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Caros amigos e associados, continuamos trabalhando junto com nosso time de diretores e 
Conselho de Administração dando sequencia aos nossos projetos de melhorar o 
atendimento ao sócio, seja na infraestrutura e patrimônio, em buscar ferramentas para que a 
comunicação seja efetiva, seja na realização de festas e eventos para o entretenimento ou na 
melhoria dos serviços prestados no ensino das modalidades e na formação esportiva das 
nossas crianças.

Atendendo a pedidos principalmente das mães associadas, no último mês �nalizamos o 
novo vestiário da família PNE no prédio socioesportivo. Ainda citando as melhorias, a sala de 
artes marciais ganhou um novo sistema de amortecimento que suaviza o impacto das 
quedas nos treinos de judô, jiu-jitsu e karatê. Uma melhoria muito bem vinda pelos nossos 
atletas que tem se destacado cada vez mais nas competições fora do ATC.

Falando nisto, Maria Clara Fedato, nossa menina prodígio no judô conquistou mais uma 
medalha e venceu o Campeonato Paulista de Judô. Quem não se lembra das palavras da 
pequena antes da vitória na Copa São Paulo? A atleta mirim tem sido destaque nos torneios e 
trazido títulos para o ATC, realizando uma linda campanha representando o nosso Clube. A 
Diretoria Executiva a recebeu após a conquista e o encanto por ela é geral. Ela vai longe! 
Parabéns Maria!
E por falar em conquistas, o Tênis continua a todo vapor, faturamos a liderança e vice no 
Campeonato Interclubes sediado aqui, nossa equipe DM40A foi vice-campeã e a 45MA foi a 
campeã trazendo o ouro pro ATC. Mais um orgulho para nós!
Tivemos a satisfação em prestigiar a �nal do Campeonato Interno de Futebol nas categorias 
principal e master, com a vitória das equipes da Colômbia e Argentina que �zeram uma 
belíssima campanha durante o campeonato. Nossos craques não se abateram com a baixa 
temperatura nos dois dias de jogos. Parabéns pessoal!
E nossa Colônia de Férias para a criançada já está com inscrições abertas, uma oportunidade 
incrível para os pequenos. Serão duas semanas de atividades preparadas com muito carinho 

e competência pelo nosso Departamento de Esportes. 

E o mês de junho trouxe muitas alegrias para nós, realizamos o Jantar 
dos Namorados no dia 12, com um show emocionante do ícone da 
música nacional, Guilherme Arantes. Tivemos uma grata surpresa 
com a sua apresentação, que interagiu com a plateia durante todo o 
show e esbanjou carisma e simpatia. Registro aqui nossa gratidão e 
admiração ao artista. E encerrando este mês, teremos no último �nal 
de semana, dias 28 e 29 de junho a nossa tradicional Festa Junina. 

Estamos preparando uma grande festa para vocês com música, 
várias opções de comidas típicas, brinquedos para a criançada se 

divertir e muito mais. Tragam a família e convidados e aguardem 
surpresas! 

Muito obrigado a todos. Metade do ano já passou e 
temos orgulho de trazer boas notícias em mais uma 
edição do nosso Acontece.
 
 Boa leitura!
 
Pedro Salla Ramos Filho
Presidente
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ATENÇÃO
Não temos grupo, as mensagens são enviadas individualmente.

E



A Brinquedoteca ATC está cada vez melhor e mais divertida para a 
criançada. Um cantinho especial para as crianças de 0 a 8 anos, onde elas 
interagem com os amigos e praticam atividades lúdicas com brincadeiras 
orientadas e dirigidas por monitores especializados. Temos vários espaços 
como o cantinho dos bebês, cantinho da leitura, cantinho dos jogos e 
brincadeiras e cantinho das atividades. Recentemente o espaço passou 
por uma revitalização arquitetada pedagogicamente para que as crianças 
se sintam ainda mais confortáveis e estimuladas no local.

Traga seu �lho para curtir mais essa comodidade dedicada aos pequenos!

O horário de funcionamento é:

Segunda a Quinta-feira � das 09h às 13h e das 14h às 21h.
Sexta-feira � das 09h às 13h e das 14h às 19h.
Sábado e Domingo � das 10h às 17h.
Feriados � das 10h às 18h.

