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Atendimento Eletrônico de 
telefonia do ATC:

Ao ligar para o Clube, o  
atendimento telefônico é 
eletrônico, basta digitar o ramal 
desejado para ser atendido. 
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PATRIMÔNIO03

Reforma da Quadra 03 de Squash
No �nal de fevereiro, iniciamos a 
reforma do piso da quadra 03 de 
Squash, com a substituição de todo 
madeiramento. O prazo estimado é de 
30 dias após o início da obra e durante 
este período o local estará interditado. 
Além disso, em paralelo à obra, o  
telhado também está sendo 
impermeabilizado sem interferência nas 
atividades. 

COMUNICAÇÃO VISUAL
Academia recebe painel com
iluminação em LED
Após a grande reforma realizada em 
2018, a academia recebeu em fevereiro 
um painel com logo em aço escovado e 
iluminação em LED. A melhoria agradou 
os associados que freqüentam o 
espaço, veja: 



PATRIMÔNIO 04

Recepção Administrativa passa 
por reforma. 
O local está passando por uma remodelação e modernização de layout. Foi 
colocado um novo balcão de atendimento e mobiliário atual. A reforma tem 
o objetivo a adequar o ambiente para um melhor atendimento.

Nova iluminação na
Piscina Externa

Foi concluída a instalação da nova iluminação na Piscina Externa, com 
luminárias em aço inox, uni�cação das cores, permitindo a padronização 

em ocasiões especiais, como Outubro Rosa e Novembro Azul.

Pintura das Alamedas
Realizamos a revitalização das alamedas do Clube através das 
pinturas das ruas, guias e bancos do quiosque da churrasqueira. Seu 
clube muito mais bonito pra você:

antes depois bancos quiosque
da churrasqueria
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Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, preparamos 
uma agenda recheada de cuidados e mimos para as nossas 
associadas. Tivemos mapeamento facial com produtos Dior, spa 
para os pés com produtos Caudelie, quick massage, brindes da 
Sephora de Aphaville e muito carinho em homenagem a todas as 
nossas mulheres. Con�ra:
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EVENTO INÉDITO NO ATC
Semana das Mulheres Empreendedoras
Mais uma oportunidade para você fazer um bom negócio. De 21 a 23 de 
março, realizaremos a Semana das Mulheres Empreendedoras aqui no ATC. 
Estamos preparando uma seleção incrível de empresas de produtos e 
serviços de nossas associadas, que trarão ótimas oportunidades para você. 
Além disso, durante a programação, acontecerão palestras e workshops 
voltados para o tema. 

De acordo com dados divulgados em 2018, o número de mulheres envolvidas 
em negócios com até três anos e meio de atuação no mercado alcançou uma 
taxa de 15,4%, enquanto o segmento masculino somou 12,6% de participação. 
Os dados são do estudo Global Entrepreneurship Monitor 2016, realizado 
nacionalmente pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa 
(Sebrae) e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ). 
Além disso, a presença feminina no mercado de trabalho já vem assumindo 
novos contornos ao longo das últimas décadas, sobretudo no que se refere 
ao aumento de mulheres em cargos altos dentro de empresas. De acordo 
com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística), as 
mulheres ocupam 37% dos cargos de 
che�a. (fonte: site Terra)

Com um mercado tão promissor, no mês 
do Dia Internacional da Mulher, traremos 
esta oportunidade para nossas associadas 
divulgarem os seus negócios e a todos de 
conhecerem seus produtos e serviços. 
Venha participar do evento que será 
sediado no Salão Nobre das 10h às 20h.

