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Caros Amigos e Associados, iniciamos o ano com o pé no acelerador e tudo isso graças a 
continuidade de muitos projetos anteriormente iniciados e que não poderiam sofrer 
dissolução de continuidade, além de novas e importantes necessidades do nosso dia a dia.

Podemos assegurar que o ATC é um clube em franco desenvolvimento e para isso focamos 
nesse primeiro momento na manutenção e melhoria continuada das áreas de uso dos nossos 
associados, aperfeiçoando itens de segurança, seguindo as regras das boas práticas de 
gestão e estamos em plena sintonia com o nosso Conselho de Administração.

Na área médica que é um item importante para todos nós, implantamos neste mês de Abril o 
novo horário de atendimento médico, serviços exclusivos de Ambulância que conta com um 
motorista e um técnico de enfermagem socorristas.

Na área de Patrimônio, estaremos iniciando uma importante obra que consiste na reforma do 
telhado da área social e administrativa do clube, pois é um equipamento que já está com 
quarenta anos, com muitas in�ltrações e ainda precisando reorganizar toda a parte elétrica 
de dados e telefonia.

Na área social estamos implementado novas atividades e dando continuidade as festas, 
encontros, palestras, passeios, etc. Na área de esportes, estamos sistematicamente 
recebendo resultados excelentes em várias modalidades, onde o clube apesar da vocação de 
sócio recreativo, forma atletas competitivos. Graças a quali�cação dos nossos professores, 
os resultados positivos aparecem tanto nos esportes coletivos, como nos individuais.  Em 
todos eles são aplicadas metodologias acadêmicas, algumas criadas internamente, que 
muito nos orgulha. Nossa grande responsabilidade é dar suporte para a formação de atletas 
em todas as idades, sejam amadores ou com vocação pro�ssional. O esporte é sinônimo de 
saúde, disciplina, caráter, força de vontade, superação e espírito de corpo que levamos para 
sempre em nossas vidas, sem contar os grandes amigos que conquistamos. Estamos 
também valorizando nossos professores que terão cada vez mais espaço junto com nossos 
gerentes, coordenadores, supervisores e pro�ssionais engajados em fazer a diferença. O 

grande desa�o da diretoria executiva do ATC é ser  facilitadora em todas as 
demandas do clube.

 Finalmente não podemos deixar de informar que foi criada uma 
Comissão para o Plano Diretor do ATC, importante iniciativa apoiada 
pelo Presidente do Conselho de Administração e nossos 
Conselheiros, que está trabalhando �rme, visitando clubes que 
recentemente passaram por essa etapa e o trabalho está �uindo 
mui to  bem.  Dessa  forma nossos  agradec imentos  ao 

desprendimento desses amigos em prol de um ATC cada vez melhor.

Muito obrigado e boa leitura do Nosso Acontece que está 
recheado de boas noticias.

Presidente
Pedro Salla Ramos Filho
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Você conhece a nossa Biblioteca? 
Temos 1.338 livros disponíveis para 
empréstimo, além de 36 obras raras, 
exemplares de clássicos da literatura 
nacional e internacional, disponíveis para 
consulta local e algumas obras sobre arte 
e história da arte, também disponíveis 
para consulta local.
Nosso acervo é composto por obras 
relacionadas a diversos assuntos como:
· Técnicas sobre marketing, 
contabilidade e administração;
· Literatura, nacional e internacional, 
dos mais variados gêneros;
· Literatura infantil, infanto-juvenil e 
Young Adult;
· Literatura sobre viagens, cuidados 
com a saúde e etc.;
· Literatura relacionada à 
espiritualidade, com religiões de origem, 

das mais tradicionais até as mais místicas.
Caso o português não seja sua língua 
nativa ou tem interesse de ler em outros 
idiomas, temos também obras em Inglês, 
Espanhol, Alemão e Frances.
Em média são feitos 30 empréstimos por 
mês. Todos os associados podem retirar 
livros, porém crianças menores 10 anos 
precisam da autorização dos pais.
Além do acervo físico, temos estações de 
trabalho com computadores para estudo 
e pesquisa, que podem ser utilizados 
durante a permanência no local. 
Todos estes benefícios aliam-se à 
estrutura do local, charmosa e 
aconchegante, ideal para home o�ce 
com mesas estrategicamente 
posicionadas perto de fontes de energia 
para que notebooks e outros dispositivos 
eletrônicos possam recarregados.

CONHEÇA O SEU CLUBE
Destacamos a Biblioteca

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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Atendimento e exame médico
em horário integral

No ATC, a sua segurança é prioridade! Em abril, 
passamos a ter médicos no Clube em período integral, 
nos seguintes horários: 
Segunda e sexta-feira: das 07h às 22h;
Terça, quarta e quinta-feira: das 07h às 23h;
Sábado e Domingo: das 07h às 19h.

E mais:
Serviço de Ambulância
Disponibilizamos também uma ambulância com motorista e 
técnico(a) de enfermagem socorristas para apoio em casos 
de emergência e remoção, exclusivamente para quem 
estiver nas dependências do clube. A vítima socorrida será 
encaminhada para o pronto socorro mais próximo que é o 
SAMEB - Serviço de Assistência Médica de Barueri ou caso 
seja conveniado, para o pronto socorro da Amil Resgate ou 
Albert Einstein.

Con�ra os horários de atendimento: 
Segunda e sexta-feira: das 06h às 22h;
Terça, quarta e quinta-feira: das 06h às 23h;
Sábado: | Domingo: das 07h às 21h das 07h às 19h.
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Outono chegou!
Dicas de cuidado com sua saúde

A estação caracterizada por dias frios, ar mais seco e 
oscilações bruscas de temperaturas chegou. Por isso, 
alguns cuidados devem ser tomados para evitar 
problemas de saúde, principalmente com os pequenos:

Se possível, evite ambientes fechados e com 
aglomeração de pessoas, estes locais são propícios para 
contágio de gripes, resfriados ou até mesmo doenças 
respiratórias;

Deixe o ambiente de sua casa e trabalho sempre 
ventilado; 

Lave bem as mãos antes de se alimentar e repita        
a rotina ao longo do dia;

Evite colocar as mãos sujas na região da boca,       
nariz e olhos. Observe as crianças para que elas não      
façam o mesmo; 

Use lenços descartáveis para assoar o nariz;

Beba bastante água e evite �car longos períodos sem 
ingerir líquidos;

Troque suas roupas de cama pelo menos 2x             
por semana;

Antes de tirar do armário, lave e seque ao sol       
mantas, cobertores, blusas de lã ou casacos guardadas       
por muito tempo; 

Cuide da sua hidratação ao praticar esportes,                
mantenha uma alimentação saudável e rica em       
vitamina C.



Campanha de Vacinação

ANOTE NA SUA AGENDA:
no domingo, 14 de abril será realizada 
a Campanha de Vacinação 
Tetravalente contra a H1N1, H3N3 e 
dois outros tipos de gripe B ( victoria 
e yamagata). O atendimento será 
realizado das 08h00 às 16h00 no 
Salão Boulevard e será por ordem de 
chegada. 

O valor promocional para os 
associados do ATC será de R$ 55,00 
por dose e o pagamento deverá ser 
feito diretamente para a clínica em 
dinheiro ou cartão de débito. 

ATENÇÃO: A vacinação é direcionada 
para todas as faixa etárias.
Participe!

SAÚDE 07



Iluminação em LED nas
quadras de tênis
Estamos dando sequência na substituição dos re�etores das quadras de 
tênis por novas versões em LED. A melhoria garante mais qualidade de 
iluminação e economia de energia durante o período entre os jogos e as 
aulas de tênis. Até o momento foram substituídos os re�etores das 
quadras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Con�ra o cronograma que será 
realizado nas próximas semanas e �que ligado, pois durante o período os 
locais �carão interditados. 

Quadra 13 � Dias 08 e 09/04;
Quadra 14 - Dias 10 e 11/04;
Quadra 15 � Dias 15 e 16/04.

No dia 12/03, nossos colabores passaram por um treinamento do 
sistema de tratamento de ozônio para as piscinas. O curso foi ministrado 
pela empresa Q1 que orientou os presentes sobre o posicionamento dos 
registros da tubulação, a ação química do ozônio e do cloro na água, 
para que o processo seja feito de acordo com as normas.

Colaboradores passam por treinamento e
orientação da funcionalidade e operação do
sistema de limpeza das piscinas
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Reforma no lava chuteiras e chuveirão
dos campos de futebol
O lava chuteiras e o chuveirão dos campos de futebol do ATC 
foram reformados. A parede de tijolos foi revestida de azulejos 
brancos, dando um visual mais moderno ao local. 

Novidade na sala de Snooker
Foram colocadas cortinas corta luz na Sala de Snooker, o objetivo é 

preservar a madeira das mesas que são desgastadas com a exposição 
constante aos raios solares, além de melhorar a visão dos associados 

que praticam a modalidade durante o dia. Passe por lá e con�ra.

Escadas do ATC recebem demarcação
de segurança
Em atendimento a Legislação da Norma ABNT 9050:2004, todas 
as escadas do ATC estão sendo demarcados com faixas de 
sinalização.

Areia do Parquinho é trocada
Para segurança dos nossos pequenos associados, realizamos a troca da areia 

colorida do Parquinho. A areia é antialérgica, atóxica e não prolifera fungos. 
Durante a fabricação os grãos passam por um processo de queima, micro 

pigmentação e três demãos de verniz, com isto, a areia não mancha e pode ser 
lavada com sabão neutro. A melhoria já pode ser conferida no local.

Substituição das caixas acopladas dos
vasos sanitários
Dia 22 de março, foi marcado pelo Dia Mundial da Água, uma data para 
reavaliarmos o cuidado com o planeta. O ATC sempre foi engajado neste 
tema, tomando diversos cuidados para a economia e uso consciente da 
água. Por isso, substituímos 15 válvulas de descargas Hydra por caixas 
acopladas pelo modelo Dual Fluxo. O novo modelo apresenta diversas 
vantagens, pois além de facilitar a manutenção elas são conhecidas por 
gerar uma economia signi�cativa de água.
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Melhorias na Boite Mu’leka
Todos os nossos espaços seguem as recomendações do corpo de 
bombeiros e legislação, por isso, estamos melhorando a sinalização 
de emergência da Boite Mu´leka. A nova versão é iluminada em 
LED, que se destaca tanto na luz quanto no escuro. Além disso, as 
instalações elétricas foram adequadas, aplicamos um produto 
antichamas em todo o estofado, que previne a combustão no tecido 
e nas madeiras do local e instalamos mais extintores e hidrantes. 

Área Gourmet da Bocha passa
por melhorias

A área gourmet da Bocha passou por algumas melhorias 
durante o mês de março. Foram instalados ventiladores no 

entorno das canchas de bocha para deixar o ambiente mais 
arejado. Além disso, foram instaladas portas com chave para o 

armazenamento de materiais de cozinha.

Nova Recepção Administrativa
Após remodelação do espaço, o layout da recepção Administrativa 
�cou muito mais moderno. 

antes depois
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em maio

Líderes de departamentos participam
de curso de capacitação 
No dia 28 de março, os líderes de departamentos e gerentes participaram 
do treinamento �Liderança para Alta Performance�,  ministrado pelo 
palestrante comportamental, Mauro Moraes, que abordou diversos 
exemplos de uma gestão e�ciente e trouxe per�s detalhados de gestores, 
além de oferecer ferramentas para otimizar o gerenciamento do tempo e 
extrair o melhor de seus liderados. Mauro é treinador de líderes de alta 
performance, coautor do livro Segredos de Alto Impacto e Poder do Óbvio, 
treinee do curso �O Mundo das Palestras� e sócio da Palestrantes do Brasil. 

ATENÇÃO
O uso de patinete, hoveboard e bicicleta (até aro 14), é permitido apenas nas
alamedas e skate apenas na pista da modalidade. A norma é para a segurança 
de todos com o objetivo de prevenir acidentes. Apesar de sabermos que o 
Clube é uma extensão da casa dos associados, é necessário reforçar com as 
crianças o quão perigoso é transitar com estes equipamentos em áreas comuns 
como as Lanchonetes e Restaurantes, Ginásios de Esportes, Corredores, 
Estacionamento, Salão Nobre, Passarela ou qualquer outro local que não sejam 
as alamedas ou pista de skate conforme recomendado acima. Contamos com 
sua colaboração!
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1. Qual a importância do esporte na vida de uma pessoa? E 
como ela pode iniciar uma atividade esportiva no Clube?
 A prática de esportes é de suma importância na vida das 
pessoas. Ela deve ser incorporada ao seu estilo de vida como 
um hábito diário. Além de  servir como instrumento 
educacional visando o desenvolvimento completo de crianças e 
adolescentes, formação de personalidade e valores, tem uma 
questão fundamental que é saúde, bem-estar e qualidade de 
vida. 
A recomendação é que se inicie a prática de atividade esportiva 
o quanto antes. No Alphaville Tênis Clube começamos muito 
cedo a valorização destas práticas. Desde a fase de 
desenvolvimento infantil, como por exemplo a atividade 
aquática para bebês, passando por experiências motoras 
múltiplas oferecidas no Play Baby, a partir de um ano de idade. 
Vale ressaltar que sempre é tempo de iniciar, sem restrição de 
idade ou estilo de vida.

2. Em sua visão, por que é tão importante para o associado 
participar das competições internas?
 Além do viés competitivo, o esporte serve como ferramenta de 
socialização e integração. O Alphaville Tênis Clube tem como 
missão a prática de atividades esportivas e físicas com caráter 
social. O intuito do DGE, quando nos reunimos para planejar as 
atividades físicas e eventos esportivos, é a participação, 
interação e o envolvimento dos associados. Costumamos dizer 
que o nosso indicador de rendimento é a satisfação e o prazer 
dos associados ao longo de sua jornada.
A participação do associado nas atividades do ATC, não só 
esportivas e físicas, mas também culturais e sociais, é 
fundamental para o desenvolvimento e crescimento pessoal e 
coletivo. Principalmente criar e fortalecer relacionamentos 
interpessoais.
Ao longo desses 25 anos de frequência assídua no clube posso 
a�rmar que 90% das amizades que cultivo vieram de dentro do 
Alphaville Tênis Clube. Algumas nasceram pelo simples fato de 
fazermos parte de uma mesma equipe e outras se consolidaram 
pelo convívio constante.

3. Em 2018 a modalidade de Tênis foi recordista em 
conquistas de títulos na competição Interclubes, apesar de 
sermos um clube de lazer, temos um grande potencial 
competitivo. Qual é a sua visão sobre isto?
 Como disse anteriormente, o viés esportivo do ATC é social. 
Mas isso não impede que tenhamos pro�ssionais e atletas que 
sejam direcionados a uma metodologia competitiva, mesmo 
porque no nosso quadro associativo temos atletas de alto 
rendimento e que precisam de um acompanhamento e 
desenvolvimento especí�co e diferenciado. As duas 
sistemáticas podem caminhar juntas. Fato é que ao longo dos 
mais de 40 anos do Alphaville Tênis Clube tivemos atletas e 
equipes com grande destaque no cenário esportivo. Judô, 
futebol, triathlon, xadrez, tênis, beach tênis, ginástica artística, 

basquete, natação, voleibol, handebol são alguns 
exemplos. 
Um dos pilares da nova diretoria é desenvolver uma 
metodologia própria de ensino e treinamento. Esse 
trabalho teve início na natação com a equipe que 
inclui um pesquisador cientí�co, onde obtivemos 
resultados de excelência no desenvolvimento dos 
alunos. E assim deve ocorrer nas demais 
modalidades.
Ou seja, em breve teremos o método ATC de 
desenvolvimento esportivo, pautado pela experiência 
e vasto embasamento cientí�co.

4. Quais serão as novidades em Esportes nesta 
gestão?
 O nosso foco está na elaboração de planejamento 
estratégico que garanta maior qualidade no que já 
temos implantado, investindo cada vez mais na 
formação continuada de nossos colaboradores. Posso 
dar como exemplo a revitalização dos programas 
Pam, Pim e Alpha Baby que foram implantados com 
muito sucesso em 2002, mas que passaram por um 
aperfeiçoamento através de estudos pro�ssionais. 
Resultando no programa Alpha Kids que é muito bem 
aceito pelos associados.
Além da busca constante pelo aprimoramento de 
metodologias das atividades que já praticamos, 
nosso radar está sempre ligado para as novas 
tendências e práticas esportivas e de atividades 
físicas. O beach tênis, o vôlei de praia e o futevôlei 
foram exemplos disso no último ano. Diante da alta 
procura por esses esportes e da expectativa de 
crescimento, em 2018 montamos uma quadra para 
avaliar a experiência do associado. E foram realmente 
surpreendentes os resultados que obtivemos. 
Rapidamente tivemos que aumentar para três 
quadras, e hoje já temos demanda para pelo menos 
mais uma.
No início deste ano desenvolvemos o projeto Super 
Férias de Verão, com muitas atividades recreativas 
nas áreas da piscina aos �nais de semana e a criação 
da Nossa Praça, que acontece sempre no último 
domingo do mês com muita atividade para toda 
a família.
Constantemente novas práticas surgem, novas 
tendências, novas experiências. É nosso papel 
estarmos atentos as necessidades do associado.
Já estudamos a viabilidade de novas atividades para 
2019/2020, entretanto como nosso compromisso é a 
completa sinergia com o Conselho de Administração, 
estamos em fase de apreciação.

5. Como funciona a relação entre as diretrizes da 
diretoria em relação à opinião dos associados?
 A nossa gestão está focada 100% na satisfação do 
associado. E para que isso seja cumprido nada mais 
importante do que ouvir as opiniões, sugestões e 
críticas. Como ferramenta de trabalho para esse 
biênio sugerimos a prática de enquetes, pesquisas e 
reuniões direcionadas aos sócios. Em concordância 
com o Conselho de Administração, representado pelo 
seu presidente, Carlos Eduardo Mantelli Martins, 
oferecemos parte da reunião da Diretoria Executiva 
como �Ouvidoria Social�, para que conselheiros e 
associados possam compartilhar ideias e sugestões.
Nossa intenção é que nada seja feito sem a anuência 
e consentimento do Conselho de Administração e 
seus associados.
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Nome:
Paulo Roberto Guedes Junior
Idade:
41 anos
Formação:
Administração de empresas
com Pós-Graduação em Finanças
Pro�ssão:
Diretor Financeiro
Associado do ATC há:
25 anos
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1. Essa é sua primeira gestão, correto? 
 Sim, primeira gestão.
Qual seu principal objetivo?
 O principal objetivo é a integração do 
associados com atividades sociais e culturais, 
promovendo festas, movimentando as áreas de 
lazer do clube, contribuindo assim para a 
convivência social

2. Você sempre esteve presente nos eventos 
sociais do clube. O que diria para aqueles 
associados que não participam tão ativamente 
das festas e eventos que realizamos?
 Sim, sempre quando posso estou presente nos 
eventos sociais, culturais e esportivos 
promovidos pelo clube. 
De todas as festas que participei, sempre muito 
bem organizadas pelo Depto Social, destaco 
que a alegria e o convívio com os amigos e 
novos amigos que formamos é o fator principal, 
por isso convido a todos os associados a não 
perderem nossa programação, inclusive 
convido a todos a prestigiarem a Festa do 
Hawaii no próximo dia 13/4.

3. Está chegando a segunda edição da Festa 
do Hawaii. Sabemos o sucesso da primeira 
festa. O que pode nos adiantar de detalhes 
desta segunda edição?
 Realmente a primeira festa do Hawaii foi um 
tremendo sucesso na gestão do meu querido 
amigo Fernando Andreotti (Ferramenta).  Foi 
uma maravilhosa festa com bandas e todos em 
volta da piscina. O que deu certo temos que 
copiar, mas sempre com uma nova experiência 
para o associado. O que posso adiantar é que 
vamos incrementar mais esta festa e faremos 
um encerramento em grande estilo �surpresa é 
surpresa�! Prestigiem! 

4. Não podemos deixar de falar da festa de 
aniversário, a cada ano temos atingindo 
grandes marcos de sucesso do evento. A 
atração e tema são sempre uma surpresa, mas 
pode nos adiantar alguma coisa?
 Gostaria muito de ter um espaço para 3.000 
convidados, pois vai �car pequeno este ano. 

Gostaria de dar mais detalhes, mas antes  
temos outros eventos que também 
surpreenderão vocês!
Devo a sacada da surpresa ao nosso querido 
amigo e Presidente Geraldo Michelotti, quando 
trouxe o Bily Paul. Volto a enaltecer nossos 
amigos das gestões anteriores do Presidente 
Marcos Chiaparini e Diretores Sociais Elcy 
Klauser e Fernando Andreotti (Ferramenta) 
que inovaram nas atrações, trazendo as 
melhores bandas do Brasil, deixando-me uma 
responsabilidade gigantesca, mas prometo que 
não vou decepcionar o associado, aguardem! 
Palavra do Casão!

5. Qual é o principal diferencial dos nossos 
eventos, comparados a outros clubes?
 A nossa Diretoria e o meu Presidente Pedro 
Salla apoiam e muito a inovação para os nossos 
eventos. Não podemos comparar, pelo 
tamanho, e pelos anos que alguns clubes estão 
a nossa frente. Estamos inovando e 
aproveitamos boas ideias e experiências de 
outros clubes, estamos no caminho e podemos 
dizer com muita tranquilidade que nossos 
eventos em termos de qualidade e so�sticação, 
está no nível maior, equiparando com os 
grandes clubes do Brasil.

6. Teremos novidades nesta gestão? 
 Sim, �novidades�!  Algumas já realizadas como 
o som de verão na piscina com DJ e outras 
atividades que promoveram a integração e 
demonstraram o carinho desta nova gestão 
com as caricaturas distribuídas pelas áreas de 
lazer do clube, e outras atividades que estamos 
preparando como a volta da Sexta Especial, 
Karaokê, Master Chefe ATC, Vinho & Jazz, Blues 
& Gin, Jogos de mesa, October Fest,  o dia dos 
namorado com uma atração muito especial, e 
em conjunto com o DGE  atividades com as 
crianças e o restante é surpresa!
Neste começo de ano, participamos de alguns 
eventos em outros clubes de São Paulo e a 
recepção e o carinho com que somos recebidos 
pelos colegas devemos ao Geraldo Michelotti e 
ao Marcos Chiaparini, que muito nos honram e 
inspiram nesta caminhada.

Nome:
Roberto Mauro
Idade:
58 anos
Formação:
Publicitário
Pro�ssão:
Leiloeiro O�cial do Estado de 
São Paulo
Associado do ATC há:
25 anos
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No dia 27 de abril, O ATC levará os seus associados para 
assistirem a comédia "O mistério de irmã VAP", com Luis 
Miranda e Mateus Solano. O espetáculo será realizado no Teatro 
Porto Seguro a partir das 21h30.

Não perca esta oportunidade de assistir a peça que é sucesso 
de público. O valor do ingresso é R$90,00. A data limite de 
adesão será de 15 de abril e as vagas são limitadas.
A saída do clube será às 19h00 e o retorno previsto às 23h00.

Mais informações no Depto. Social. 

Não �que fora dessa! 

SAÍDA CULTURAL
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O 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 clima descontraído. 
Neste mês, o livro é �O conto da Aia� 
de Margaret Atwood. Escrito em 
1985, o romance distópico tornou-se 
um dos livros mais comentados em 
todo o mundo nos últimos meses, 
voltando a ocupar posição de 
destaque nas listas do mais vendidos 
em diversos países. Além de ter 
inspirado a série homônima (The 
Handmaid's Tale, no original) 
produzida pelo canal de streaming 
Hulu, a �cção futurista de Atwood, 
ambientada num Estado teocrático e 
totalitário em que as mulheres são 
vítimas preferenciais de opressão, 
tornando-se propriedade do 
governo, e o fundamentalismo se 
fortalece como força política.

Venha participar, dia 3 de maio às 
19h30, lembrando que não é 
obrigatório a leitura do livro.
Evento Gratuito!

LIVRO DO MÊS 
ABRIL

A "Guerra dos Tronos - As Crônicas de Gelo 
e Fogo" é o primeiro livro da série best-seller 
internacional, que deu origem à adaptação 
de sucesso da HBO, a série de televisão 
"Game of Thrones". Nesta história, o verão 
pode durar décadas. O inverno, toda uma 
vida. E a guerra dos tronos começou. Como 
Guardião do Norte, lorde Eddard Stark não 
�ca feliz quando o rei Robert o proclama a 
nova Mão do Rei. Sua honra o obriga a 
aceitar o cargo e deixar seu posto
em Winterfell para rumar para a corte, onde 
os homens fazem o que lhes convém, não o
que devem... e onde um inimigo morto é 
algo a ser admirado. Longe de casa e com a 
família dividida, Eddard se vê cada vez mais 
enredado nas intrigas mortais de Porto Real, 
sem saber que perigos ainda maiores 
espreitam a distância. Nas�orestas ao norte 
de Winterfell, forças
sobrenaturais se espalham por trás da 
muralha que protege a região. E nas cidades 
livres, o jovem Rei Dragão exilado na 
Rebelião de Robert planeja sua vingança e 
deseja recuperar sua herança de família: o 
Trono de Ferro de Westeros.

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

Game of Thrones
George R. R. Martin
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CALENDÁRIO DE PALESTRAS DE ABRIL
Con�ra o calendário de palestras do mês de abril e �que por dentro!

Terça-feira, 09/04 às 19h30 no Auditório. 

As Armadilhas do Dinheiro

Se sente fora de controle com suas �nanças? Constantemente está 
preocupado com o dinheiro? Possui dívidas que não acabam nunca? 
Perdeu o controle do cartão de crédito? Venha colocar em prática 
hábitos necessários para deixar sua vida �nanceira mais tranquila.

Palestrante: Nelson Alves de Mello, graduado na Faculdade de 
Economia e Administração de São Paulo e autor de livros.

A Grande Viagem... 
O que levamos na nossa mochila?
Terça-feira, 23/04 às 19h30 no Auditório. 

Venha desenvolver o seu autoconhecimento, suas competências, a sua 
visão de mundo e sua sinergia neste encontro.

Palestrante: Patricia Genioli, psicóloga clínica, especialista em análise 
do comportamento pela USP com aprimoramento em atendimento 
infantil contribuindo para o autoconhecimento e qualidade de vida.

Faça sua inscrição no Depto. Social.



CULTURAL 17



CAPA18

O clima tropical vai envolver o ATC no dia 13 de abril durante a segunda edição da festa que 
foi um grande sucesso de público e realização, em 2018. Todo o encanto e magia do Hawaii 
serão representados em uma festa com muita música, palco e pista de dança, com o belo 
visual da nossa Piscina Externa.

A animação será garantida com os shows das bandas Rock Fiv5, que tocará grandes sucessos 
do classic rock dos anos 80 e 90 e da Banda Moving ´Up, com visual descolado e clássicos da 
música pop de todos os tempos. Além disso, preparamos uma atração surpresa, que promete 
�car na memória do público.

A festa contará ainda com decoração tipicamente tropical, frutas da estação, open bar de 
chopp caipirinha e bebidas não alcóolicas, além de cardápio temático com frios, mini 
sanduiches, canapés e risoto. A faixa etária é 18 anos e não haverá rolha livre no evento. 
Lembrando é proibido entrar com garrafas ou copos de vidro na área da piscina.

Convidamos todos a entrar no clima e vir a caráter!
 
Convites disponíveis no Depto. Social:
ASSOCIADO: R$ 150,00. | CONVIDADO: R$ 220,00.
Forma de Pagamento: 3x no boleto.
13/04/2019 das 17h00 às 00h00.



SOCIAL 19

Teatro Infantil
No dia 16 de março, a criançada se divertiu com a Contação de 
Histórias com a Cia Trupe Gente Miúda. O espetáculo 
�Passarinhando� foi um sucesso entre pais e �lhos que ouviram a 
história através de músicas e histórias infantis. 

Semana das Mulheres Empreendedoras
Entre os dias 21 a 23 de março, realizamos a Semana das Mulheres 
Empreendedoras no Salão Nobre. Foram diversas empresas de 
produtos serviços de nossas associadas que puderam expor seus 
serviços. Além disso, o evento trouxe palestras, workshops, 
apresentações de dança e des�le de moda para nossas mulheres. 
O evento contou com a presença do Diretor Social, Roberto Mauro 
que prestigiou diversas atividades que foram realizadas no espaço.

A
CON
TE
CEU



Palestra
No dia 26 de março, realizamos a palestra �Porque nós adoecemos e 
os óleos essenciais na saúde Física e Mental� com Nanci Figueiroa 
Rezende, pro�ssional da área da saúde de Alta Performance Física e 
Mental e Medicina Preventiva. No encontro, a palestrante abordou 
diversas questões de como os óleos podem agir no tratamento de 
doenças e a indicação para casos especí�cos. 

SOCIAL20

Flash Mob na Piscina Externa
No dia 30 de março, as turmas avançadas de Jazz, Sapateado, Street 
Dance e Stiletto realizaram um Flash Mob na Piscina Externa. 
Contamos com a participação de 30 alunas e a presença do 
Presidente, Pedro Salla; do Vice-Presidente, Teddy Lorentziadis e do 
Diretor Social Roberto Mauro. A apresentação teve direção artística 
de Claudia Leoni, coreogra�as de Helena Camargo, Julia Cervieri e 
Danielle Furstenau, e adaptação da coreogra�a de Shim Sham por 
Claudia Leoni e Gabriela Pichiliani.

A
CON
TE
CEU

Saída Cultural:
No dia 30 de março, nossos associados assistiram ao �Espetáculo 
Perfume de Mulher� no Teatro Renaissance. Todos se divertiram e 
se emocionaram com a história que envolve romance e drama.
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Intercâmbio de Capoeira
Capoeiristas do ATC �quem ligados! No sábado, dia 13 de 
abril, das 09h às 12h será realizado o Intercâmbio de 
Capoeira na Quadra 4 do Conjunto Poliesportivo 
Estefano Carrieri. O evento será aberto para todos os 
associados matriculados na modalidade e terá o 
comando do Professor Ronaldo Lima que juntamente 
com alguns capoeiristas convidados irá mostrar a todos 
os participantes um pouco mais sobre a vivência da 
Capoeira. Esperamos por você!
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CALENDÁRIO DO ESPORTE DE ABRIL

AQUATHLON
Revezamento Pais e FIlhos
Domingo, dia 14 de abril, a partir das 09h00 na Piscina Externa, acontecerá o evento 
inédito, o Aquathlon � Revezamento Pais & Filhos. Se você está matriculado nas turmas 
da Natação N2, N3, Aperfeiçoamento Infantil 1 e 2 (7 a 14 anos), o evento é direcionado 
pra você, traga seus pais e  participe com eles! Importante: para participação do evento 
é necessário estar com o exame médico dermatológico e de aptidão física em dia. Em 
caso de chuva, o evento será transferido para a Piscina Interna. 
Inscreva-se na recepção da Piscina Interna.

Xadrez de Chocolate
Está chegando a época mais gostosa do ano e uma das mais amadas pelas crianças, a 
Páscoa! E no dia 22 de abril, a partir das 17h00, na Sala de Xadrez, a turma do Alpha 
Esportes irá se divertir com o Xadrez de Chocolate. Escolha sua dupla e venha participar 
deste jogo onde as peças são feitas de chocolate e no �nal, as crianças literalmente, 
comem as deliciosas pecinhas.

Etapa Boccia Roma
de Bocha
Será no dia 16 de abril, a Etapa Boccia Roma de Bocha. A competição acontecerá
nas canchas 1 e 2, a partir das 19h30. Para associados maiores de 18 anos e
praticantes da modalidade. Inscrições abertas no DGE. 

Ranking de Squash
1ª Etapa
No dia 27 de abril teremos o Ranking de Squash | 1ª Etapa. A competição interna 
acontecerá a partir das 09h00 e terá como objetivo a atualização do ranking interno
da modalidade. Para realizar sua inscrição é necessário ter idade acima de 14 anos , 
inscrições no DGE.

Torneio de Beach Tennis Kids

Associados entre 10 a 14 anos �quem ligados!
No dia 27 de abril, a partir das 09h00 acontecerá o 1º Torneio de Beach Tennis Kids
nas quadras de areia do ATC. As categorias serão masculinas e femininas e não
haverá duplas �xas, as inscrições deverão ser realizadas no local do evento. 
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Maria Clara Fedato iniciou sua vida no esporte 
através do Programa de Aprendizagem Motora 
(PAM). Em 2014, entrou para o Judô, na turma 
de Iniciação, com os professores Jairo Azevedo 
e Vinicius Fonseca e a partir daí nasceu a paixão 
pela modalidade. Em 2018, a pequena atleta 
faturou as primeiras conquistas e em 2019 veio o 
resultado de 5 anos de dedicação, após passar 
uma lesão e uma dolorosa derrota, Maria Clara 
foi campeã na Copa São Paulo da classe Sub 13 
Super Ligeiro, evento em que reuniu 2.500 
atletas de 16 estados brasileiros e do Chile.

Atleta Maria Clara Fedato



ENTREVISTA 25
- Qual foi o seu primeiro contato com o Judô?
  Comecei o Judô com 6 anos. No começo foi 
por causa do meu irmão que começou a 
praticar e decidi fazer também.

- Como descobriu que o Judô era realmente o 
que você queria?
  Depois que comecei no Judô, eu fazia 
também Ginástica Artística, aos poucos 
percebi que poderia participar de 
campeonatos e festivais de Judô e comecei a 
não ter muita vontade de ir as aulas de 
Ginástica. Eu queria mesmo ir para as aulas de 
Judô, e foi então que decidi que ia continuar e 
me dedicar.  Depois disso, comecei a participar 
de campeonatos, ganhar medalhas e treinar 
com turmas mais avançadas.

- Você recebeu bastante apoio de sua família?
  Sim. Meus pais não sabiam nada de Judô. No 
início eles queriam que meu irmão �zesse 
futebol e se isso acontecesse, eu nunca 
conheceria o esporte. Depois eles começaram 
a me apoiar mais, meu pai e minha mãe me 
apoiam muito. 

- Como é ser a campeã da Copa São Paulo 
2019?
  É uma sensação muito boa, porque o meu 
Sensei (Vinicius) me disse que sou a 1ª 
associada do clube que conseguiu isso e 
ninguém tinha conseguido pódio e eu 
consegui. Meu maior objetivo de 2019 era ser 
campeã da Copa São Paulo e eu consegui, uma 
semana antes do campeonato eu tive uma 
lesão e �quei muito triste, mas isso me motivou 
mais e eu consegui.

- Quando foi a sua primeira conquista em 
Campeonatos?
  Foi em julho de 2017, US Open nos Estados 
Unidos, eu �quei em 3º lugar.

- Quais são os seus planos futuros 
envolvendo o Judô?
  Eu quero ser campeã brasileira do 
Campeonato Regional que será no dia 14 
de abril e do Campeonato Paulista deste 
ano, eu quero também ser da Seleção 
Brasileira de Judô e competir 

- Depois que você começou a competir o 
que mudou em sua vida?
  Hoje eu sou bem mais responsável e eu 
tenho mais determinação, antes eu 
pensava em uma coisa e esquecia .. 