CONHEÇA O SEU CLUBE
Destacamos a Brinquedoteca

Novo vestiário da família
O Vestiário PNE localizado no 2º andar do Prédio Sociesportivo foi 
transformado em Vestiário da Família para atender os associados que 
participam das aulas de modalidades esportivas e de dança.

Con�ra os serviços realizados:
- Boxe equipado com chuveiro, ducha manual, registro monocomando, suporte 
para shampoo e sabonete;
- Lavatório com bancada de granito com torneira de água quente e fria;
- Espelho;
- Trocador retrátil;
- Cabides metálicos;
- Substituição da porta de madeira por alumínio ventilada; 
- Secador de cabelo.

SERVIÇOS 05

Novo sistema de amortecimento
da sala de Judô
Realizamos a instalação do novo sistema 
de amortecimento da Sala de Judô no 
Prédio Socioesportivo. O material tem a 
função de minimizar e amortecer o 
impacto das quedas nos treinos e diminuir 
a umidade do tatame no solo.



Finalizamos no mês de maio, a troca da 
iluminação das quadras de tênis. Foram 
colocados 24 re�etores em cada quadra, tendo 
o total 360 re�etores de LED 200W, o serviço 
foi executado em 04 etapas com a utilização 
da mão de obra interna do setor de Elétrica. 
Além de garantir qualidade na iluminação nos 
jogos noturnos, os novos re�etores geram 
economia no consumo de energia.

Troca da iluminação das quadras
de tênis é finalizada

Novidade na sala de xadrez
No �nal do mês de maio, realizamos a troca do piso da 
Sala de Xadrez localizada no Prédio Socioesportivo. O 
piso em manta foi substituído por piso em vinílico no 

formato régua na cor algodão e conta com design 
moderno que simula elementos naturais com �delidade, 

além de deixar o espaço mais agradável. 

PATRIMÔNIO 06

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
Substituição do ar condicionado da sala de 
pilates com aparelho

A Sala de Pilates com Aparelho do Prédio 
Sociesportivo teve seu ar condicionado substituído. 
Desta forma, os praticantes da modalidade podem 
aproveitar sua aula com mais conforto. 

Cobertura da ambulância é instalada

Instalamos uma cobertura para a ambulância da 
empresa Globo Vida localizada próxima a Pista 
de Cooper e da quadra de tênis nº5. A intenção 
é protegê-la das variações climáticas.

Novo chuveirão na piscina externa

Instalamos 01 novo chuveirão com uma parede 
de tijolos revestida de azulejos brancos na 
Piscina Externa.

Novas prateleiras na Biblioteca

Com o aumento do acervo da Biblioteca, 
instalamos 3 novas prateleiras, atendendo melhor 
a necessidade do espaço e, desta forma, os títulos 
�cam melhor distribuídos e mais organizados.

Os associados que passarem pela Piscina Interna, Piscina 
Externa e Sauna vão perceber que no quadro de 
informações haverá um laudo de análise de água das 
piscinas. Os documentos serão emitidos mensalmente 
pela empresa Aqua Mundo, responsável pelo tratamento e 
análise técnica das águas do nosso clube. 

Laudos de análise de água do ATC
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Atendimento do ATC
Con�ra a métrica de atendimento nos locais de maior 
movimentação do clube nos últimos meses:
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Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho

Aconteceu no dia 24 de maio, o encerramento da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho 2019 (SIPAT) no ATC.

Neste ano o tema foi:
Depressão, um transtorno que pode afetar qualquer pessoa.

ADMINISTRAÇÃO 08

Foram 5 dias de evento com a 
realização de 7 palestras ao longo da 

semana, contando com a presença de 
45 pessoas em média, tendo no total a 
participação de 130 funcionários. Além 

disso, foram realizados sorteios de 
massagens no �nal de cada 

apresentação.

As palestras tiveram temas diversos, 
destacamos as duas realizadas pelas 
associadas Andrea Câmara e Patricia 

Genoli que trouxeram o assunto de 
destaque desta edição: �Depressão no 
Ambiente de Trabalho� e �Depressão, 

estresse e ansiedade�.
O último dia contou com a presença de 

65 funcionários e foi encerrado com 
sorteio de brindes oferecidos por 
parceiros do ATC e co�ee break.

Nosso agradecimento aos parceiros: Alpha Lanches (Cosme), 
Fast Fruta, Week Restaurante, Alphacor, Ambiente, Bem Estar 

Massagens, Globo Vida, Intermédica, Mondial e Star Sports. 
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LIVRO DO MÊS 
JUNHO

Estar solteira pode ser muito divertido e 
libertador, mas muitas mulheres se 
deparam com diversos tipos de 
insegurança quando estão sozinhas. Neste 
seu primeiro livro, a atriz e digital 
in�uencer, Julia Faria, defende que o foco 
principal delas nesse momento precisa ser 
conhecer melhor a si próprias, e não 
outras pessoas, pois só assim conseguirão 
encontrar suas caras-metades (se assim 
desejarem). Os delicados textos aqui 
reunidos ajudam a re�etir sobre o que 
esperar de um relacionamento e a lidar 
com o �m inevitável de alguns deles. 
Sempre com bom humor, a autora faz 
uma necessária investigação do mundo do 
�erte e seus códigos. Mais do que um 
livro para quem está (ou esteve) solteira, a 
estreia de Julia Faria é uma defesa da 
autoestima feminina. Sem ela, mostra a 
autora, não existe �nal feliz.

Para as solteiras, com amor 
Julia Faria

Emma Woodhouse, jovem, bonita, rica e 
pretensiosa, é a primeira protagonista 
da obra de Jane Austen cujo futuro não 
depende da conquista de um bom 
marido. Faz questão de deixar claro que 
será solteira para sempre. Só se 
preocupa em cuidar do pai e 
demonstrar habilidade como 
casamenteira, escolhendo parceiros 
ideais para suas amigas. Quando seu 
dom para decifrar as intenções íntimas 
dos outros se revela defeituoso, ela terá 
de reconsiderar a soberba com que 
sempre avaliou seus próprios méritos. 
Neste que é o romance austeniano por 
excelência, temos as qualidades 
magistrais que transformariam seus 
livros em grandes clássicos da literatura 
universal: a leveza perspicaz da comédia 
de costumes, a voz narrativa única, a 
engrenagem primorosa do enredo, a 
comicidade dos diálogos e a observação 
arguta sobre o espaço da mulher num 
mundo masculino.

Emma
Jane Austen

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

CULTURAL 10



PALESTRA DE JUNHO

CULTURAL 11

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

Terça-feira, 25/06 às 19h30 no Salão Nobre. 

Meditação: um caminho da mente ao coração

Você quer ou precisa de calma, paz na mente, 
saúde, mais energia, relacionamentos positivos e 
compreensão na vida? Precisa diminuir o estresse 
e preocupação? Você pode conseguir isso e muito 
mais com a meditação. Venha entender como os 
medos, inseguranças e ansiedades podem te 
limitar a alcançar seus sonhos e objetivos.

Nesta palestra teremos aula prática de 
Meditação e sorteios.

Palestrante: Anna Maoli, terapeuta naturopata, 
pós-graduada em bases da medicina integrada 
pelo Hospital Albert Einstein. Aprimorou seus 
estudos de Ayurveda, na Índia e Califórnia; Beatriz 
Loureiro é terapeuta e instrutora de Thetahealing® 
certi�cada pelo Think.  

ATC apoia programa  de 
Apadrinhamento Afetivo
Em maio e junho realizamos duas edições de palestra com o tema de 
apadrinhamento afetivo. O programa forma e acompanha pessoas 
que se tornam voluntariamente referência afetiva para crianças e 
adolescentes em situação de acolhimento.

Se você não conseguiu vir em nenhuma das palestras, ainda é 
possível participar. No dia 18/06 acontecerá mais uma edição no 
Auditório da Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social de 
Barueri. 

Inscreva-se através do e-mail juliana@fazendohistoria.org.br. 



Em maio, venha com a gente neste passeio recheado de 
compras na rua 25 de Março! O local é um dos centros de 
compras mais importantes de São Paulo, com diversas 
lojas e galerias que oferecem desde brinquedos e artigos 
de decoração até peças de roupa, bijuterias, eletrônicos, 
entre outros.

O passeio acontecerá na terça-feira, 14 de maio e os 
associados poderão ir ao local com toda a segurança e 
conforto. Saída do ATC às 8h e retorno previsto às 16h. O 
valor é de R$ 30,00 e a adesão poderá ser feita até 11/05 
no Depto. Social. 
Esperamos por você!

SOCIAL 12

A Festa Junina 2019 promovida pelo ATC já tem data de�nida, 
nos dias 28 e 29 de junho a diversão está garantida no ATC. 

Aberto para associados e convidados, a quarta edição promete 
repetir o sucesso dos anos anteriores, com aproximadamente 

30 barracas de comidas típicas, brinquedos in�áveis, 
animadores entre outras surpresas preparadas para a ocasião. 

Além disso, haverá música ao vivo com apresentação de 
bandas, DJ e música ambiente. 

Atenção para os horários: 
Sexta-feira das 16h às 22h.

Sábado a diversão começa mais cedo, das 13h às 22h. 
Local: Na Alameda Principal (em frente as quadras de tênis).

A venda de produtos será diretamente nas barracas. 

Mais informações no Depto. Social. Participe!
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TURMAS ABERTAS
Fique ligado na nova turma das aulas de Dança:

Sapateado
2ª e 4ª das 09h às 10h (5 a 7 anos).
3ª e 5ª das 10h30 às 11h30 (8 a 12 anos).

Este estilo de dança, além de ser um ótimo exercício físico, proporciona o 
desenvolvimento da percepção musical e coordenação motora. Não serve apenas a 
candidatos a dançarinos pro�ssionais, mas também aos mais diversos tipos de 
pessoas, independente de seus objetivos ou de sua idade, sem imposição de limites.

Para as aulas de sapateado os alunos deverão utilizar o típico 
sapato de sapateado americano.

Lista de adesões no Depto Social. Participe!

Prêmio de Literatura para estudantes
associados de clubes e convidados 2019
Poesia, Crônica e Conto - 2ª Edição
Venha participar e inscreva seu trabalho neste concurso para 
estudantes que revela e premia talentos literários! Inscrições 
abertas até 30 de agosto, por e-mail.

Con�ra o regulamento e �cha de inscrição em nosso site e conheça 
os critérios de participação.
Podem participar estudantes da 9ª série do Ensino Fundamental e 
da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio, que sejam associados a clubes 
�liados ao Sindi Clube, residentes no Estado de São Paulo. Também 
podem se inscrever como convidados especiais, alunos das séries 
acima citadas e matriculados nas seguintes escolas:

-�E. Brigadeiro Gavião Peixoto;
- E. E. Ermano Marchetti;
- E. E. Florestan Fernandes;
- E. E. Professor Gualter da Silva;
- Colégio Poliedro;
- Colégio Presbiteriano Mackenzie.
 
Parcerias literárias: SINDI CLUBE | Academia Paulista de Letras | FENACLUBES.
Apoio: Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Estado da Educação.

Participe e inscreva seu trabalho!



Ida as compras na Região
da 25 de Março

No dia 14 de maio, foi realizada a 1ª saída do ano para a região da rua 25 de março. 
O passeio contou com a presença de 13 associadas que puderam realizar suas 

compras com comodidade, além da segurança no transporte. No ATC, o evento é 
promovido 2 vezes ao ano, sendo sempre um sucesso entre as associadas que 

adoram fazer compras.
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Teatro Infantil de maio trouxe
a história dos Saltimbancos

No dia 18 de maio, aconteceu mais uma edição do Teatro Infantil na 
Mu´leka com direito a pipoca antes e depois da apresentação. O 

espetáculo �Os Saltimbancos� encantou crianças e adultos que 
acompanharam a peça que conta a história de quatro animais (um 

jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata) que juntos decidem 
formar um grupo musical e começam a carreira artística. Após o 

término, pais e �lhos tiraram fotos com os atores.



Jantar de Dia dos Namorados com
show de Guilherme Arantes

No dia 12 de junho, aconteceu o Jantar de Dia dos Namorados no Salão 
Nobre. Tivemos um público superior de 250 pessoas que curtiram, 

dançaram e cantaram noite adentro com a apresentação do cantor 
Guilherme Arantes, que apresentou um show emocionante durante 2h30, 

embalando a noite romântica com os grandes sucessos da sua carreira que 
completa neste ano, 43 anos. O artista que esbanjou simpatia, interagiu 

com o público e dividiu histórias curiosas que aconteceram ao longo de sua 
carreira. No �nal, os casais invadiram a pista para curtir mais de perto os 

sucessos dançantes do cantor.
Veja as fotos:
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Obrigado aos parceiros Bradesco, Grand Brasil, Mondial e Freitas Leiloeiros.