Caricaturas no clube

Se ver sob o olhar de um 
caricaturista é uma experiência 
divertida por retratar a imagem de 
uma pessoa, porém enfatizando e 
exagerando em suas características.
Surpreendemos nossos associados 
trazendo um pro�ssional que 
circulou pelo clube fazendo suas 
caricaturas. A presença do 
pro�ssional agradou a todos, 
adultos e crianças, mas sem dúvida 
o grande sucesso foi entre os 
pequenos. Fique atento, pois ele 
poderá voltar a qualquer �nal de 
semana para repetir a experiência!
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Em clima de carnaval, nossos associados mirins 
aproveitaram 3 dias de evento, onde tivemos a circulação 
de 2.000 pessoas, dentre associados e convidados, com 
direito a música ao vivo, dança, des�le de fantasias, e 
muito confete na .Matinê de Carnaval
Con�ra:
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Visite a Biblioteca ATC
No Prédio Social, ao lado do Espaço Web
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Todo mês, os participantes do clube 
de leitura se reúnem em nossa 
Biblioteca para discutir sobre um 
livro especí�co. Neste mês, o livro 
escolhido é �Romanceiro da 
Incon�dência� de Cecília Meireles, 
que lança mão de uma das mais 
primitivas formas de literatura para 
contar a história da Incon�dência 
Mineira. A autora usou diversas 
formas e métricas poéticas para 
escrever os quase cem poemas que 
compõem o livro.
Por ele des�lam personagens 
históricos que �zeram parte da 
Incon�dência, como, Tiradentes, 
Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio 
Manuel da Costa e Joaquim Silvério, 
que, embora não tenham tomado 
parte direta no episódio histórico, 
são �guras destacadas na história 
das Minas Gerais, como Chico Rei e 
Chica da Silva. Esta edição resgata a 
transcrição de uma conferência que 
Cecília deu na cidade de Ouro Preto, 
em 1955.

Venha participar, dia 8 de março às 
19h30, lembrando que não é 
obrigatório a leitura do livro.
Evento Gratuito!

LIVRO DO MÊS 
MARÇO

Todas as pessoas querem deixar alguns vestígios 
para a posteridade. Deixar alguma marca. É a 
velha história do livro, do �lho e da árvore, o trio 
que supostamente nos imortaliza. Porém �lhos 
somem no mundo, árvores são cortadas, livros 
mofam em sebos. A única coisa que nos 
imortaliza � mesmo � é a memória de quem amou 
a gente.(Trecho da crônica �O sentido da 
vida�)Amor, paixão, desejo, traição, separação. 
Martha Medeiros, uma das cronistas mais lidas do 
país, sempre foi uma excepcional observadora 
desses ambíguos sentimentos que pontuam a 
experiência humana. A presente antologia reúne 
os melhores textos de seus 20 anos de carreira 
sobre Amor e dor, Sexo e Homens, mulheres e 
assemelhados � e renova nossa disposição para 
amar e ser amado.

Felicidade Crônica
Martha Medeiros

Até onde você iria para honrar a vida daqueles que 
foram esquecidos? A socialite nova-iorquina 
Caroline Ferriday está sobrecarregada de trabalho 
no Consulado da França, em função da iminência 
da guerra. O ano é 1939 e o Exército de Hitler 
acaba de invadir a Polônia, onde Kasia Kuzmerick 
vai deixando para trás a tranquilidade da infância 
conforme se envolve cada vez mais com o 
movimento de resistência de seu país. Distante das 
duas, a ambiciosa Herta Oberheuser tem a 
oportunidade de se libertar de uma vida 
desoladora e abraçar o sonho de se tornar médica 
cirurgiã, a serviço da Alemanha. Três mulheres 
cujas trajetórias se cruzam quando o impensável 
acontece: Kasia é capturada e levada para o 
campo de concentração feminino de Ravensbrück, 
onde Herta agora exerce sua controversa medicina. 
Uma história que atravessa continentes ― dos 
Estados Unidos à França, da Alemanha à Polônia 
― enquanto Caroline e Kasia persistem no sonho 
de tornar o mundo um lugar melhor. Costurado por 
fatos históricos e personagens femininas 
poderosas, Mulheres sem nome é um romance 
extraordinário sobre a luta anônima por amor e 
liberdade. Um livro inspirador, que encanta e 
comove até a última página.  

