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palavra do presidente

- Marcos Ricardo Chiaparini

Julho mês de férias. Aqui no ATC mês de muito 

trabalho. 

Preparamos com muito capricho, mais uma 

edição da Colônia de Férias para as nossas 

crianças. A cada semestre aumenta o número 

de participante dessa atividade que caiu no 

gosto das crianças.

O Departamento do Patrimônio está realizando uma série de 

intervenções no Clube, sempre com o objetivo de preservar e atualizar 

nossas instalações. Neste mês de julho iniciamos a reforma da 

Barbearia, antiga reivindicação dos sócios. É evidente que estas 

intervenções alteram a rotina do Clube e causam algum transtorno 

para os sócios. Pedimos desculpas pela pelo incômodo, mas as 

reformas são indispensáveis. 

O DGE também não descansa em julho. Destaque para a entrega de 

mais uma quadra para a prática de Beach Tennis. A prática desta 

modalidade esquentou de vez no ATC. Menção muito especial para as 

nossas equipes de futebol. A equipe sub-20 sagrou-se campeã do 

Interclubes. Merecidos parabéns.  A equipe do Principal também, 

também está nas finais do Interclubes, vamos trazer mais uma taça!

O Departamento Social também não descansa. Bazar, exposições, 

palestras e passeios. Reta final para os preparativos para mais uma 

grande festa de aniversário do ATC. Mais uma grande atração. 

Aguardem. Em agosto começa a venda dos convites. 

Vamos em frente.
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reforma da quadra 
principal
Em junho, a Quadra Principal do Conjunto 
Poliesportivo Estefano Carrieri, passou por grande 
reforma e já está liberada para uso, veja as melhorias 
que foram realizadas e con�ra as fotos:  

- Raspagem do piso;
- Demarcação das faixas de jogos;
- Pintura do alambrado em torno da quadra;
- Pintura das colunas metálicas das laterais.
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O QUE VEM POR AÍ
reforma do
salão nobre

O Salão Nobre está passando por algumas 
reformas para melhorar suas instalações. A 
cozinha de apoio está sendo modernizada, 
um banheiro PNE sendo construído e 
instalação de novo forro com iluminação,  
assim como outro acesso para as 
dependências do Clube. A previsão é que a 
obra seja concluída no dia 15/07.

bocha 
Em maio iniciamos a reforma da área 
gourmet da Bocha com a ampliação da 
cobertura. O projeto tem o objetivo de 
melhorar a infraestrutura do local para 
atender as atividades e eventos que o 
espaço sedia. Além disso, estão sendo 
construídos novos banheiros, incluindo um 
sanitário acessível para PNE. 

ATENÇÃO
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reforma da 
A Barbearia está interditada até 06/08 
(previsão) para reforma e ampliação do 
espaço e modernização das instalações.

Durante o período, faremos o atendimento 
provisório na antiga Sala de Estética nos 
seguintes horários: 

De Terça a sexta-feira: das 10h às 20h. 
Sábado: das 09h às 19h.
Domingo e Feriado: das 09h às 17h.

Fique atento e programe-se!

02 ellipticals 03 esteiras 03 mesas de supino

04 bikes horizontais 10 novas bikes de Spinning

Novos aparelhos na 
academia e Sala de Spinning
Em junho, a academia do ATC recebeu novos aparelhos para melhorar ainda 
mais o atendimento dos nossos associados, todos os equipamentos são da Life 
Fitness; além das novas bikes super modernas para as aulas de spinning, veja: 
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Na dia 19 de junho, o presidente Marcos 
Chiaparini recebeu um troféu em 
reconhecimento ao apoio do ATC a 
instituição CEPAC, entregue pelo Sr. 
Carlos José Meismith, presidente da 
CEPAC (Associação para proteção das 
crianças e adolescentes), órgão que 
completou 25 anos de existência e atua 
na região do Parque Imperial � Barueri.  
No encontro que reuniu ambos 
presidentes e o Diretor de Patrimônio, 
Ricardo Queiroz, o Sr. Carlos, agradeceu 

CEPAC homenageia O ATC

a cessão do espaço da Boite Mu'leka em maio deste ano para a realização do evento 
de comemoração do Jubileu de Prata da instituição, entregando o troféu e uma 
carta.