ESPORTE 16

VEM AÍ

Em julho, será realizada a Colônia de Férias Caipira 2019. Preparamos 
uma programação com tema caipira, aproveitando as festas do mês 

de junho e julho. Teremos jogos, brincadeiras, atividades monitoradas 
com grupos divididos por idades de 3 a 12 anos. Nesta edição, 

teremos diversas atividades como o�cinas especiais, dia da roça, 
master �che�nho� e muito mais. E para os maiorzinhos dos grupos 
G3 e G4, teremos um divertido acampadentro nas duas semanas. 

Inscrições abertas no DGE. 

A data da colônia será:
1ª semana: De 08 a 11 de julho + pernoite (G3/G4)
2ª semana: De 15 a 15 de julho + pernoite (G3/G4)

O horário será das 9h às 17h.

Informações de valores e programação completa disponíveis no DGE, entre 
em contato através do telefone 2188-2669 ou dge@alphaclube.com.br. 

Vagas Limitadas!



ESPORTE 17

Reunião de Pais da Natação
1º Semestre 

No dia 25 de junho, das 19h às 20h 
no Auditório, acontecerá a Reunião 
de Pais dos alunos matriculados na 

Natação (nos programas NA, N1, 
N2, N3 e Aperfeiçoamento 1 e 2).

A participação do pai ou 
responsável é fundamental para o 

processo de continuidade e 
desenvolvimento dos alunos. 

A Hidroginástica é uma modalidade que reúne exercícios 
executados dentro da água que possibilita realizar exercícios 
aeróbicos ou de força com impacto reduzido sobre as 
articulações de membros inferiores e coluna. Além disso, a prática 
do esporte é e�caz para toni�car o corpo, queimar gordurinhas, 
melhorar a postura e ajuda na reabilitação de muitas doenças. 
Agende uma aula experimental no DGE. 

Turmas abertas de Hidroginástica

Dias: Segundas e quartas-feiras | Terças e quintas-feiras | Sextas-feiras.
Horários: 08h, 09h, 10h, 11h15 e 20h.
Duração da aula: 45 minutos.
Local: Piscina Interna.



ESPORTE 18

Festival Interno de Futsal Máster ATC 2019
No dia 18 de junho será realizado o I Festival de Futsal Master ATC 2019 na 
Quadra Principal do Conjunto Poliesportivo Estefano Carrieri. O evento será 
direcionado para associados acima de 35 anos. As partidas acontecerão a 
partir das 19h30 e os interessados deverão se inscrever no dia do evento das 
17h00 às 19h00. 

ATENÇÃO: Não serão permitidas inscrições após às 19h00.
Mais informações no DGE. Participe!

Novas turmas de Handebol
O Handebol permite ao praticante o desenvolvimento de 
habilidades no manejo da bola, da velocidade, da força, da 
agilidade e da destreza. Contribui para a melhoria da resistência 
orgânica, do condicionamento físico e das habilidades atléticas. 
Um outro fator importante é o aprendizado da importância da 
coletividade, já que a modalidade é praticada em equipe com a 
necessidade de prestar atenção no companheiro.

Con�ra as novas turmas e inscreva-se no DGE.

Dias: Todas às quartas-feiras
Horário: às 19h30
Duração da aula: 60 minutos

Local: Quadra 1 e 2 do Conjunto Poliesportivo Estefano Carrieri.
Categoria: a partir de 18 anos (masculino e feminino).





Hidro de Dia das Mães
No dia 08 de maio, foi realizada a Hidro de Dia das Mães na Piscina 

Interna do ATC. Os professores de hidroginástica desenvolveram uma 
aula circuitada com ritmos variados. O encerramento foi realizado com 

um Co�ee Break no Espaço Gourmet da Bocha. Além disso, todas as 
participantes foram presenteadas com um botão de rosas 

acompanhada de um recital.

Campeonato Paulista de Judô
Aspirante fase Regional

No dia 19 de maio, foi realizado o Campeonato Paulista Aspirante Fase 
Regional em São Lourenço da Serra e reuniu atletas da região sudoeste do 

estado com idade a partir dos 7 anos e graduados até a faixa verde. Os 
associados Gustavo Braga, Maria Julia Serapião, Alexandre Donega, Daniel 

Leal, João Victor Fedato, Victor Scandiuzzi e Guilherme Hassenp�ug 
subiram ao pódio, garantindo a vaga para a próxima etapa do 

Campeonato Paulista (fase Inter-regional), em Votorantim. O associado 
Guilherme Donega �cou na 5ºcolocação, garantindo uma vaga na fase 

�nal do Campeonato Paulista.

ESPORTE 20
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Con�ra a Classi�cação geral:
Gustavo Braga � Sub 11 M.médio (Campeão)

Maria Julia Serapião � Sub 11 leve (Campeão)
Diego Mehlich � Sub 11 M.pesado (Campeão)

Alexandre Donega � Sub 11 M.médio (Vice- Campeão)
Daniel Leal � Sub 11 ligeiro (Vice-Campeão)

Victor Scandiuzzi � Sub 13 médio (Vice Campeão)
João Victor Fedato � Sub 13 M.leve (3º colocado)

Guilherme Hassenp�ug � Sub 15 M.leve (3ºcolocado)
Guilherme Donega � Sub 15 leve (5ºcolocado)



6ª Apresentação de Natação para Bebês

No dia 25 de maio, cerca de 50 
pessoas prestigiaram a 6ª 

Apresentação de Natação para 
Bebês. Os convidados foram 

recebidos no Salão Nobre com um 
belo café da manhã e um vídeo 
mostrando o desempenho dos 
pequenos durante as aulas. Na 

apresentação foram trabalhados 
diversos elementos como: 

integração, adaptação sensorial, 
coordenação motora, 

deslocamentos variados e no 
circuito abordamos as 

modalidades do basquete, vôlei e 
futebol como tema principal. Após 
o término da apresentação, todos 

os alunos foram presenteados com 
uma  toalha personalizada em 

forma de carinho com os nossos 
bebês atletas. 

Torneio Rolland Garrinhos

Nos dias 25 e 26 de maio, foi realizado o Ranking Infantil 
de Tênis � Rolland Garrinhos nas quadras de saibro do 

ATC. Foram duas categorias, sendo Kids e Teens.
Parabéns aos campeões:
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CATEGORIA KIDS:
Roberto Branco (Campeão).

Francisco Funicello (Vice-campeão).
CATEGORIA TEENS:

Max Bartorelli (Campeão).
Kauan Chagas (Vice-campeão).



Fase Inter- Estadual do
Campeonato Paulista de Judô

No domingo, 26 de maio, oito atletas do ATC disputaram a fase Inter-
estadual do Campeonato Paulista de Judô da Divisão Aspirante. Os 

Atletas do ATC das categorias Sub 11, 13 e 15, conquistaram
5 medalhas sendo 2 ouro, 1 prata e 2 bronze. Com estas classi�cações, 

os cinco atletas garantiram suas vagas na fase �nal do Campeonato 
Paulista, todos os judocas tiveram apresentações satisfatórias nos 

combates, onde as lutas foram decididas por detalhes.

Torneio de Putting Green
No domingo, 26 de maio, aconteceu o Torneio de 

Putting Green no Espaço Golfe ATC. Foram 19 
associados que participaram do evento, onde o 

vencedor foi consagrado pelo menor  número de 
tacadas realizadas em cada jogada. Con�ra o 

resultado �nal:
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Con�ra a classi�cação geral:

SUB 11:
Maria Julia Serapião � M.Leve (Campeã)

Alexandre Donega � M.Médio (Campeão)
Gustavo Braga � M.Médio (Vice-Campeão)

SUB 13:
João Victor Fedato � M.Leve (3º Colocado)

SUB 15:
Guilherme Hassenp�ug � M.Leve (3º Colocado)

4ºlugar
Sérgio Figueiredo

1º lugar
Romeu Costa

2ºlugar
Antonio Nascimento

3ºlugar
Jandira Oliveira



Apresentação de Natação NA
No dia 26 de maio, realizamos a Apresentação de Natação NA � 1ª Edição Pais 

e Filhos na Piscina Interna do ATC. Foram 30 pais que auxiliaram seus �lhos 
nas atividades aquáticas. Cerca de 120 pessoas prestigiaram o evento e 

puderam ver o empenho e dedicação dos alunos durante a apresentação.

