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Caros amigos e associados, continuamos trabalhando junto com nosso time de diretores, 
Conselho de Administração e várias comissões para a melhoria continuada de nossas 
instalações, tanto as corretivas quanto as preventivas, dentro desse cenário podemos 
destacar o avanço no Plano Diretor e muitas adequações em curso.

Realizamos a campanha de vacinação com 1.220 doses aplicadas, o número para nós foi 
surpreendente e no primeiro dia aconteceram alguns desencontros que, rapidamente foram 
superados. Já no segundo dia tudo �uiu de forma mais e�ciente. Também estamos 
concluindo uma reforma focada em segurança de instalações na Mu'leka, criamos um 
banheiro da família na área do Fast Fruta para atender demandas solicitadas pelos sócios e 
inserimos novos equipamentos na academia e sala de spinning. Nosso serviço médico e 
ambulância na nova con�guração já demonstraram que estamos no caminho certo, pois 
aconteceram eventos e foram acionados, o que facilitou todo o processo, garantindo o 
necessário atendimento em todos os casos. Continuamos investindo no esporte onde 
batemos o recorde com 3.089 alunos matriculados nas diversas modalidades, indicando que 
1/3 dos nossos associados estão aproveitando toda a estrutura técnica e física que o ATC 
propicia.

Agora nossa diretoria está engajada num suporte tanto de pessoal, quanto de eventos, para a 
nossa área social que está requerendo uma atenção muito especial. Para isso estamos 
reformulando espaços como o Boulevard e outras áreas de eventos para que, com mais 
frequência, se tornem locais de permanente convívio. 

Semanalmente nossa diretoria se reúne e posso garantir que muitas vezes extrapolamos 
mais de 4 horas ininterruptas, tamanha a vontade, empenho e dedicação de todos. Com isso, 
a sinergia tem sido uma tônica importante re�etindo diretamente nos resultados. No começo 
do ano estive com nosso Vice Presidente Teddy, visitando o Bradesco na Cidade de Deus e a 
recepção foi do tamanho do nosso Clube, onde rati�camos os patrocínios de anos anteriores, 
e a novidade foi novo patrocínio válido por 2 anos, para a confecção de 2.000 novos 
uniformes para todas as modalidades esportivas do Clube.

 
Estamos também imergindo nas redes sociais através do Instagram e 

WhatsApp, alimentando diariamente com informações do Clube e 
procurando oferecer a melhor programação. Cadastre-se nessas 
duas ferramentas e com isso teremos uma linha aberta para todos 
�carem por dentro de tudo o que acontece no Clube.
 
E neste domingo em nome de toda a Diretoria Executiva desejamos 
a todas as mães um feliz dia!

Pedro Salla Ramos Filho
Presidente
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Muito frequentada por nossos associados, a Sauna do ATC dispõe de um 
ambiente espaçoso e aconchegante.

O local possui recepção independente, área de descanso com 
espreguiçadeiras e Tv's, armários, área da sauna seca e a vapor, salas 
individuais e privativas para massagens estéticas ou relaxantes, 
chuveiros, ducha escocesa, piscina, sanitários e materiais para higiene, 
como toalhas de rosto e banho, roupões, chinelos, sabonetes, revistas
e muito mais. 

O horário de funcionamento é dividido em:

CONHEÇA O SEU CLUBE
Destacamos a Sauna

FEMININA:
Segunda-feira, fechada.
Quarta e sexta-feira, das 9h às 15h30.
Terça e quinta-feira, das 16h30 às 22h.
Sábado, das 9h às 14h.
Domingo, das 15h às 18h30.

MASCULINA:
Segunda, quarta e sexta-feira, das 
16h30 às 22h.
Terça e quinta-feira, das 8h às 15h30.
Sábado, das 15h às 19h.
Domingo, das 9h às 14h.

Para mais informações ou agendamento de massagens,
procure Secretaria ou a Recepção da Sauna.

Academia e Sala de Spinning ganham
novos equipamentos
Foram adquiridos novos equipamentos para a Academia e 
Sala de Spinning para melhor atendimento de nossos 
associados frequentadores do local. Veja a lista e fotos:

- 01 escada;
- 01 pec �y;
- 02 esteiras;
- 01 graviton;
- 01 rosca scott livre;
- 03 bancos reguláveis;
- 02 bancos supinos inclinados;
- 01 banco supino declinado;
- 01 banco abdominal declinado;
- 01 banco panturrilha livre;
- 10 novas bikes de Spinning.
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No dia 06/05, passamos por um treinamento na Federação Paulista de 
Golfe de tecnologia e inovação em gramados esportivos, ministrado pela 
empresa World Sports. Na ocasião, nosso líder de Zeladoria, Michel 
Calaça, participou do encontro, atualizando-se das técnicas mais 
recentes para o cuidado dos nossos campos. 

NOVA TECNOLOGIA PARA PRESERVAÇÃO
DOS CAMPOS

Bar da Piscina ganha novos balcões

A interdição realizada no dia 06/05, no Bar da Piscina, foi para manutenção do 
ambiente. Foram trocados os balcões de alimentos, pintura e substituição das 
Tvs centrais. 
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Campanha de Vacinação no ATC

Nos dias 14 e 28 de abril, foi disponibilizado mais 
um serviço para benefício dos nossos associados, 

a Campanha de Vacinação Tetravalente contra 
H1N1, H3N2 e dois outros tipos de gripe B, que 

aconteceu no Salão Boulevard e no Salão Nobre 
do ATC. A empresa Imunobaby � Centro de 

Vacinação foi a responsável por distribuir as 
vacinas. Em dois dias de campanha foram 

aplicadas o total de 1.220 doses divididas em 
adultos e crianças. 
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LIVRO DO MÊS 
MAIO

O livro sobre gravidez mais vendido nos 
EUA, agora vai encantar as futuras 
mamães brasileiras nesta obra de Heidi 
Murko�, Arlene Eisenberg e Sandee 
Hathaway. É um guia completo para a 
gravidez, com respostas tranquilizadoras, 
desde a fase do planejamento até o pós-
parto. Sendo claro e abrangente, 
acompanha mês a mês todas as fases da 
gestação e traz uma nova edição revisada 
e atualizada. São 783 páginas divididas 
em 5 partes e 21 capítulos, sendo: no 
Princípio; os nove meses: da concepção 
ao parto; en�m, o puerpério ; atenção 
especial (3 capítulos e o próximo bebê). 
Você que tem muitas dúvidas antes, 
durante e depois da gravidez, como toda 
e qualquer mãe. Agora você terá todo o 
esclarecimento necessário e ainda 
acessará um monte de informações 
adicionais e de grande utilidade!

O que esperar quando se
está esperando
Heidi Murko�
Arlene Eisenberg
Sandee Hathaway

Nesta obra, Thalita Rebouças procura 
apresentar os dois lados da moeda de 
ser mãe. Ao longo do livro são descritas 
as queixas e alegrias da mãe coruja, e 
um tantinho estressada, Ângela Cristina, 
em relação à �lha primogênita Maria de 
Lourdes, a Malu, assim como as 
teimosias e o sentimento de opressão 
desta em função dos cuidados, muitas 
vezes excessivos, de sua genitora. Para 
retratar os dois pontos de vista, a autora 
lança mão do seguinte expediente - a 
primeira parte do livro, da gestação de 
Maria de Lourdes até seus treze anos, é 
narrada pela mãe, que, então, passa a 
palavra à �lha. Nesse momento entra 
em cena a segunda narradora, a própria 
Maria de Lourdes, contando, de acordo 
com sua ótica, a relação de amor e ódio 
com a �gura materna. Sua narração se 
estende até o �m da história, quando 
ela está com 21 anos.

Fala sério, mãe!
Talita Rebouças

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

Terça-feira, 21/05 às 19h30 no Auditório.

Tudo sobre alimentação:
Vegano x Vegetariano 

Descubra o qual é a diferença entre ser vegano e 
vegetariano. Existe de�ciência proteica? Quais são? 
Vegano x vegetariano � o que comer? Quais as 
razões que levam uma pessoa se tornar vegano ou 
vegetariano? E muito mais.

Palestrante: Dra. Camila Meizler (CRM: 26217), 
Nutricionista aprimorada em Transtorno Alimentar 
pelo Ambulim (Instituto de Psiquiatria do Hospital 
do Coração � FMUSP), certi�cada como Executive 
Coaching pela EMCC (European Mentoring & 
Coaching Council).

Faça sua inscrição no Depto. Social ou através do e-mail cultural@alphaclube.com.br.
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Ida as compras na região da 25 de Março
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!

de
Março25 

Região da

O ATC leva você para assistir a comédia
‘Loloucas’ com Heloísa Perissé e 
Maria Clara Gueiros
A próxima Saída Cultural levará os associados para 
assistirem a comédia �Loloucas�, um espetáculo escrito e 
estrelado por Heloísa Perissé, e faz uma alusão ao seu 
apelido, Lolô, junto com suas re�exões sobre a chegada 
aos 50 anos, com muito bom humor. Ao lado da atriz 
Maria Clara Gueiros, elas interpretam duas senhoras 
frequentadoras assíduas de teatro e abrem suas histórias, 
tornando-se, assim, as 
protagonistas do seu próprio show.

A saída será no dia 25 de maio no 
Teatro Raul Cortez e o espetáculo 
começará às 21h00. 
Saída do clube: 19h00
Retorno previsto: 23h30.  
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Está acontecendo o Bazar de Dia das Mães no Salão Nobre até Sábado, 11/05. 

Temos diversas opções de presentes, produtos criativos e muito mais.

Venha conferir tudo o que nossos expositores prepararam para você presentear 
a sua mãe. A entrada é gratuita para associados e não associados e o horário de 
funcionamento é das 10h às 20h. 

Mais informações no Depto. Social. 
Não Perca!

TURMAS ABERTAS!
Fique ligado com a nova turma
das aulas de Dança: 

2ª e 4ª às 10h00 (3 a 5 anos).
As aulas para as �mini-bailarinas� 
introduzem a arte de se expressar através 
de movimentos corporais de forma 
lúdica, trabalhando a musicalidade, a 
coordenação motora e o equilíbrio. Uma 
aula alegre e dinâmica que certamente 
despertará na criança o gosto pela dança.

Lista de adesão no Depto Social.
Participe!

Ballet Baby:

SOCIAL 14



Festa do Hawaii 2019
No dia 13 de abril, realizamos a segunda edição da Festa do Hawaii, com a 

apresentação das bandas Rock Fiv5, Banda Moving UP, a Dj Miss Má e a atração 
surpresa, banda Percurtindo. Tivemos um público superior a 500 pessoas que 

curtiram, dançaram e cantaram noite adentro. Tivemos o apoio de dois parceiros, 
a Newtech Blindagens e a Aviva que sorteou uma viagem com hospedagem e 

aéreo incluso para o Rio Quente Resorts. 

SOCIAL 15
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Saída Cultural ao
Teatro Porto Seguro

No dia 27 de abril, nossos 
associados assistiram a peça �O 
Mistério de Irmã Vap� no Teatro 

Porto Seguro. Todos se divertiram 
e se emocionaram nesta nova 

versão da história situada em um 
trem fantasma num parque de 

diversões macabro.



Visita do Coelho da Páscoa
No domingo de Páscoa, 21 de abril, os associados que passaram pela 

entrada social do ATC foram acolhidos por um simpático casal de 
coelhinhos da páscoa que entregavam ovos de chocolate para os 

associados mirins. A alegria dos pais e das crianças foi enorme com a 
visita dos mascotes.

Coreógrafa e coordenadora de
dança do ATC é premiada em festival

No dia 13 de abril, alunas do Sapateado Avançado participaram do Festival 
Jacareí in Tap, uma mostra de Dança organizada pelos coreógrafos Kika 

Sampaio e Steve Zee. Na apresentação, nossas alunas estrearam a 
coreogra�a �Exílio� de Greg Cortes. O Festival, que acontece todo ano, 

premia o melhor pro�ssional da área com o �troféu KS� em reconhecimento 
à dedicação, respeito e o amor pela arte do sapateado americano.  Nesta 

edição, a coreógrafa e coordenadora de dança do ATC, Claudia Leoni foi a 
homenageada por ser uma das pro�ssionais que mais representa a 

modalidade em nosso país. 

A
CON
TE
CEU
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CALENDÁRIO DO ESPORTE DE MAIO

2º Etapa do Alpha de Skate
A competição irá acontecer no dia 18 de maio, a partir das 10h00 na Pista de Skate ATC, 
aberto para associados e moradores de Barueri, Santana de Parnaíba e Aldeia da Serra. 
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 15/05 em nosso site. As categorias serão 
Mirim (07 a 10 anos), Iniciante (11 a 14 anos) e Open (a partir 15 anos)
As vagas são limitadas para 20 participantes (por categoria). Participe!

Rolland Garrinhos
Torneio Infantil de Tênis
Em maio, teremos o Torneio Infantil de Tênis inédito, o Rolland Garrinhos! A competição 
acontecerá nos dias 25 e 26 de maio nas quadras de saibro, a partir das 13h00, sendo 
direcionada para associados com idade entre 9 a 12 anos e que saibam sacar. As 
inscrições serão até o dia 22/05 no DGE.
Vagas limitadas! Participe!

Torneio de Golfe
Putting Green
No domingo, 26 de maio, a partir das 09h00, será realizado o Torneio de Golfe � Putting 
Green. O evento acontecerá no Espaço de Golfe ATC e será direcionado para associados 
com idade acima de 14 anos, as inscrições deverão ser realizadas no local com o 
Professor Antonio Pileo.
Mais informações no DGE. Não Perca!

Desafio Interno de Sinuca

No dia 28 de maio, a partir das 19h30, acontecerá o Desa�o Interno de Sinuca na sala de 
Snooker. O evento será destinado para associados com idade a partir de 18 anos. O 
sorteio será realizado às 19h00 e a presença é obrigatória, portanto programe-se. 
Chame seus amigos e familiares e venha fazer parte desta competição, mais 
informações no DGE. Vagas limitadas. Participe!

ESPORTE 17



Cadastro da Brinquedoteca
Srs. Pais;
Em abril, iniciamos o cadastramento das crianças 
que frequentam a nossa Brinquedoteca. O 
procedimento é simples e é realizado no próprio 
espaço com os monitores, com ele é possível 
manter um registro das crianças que visitam o 
local com todas as informações necessárias para 
um atendimento rápido e seguro. Contamos com a 
colaboração de todos os Pais.
Mais informações no DGE.

A Brinquedoteca ATC é onde os nossos pequenos associados se divertem com os 
diversos brinquedos e fantasias, em um ambiente arquitetado para envolver os 
pequenos durante as atividades. O Pintando o 7 acontece sempre às sextas-feiras, 
sábados e domingos. Veja o que preparamos para os pequenos!

Programação de Maio na Brinquedoteca
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6ª Apresentação de natação para bebês
A sexta edição acontecerá no dia 25 de maio com a apresentação dos 

inscritos na modalidade, com faixa etária de 6 meses a 3 anos. Durante a 
apresentação, é obrigatória a presença (na piscina) do pai ou responsável 

trajando sunga ou maiô e touca.

Veja o cronograma da apresentação:
Concentração: 09h55.

Início: 10h00.
Término (Previsto): 10h45.

Mais informações na Piscina Interna.

XXIII Apresentação de Natação - NA
No domingo, 26 de maio será realizado a XXIII Apresentação de 
Natação � NA. Esta é a oportunidade de todos os alunos 
mostrarem o seu aprendizado adquirido ao longo do semestre. 
Nesta edição, a criança poderá ter o acompanhamento do pai ou 
da mãe durante apresentação e todos deverão estar trajando maiô 
ou sunga e touca.

Con�ra os horários:
NA � Chegada: 09h20 | Início da prova: 09h30.
Mais informações na Piscina Interna.
Prestigie!
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Formação continuada dos nossos
profissionais de esportes
Estamos em constante evolução, com o objetivo de oferecer o melhor atendimento e 
qualidade de ensino por nossos pro�ssionais. Para atingirmos esta meta, nossos 
professores e coordenadores de esporte, passam por encontros semanais com temas 
voltados ao esporte e administração, ministrado pelos próprios pro�ssionais que 
compartilham seu conhecimento de formação e especialização. Os encontros também 
servem para programar os eventos do mês, revisar as edições realizadas e compartilhar 
os resultados das mudanças adotadas.

Nos próximos encontros os temas compartilhados serão: 

16/05
Resultados do Play Kids e Brinquedoteca (O que mudou?} 

23/05
Fechamento do Azul & Branco � Versão Final

30/05
Replanejamento do Segundo Semestre 

O idealizador deste projeto é o nosso Gerente de Esportes, Chico Dada, com uma 
história de quase 15 anos trabalhando no ATC, divididas em dois períodos, de 89a 2002 
e 2016 a 2019. Chico tem um extenso currículo na área esportiva. 

Francisco Carlos Dada
Formação acadêmica
Educação FÍsica e Desportos, Pedagogia e Administração de Empresas
Pós Graduado em Gestão pela FIA USP
Pós Graduado em Gestão Esportiva pela Universidade Gama Filho
Especialista em Administração PÚblica pela Universidade Anhembi Morumbi
Premiado pela UNESCO pela Elaboração e Coordenação do Programa CLUBE ESCOLA � SEME / São Paulo

Experiência pro�ssional
Coordenador do Programa Compre Bem ( Pão de Açucar Futebol Clube)
Coordenador do Programa Virada Esportiva 
Membro da Comissão Municipal da Copa do Mundo de 2014
Organizador da Metodologia CBF Social
Diretor do Centro Olimpico de Treinamento e Pesquisa
Diretor do Estádio Municipal do Pacaembu
Coordenador de Esportes C A Paulistano
Gerente de Esportes BAC
Premiado pela UNESCO pela Elaboração e Coordenação do Programa CLUBE ESCOLA � SEME / São Paulo



1. Você trabalhou no Clube em dois 
diferentes períodos, após 10 anos 
afastado, quais foram as principais 
diferenças encontradas?
Foram dois períodos muito ricos e 
evidentemente semelhantes em alguns 
aspectos, mas muito diferentes em 
estrutura. No período compreendido entre 
1989 e 2002, quando tive a felicidade de 
participar de um processo de construção 
mais efetiva de todo o Departamento de 
Esportes, passei por todas as Etapas de 
desenvolvimento, iniciando como técnico 
de Futebol Registramos um período de 
resultados muito interessantes, não 
somente em conquistas no Campeonato 
Paulista Interclubes como principalmente 
na quanti�cação de participantes, tive a 
oportunidade de coordenar a modalidade 
e posteriormente um conjunto de outros 
esportes, �nalizando como Coordenador 
Geral do DGE. Foram muitas produções 
como o desenvolvimento do Inter Alphas 
e a criação com toda a equipe do 
Programa Pedagógico durante o ano de 
2002, que foi implementado em 2003.
O clube atualmente vive um momento 
ímpar, a começar pela estrutura invejável, 
muito bem cuidada, com equipamentos 
de primeira e  pelo grande número de 
associados praticantes das atividades 
regulares oferecidas, chegamos a mais de 
3080 matrículas neste mês de abril com 
alto grau de satisfação. Um número muito 
expressivo de crianças e jovens 
frequentando ativamente. Um desa�o 
cada vez maior em ampliar e satisfazer 
nosso associado.

2. O seu conhecimento na área esportiva 
é muito amplo, porém o trabalho em 
clubes tem um ritmo diferente do 
restante do mercado, qual é o principal 
desa�o para instaurar mudanças? 
Costumamos dizer que estamos na contra 
mão da história, atualmente a instituição 
CLUBE passa por inúmeras di�culdades, 
poucos são os que sobrevivem ao 
mercado do esporte, as ofertas de 
academias, condomínios, ao desinteresse 
provocado pela evolução tecnológica, 
aos resultados  da especulação 
imobiliária, ao estilo de vida sedentário 
de parte da população e ainda a situação 
econômica do País. Enquanto muitos 
minguam e fecham suas portas, 
diminuem serviços, estamos no seleto 

grupo dos que se mantém ativos e em 
crescimento. Talvez o grande diferencial seja a 
busca pela satisfação do associado que se 
traduz no avanço da quali�cação dos 
pro�ssionais e de serviços atraentes. Os cases 
de sucesso estão sempre vinculados a 
treinamento contínuo e é assim que procuramos 
imprimir um ritmo DESAFIADOR de imprimir 
mudanças.

3.O comportamento do indivíduo no esporte 
mudou, com a evolução da tecnologia, temos 
maior índice de sedentarismo na infância. 
Quais são os projetos do ATC para incentivar 
nossos pequenos a praticarem atividade física? 
Este talvez seja o maior desa�o a ser vencido, a 
Educação Física Escolar, a nosso olhar, que 
sempre foi o grande fomentador das ações dos 
clubes, vive hoje uma grande dicotomia e sofre 
com as tendências que se estabelecem, 
perdendo muito a identidade e vivendo dentro 
do ambiente escolar as di�culdades impostas 
pela própria modernidade, não encontrando o 
caminho entre as reações provocadas pelas 
evoluções tecnológicas, estilos de vida e tantos 
outros fatores que afastam as crianças da 
prática da atividade física. 
Para vencer este estados de coisas, precisamos 
agir juntos com a Família no sentido de 
promover ações conjuntas com maior 
frequência, é preciso estabelecer a consciência 
aos pais da real importância da prática da 
atividade física como um meio de 
desenvolvimento físico, afetivo e cognitivo, 
fundamentais para o 
desenvolvimento humano, 
assim, nossas ações e 
programas tem se 
voltado para família, 
implementando 
sempre atividades 
conjuntas e 
programas 
intergeracionais. 
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4. Você idealizou alguns projetos de formação 
continuada no Clube e trouxe esta didática de 
capacitação dos nossos pro�ssionais. Conte 
um pouco mais deste projeto.
Nada se constrói sozinho! A construção é 
coletiva. Em 2016, tive a oportunidade de 
coordenar um programa com todas as demais 
áreas que intitulamos PRATICO ( Programa de 
Aperfeiçoamento, Treinamento e Incentivo ao 
Colaborador) que visava estabelecer as 
principais necessidades na formação de nossos 
colaboradores em todos os setores do Clube e 
posteriormente a proposta de um plano de 
formação da equipe. Nosso foco naquele 
momento foi a melhora na dinâmica de 
planejamento e atendimento. Pudemos 
desenvolver um planejamento participativo na 
área orçamentária que resultou em práticas de 
apropriação de recursos através da consciência 
da relação do investimento na linha do que o 
associado espera e necessita, fomentando a 
participação efetiva dos que atendem ao 
cliente, evitando-se a prática do copia e cola. 
As praticas de treinamento de atendimento, 
trouxeram a solidi�cação da ISO no clube, fatos 
relevantes no contexto geral.

