginásio Takaoka;
12h00 – Encerramento.
O evento é em comemoração ao Dia Mundial do Judô, que acontecerá no dia 28 de 
outubro.

Mais informações no DGE ou com os professores da modalidade.
Participe!

3º Alpha Skate

Semana do Halloween na Natação

A competição acontecerá no dia 19 de outubro, a partir das 10h00, 
na Pista de Skate ATC. Será aberto para associados e moradores de 
Barueri, Santana de Parnaíba e Aldeia da Serra e as inscrições 
deverão ser realizadas até 17/10 em nosso site. As categorias 
participantes são: Mirim (07 a 10 anos), Iniciante (11 a 15 anos), Open 
(a partir 15 anos) e Feminina (todas as idades).

Vagas limitadas para 20 participantes (por categoria). Participe!

Gostosuras ou travessuras? Entre os dias 25 a 31 de outubro, teremos na 
Piscina Interna, a Semana do Halloween na Natação. Os alunos da 
Natação para Bebês e dos níveis NA, N1, N2, Aperfeiçoamento 1 
participarão de atividades especiais, realizadas nos últimos 10 minutos 
de aula. Com recreação aliadas ao desenvolvimento das habilidades 
aquáticas, as crianças aprenderão a se divertir de forma lúdica e em 
equipe. Pedimos a todos os pais que tragam os seus pequenos com 
máscaras temáticas para brincarem em clima de Halloween!

Com Marcus Agostinho
(Técnico da Seleção Brasileira de Base)
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COMEÇOU! 
XXIII Campeonato Interno de
Futebol Adulto ATC 2019

Todas as segundas-feiras, a partir das 20h15 nos campos de futebol, 
acontecem as partidas do XXIII Campeonato Interno de Futebol 
Adulto ATC 2019. Escolha um time para torcer e venha prestigiar!

II Festival de Futsal Master ATC 2019
Na terça-feira, 15 de outubro, realizaremos o II Festival de Futsal Master na Quadra 
Principal do Conjunto Poliesportivo Estefano Carrieri, para associados acima de 35 
anos. As partidas acontecerão a partir das 19h30 e os interessados deverão se 
inscrever na data e local do evento (até às 19h00).  

ATENÇÃO: Não serão permitidas inscrições após o horário.

Mais informações no DGE. Participe!

Acontecerá na terça-feira dia 22 de outubro, a partir das 19h00, o Desafio de Bocha 
“Bola ou Bolin ". A competição será entre as equipes do ATC e do Residencial 6 e 
acontecerá nas canchas de bocha 1 e 2.
Os interessados deverão se inscrever no DGE.                                                                                                                                                     

Desafio de Bocha Bola ou Bolin 

Apresentação de Natação Infantil NA e N1
2ª Edição 2019 
Atenção pais de alunos (as) da Natação que estão nos níveis NA e N1, venha 
participar da 2ª Edição da Apresentação Infantil no domingo, 27 de outubro, na 
Piscina Interna.

Confira os horários e programação:
N1: chegada: 09h20 | Início das provas: 09h30.
NA: chegada: 09h50 | Início da atividade: 10h (para as turmas matriculadas no 
período da manhã).
NA: chegada: 10h20 | Início da atividade: 10h30 (para as turmas matriculadas no 
período da tarde).

Não Perca!



Acontecerá na terça-feira dia 22 de outubro, a partir das 19h00, o Desafio de Bocha 
“Bola ou Bolin ". A competição será entre as equipes do ATC e do Residencial 6 e 
acontecerá nas canchas de bocha 1 e 2.
Os interessados deverão se inscrever no DGE.                                                                                                                                                     





Entre os dias 14 a 21 de setembro, aconteceu o Desafio Azul e Branco com a 
realização de inúmeros eventos esportivos. A disputa entre a equipe azul 
contra a branca foi definida de acordo com o número do título, os azuis 
eram os pares e os brancos, ímpares. Os capitães das equipes foram os 
associados Ana Tereza Landuci (azul) e Imre Suranyi (branca). No total 

foram 19 modalidades e os desafios livres, disputadas entre todas as idades 
e participaram da competição o total de 550 associados. 

Na manhã do dia 21 de setembro, o evento foi encerrado com uma pequena 
cerimônia e contou com a presença dos participantes, os capitães de equipe e 

membros da Diretoria. Além disso, tivemos recreação com os super heróis Hulk, 
Pantera Negra e Mulher Maravilha que agitaram as atividades do dia. Com um 
placar apertado a equipe campeã foi a Azul com 562 contra 557 do Branco. 

