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palavra do presidente

- Marcos Ricardo Chiaparini

Por vezes, administrar o Clube dá um pouco de trabalho para a 

Diretoria. Mas também existem ocasiões em que os pequenos 

dissabores são altamente recompensados pelos momentos de 

alegria e satisfação que recebemos na administração.   

No último Congresso Brasileiro de Clubes, que se encerrou no 

dia 1º de maio, o ATC foi duplamente agraciado: recebemos o 

Prêmio Clube TOP 100 e o nosso sócio Nelson Mello foi o 

vencedor do Concurso Nacional de Fotografia de Clubes. 

Além disso, tivemos a brilhante participação da sócia Isabella 

Bandini, no Concurso Musa dos Clubes Sociais do Brasil. 

Nos dizeres de Arialdo Boscolo, presidente da FENACLUBES, “O Prêmio Clube TOP 100 é uma 

forma da FENACLUBES homenagear e reconhecer os Clubes que mais se destacaram no ano, 

entre os milhares de Clubes brasileiros .... " . 

Já a foto vencedora do Concurso Nacional de Fotografia dos Clubes, mostrou para o Brasil a 

beleza da nossa pista de skate, pioneira no país e na América Latina. Muito bonita a entrevista 

do Nelson nesta edição. Ela é o retrato daquilo que nos motiva a trabalhar e acreditar cada 

vez mais no ATC. O Nelson cresceu praticando atividades esportivas no ATC, casou e hoje sua 

família continua frequentando o clube .   

De outra parte, aos poucos vamos tornando realidade a promessa que fizemos no ato da 

posse da nossa Diretoria. Estamos implantando um ambicioso Projeto de Sustentabilidade e 

Acessibilidade. Confiram os detalhes nesta edição. Destaque para a implantação do Carro 

Elétrico que será utilizado para o transporte de idosos, gestantes, de pessoas com a 

mobilidade reduzida, portadores de necessidades especiais e emergências. Nosso 

agradecimento especial aos membros do CAIS - Comissão de Acessibilidade e Inclusão 

Social , no pessoa do seu Presidente Amaury Varanda, que foram decisivos para a 

implantação desta iniciativa e de outras que ainda estão por vir.  

No DGE o destaque fica para a contratação de profissional de renome nacional para cuidar 

do tênis competitivo do ATC. Com certeza todos os tenistas do clube, em algum momento, já 

fizeram um elogio a qualidade e competência dele. Não vou estragar a surpresa. Vou deixar 

vocês cruzarem com ele nas quadras e alamedas do ATC. 

Por último, temos a satisfação de levar ao conhecimento de todos os sócios, que as contas da 

nossa Diretoria, relativas ao exercício de 2017, foram aprovadas por unanimidade  na reunião 

do Conselho de Administração realizada no dia 23 de abril . 

Vamos em frente . 
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//ACESSIBILIDADE

CARRO ELÉTRICO É IMPLANTADO NO ATC
Após um trabalho conjunto entre a Diretoria Executiva e a CAIS (Comissão de 
Acessibilidade e Inclusão Social), iniciamos o período experimental de implantação 
do carro elétrico no ATC. O veículo será destinado para o transporte de idosos, 
gestantes e pessoas com a mobilidade reduzida, portadores de necessidades 
especiais e emergências. Temos divulgado em nossas edições anteriores, o empenho 
do Clube em adaptar as instalações para que todos tenham acesso ilimitado aos 
nossos espaços, o carro elétrico irá possibilitar que esta meta se concretize.  
Agradecemos aos  integrantes da CAIS: Amaury Varanda, Edson Alba,  Roberto 
Mauro, Irmy Suranyi e Luciana Franco. 

Normas de utilização
Uso exclusivo de idosos, gestantes,  PNE,  pessoas com mobilidade 
reduzida e emergências. 

Horário de funcionamento:
De segunda a sexta-feira das 08h00 às 20h00
Sábados, domingos e feriados: das 08h às 17h00

Do uso:
- Ponto de partida e retorno: Salão Nobre.
- A solicitação do veículo poderá ser feita das seguintes formas:    
    Diretamente na portaria social;
    Através do ramal 130;
    Junto a qualquer segurança.

- O veículo não ficará a disposição do usuário. 

Da lotação:
Máximo de 5 pessoas e 01 cadeirante.
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campanha
de c   leta de  lacre

Finalizando a campanha que durou 1 ano e 6 meses, no dia 
25/04, representando o ATC, o Diretor Administrativo, Mario 
Augusto entregou a cadeira de rodas para a instituição H.I.Vida � 
Centro de Apoio e Recuperação ao Portador do Vírus HIV, de 
Carapicuíba, dedicada a apoiar soropositivos através de 
moradia, alimentação e medicamento. Saiba mais em nosso site. 
Agradecemos a todos que colaboraram com a campanha e nos 
ajudaram nesta causa nobre de apoiar a quem precisa.

ENTREGA DA CADEIRA

A cobertura do Putting Green foi trocada por uma 
tela de sobreiro que evitará que o sol atrapalhe os 

praticantes da modalidade, além de proteger a 
grama sintética e manter o local limpo por

mais tempo.
Veja as fotos:

Melhorias no
Putting Green do Golfe Nos últimos meses, o Auditório passou por reforma, 

recebendo nova pintura, troca de piso, substituição 
das luminárias entre outras modi�cações. Em abril, 
o novo mobiliário foi entregue, recebemos mesas, 

armários, púlpito e cadeiras com design atual, 
dando um ar ainda mais moderno ao espaço.   

Novo mobiliário no Auditório

antes

depois
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Estamos cuidando do
nosso Patrimônio!