5. Qual é a dinâmica deste projeto que você 
tem feito com os pro�ssionais do esporte e 
quais os benefícios para os nossos 
associados?
Atualmente, vinculado diretamente ao DGE, 
desenvolvemos as ações todas as quintas-
feiras, com os grupos de coordenadores e 
supervisores do esporte que são incumbidos de 
multiplicar estas ações com seus 
colaboradores. Com isto temos feito 
descobertas de talentos internos que eram 
muito pouco explorados e valorizados. Estamos 
desenvolvendo a METODOLOGIA de 
TRABALHO ATC, para as atividade de 
formação de esportes, garantindo respeito nas 
fases de desenvolvimento humano e nos níveis 
de crescimento e desenvolvimento. Este 
produto gera pessoas mais engajadas, 
preparadas e motivadas e os resultados estão 
nítidos na melhora de serviços aos associados.

6. Temos novidades na programação de 
eventos neste ano, a Nossa Praça é um 
exemplo disto. Quais as próximas novidades 
dentro da nossa programação que os 
associados podem esperar ? 
Os nossos eventos são pautados pela ligação 
com os programas desenvolvidos e vão sempre 
na linha do encantamento, assim, não atuamos 

sozinhos, muitas das ações que eram isoladas, 
hoje, passam a ser integradas com outros 
departamentos e em especial com o 
Social.Além disso, todos os projeto de 
formação do clube ( Pam/ Pim / Play Baby) 
foram reavaliados, resultando no Alpha Kid�s 
com planos especí�cos, ampliação no número 
de atendimento, processos �dedignos de 
avaliação e muita diversão. Os programas de 
Férias no Clube foram igualmente reavaliados 
e ganharam novos formatos, com mais 
interação interna, controle, segurança e 
contextualização. Foi criado um calendário de 
eventos anual que pode ser consultado pelos 
associados, facilitando o planejamento 
familiar. Existem projetos em pauta, como a 
área de Esportes de Aventura destinada ao 
público jovem e a Cidade Kid�s.
Estamos sempre abertos para receber novas 
sugestões e demandas, no intuito de melhor 
servir o nosso associado.
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Tenista do ATC se destaca em 
Campeonatos de Tênis

No mês de abril, a associada Diva Menechelli se destacou em 
alguns Campeonatos de Tênis, sendo campeã simples no 
Torneio Internacional em Porto Alegre (RS) e campeã da 

Liga Regional Norte de Tênis.

Final da 1ª Etapa Boccia Roma
No dia 16 de abril, foi realizada a 1ª Etapa Boccia Roma. Foram 

16 associados que participaram do evento, após 17 partidas 
realizadas, o campeão foi o associado Abílio Martins e vice-

campeão foi o associado Arthur Ramos.

Equipes de voleibol se destacam
em campeonatos

Veja as últimas conquistas de nossas associadas no Voleibol:
No dia 09/04: a equipe de voleibol feminina D2 venceu por 3X0 

a equipe do Tremembé no Campeonato de Voleibol Master 
Feminino Sindiclube.

No dia 13/04: a equipe Master feminina venceu por 3×1 a equipe 
do Campo Belo.

As duas equipes estão sob o comando do técnico Luiz 
Fernando Domingos.
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Páscoa Encantada com
Super Caça aos Ovos

No dia 20 de abril, foi realizada a Páscoa Encantada com a super 
caça aos ovos. O evento foi organizado em conjunto com o 
Departamento Geral de Esportes e o Departamento Social, 

contou com a participação de 160 crianças. Especializados em 
recreação infantil, a empresa Panda foi responsável por entreter 

as crianças e dirigir as atividades. Após a caça, os pequenos 
puderam tirar fotos com o fotos com o casal de coelhinhos da 