�...e hoje se eu tenho um 
objetivo eu sei que vou 
conseguir alcançar ele.�
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Professor Jairo Azevedo Professor Vinicius Fonseca

Vinicius Fonseca Rodrigues, 26 
anos, natural de Osasco e 
atualmente reside em Barueri, 
formado em Educação Física 
pela UNIFEO em 2011, faixa Preta 
desde 2011, entrou no Alphaville 
Tênis Clube como estagiário em 
2014. Atualmente é professor de 
adultos e crianças e técnico da 
turma competitiva do Judô e ao 
lado de atletas como a pequena 
Maria Clara, se emociona ao ver 
as conquistas do ATC nos 
últimos anos.

Jairo Azevedo, 51 anos, natural 
de Santos, começou a praticar 
Judô aos 8 anos de idade, aos 11 
anos começou a competir e no 
mesmo ano ganhou a sua 1ª 
m e d a l h a .  E m  1 9 9 0 ,  J a i ro 
ingressou no Alphaville Tênis 
Clube e desde então, segue 
treinando nossos jovens judocas. 
Conhecido por ser um dos 
professores mais queridos entre 
os alunos e os pais, o renomado 
j u d o c a  n ã o  e s c o n d e  s e u 
entusiasmo, determinação e 
alegria em tudo que faz no clube.
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- Como você descobriu o Judô e como foi o 
seu início no esporte?
  Eu era muito ativo e minha mãe queria ocupar 
meu tempo para fazer outras atividades. Aos 8 
anos comecei a competir e minha 1ª medalha 
ganhei aos 11 anos. Participei de vários eventos, 
em alguns ganhava e outros eu mesmo 
achando que ia ganhar, eu perdia, aí um belo 
dia ganhei uma medalha de bronze, foi a maior 
emoção de minha vida. Tanto que me lembro 
desta medalha até hoje. Dei de presente para 
minha avó em um almoço de família, pois foi 
ela quem me deu o meu Kimono. Foi um 
momento marcante em minha vida, tanto que, 
foi ali que percebia que era aquilo que eu 
queria fazer na minha vida. Competi até os 
meus 25 anos e tinha objetivo de chegar na 
Seleção Brasileira, a minha esposa já era da 
Seleção, ganhou o Pan-Americano, o Mundial e 
eu tentei bastante entrar também. Acredito 
que tenha �cado entre os 10 ou 12 melhores do 
Brasil. Mas quando perdi a seletiva em 
Barcelona no ano de 1992, voltei para casa e 
re�eti muito em minha vida, porque imaginei 
que estava forte, mas tinha muita gente mais 
forte que eu. Era hora de mudar de rumo.

- Em que ano você ingressou no ATC?
  Em 1990, no mesmo ano foi que eu entrei no 
Clube de São Caetano, pois havia feito uma 
luta muito boa com o atleta Valter Carmona, 
que foi medalha de bronze na Olimpíada de 84 
em uma luta importante entre cidades. Nesta 
luta, eu consegui jogar ele de ponta a ponta e 
foi o melhor momento de minha vida. Na 
época, no Judô do ATC, tínhamos cerca de 20 
ou 22 alunos, a modalidade não era tão 
estruturada como é hoje, com todo respeito, 
pois tive o prazer de trabalhar com a equipe 
olímpica e a mesma ideia de trabalho deles eu 
trouxe ao Clube, para que pudesse dar um 
start e assim ter um Judô melhor. Ao longo dos 
anos, nós conseguimos colocar a modalidade 
em evidência. Hoje temos por volta de 115 
alunos, tanto que o nosso espaço não 
comporta mais o número. Hoje em nossa sala 
temos o melhor tatame do Brasil, o mesmo 
usado em Olimpíada. O clube dá este suporte, 
cada peça custa 250 dólares ou ele é Alemão 
ou Belga, no Brasil não tem.

- Qual a diferença do Judô praticado hoje 
para aquele do início da sua carreira?
  O Judô de modo geral mudou bastante, 
devido a era da informática e da internet. Hoje 
é mais rápido entrar em um processo de um 
judô competitivo. Antigamente, o judô era mais 

bonito, hoje ele está mais competitivo. 
Tenho amigos que estão na Seleção 
Brasileira e percebo que o jovem está 
chegando a Seleção muito despreparado. O 
judô de antigamente era mais técnico e hoje 
no Brasil, alguns estão indo para o judô 
europeu, que não é a nossa linha, a nossa é 
o judô japonês, mais clássico, como 
referência os atletas Thiago Camilo, Rogério 
Sampaio entre outros. O judô atual está 
bem diferente. 

- Qual foi o melhor momento dentro do 
esporte ao longo destes anos no clube?
  Este ano eu completo 29 anos de Judô no 
ATC. O momento mais feliz da atualidade foi 
com um aluno chamado Gabriel Squiassi, 
que foi vice-campeão Paulista e para você 
chegar a uma fase de um paulista é muito 
difícil, pois você passa por duas fases e para 
entrar na fase �nal, precisa ser campeão do 
Campeonato Paulista. Teve também este 
feito da Maria Clara, que é uma conquista 
muito grande e signi�cativa. Eu identi�quei 
nela um talento no ano passado, quando ela 
começou a competir, logo chamei a mãe e o 
pai dela e falei que Maria Claria tinha um 
per�l. Nos inscrevemos no Clube Paineiras 
em um evento de nível nacional e só ela fez 
medalha e foi campeã da categoria. Me 
lembro que na ocasião, um professor 
japonês de Mogi das Cruzes falou que a 
aluna dele era muito forte e não perdia para 
ninguém, e desdenhou �quem é essa sua 
menina?�. Eu respondi: �essa Maria Clara�, 
me fez enxergar que um dia o clube vai ter 
uma atleta em uma Seleção Brasileira. Isto 
para mim já bastou. 

- Qual o primeiro campeonato disputado e 
o primeiro título do ATC no Judô?
  Foi com o Gabriel Squiassi sendo medalha 
de prata no Campeonato Paulista, perdeu na 
�nal por um triz por um descuido e até a TV 
Alphaville veio entrevistá-lo em 2012 ou 
2013.

- Como foi ter experiência Internacional 
com os nossos judocas competindo? 
  Eu queria que eles tivessem a experiência 
Internacional, não por um resultado, mas 
por uma experiência de vivenciar a 
competição com um cara de fora, de outro 
país com outra cultura, com outra conduta 
no judô. Foi muito produtivo, tanto que as 
medalhas vieram.
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- Como é para você como Sensei e Treinador, 
ver os nossos 2 associados faixas pretas?
  A faixa preta é o fechamento de um ciclo e o 
início de um novo. Devido as atividades em 
excesso que os alunos realizam, pois no ATC 
tem uma dinâmica diferenciada com muitas 
atividades, sempre achei que é complexo 
concluir um atleta em faixa preta e fazer todo o 
procedimento e o trabalho a longo prazo. Pra 
mim foi tão marcante que poderia dizer que foi 
um fechamento de um ciclo meu no Clube, em 
saber que o ATC tem os primeiros judocas faixa 
preta de toda história. Um dia eu não estarei 
mais aqui, mas vai estar na história que esses 
meninos pegaram faixa preta com muito 
esforço, me sinto lisonjeado em ter 2 faixas 
preta formados por mim. Pra mim é magni�co. 