Mulheres sem nome
Martha Hall Kelly



PÓS-EVENTO

O evento de pré-carnaval  se tornou  Feijoada & Samba
uma tradição no ATC, onde os associados se divertem, 
dançam e cantam. Neste ano contamos com as 
apresentações do grupo  e da Santo Samba Show
bateria do , nosso evento que Acadêmicos do Tucuruvi
aconteceu no dia 23 de fevereiro foi um sucesso. Con�ra 
as fotos:
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SAÍDA CULTURAL
Perfume de Mulher

Do livro, ao premiado �lme estrelado por Al Pacino até os 
palcos,  o romance �Perfume de Mulher� ganhou a primeira 
adaptação mundial para o teatro, sob a direção de Walter 
Lima, estrelado por Gabriela Duarte e Silvio Guindane, 
após sucesso de público no Rio de Janeiro, a peça estreiou 
em São Paulo. Os associados do ATC poderão conferir de 
perto o espetáculo com a Saída Cultural que acontecerá no 
dia 30/03 no Teatro Renaissance. A adesão vai até 18/03 
no Depto Social. 

Con�ra as informações: 
Valor: R$65,00 (ingresso + transporte)
Horário de saída do ATC: 19h30 | Retorno previsto: 23h30
Horário do espetáculo: 21h30
Classi�cação: 14 anos | Gênero: Romance
Obs: A realização da saída dependerá  da participação mínima
de 20 associados.
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PALESTRA
A primeira palestra de 2019 traz o tema 
sobre aromaterapia

No dia 26/03, às 19h30 no Auditório, o circuito de palestras do ATC estreia 
com o tema �Porque nós adoecemos e como o uso dos óleos são 
essenciais para a saúde física e mental�. O termo aromaterapia é aplicado 
a um ramo da �toterapia, que pelo nome, aroma signi�ca cheiro 
agradável, e terapia tratamento que visa a cura de uma indisposição 
mental ou física. É uma prática terapêutica que se utiliza das propriedades 
dos óleos essenciais 100% puros para restabelecer o equilíbrio e a 
harmonia pessoal.
A palestrante Nanci Figueiroa Rezende, pro�ssional da área da saúde de 
alta performance física e mental e medicina preventiva, primária, 
secundária e terciária (Geriatria , Infectologia, Nutrologia), abordará temas 
como: 

- Porque adoecemos? 
- Genética, biologia humana, mente e meio ambiente?
- Como os óleos essenciais podem agir no resgate de doenças, sintomas 
da Fisiologia Humana e seus mecanismos de ação? 
- Técnicas de aplicação
- Uso seguro dos óleos
- Algumas indicações práticas dos óleos essenciais.

Participe!
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Em clima tropical com decoração 
temática, a segunda edição da Festa 
do Hawaii promete repetir o sucesso 
da primeira. Prepare-se pra muitas 
surpresas para a nossa festa da 
piscina que acontecerá no dia 
13/04 das . 17h às 00h
Fique ligado, pois os ingressos serão 
disponibilizados em breve.



ENTREVISTA 18

NOVA
DIRETORIA
2019-2020
Eleitos em novembro do ano passado, a nova diretoria que estará à 
frente do ATC nos próximos 2 anos, assumiu o�cialmente suas 
posições. Nesta edição, entrevistamos o novo Presidente Pedro Salla e 
seu Vice-presidente Teddy Lorentziadis, que contaram um pouco de 
suas trajetórias, novidades, e os desa�os desta nova gestão. Con�ra:

Da esquerda para a direita:
Vice-presidente, Teddy Lorentziadis | Diretor Administrativo, Je�erson Wendler | Diretor Adjunto de Relações Externas, Mario Augusto|
Presidente, Pedro Salla | Diretor de Esportes, Paulo Guedes | Diretor de Patrimônio, Ricardo Queiroz | Diretor Financeiro, Ricardo Rezende
* O Diretor Social eleito foi o sr. Roberto Mauro que na ocasião da posse, estava em viagem.