Parabéns à equipe! Nos vemos no próximo ano!



A
CON
TE
CEU

Torneio Regional de Natação na cidade de
Bauru no interior de São Paulo

ESPORTE 23

XVI Torneio de Força Relativa 2019 
No dia 05 de outubro, realizamos a final do XVI Torneio de Força Relativa 2019. 

Dentre 230 participantes, foram classificados os três primeiros colocados no 
geral feminino e masculino para o III Ranking de Força Relativa. Os finalistas de 

cada categoria realizaram o maior número de exercícios ao mesmo tempo, o 
critério de colocação foi a soma de toda carga levantada dividida pelo peso 

corporal de cada competidor.

No dia 21 de setembro, aconteceu o Torneio Regional de 
Natação na cidade de Bauru no interior de São Paulo. 

Confira a classificação:
Lucca Magdesian Donha: 
medalha de ouro nos 50m Crawl 
medalha ouro nos 50m Borboleta 
medalha de prata nos 50m Costas 
Julia Shreer Palmari:
medalha de prata nos 100m Peito
medalha de prata nos 50m Crawl



ESPORTE 24

4ª Etapa do Circuito Mares 
No dia 29 de setembro, nossos associados do Triathlon participaram da 4ª etapa do 
Circuito Mares no Litoral Sul de São Paulo na Praia da Enseada, Guarujá. Foram 
2.500 metros de Natação e o Aquathlon, contendo 1.000 metros de Natação e 4km 
de corrida. Confira as conquistas da equipe do ATC:

Categoria Marathon (2,500 metros) de Natação:
Renato Donha: 2º Colocado
Rafael Panizza Leutz: 4° Colocado 
Joaquin Gonzalo Cardoner: 5° colocado 

Aquathlon Revezamento Masculino:
Eloy Herrero Gomez / Rafael Garcia Herrero – 9° colocado 

Campeonato Interclubes da
Federação de Tênis
As equipes de Tênis do ATC participaram da final do Campeonato Interclubes da 
Federação de Tênis. Veja as nossas conquistas:

Equipe de Futebol Extra Master 60 foi vice-campeã
no Campeonato Municipal de Barueri 
No dia 05 de outubro, a equipe de 
Futebol Extra Master 60 conquistou 
o 2º lugar no Campeonato Municipal 
de Barueri. A final disputada na 
Arena Barueri foi prestigiada pelo 
nosso presidente Pedro Salla e os 
diretores Paulo Guedes, Roberto 
Mauro e Mário Augusto.

A equipe da categoria PM3 formada pelos tenistas Claudinei 
Squiassi, Hamilton Gariglia e Rodrigo Yanez venceram a 
equipe do C.A. Paulistano.

A equipe da categoria 5M2 formada pelos tenistas Gustavo 
Tilmann, Valter Neto, Julio Ba� e Marcus Rissel foram 
vice-campeões em jogo contra a equipe do Clube Paineiras.

A equipe da categoria 1M1 formada pelos tenistas João 
Pedro Leme, Je�erson Wendler Filho, José Ribeiro, 
Fernando Castilho, Jorge Menezes e Gustavo Silva foram 
vice-campeões em jogo contra a equipe do Clube Paineiras.



ESPORTE 25

Categoria Sub 12 Feminino do ATC é campeã
no Torneio Beneméritos de Judô 
Na categoria Sub 12 Feminino, nossa equipe formada por 4 atletas, sendo duas 
convidadas, foi campeã. Parabéns as associadas Maria Clara Fedato, Maria Júlia 
Serapião, Juliana Yamasaki e Joana Lago.

Torneio Regional de Natação Pré-mirim
em Ourinhos  
No dia 05 de outubro, aconteceu mais uma etapa do Torneio Regional de Natação 
da Federação Aquática Paulista, desta vez a sede foi a cidade de Ourinhos, interior 
de São Paulo. Nossos atletas disputaram nas categorias pré-mirim e sênior e 
trouxeram medalhas para o clube. Confira a classificação:  
Lucca Magdesian Donha: medalhas de prata e bronze
Julia Shreer Palmari: medalha de prata 
Henrique Norio Tanaka Aidar Oliveira: medalha de bronze 
Veja as fotos:




