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O mês de junho foi excepcionalmente bom 
p a r a  o  n o s s o  A T C .  F o r a m  t a n t o s 
acontecimentos posi�vos, que até fica di�cil 
para fazer uma seleção e resumo de tudo o que 
aconteceu no Clube. 

Sem dúvida, pelo inedi�smo, um dos 
destaques foi o lançamento dos novos 
uniformes espor�vos do clube, com o 
patrocínio da Marabraz. Pela primeira vez em 
sua h istór ia ,  o  AT C  faz  parcer ia  com 
patrocinador para uniformizar todas as equipes 
de  c lube ,  em todas  as  moda l idades . 
Acreditamos nesta parceria e temos certeza 
que ela será duradoura.   

Outro destaque no mês de Junho foi a 
inauguração de 02 quadras de areia, mul�uso, 
que permitem a disputa de jogos de beach 
tennis - que virou a nova febre entre os 
associados - futevôlei e vôlei na areia. Com 
certeza, este será um dos espaços mais 
disputados no ATC, principalmente na 
primavera e no verão. 

Ainda no quesito inaugurações, no final do 
mês abrimos a nova sala de snooker, com um 
torneio interno para os associados. Há muito 
tempo os pra�cantes desta modalidade 

reivindicavam a construção de um novo 
espaço. A nova sala é moderna, bem iluminada, 
com terraço e banheiro. 

No an�go espaço do snooker, já iniciamos as 
obras de uma moderna biblioteca para os 
nossos associados. Se tudo correr bem, no 
prazo de 60 dias o novo local será entregue aos 
associados. 

O Departamento Social organizou durante o 
mês de junho, dois eventos tradicionais no 
nosso Clube. A Festa Junina, realizada em dois 
dias nas alamedas internas do clube foi o 
sucesso de sempre. Muitas barracas, muitas 
atrações e o encerramento com a sempre 
esperada queima de fogos. 

Realizamos também a 23ª Mostra de Dança 
do ATC, no Teatro Municipal de Barueri. Mais 
de 460 alunos revezaram-se nas mais diversas 
modalidades de dança, exibindo mais de 56 
coreografias, que foram aplaudidíssimas pelos 
familiares convidados, que ultrapassaram o 
número de 1.500 pessoas.   

Aguardem mais para julho, mas não percam 
a venda de ingressos para o aniversário de 41 
anos do ATC.  Vamos em frente!   
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Nova Sala de Snooker!
No dia 27 de junho, foi inaugurada a nova Sala de Snooker (próxima do Espaço Web), 

com mais comodidade e conforto para os pra�cantes da modalidade. O novo espaço 
conta com forro de gesso com sanca, iluminação especialmente projetada para o local, 
varanda, 2 aparelhos de ar-condicionado e banheiro. Além disso, os móveis foram 
reformados (armários, taqueiras e quadro). Visite o novo espaço e confira a novidade!
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Inauguração de duas novas quadras de areia
No dia 24 de junho, foram inauguradas as novas quadras de areia, na área da Piscina 

Externa, medindo 11x21m (cada quadra). O local permi�rá que sejam pra�cadas as 
modalidades de beach tennis que virou a nova febre entre os associados, além de 
futevôlei e vôlei de praia. A quadra anterior era um projeto provisório para os eventos 
do “Verão ATC” e foi devido a ele que iden�ficamos a necessidade de um local fixo para a 
prá�ca dos esportes de areia (além do campo de futebol de areia).

No final do mês de junho foi liberado o segundo elevador do estacionamento, conforme o 
projeto do local. Agora teremos mais uma opção para atendimento dos associados. 

Liberado o segundo elevador do estacionamento
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Úl�mos dias para inscrição na XV Colônia de Férias 

Ainda dá tempo de se inscrever para a 
décima quinta edição da Colônia de 
Férias. Neste ano temos novidades na 
programação e passeios externos para o 
Acampamento Aldeia e Si�olândia, com 
grupos divididos por idades de 3 a 12 
anos.

Fique atento a data de inscrição: 
Primeira semana: Até 02/07 
Segunda semana: Até 09/07

1º Fut Campo ATC 2017   FUT

 Camp
ATC 2017

Uma novidade para os alunos do 
futebol! Nos dias 14, 15 e 16 de julho, vai 
acontecer o 1º FutCamp ATC 2017, um 
acampamento para associados de 9 a 15 
anos. 

A experiência vai proporcionar o lazer 
dentro do mundo do futebol e do futsal e 

a vivência da ro�na de um atleta 
profissional com concentração e 
treinos de manhã e a tarde.