*
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Nome:
Pedro Salla
Idade:
61 anos
Formação:
Administrador com pós-graduação em RH
Pro�ssão:
Empresário há 27 anos
Associado do ATC há:
15 anos
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1. Como surgiu a ideia de ser presidente 
do ATC? 

Muitas coisas acontecem em nossa vida de forma 
espontânea, jamais tive a pretensão de ser diretor 
ou presidente do clube, mas recebi um convite para 
ser conselheiro e aceitei o desa�o e me candidatei 
com o apoio de amigos. Daí para frente foi muito 
trabalho e dedicação ao ATC.  Procuro retribuir o 
que recebi no ATC que foram os grandes amigos 
para mim e minha família, um porto seguro por 
onde passaram grandes gestores e executivos para 
tornar a realidade que somos hoje.

2. Quais são os principais desa�os de presidir 
um Clube tão grande, e que tem atingido 
grandes resultados a cada ano, em estrutura
e atendimento? 

O maior desa�o é dar sequência ao sucesso das 
gestões anteriores, onde cada Presidente deixou 
sua contribuição para ser o que somos hoje. Além 
disso, buscar resolver e equalizar demandas que o 
clube necessita, seja de atualização de seu quadro 
de colaboradores, novos modelos de gestão, 
acompanhamento da legislação que nos cerca com 
a única �nalidade de verter tudo isso para 
instalações seguras, conservadas e bonitas, aliado a 
busca por novas modalidades esportivas e 
aprimoramento do convívio social. 

3. Como a sua experiência como Diretor 
Administrativo e Vice-presidente contribuíram para 
encarar o desa�o como presidente do ATC? 

Todos nós somos eternos aprendizes, e 
a passagem pelo Conselho, Diretoria 
Administrativa e �nalmente como VP, 
acabaram dando o caminho, porém as 
responsabilidades mudam 
drasticamente neste novo cargo, para 
isso é muito importante estar cercado 
de um VP e de diretores 
comprometidos e alinhados nos 
mesmos princípios. Em minha visão, o 
ATC precisa ser administrado como 
uma empresa.  

4. Qual ou quais os objetivos 
desta gestão?

O mais importante é renovar o nosso 
Plano Diretor. Para isto, foi formada 
uma comissão que já iniciou este 
trabalho com meta para ainda 
neste semestre apresentar as 
propostas e aprovação no 
Conselho de Administração. Com 
essa ferramenta pronta, daremos 

início as obras para continuidade das melhorias 
dentro do ATC, porém de forma organizada 
arquitetonicamente e de acordo com as 
prioridades que serão estabelecidas, sempre 
em colegiado, sem esquecer contudo de muitas 
obras de recuperação e conservação do 
patrimônio que já temos. Importante também é 
a transparência e o compartilhamento de 
responsabilidades, com isso, tenho certeza que 
o trabalho �cará bem equalizado. Também 
estamos reeditando a Missão, Visão, Valores e 
Política de Qualidade do Clube. Todas estas 
ações visam gerar estímulo na prática esportiva 
de atividades físicas e convívio social. Outro 
ponto que estamos trabalhando é a integração 
dos sistemas de informática do clube, além da 
melhoria nos serviços de Restaurante, Bar, e 
Lanchonetes, questões que mais demandam 
solicitações dos nossos sócios.

5. Como associado do ATC, em sua opinião, o 
que podemos melhorar para melhor atender 
nossos sócios?

Equipes bem treinadas e focadas nos 
associados, ambientes limpos, sadios e 
organizados, além de uma gestão baseada no 
estatuto do clube e muita segurança em todos 
os sentidos.

6. O que os associados podem esperar de 
novidade nesta gestão? 

Muito empenho de toda a equipe da Diretoria 
Executiva, relacionamento muito próximo 

com o Conselho de Administração do 
Clube, buscando  
 melhoria continuada de nossas 
instalações físicas, gerando uma  
convivência cada vez melhor e
  mais segura para nossas famílias.  
 Também podem esperar  uma 
equipe de colaboradores bem  
  treinados, motivados e quali�cados  
    para as atividades que  
   desempenham e �nalmente 
que nossos prestadores 

de serviços produzam 
cada vez mais 

qualidade dentro 
das boas práticas de 

mercado.
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Nome:
Teddy Lorentziadis 
Idade:
68 anos
Formação:
Economista
Pro�ssão:
Empresário há 45 anos
Associado do ATC há:
38 anos
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1. Você foi presidente do Conselho de 
Administração, Diretor Social, Vice-presidente e 
agora assume novamente a posição. Qual é o seu 
principal objetivo em mais uma gestão a frente do 
ATC?

Desde meados da década de 80 participei da vida 
social e política do ATC, seja como Conselheiro, 
membro das diversas Comissões ou na Diretoria. 
Minha maior satisfação é olhar para trás e ver como, 
de gestão em gestão, o ATC evoluiu positivamente 
tornando-se hoje um Clube de referência nacional. 
Tenho, assim como toda a Diretoria, o objetivo 
incrementar a transparência na nossa gestão, 
levando com mais rapidez aos Conselheiros e 
associados as informações pertinentes a nossa atual 
administração em todas as áreas do clube. Isso sem 
dúvida passa por uma modernização do nosso site e 
da criação do nosso aplicativo. Reforço também o 
tema colocado pelo Presidente Salla sobre o Plano 
Diretor, que será nosso guia para os próximos anos.

2. Quais são as principais atribuições do 
vice-presidente?

Apesar do VP não ter uma área especi�ca de 
atuação, ele acaba se envolvendo com as diversas 
Diretorias, procurando ajudá-las e orientá-las. E sem 
dúvida nenhuma, é o braço direito do Presidente.

3. Temos buscado excelência no atendimento de 
nossos associados, em sua visão, o que ainda 
podemos melhorar?

Nos últimos anos tivemos uma mudança no per�l 
do nosso associado e devemos estar muito 
atentos para acompanhar as demandas exigidas. 
Para isto, devemos orientar, treinar e preparar 
nossos colaboradores e gerentes a se readaptarem 
a nova realidade. 
A dinâmica da era digital é mais um desa�o o
qual precisamos nos adequar com muita rapidez. 
Temos que criar também canais de 
comunicação mais rápidos e seguros com 
nossos associados.

4. Apesar de termos diretorias 
separadas por setores, como funciona 
a integração entre os diretores? 
Acontece uma troca de experiências?

Nossa Diretoria é colegiada e a 
maioria das decisões são tomadas 
em conjunto. A vida pro�ssional de 
cada Diretor, junto com sua 
vivência no ATC, faz com que a 
troca de experiências seja 
grati�cante e enriquecedora, 
contribuindo sobremaneira para 

uma melhor gestão do Clube.

5. Qual foi o seu principal desa�o desde que 
decidiu engajar-se na administração do ATC?

Passei por várias Diretorias e com cada uma 
delas, enfrentei diferentes desa�os, alguns 
relacionados a grandes obras, tais como a 
construção do Estacionamento e do Fitness. 
Neste momento temos que aprofundar a 
modernização da nossa área tecnológica, em 
relação as nossas atividades esportivas, 
sociais e logísticas. Outro desa�o (no qual 
já estamos trabalhando) é rever e melhorar  
todos os quesitos que envolvam segurança, 
seja dos nossos associados, colaboradores, 
convidados, parceiros e dos nossos ativos, 
minimizando ao máximo os riscos.
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XXII Campeonato Interno de
Futebol  ATC 2019 «
COPA AMÉRICA
No dia 11/03 começou mais uma edição do campeonato interno de futebol, que 
será disputado nas categorias Adulto, para associados entre 18 A 39 anos 
(nascidos de 1980 a 2001); e Master para associados acima de 40 anos 
(nascidos abaixo de 1979). As partidas acontecerão as terças e quintas-feiras, a 
partir das 20h00. Saiba mais no DGE.