- E para este ano, quais são os planos para o 
nosso Judô?
  Hoje nós temos alguns planos e o principal 
deles já tivemos uma premissa, que foi esta 
conquista na Copa São Paulo, onde tinham 
2500 atletas de 16 estados e do Chile. 
Conseguimos fazer uma menina campeã, isso 
me fez acreditar que nós temos condição para 
chegar a uma �nal do Campeonato Paulista, e 
se você chega a �nal de um campeonato como 
este, pode-se dizer que você já tem um título 
Brasileiro, é um dos campeonatos mais difíceis 
do Brasil. Temos também o intuito de voltar 
para Buenos Aires para conhecer o Judô 
Argentino, que alguns dos atletas não 
conhecem. É um judô mais pegado, mais �rme 
e isso vai fazer com que eles tenham mais 
experiência. Uma viagem como esta não é 
lazer, tem compromisso, horário, treinamento e 
sacrifício. Então, nosso objetivo é trazer 
algumas medalhas de lá, se tudo der certo, em 
outubro.  

ENTREVISTA COM VINICIUS FONSECA

- Como o judô entrou em sua vida?
  Eu comecei no Judô quando tinha 4 anos 
de idade, devido orientações médicas, 
minha mãe em uma das consultas ao 
Pediatra foi orientada a me colocar em 
algum esporte para ajudar no 
desenvolvimento e no meu crescimento. 
Quando era criança, entrei no futebol e no 
Judô na escola que estudava e daí para 
frente só aumentou a minha paixão. Este 
ano completará 22 anos que estou no judô. 

- Qual a principal diferença do Judô 
comparado a outras artes marciais?
  Todas as artes marciais têm seus pontos 
positivos, mas o judô consegue atender os 
per�s desde a infância até a fase adulta. 
Hoje posso falar com propriedade, pois 
estou à frente da turma de adultos e nós 
temos alunos acima de 40 anos. É um 
esporte que foi criado para competição e 
ajuda na saúde mental e física; e por ser um 
esporte oriental, preza muito pela disciplina 
e pela �loso�a do bem estar individual e do 
próximo. Além de tudo isto, dentro da 
modalidade você pode seguir caminhos 
diferentes, o competitivo, o estudo técnico 
e até mesmo a qualidade de vida. 

- Quanto tempo leva para um aluno 
conquistar a faixa preta? 
  Bastante tempo, pensando em um aluno 
que começou com 7 anos e que passa por 
todas as etapas, todas as faixas e todos os 
procedimentos. É tempo su�ciente para o 
aluno ou a aluna entender a �loso�a do 
judô, entender o que é o esporte, levar o 
esporte para a sua vida, ter a vivência 
prática de competição e trabalhar a parte 
técnica, área que está se perdendo um 
pouco com o tempo. Acho que hoje em dia, 
focamos muito na competição, mas a parte 
técnica é muito importante e é fundamental 
para bons resultados em competições. Por 
isso, são 12 anos para conquistar a faixa 
preta e iniciar um novo ciclo.   

- Um aluno pode se tornar uma pessoa 
mais violenta ao praticar uma luta?
  Não, se o aluno entender o que o 
professor ensina diariamente, pode ter 
certeza que não será violenta, ao contrário, 
ele só utilizará seu conhecimento em último 
caso. Por exemplo, sempre fui um garoto 
muito ligado no 220volts, fazia de tudo, 
nunca fui de brigar e sempre evitava 
qualquer tipo de confusão mesmo que na 
escola. Meus companheiros e colegas 
sempre falavam para eu brigar, pois eu 
sabia lutar e poderia bater em todo mundo, 
isto em época de escola. Mas eu sempre 
respeitei os ensinamentos do meu 
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respeito. Quem leva a sério não só no judô, 
mas as artes marciais, foge desta questão 
de violência, de briga e agressão. 

- Durante o ano de 2018, os alunos do Judô 
se destacaram bastante em diversas 
competições, o que você pensa sobre isso?
  É um processo, quando entrei no clube o 
judô estava em um degrau da escada e hoje 
ele está muito mais avançado. Foi uma 
sementinha que o sensei Jairo e eu 
plantamos lá trás e que estamos começando 
a colher alguns frutos. Também está 
acontecendo porque a gente nunca �cou 
acomodado, sempre procuramos fazer o 
melhor para a modalidade e em 2018, pra 
nós foi o melhor dos últimos 5 anos. Foi o 
ano em que tivemos mais destaques, 
conseguimos 11 vagas para o Campeonato 
Paulista fase �nal, que reúne os melhores 
atletas da Cidade de São Paulo, depois de 
passarmos por duas seletivas (o judô é um 
esporte onde as fases são 
classi�catórias). Conseguimos 
também uma medalha de bronze 
com uma atleta, que através desta 
conquista, faturou uma vaga para 
participar do Campeonato 
Nacional. E neste ano, também 
estamos colhendo os resultados 
e ver a evolução dos meninos nos 
orgulha bastante. O patamar do 
ATC mudou dentro do cenário do 
judô Estadual. Hoje a gente é 
referência Regional, mas o meu 
foco e acho que do Jairo também, é 
alcançar a referência Estadual. O Clube 
tem uma categoria de base muito boa e 
com seleções técnicas com bastante 
potencial.

 Quais são suas metas esportivas para o 
Judô do ATC este ano?
  Aumentar o número de associados e 
incentivá-los a gostarem de praticar a 
modalidade. Eu brinco com a garotada 
dizendo que você tem que gostar primeiro, 
para depois querer aprender qualquer 
coisa, acho que esse é o 1º passo. 
Continuar conquistando bons 
resultados nos Campeonatos 
Estaduais, Nacionais e quem sabe 
Campeonatos Internacionais. 

Atender um público maior dentro do clube, 
não só trabalhar com as crianças, mas 
também com os jovens e adultos e quem 
sabe trazer um campeão ou medalhista 
olímpico para alguma palestra, feito que     
já estamos trabalhando para conquistar no 
2º semestre. Além de fazer um 
campeonato aqui, quem sabe uma Copa 
Alphaville de Judô ou vamos dizer assim, 
colocar mais raízes do judô, para que 
outras modalidades possam usar o 
exemplo para conquistar o seu espaço.



ESPORTE30

ATC CONQUISTAS

Campeonato Paulista Interclubes de Tênis
No mês de março, as equipes masculinas do 
ATC se destacaram na Final do Campeonato 
Paulista Interclubes de Tênis. Os tenistas 
Evandro Santos e Diego Freire foram vice-
campeões da categoria 34 MB (A) e os 
tenistas Valter Neto, Guilherme Toniolo, 
Evandro Santos, Diego Freire e o técnico 
Zenildo Farias foram campeões da categoria 
Duplas 19MB (B). A B

Copa Penélope de Futsal Feminino ATC
No dia 23 de março, realizamos a 1ª Copa Penélope de Futsal Feminino ATC. O 
evento teve como objetivo divulgar a nova categoria Infantil Feminino com a 
faixa etária de 12 a 15 anos que iniciou no mês de fevereiro. Contamos com a 
participação das seguintes equipes na competição: Colégio Etapa, Colégio 
Albert Sabin, Colégio Oswald de Andrade e Alphaville Tênis Clube. Na 
classi�cação �nal �cou ATC (Campeão), Colégio Etapa (Vice Campeão), Colégio 
Albert Sabin (3º Colocado) e Colégio Oswald de Andrade (4º colocado).
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I Quadrangular Handebol Feminino
No dia 30 de março, as equipes Cadete e Infantil do Handebol �caram em 3º 
lugar no I Quadrangular Handebol Feminino. 