Páscoa. 
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Nossa Praça com Oficina de Pipas
No dia 27 de abril, aconteceu mais uma edição da Nossa Praça. O evento 

direcionado para crianças com idade a partir de 3 anos, organizado pelo DGE 
fez o maior sucesso entre a criançada. Realizado na Praça em frente ao Conjunto 

Poliesportivo Estefano Carrieri, teve atividades para todas as faixas etárias, 
desde recreação, tênis de mesa, brincadeiras populares como rio vermelho, 

pega-pega, queimada, entre outras. O destaque �cou por conta da confecção de 
pipas, que chamou muita a atenção dos pequenos e dos pais.

1º Torneio de Beach Kids
No dia 27 de abril, realizamos o 1º Torneio de Beach Kids nas quadras de areia do 

ATC. Com a participação de 17 associados com idade entre 10 e 14 anos. Os 
participantes foram divididos em 3 grupos e disputaram jogos com duplas 

rotativas e pontuação individual. Con�ra o quadro de honra:
GRUPO A: Eduardo Shimizu (campeão) e Alexandre Donegá (vice-campeão).

GRUPO B: Franciso Funichello (campeão) e Gabriel Hemmelmann (vice-campeão). 
GRUPO C: So�a Puig (campeã) e Pedro Prado (vice-campeão).

Torneio Lança Bolas de Tênis
A criançada se divertiu no sábado, 27 de abril, no Torneio Infantil 

Lança Bolas. Divididos em duas categorias de bolas laranja e bolas 
verdes, a 1ª para crianças de 07 a 09 anos, onde as crianças 

lançavam bolas e disputavam o ponto com a quadra reduzida e rede 
mais baixa. A 2ª categoria o formato era o mesmo, porém quadra e 

rede em tamanho normal. Todos se divertiram e gostaram muito.
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Torneio de Golfe
Nearest to the Pin Kids

No dia 28 de abril, aconteceu o Torneio de Golfe � Nearest to the Pin. 
Participaram 16 associados onde todos tiveram 6 bolas para rebater no 

alvo, valendo pontos.
O resultado �nal foi:

1º lugar: Leonardo Belentani.
2º lugar: Carolina Belentani.

3º lugar: Henrique Nogueira.

Equipe de Basquete Sub 16 se
destaca em campeonatos

No domingo, 29 de abril, a equipe de Basquetebol do ATC da 
categoria Sub 16 venceu a equipe do Bauru Basket no Campeonato da 

Federação Paulista Basketball. O placar �nal foi ATC (58×47) Bauru 
Basket. E no dia 01 de maio, a equipe voltou a vencer no Campeonato 

Paulista de Basquete. O placar �nal foi ATC (59x56) Paulistano.
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SOMOS CAMPEÕES
CAMPEONATO PAULISTA

INTERCLUBES
CATEGORIA MA E MB

No �nal de semana dos dias 04 e 05 de maio, foram realizadas as 
�nais das categorias 50MA e 50 MB do Campeonato Interclubes da 

Federação de Tênis.

A equipe da categoria 50 MA formada pelos tenistas Zenildo Farias, 
Eduardo Galvão, Marco Moretti, Carlos Rossi, Walter Azevedo e Renato 

Godoy, venceram a equipe do Monte Líbano.

E a equipe da categoria 50 MB formada pelos tenistas Marcio Picchi, 
Mariano Luciani, Marcelo de Freitas, Luiz Fernando Ortega e Paulo 

Campos, venceram a equipe da Hípica de Campinas.

A grande �nal contou com a presença do Presidente, Pedro Salla e do 
Direitor Adjunto de Relações Internas, Mario Augusto que prestigiaram 

a grande vitória das duas equipes. O Campeonato Interclubes é um 
dos principais eventos da Federação Paulista de Tênis, que movimenta, 

anualmente, tenistas de mais de 40 clubes.

O Alphaville Tênis Clube parabeniza as equipes pela conquista!
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