Desafio Interno de Sinuca
No dia 28 de maio, realizamos o Desa�o Interno de Sinuca. Representando a 

Diretoria Executiva, contamos com a presença do Diretor Administrativo, 
Je�erson Wendler que também participou do desa�o. Foram 18 associados 

disputando no sistema de eliminação simples, contabilizando o total de
15 jogos, com a melhor de 3 partidas. O grande campeão foi o associado 

Aurélio, que venceu o participante Celso Mendes, com o placar de 2×0.
Ambos ganharam troféus e foram presenteados com 1 taco de sinuca.
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Aula Aberta de Bike Indoor - NEON
No sábado, 01 de junho, realizamos a Aula Aberta de Bike Indoor � Neon, 
sob o comando dos professores Mariana, Flávio, Valéria e Gilberto. A aula 

especial teve duas sessões, umas às 08h30 e a outra às 10h00, tendo trilhas 
e percursos no ritmo de músicas estimulantes. Toda a sala foi enfeitada com 

o tema de Neon, contamos com a participação de 57 associados.



Judoca é campeã em Campeonato
Paulista de Judô

No sábado, 08 de junho, tivemos 3 atletas representando o 
Alphaville Tênis Clube na Fase Final do Campeonato Paulista de 

Judô Sub 13 Divisão Aspirante e Sub 15 Divisão Especial, Maria 
Clara Fedato, João Victor Fedato e Lara Sarov. João e Lara tiveram 

um ótimo desempenho ao longo das fases classi�catórias do 
campeonato, porém não seguiram na competição.
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Maria Clara, nossa atleta prodígio, venceu a 
Copa São Paulo e não precisou passar pelas 

fases classi�catórias, indo diretamente para a 
�nal, onde novamente foi campeã e com este 
resultado garantiu vaga para o Campeonato 

Brasileiro em sua respectiva categoria.

Pela PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA do 
ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE, uma atleta foi 

Campeã Paulista e vai representar o estado de 
São Paulo. Parabéns à atleta e aos seus 

treinadores, os professores Jairo Azevedo e 
Vinicius Fonseca.

A atleta foi recebida pela Diretoria Executiva, 
acompanhada por sua mãe, Andrea Fedato e pelo 

professor e técnico, Vinicius Fonseca, que a 
parabenizou pela sua trajetória de sucesso na 

modalidade .

Campeonato Paulista Interclubes de Tênis
No �nal de semana dos dias 08 e 09 de junho, foi disputada 2 �nais do 

Campeonato Paulista Interclubes de Tênis. No Sábado (08), a equipe 
DM40A, com duplas formada pelos tenistas Fernando Castilho, Jorge 

Menezes, Jeferson, Zenildo Farias e Alexandre Hemmelman foram vice-
campeões. No Domingo (09), mais uma conquista, a equipe 45MA 

formada pelos tenistas Odair Santos, Reginaldo e Zenildo Farias foram os 
grandes campeões do campeonato. 



Final do XXII Campeonato Interno
de Futebol Adulto ATC 2019 –

Copa América
Nos dias 30 de maio e 06 de junho, aconteceram as �nais do XXII 

Campeonato Interno de Futebol Adulto ATC 2019 � Copa América, 
nas categorias Adulto e Master.

Foram realizadas 26 partidas, com média de 6,8 gols por partida, na 
categoria Adulto, e a grande campeã foi a equipe da Colômbia que 

venceu o Chile com placar de 6x1. Nesta edição, o melhor goleiro da 
categoria foi o associado Ugo Casagrande (Colômbia) e o artilheiro 

foi o associado Pedro Daud (Paraguai) com 7 gols.
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Na grande �nal da categoria Master, a equipe campeã foi a Argentina que 
venceu com placar de 2x1. O melhor goleiro da categoria foi o associado 

Leonardo Lorentiziads (Argentina) e o artilheiro da categoria foi o 
associado Eduardo Dourado (Chile) com 10 gols.

Chile Colômbia

Ao �m da partida foi realizado o tradicional churrasco de encerramento que 
contou com os atletas participantes. O XXII Campeonato Interno De Futebol 

Adulto "Copa América" foi realizado no período de 18 de março a 06 de junho, 
tendo a participação de 145 associados inscritos divididos em 2 categorias 

Adulto (18 a 39 anos) e Master (acima de 40 anos).

Argentina Paraguai

Ugo Casagrande Pedro Daud

Leonardo Lorentiziads Eduardo Dourado
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