70.3 Bariloche Patagônia e o
Triathlon Internacional de Santos
No dia 10 de março, os atletas do Alphaville Tênis Clube participaram de 
dois grandes eventos, o 70.3 Bariloche Patagônia e o Triathlon 
Internacional de Santos.

No 70.3 Bariloche foram os atletas:
Guilherme Melo: 05h44
(18º lugar na categoria 40 a 44 anos).
Carlos Sangiorgio: 05h48
(3º lugar na categoria 55 a 59 anos).
Nilson Rocha: 06h34
(41º lugar categoria 40 a 44 anos).

E no Triathlon Internacional de Santos foram os atletas:
Marcos Castelo Branco: 02h12
(1º lugar categoria 45 a 49 anos).
Patrick Simon: 02h12
(3º lugar categoria 40 a 44 anos).
Carlos Kornfeld: 02h35
(2º lugar categoria 50 a 54 anos).
Silvia Schreer: 02h40 
(2º lugar categoria 50 a 54 anos).
Roger Haybittle: 02h45
(8º lugar categoria 55 a 59 anos).
Caroline Martau: 02h48
(3º lugar categoria 40 a 44 anos).
Flávio Campagnola: 02h50
(27º categoria 45 a 49 anos).
Rafael Martau: 03h04
(68º lugar categoria 40 a 44 anos).
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Clube da Luluzinha
Na dia 15 de março, foi realizado o Amistoso de Damas �Clube da 
Luluzinha� com a participação de tenistas do Clube Paineiras do 
Morumbi. Foram formadas duplas voluntariamente que jogaram um 
set curto com até 4 games, após o término o placar era informado 
e assim se dirigiam até a quadra ao lado para uma nova partida 
com uma nova dupla e assim sucessivamente. Após a realização 
das partidas, as equipes se presentearam entre si, as tenistas do 
Clube Paineiras deram um delicioso chocolate em forma de raquete 
e o ATC deu uma medalha com o nome do evento além de uma 
toalha de rosto personalizada com o logo do clube. 

Campeonato Paulista de Menores de Xadrez
Nos dias 16 e 17 de março, foi realizado no Salão Nobre o 
Campeonato Paulista de Menores de Xadrez que recebeu 
os enxadristas das categorias 10, 14 e 15 anos, masculino 
e feminino. Representando o ATC, contamos com a 
participação dos associados Pedro Ishikawa e So�a 
Macedo. Participaram 116 atletas em 6 categorias, sendo 
disputadas 3 rodadas no sábado e 2 no domingo. O 
espaço recebeu aproximadamente 300 pessoas entre 
participantes e acompanhantes.
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Torneio de Duplas
Nos dias 23 e 24 de março, foi realizado o Torneio de Duplas de Tênis. 
O evento foi disputado em três categorias sendo masculino A, 
masculino B e feminino. As chaves de eliminatória foi simples 
masculina e Round Robin na feminina. 
Os premiados foram: 
Categoria masculino A: 
Campeões: Carlos Rossi e Fernando Castilho
Vice-campeões: Marcus Ríssel e Fernando Marsiarelli.
Categoria masculino B:
Campeões: Victor Li e Sergio Figueiredo
Vice-campeões: João Mihalik e André Mihalik.
Categoria Feminina:
Campeãs: Maria Amélia e Marília
Vice-campeãs: Laura e Vânia.

Categoria masculina A Categoria masculina B Categoria feminina

1º Ranking Infantil de Tênis ATC
No dia 30 de março, aconteceu o 1º Ranking 
Infantil de Tênis ATC. O evento contou com 
associados com idade entre 09 a 11 anos 
separados em 2 categorias em Kids e Teen, 
com a participação de 31 crianças divididas 
em 08 grupos. Cada grupo teve 4 atletas que 
disputaram uma vaga na fase eliminatória. 
No �nal do evento, cada participante ganhou 
uma camiseta do evento. Na categoria Kids, 
Roberto Branco (campeão) e Guilherme 
Espinha (vice-campeão) e na categoria Teen, 
Max Bartorelli (campeão) e Isabel Lycarião 
(vice-campeão).
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Intercâmbio do Judô
A Quadra Principal sediou o Intercâmbio 
do Judô, com o comando de nossos 
professores Jairo Azevedo e Vinicius 
Fonseca, o encontro contou com a 
presença de Academias da região que 
puderam mostrar as suas habilidades 
juntamente com os nossos judocas. 

Nossa Praça
A segunda edição do evento foi um sucesso. A praça em frente 
ao Conjunto Poliesportivo Estefano Carrieri recebeu 
aproximadamente 65 crianças e pais que participaram de 
diversas brincadeiras populares, além de o�cinas, brinquedos 
in�áveis e atividades com a presença de monitores. Atenção, 
esta atividade acontecerá sempre no último domingo do mês.

Torneio de Golfe – Drive Range
No dia 31 de março, o Torneio de Golfe Drive Range tomou conta 
do Espaço Golfe ATC. Contamos com a presença de 20 associados, 
as inscrições foram realizadas no momento do evento com o 
Professor Antonio Pileo. Con�ra os vencedores: Campeã: Jandira 
Oliveira e Vice-campeão: João Rodrigues Junior.
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Desafio Cross Trainning
No dia 06 de abril, foi realizado o Desa�o Cross Trainning, 
evento inédito no Conjunto Poliesportivo Estefano Carrieri. 
Foram 34 associados que participaram de uma aula especial 
que misturou movimentos técnicos, corrida e exercícios 
funcionais variados de alta intensidade que auxiliam no 
fortalecimento da força muscular, no equilíbrio, na �exibilidade, 
no sistema cardiorrespiratório e na coordenação motora, além 
de melhorar o condicionamento físico.
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Equipe de Basquetebol  ATC categoria
Sub 16 se destaca no Campeonato Paulista
No dia 06 de abril, a equipe de Basquetebol do ATC da 
categoria Sub 16 foi campeã no Campeonato Paulista. Os 
atletas venceram a equipe do Limeira por 63×62.

Equipe 40 MA (1ª Classe) é campeã
no Campeonato Paulista Interclubes
de Tênis
No dia 07 de abril, a equipe masculina do 
ATC participou da Final do Campeonato 
Paulista Interclubes de Tênis. Os tenistas 
Jorge Oliveira, Fernando Castilho, 
Alexandre Hemmelmann, Je�erson Deni 
e Zenildo Farias foram campeões da 
Categoria 40 MA (1ª classe). O resultado 
�nal foi ATC (03 x 02) E.C. Pinheiros. 