VEM AÍ
3º Circuito Adventure 

Provas de alta intensidade, obstáculos e força, assim é o Circuito 
Adventure que terá sua terceira edição no dia 16 de março às 10h00 da 
manhã no Campo 3. Os interessados devem se inscrever no DGE ou na 

Academia e para participação é necessário ter acima de 15 anos.
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2019

XVII

FÉRIAS
NO CLUBE

Muita diversão para os 200 pequenos associados que passaram 
duas semanas em intensas atividades em uma programação 
especialmente pensada para eles. Veja as fotos:



No domingo, 31 de março, a partir das 
10h00, acontecerá a segunda edição da 
�Nossa Praça� em frente ao Conj. Pol. 
Estefano Carrieri. Com atividades para as 
crianças de 3 a 8 anos distribuídas para 
todas as faixas etárias desde recreação 
até tênis de mesa. 
O evento também resgata brincadeiras 
de antigamente, como pega-pega, 
queimada, pipa entre outras. 

terá Segunda edição
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VEM AÍ
I Etapa Alpha Skate
No dia 23/03, a partir das 10h, acontecerá a I Etapa Alpha Skate, 
aberto para associados e moradores dos residenciais. Serão 
disputadas as categorias mirim (de 7 a 10 anos); feminino (aberto a 
todas as idades); iniciante (de 11 a 15 anos) e open (acima de 15 
anos). As vagas são limitadas a 20 inscritos por categoria. Inscreva-
se através através do site: 
www.alphavilletenisclube.com.br/alphaskate, preencha o formulário, 
imprima o termo de responsabilidade e entregue assinado no DGE. 
Em caso de dúvidas procure o DGE ou o professor Joca (do Skate).

ESPORTE 26



PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
Mês da Mulher

Clinica de Tênis 
Clube da Luluzinha

Futsal
Copa Penelope

I Alpha Hand
Feminino

Amistoso com o Clube Paineiras do Morumby
Dia 15/03 às 9hs 
Nas quadras de tênis 9 a 14.

Futsal Feminino 2019
Dia 23/03 às 8h30 
No Conj. Pol. Estefano Carrieri

ESPORTE27

Handebol Feminino 2019
Dia 30/03 às 9h30 e às 14h00
Categorias: cadete e infantil feminino
No Conj. Pol. Estefano Carrieri



Torneio Interno de
Voleibol Máster

Nos dias 19 e 21/03, das 17h às 19h, acontecerá 
mais uma edição do Torneio Interno de Voleibol 

na categoria máster feminino, para associadas 
acima de 30 anos. A formação das equipes serão 

feitas pelos professores. Para participar é 
necessário chegar com 30 minutos de 

antecedência no Ginásio Takaoka. 

II Campeonato Paulista
de Maratonas Aquáticas
No dia 30 de março, nossos associados 
participaram do II Campeonato Paulista de 
Maratonas Aquáticas, que acontecerá na Praia 
dos Trabalhadores - São Sebastião � Litoral Norte de São Paulo.

Nossos atletas contaram com o suporte do clube que levará 2 técnicos, tenda 
de apoio (identi�cada com a bandeira do clube), além de lanches para os 
participantes reporem as energias.

Os interessados em participar da competição, deverão se inscrever até 21 de 
março pelo site da Ativo (www.ativo.com), nele também encontram mais 
informações sobre a prova.

Vejam a programação:
Horário para marcação dos números nos corpos: 7h00 às 8h00.
Congresso Técnico: 8h15
Horário das Largadas: - 8h20 - 2.500m
                                       9h00 - 10.000m

I Ranking  Infantil de Tênis

No dia 30 de março, às 13h acontecerá o I Ranking 
de Tênis Infantil na categoria Kids de 9 a 10 anos, e 

Teens de 11 a 12 anos, nas quadras 5 a 10. 
Interessados se inscrever até o dia 27/03 no 

com os professores do DGE.
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