Novo prestador de serviço para
lavagem automotiva 

Já está em funcionamento o  
serviço de lavagem 
automotiva ecológica no 
Piso G1 do Estacionamento.  

A empresa concessionária é 
a LavaCar & Cia. Passe por lá 
e aproveite esta facilidade! 
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PARTICIPE DA

OFICINA DE 
ARTES PLÁSTICAS

ACESC 2018

PARTICIPE DA

OFICINA DE 
ARTES PLÁSTICAS

ACESC 2018

No dia 04 de agosto das 10h às 13h no Espaço de Arte, nossos jovens artistas de 06 a 15 anos 
poderão participar da O�cina de Artes Plásticas promovida pela ACESC (Associação de Clubes 
Esportivos Sócio-Culturais de São Paulo.
Nesta edição, contaremos com a presença do artista plástico Lucio Bittencourt, reconhecido na 
França, Portugal e em todo o Brasil. O tema será ZOOLÓGICO. O artista convidado realizará 
uma o�cina de escultura em sucata, onde serão disponibilizadas 15 bases de esculturas 
individuais. Cada participante desenvolverá sua própria versão e em grupo formarão uma 
escultura para representar o ATC no Concurso Cultural da ACESC de Artes Plásticas. 

A inscrição é gratuita e poderá ser feita no Depto. Social, mas atenção, as vagas são limitadas. 
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ATC leva os seus associados para a

O ATC levará os seus associados para um passeio descontraído em uma das 
ruas mais populares de São Paulo, a Rua José Paulino!

O passeio acontecerá no dia 14 de agosto e os associados poderão ir ao local 
com toda segurança e conforto. A Saída do ATC será às 8h e retorno previsto 

às 16h. O valor é de R$ 30,00 e adesão poderá ser feita até o dia 09/08.
Não perca essa oportunidade e venha conhecer uma das principais ruas na 

região do Bom Retiro, conhecida pela imensa quantidade de lojas.
Participe!

Associados de clubes de todo o país, que 
gostam de escrever, estão convidados a 
participar do Prêmio de Literatura para 
Estudantes Associados de Clubes e 
Convidados, as inscrições estão abertas até o 
dia 17 de agosto de 2018 por e-mail.
Podem participar estudantes da 9ª série do 
Ensino Fundamental e das 1ª, 2ª e 3ª séries 
do Ensino Médio, que sejam associados a 

clubes �liados ao Sindi Clube, residentes no 
Estado de São Paulo. 
Acesse o regulamento no portal do Sindi 
Clube:  www.sindiclubesp.com.br/

Mais informações e inscrições no Depto. 
Social.

Participe do concurso que revela e premia talentos literários!
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Intercâmbio das Modalidades
Dança e Teatro

No dia 16 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. Con�ra os horários 
neste link:

http://www.alphavilletenisclube.com.br/horario-de-ferias-da-danca-e-do-teatro-julho-
2018/

Mais informações no Depto. Social.

Convidamos nossos associados para desenharem a nossa história. Estão 
abertas as inscrições para a exposição em comemoração aos 42 anos do 
ATC com as obras dos nossos associados. As artes selecionadas serão 
expostas em nosso Espaço de Arte. Inscreva-se com sua peça sendo ela 
quadros, telas ou esculturas. Os interessados deverão se inscrever no 
Depto. Social até o dia 20/07.

A Divulgação das obras selecionadas acontecerá no dia 07/08. 
A Data da Exposição será de 01 a 14/09.