Confira a programação completa 
em nosso site.   As vagas são 
limitadas e vão até o dia 05/07.

Mais informações no DGE e com 
os professores de Futebol e Futsal.

Data da colônia: 
1ª semana: De 03 a 06 de julho
2ª semana: De 10 a 13 de julho. 
Horário:
Das 9h às 17h. Vagas limitadas.  
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Neste mês começa o Torneio Inverno 
de Voleibol. Os jogos acontecerão as 
segundas e quartas-feiras, no horário da 
tarde e da noite. O torneio é des�nado 
para associadas acima de 25 anos e não é 
necessár io  estar  matr icu lada  na 
modalidade. 

Mais informações no DGE ou com os 
técnicos Bruno Kiss e Sergio Douglas.

Torneio Inverno de Voleibol Jogo rápido!
Veja o que aconteceu no ATC no úl�mo mês

 A décima quinta edição do XV 
Fes�val Espor�vo ATC 2017 foi 
realizada nos dias 10 e 11/06, 
reunindo cerca de 600 atletas, com 
12 modalidades e a par�cipação 
dos atletas dos principais clubes de 
São Paulo. A cerimonia de abertura 
neste ano recebeu mais de 300 
pessoas no Ginásio Takaoka, além 
da presença do presidente, Marcos 
Chiaparini, do Diretor de Esportes, 
Jorge Kulaif e representantes dos 
clubes par�cipantes.

A associada Fabiana Chiaparini do 
Insper-SP,  foi a 1ª colocada no evento 
LDU de Tênis 2016, que destaca os nomes 
do esporte universitário. 

A atleta que representou o país em 
duas olimpíadas da Universíades, voltou 
com o pé direito para as compe�ções. 
Devido a vitória, a atleta foi convocada 
para representar o Brasil na Universíade 
d e  Ve r ã o  2 0 1 7 ,  u m a  o l i m p í a d a 
universitária que acontecerá de 21 a 29 
de agosto deste ano em Taipei. 

Associada é convidada para 
representar o Brasil em Taipei
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No  sábado, 10 de junho, o ATC recebeu o tenista Marcelo Melo, em um evento em 
parceria com a Bal�c. A “Experiência com Marcelo Melo” reuniu diversos associados 
que disputaram par�das com o tenista atual o tenista nº1 do mundo no Ranking Corrida 
e atual nº4 no Ranking Mundial de Duplas. Es�veram presentes o Diretor de Esportes 
Jorge Kulaif e o presidente Marcos Chiaparini que entregou uma placa de 
agradecimento ao tenista pela par�cipação no evento e pela disposição de compar�lhar 
sua experiência com os associados. Ao final do evento, o tenista par�cipou de um 
descontraído bate-papo descontraído e compar�lhou dicas tá�cas e técnicas além de 
revelar detalhes da sua ro�na no circuito profissional. O Alphaville Tênis Clube agradece 
a presença do tenista Marcelo Melo! 

ATC recebe o tenista profissional Marcelo Melo

 No dia 08 de junho, o ATC lançou os novos 
uniformes das equipes compe��vas durante 
a abertura do Campeonato Interno de 
Futebol. Na ocasião foi realizada uma rápida 
cerimônia que reuniu a nossa Diretoria 
Execu�va, as equipes, convidados e os 
representantes dos patrocinadores Nasser 
Fares da Marabraz e Gustavo Faria da Steak 
Store. 

Jogo rápido! Veja o que aconteceu no ATC no úl�mo mês
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No dia 15 de julho o ATC levará seus associados para 
assis�rem o concerto com a Orquestra Sinfônica 
Municipal com regência de Gabriel Rhein-Schirato 
apresentando o espetáculo "Barry Lyndon (de 1975) ”, 
no Theatro Municipal de São Paulo.

Horário: 16h30
Saída do clube: 15h00 
Horário previsto para retorno: 19h00

Se você tem vontade de fazer parte de um coral, a 
oportunidade é agora!  A par�cipação no Coral ATC é 
GRATUITA. Não é necessário ser profissional. Solte a 
voz, venha cantar e se diver�r! Os encontros 
acontecem as segundas-feiras, às 20h no Salão 
Boulevard. Inscreva-se no Depto. Social.

No dia 11 de julho começa o horário de férias da 

Dança e o intercâmbio de modalidades. Todos os 

alunos matriculados nos cursos de Ballet, Dance Mix, 

Jazz, Teatro, Street Dance e Sapateado, poderão fazer 

aulas em todas as modalidades durante o período de 

férias. 