Mais informações no Depto. Social.
Participe!
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Festa
Junina

Nos dias 15 e 16 de junho realizamos a 4  Festa Junina do ATC com a presença de aproximadamente 2000 pessoas dentre 
associados e convidados, além dos membros da Diretoria Executiva e suas famílias. Com 30 barracas de comidas típicas, 

doces, além de carrinhos de pipoca, chopp artesanal, brigadeiro gourmet, entre outras opções. As crianças também tiveram um 
espaço especialmente para elas, com brinquedos in�áveis, cama elástica e pescaria. A parte musical da festa foi recheada, nos 
dois dias de evento, passaram pelo palco diversas atrações como o Quinteto Arraiá, Sexteto Pop, Duo Sertanejo, apresentação 
de Sanfoneiro, além de DJ tocando músicas durante os intervalos. Além da música, o grupo de quadrilha da Melhor Idade da 

Prefeitura de Santana de Parnaíba espalhou alegria na tarde de sábado com uma animada apresentação. O encerramento da 
edição contou com a tradicional queima de fogos com show pirotécnico, um evento à parte que encantou mais uma vez quem 

estava presente.
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COLUNA SOCIAL

24ª
Mostra de Dança
e Teatro do ATC

Nos dias 22 e 23 de junho, os alunos da Dança & Teatro realizaram 24ª 
Mostra de Dança e Teatro do ATC, que nesta edição foi sediado no Teatro 
Municipal de Osasco. Na sexta-feira, 22/06, o tema do show foi Emoções  
com as alunas avançadas, com a presença do vice-presidente da mesa 
diretiva do Conselho de Administração, Cassiano da Silva Costa. Já no 
sábado 23/06, aconteceram três sessões do espetáculo com os temas:  
Repertório  com as alunas de Ballet; In�uências  com as alunas do 

Street Dance, Jazz e Dança Kids; São Paulo (011) , com as alunas do 
Sapateado. Representando a Diretoria Executiva, estiveram presentes o 
Diretor Social, Fernando Andreotti e o Diretor Administrativo, Mario 
Augusto, que subiram ao palco para parabenizar os alunos, 
coordenadora e professoras. Visite o nosso site: 
http://www.alphavilletenisclube.com.br/alunos-da-danca-teatro-se-
apresentam-no-teatro-municipal-de-osasco/ e veja as fotos.

ATC recebe as bonecas 
No dia 09 de junho, o ATC recebeu as bonecas LOL e �zeram a 
maior festa com a criançada. O evento promoveu um encontro de 
troca de bonecas e em seguida foi realizado o teatro infantil com 
as personagens com direito a pipoca antes e depois da 
apresentação. Após o término, pais e �lhos tiraram fotos com as 
bonecas que é uma febre entre as meninas de diversas idades.

Mostra ACESC de Coral 2018
No dia 10 de junho, aconteceu a Mostra ACESC de 
Coral 2018 no Clube Alto dos Pinheiros. O Coral do 
ATC foi composto por 20 coralistas e regência do 
maestro Eli de Souza Gonçalves. Cerca de 400 pessoas 
se emocionaram nas apresentações dos nove corais. O 
evento contou com a participação dos maiores Clubes 
de São Paulo, Con�ra as fotos: 
http://www.alphavilletenisclube.com.br/confira-
como-foi-a-mostra-acesc-de-coral-2018/

Participe do Coral ATC. Ensaios todas as segundas-
feiras às 20h00 no Salão Boulevard. Gratuito.

Foto: Paulo Savala.
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Quinta, sexta e sábado
09 a 11 de agosto | Das 10h às 20h

Local: Salão Nobre
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Ainda dá tempo de se inscrever para a décima sétima edição da 

Colônia de Férias. Teremos uma programação repleta de passeios 

externos ao Pet Zoo, Sky Moutain e ao Acampamento Águias da 

Serra, com grupos divididos de 3 a 12 anos. 

Fique atento com a data de inscrição:

Primeira semana: Até 15/07. | Segunda semana: Até 22/07.

Data da Colônia:
Primeira semana: De 16 a 19 de julho.  

Segunda semana: De 23 a 26 de julho.  

Horário: das 9h às 17h.

Inscreva-se! 
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 NO ESPORTE
Festival Copa no ATC - Sub 09 e 11
Nos dias 09 e 16 de junho, foi realizado o Festival Copa no ATC das 
categorias Sub 9 e 11. O evento contou com a presença de 
aproximadamente 30 crianças.

Foram formados times da seleção da copa que foram: Brasil, Espanha e 
Argentina, com a orientação dos professores para que todas as partidas 
tivessem um equilíbrio. Os jogos foram bem disputados e no �nal, os 
participantes foram premiados com medalhas de ouro, prata e bronze.

Pintura 
de Rua para a Copa no ATC!

No dia 14 de junho, foi realizado no ATC a Pintura de Rua com o tema da Copa do Mundo. 
Contamos com a participação de aproximadamente 50 crianças com idade entre 3 a 11 anos.

Os professores prepararam o espaço com os desenhos sobre a copa como a bandeira do Brasil, o 
mascote da copa na Rússia, a palavra BRASIL e entre outras artes.

Veja as fotos:

Con�ra mais fotos em:
http://www.alphavilletenisclube.com.br/assoc
iados-participam-da-pintura-na-rua-no-atc/
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 NO ESPORTE
Final da 1ª Etapa do Ranking de Tênis ATC 2018
Entre os dias 04 de maio a 09 de junho, foi realizada a 2ª Etapa do Ranking de Tênis ATC 2018. O 
tradicional evento contou a participação dos associados do clube que foram divididos em 4 
categorias com chaves disputadas no sistema de eliminatória simples. Cada rodada teve uma 
semana para ser realizada, em comum acordo entre os tenistas. 
Con�ra os vencedores no quadro de honra:

Categoria

A
Categoria

B
Categoria

C
Categoria

D
Abhi Shah

Marco Moretti

Célio Abreu

Aguinaldo Fantinelli

Reinaldo Esperandio Jr.

Marcelo Ferrari

André Antiório

Cristiane Moreira

ATC realiza Campeonato e Batizado de Capoeira
No dia 16 de junho, o ATC realizou o Campeonato e Batizado de Capoeira, onde aconteceu a troca de 
cordão e um pequeno campeonato que serviu para estimular as crianças a praticarem a capoeira. 
Con�ra a classi�cação �nal:

1º  João Gonçalves Proni

2º Bruno Queiroz Manzione

3º Eduardo Zamith.

4º Fernanda Costa

5º Tiago Moreira Queiroz.
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atc conquistas
Associados e Professor de Tênis do ATC são 
vice-campeões em Torneio de Beach Tennis 

Nos dias 09 e 10 de junho, foi realizado o Torneio de Beach Tennis pela FPT (Federação Paulista de 
Tênis no São Paulo F.C..

Todos que participaram representando o ATC foram vice-campeões, sendo eles: 
-Angela e Jorge (dupla mista categoria C); 

- Angela e Tatiana (categoria C) ;
- Mariana e Paula (categoria B). 

Con�ra as fotos:

 NO ESPORTE

TORNEIO DE REINAUGURAÇÃO DO
PISO DA QUADRA PRINCIPAL

COMPLEXO ESPORTIVO
ESTEFANO CARRIERI

No dia 17 de julho, será realizado o 
Torneio de Reinauguração da Quadra 
Principal do Conj. Poliesportivo 
Estefano Carrieri. O evento será 
direcionado para associados acima de 
35 anos. As partidas acontecerão a 
partir das 19h00 e os interessados 
deverão se inscrever no dia do evento 
das 17h30 às 18h30. 

ATENÇÃO: Não será permitida 
inscrições após às 18h30.

Mais informações no DGE. Participe!
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De 18/08 a 16/09