Poema escrito pelo associado Nelson 
Alves, inscrito na Mostra ACESC de 
Literatura. O texto virou um marcador 
de páginas, distribuído na ACESC e 
ATC. A mostra faz parte da X IX 
Maratona Cultural 2017. Visite nosso 
s i t e  e  c o n fi r a  a s  c a t e g o r i a s 
par�cipantes. 

Mulher Mãe
Deus todo poderoso.
Criou o mundo todo.
Desde um grão de areia
Até o mar que vagueia.
Até a impotente árvore cer�nha.
Desde o leste, oeste, norte e sul
Até o maravilhoso céu azul; 
Mas mais importante que tudo,
Após muito pensar e estudo,
Criou a mais linda jóia preciosa,
Com muito encanto mulher prodigiosa.
A mulher Deus a fez especial,
Beleza e delicadeza sem igual,
Protetora e conciliadora
Em estado natural.
Deu a ela um dom celes�al,
Único, exclusivo, sobrenatural.
Mul�plicai.
“O poder” de crescer.
Mandamento de Deus o Pai.
A mulher. A mamãe.
É o alicerce da vida, 
Sem ela na terra,
O mundo viveria em guerra.
A vida sem Mulher Mãe não existe.
A vida sem Mulher Mãe é muito triste.
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 No dia 09 de junho, a coordenadora e coreógrafa de Dança do ATC, Claudia Leoni e suas 

alunas foram homenageadas no evento da RV Promoções, pelo destaque nos fes�vais já 

realizados pela empresa e por fazer parte de sua história. O evento foi realizado no Theatro 

São Pedro e as bailarinas da categoria avançada do ATC dividiram o palco com outras 

importantes companhias de dança, representando o ATC.

Jogo rápido! | Veja o que aconteceu no ATC no úl�mo mês

ATC realiza 3ª Festa Junina com grande sucesso!

Nos dias 23 e 24 de junho foi realizada a 
Festa Junina do ATC. Cerca de 2500 
associados e convidados passaram pela festa, 
que contou também com a presença dos 
membros da Diretoria Execu�va e suas 
famílias. Com 20 barracas de comidas �picas, 
além de carrinhos de pipoca, churros, balões, 
o público também aproveitou um espaço de 
re laxamento  com quick  massage.  A 

programação do evento foi repleta de 
atrações; com animador, sorte com realejo, 
apresentação da Quadrilha da Melhor Idade 
de Santana de Parnaíba com muita energia, 
além das atrações musicais com os grupos 
“Arraiá Musicaria”,  “Musicaria Ilimitada” e 
“Pandora Acús�co”.  O final da festa foi 
celebrado com a tradicional queima de fogos 
com show pirotécnico.
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Entre os dias 27 a 30 de junho, no Teatro 
Municipal de Barueri, aconteceu a 23ª 
Mostra de Dança e Teatro. Cerca de 460 
alunos apresentaram uma média de 56 
c o r e o g ra fi a s  n o s  q u a t r o  d i a s  d e 
apresentação. Na abertura, o Diretor 
Social, Fernando Andreo� pres�giou a 
vigésima terceira edição da mostra, que 
teve as coreografias desenvolvidas pelas 
professoras Helena Camargo, Julia Myrrha, 
Danielle Furstenau e direção geral da 
coordenadora Claudia Leoni, mostrando o 
trabalho técnico e ar�s�co desenvolvido 
durante o 1º semestre. Os figurinos 
u � l i zad o s  n o s  esp etácu lo s  fo ram 
customizados pelos próprios alunos e 
produzidos durante as oficinas realizadas 
pela figurinista Cin�a Machado. 

Nos três primeiros dias de eventos, os 
alunos de Ballet, Sapateado, Street Dance, 
Dance Mix e S�lleto fizeram um grande 
show se apresentando com os temas: 
Rainhas e Princesas, Músicas que amamos 
e Divas. No quarto e úl�mo dia do evento, 
os  a lunos  de  Teatro  fizeram uma 
apresentação circense, sendo encerrado 
com um pocket show dos alunos das 
turmas avançadas, que ganharam todas as 
medalhas do Fes�val RV em Barueri e em 
agosto irão representar o ATC no Fes�val 
de Campos.  Com um público total de 600 
pessoas, o espetáculo do meio do ano foi 
u m  s u c e s s o !  V i s i t e  n o s s o  s i t e : 
www.alphavilletenisclube.com.br/mostr
adedanca e veja as fotos. 

23ª Mostra de Dança e Teatro do ATC
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