Veja as melhorias realizadas no mês de abril:

Troca de lâmpadas e 
revisão na iluminação 
dos campos de futebol.

Reparo da rampa de 
acesso ao campo 2 de 
futebol.

Remoção de postes 
com iluminação 
desativada.

Impermeabilização na parede 
externa e no telhado da quadra 
3 de Squash, para eliminar a 
in�ltração no piso de madeira.

Pintura das guias da 
Pista de Cooper

Pintura das baias do 
Espaço Golfe.

Impermeabilização do
Prédio Socioesportivo

Iniciamos no dia 23/04 e com previsão de término 
para 18/05, a obra de impermeabilização do Prédio 
Socioesportivo.  Lembrando que o propósito da 
obra é a manutenção preventiva do patrimônio, 
visando a conservação e durabilidade do prédio.
Contamos com a compreensão dos frequentadores 
do local.

novo horário da Sauna as Segundas
As segundas-feiras a  sauna funcionará somente no 
período da tarde (horário masculino). Na parte da 
manhã, das 9h00 às 15h30 (horário feminino), as 

massagens serão realizadas na antiga sala de 
estética. A mudança foi para a realização de 

serviços de manutenção e limpeza geral.

Fique atento e programe-se! 

Rebaixamento do alambrado do campo 1
No mês de abril, os alambrados que cercam o Campo 
de Futebol 2 foram rebaixados. A mudança agradou 
os associados que prestigiam os jogos e estendemos a 
melhoria para o Campo 1.
Veja as fotos:
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O QUE VEM POR AÍ
Veja as próximas obras e reformas que executaremos nos próximos meses:

Salão Nobre
Ampliação da cozinha, com sistema de exaustão, construção de banheiro PNE 
e adaptação da entrada de acessos separados para associados e visitantes. 
Início: 15/05  |  Prazo da obra: 60 dias

Bocha
Realizaremos a ampliação da cobertura, reforma de 
todo o espaço gourmet e construção de novos 
banheiros, incluindo sanitário acessível para PNE. 
Início:15/05  |  Prazo da obra: 60 dias.

Barbearia
Realizaremos a reforma geral com a ampliação do 
espaço.
Início: 02/07 |  Prazo da obra: 30 dias.

Conj. Poliesportivo Estefano Carrieri
Iniciaremos a reforma do piso de madeira das 5  
quadras do Conj. Poliesportivo Estefano Carrieri. 
Início: 06/06
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de
Março25 

O ATC levará os associados para um passeio recheado de 
compras na rua mais popular de São Paulo, a 25 de Março! 

Conhecida popularmente como centro de compras mais 
movimentados de São Paulo, com preços acessíveis e diversas 
opções de lojas de armarinhos, bijuterias, artigos de 
decoração de festas entre outros. 

O passeio acontecerá no dia 15 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 R$ 30,00 e a 
adesão poderá ser feita até 13/05.

ida AS COMPRAS

palestra de maio

A sabedoria está na simplicidade de viver a vida! Quais 
são aos seus valores? Qual a sua autoria rumo as 
realizações? Por que devemos sonhar e acreditar? Do 
que precisamos para ser feliz? Se você já se fez 
algumas destas perguntas venha participar.

Palestrante: Jéssica Trench, Instrutora, Terapeuta 
ThetaHealing e Fisioterapeuta.

Terça-feira, 22/05 às 19h30 no Auditório. 

Consciência: a base da existência. Por quê? Pra quê

Neste Sábado, 12/05, aproveite o úl�mo 
dia de bazar. Venha pres�giar !
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A próxima Saída Cultural levará os 
associados para assistirem a comédia “Muito 
louca” , um espetáculo com texto de Gabriel 

Chalita e direção de Hudson Glauber. A 
comédia aborda o universo complexo das 

relações humanas, onde Janete (Fafy 
Siqueira) e Tete (Suely Franco) discutem o 

passado em comum e suas frustrações 
amorosas. Fatos cotidianos ilustram o 

diálogo das personagens que falam sobre 
seus terapeutas, as di�culdades de 

superarem amores passados e o medo da 
solidão. Com clima irreverente, as duas 
grandes amigas passam a limpo suas 

trajetórias de vida. 

A saída será no dia 26 de maio no Teatro Raul 
Cortez e o espetáculo começará às 21h00. O 

valor do ingresso é R$ 68,00 e a adesão é 
exclusiva para associados. Data limite de 

adesão: 14 de maio no Depto. Social. 
Saída do clube: 19h30 | Retorno previsto: 

23h00.

 ATC leva você para assistir a comédia
�Muito louca�

com
Suely Franco e

Fafy Siqueira

º terá rock and roll
Os convites são limitados e estão disponíveis no Depto. Social.
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COLUNA SOCIAL
No dia 08 de abril, os alunos, 
professoras e coordenadora de 
Dança e Teatro ATC, Claudia Leoni 
participaram do Festival RV Baruart 
no Teatro Municipal de Barueri. 
Apresentamos 13 coreogra�as, 
sendo que 12 delas �caram entre os 
três primeiros colocados. 

Con�ra as nossas conquistas: 

º}º

Quatro coreogra�as;

º}º

Cinco coreogra�as;

º}º

º}º

Três coreogra�as.

1º

lugar

2º

lugar

3º

lugar

No dia 08 de abril, aconteceu a Saída Cultural à Sala São Paulo. Os associados que foram ao 
evento acompanharam no camarote uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado 
de São Paulo � OSESP com a regência internacional do maestro Robert Treviño e um 
concerto singular de Layça Kõhler, vencedora do concurso jovens solistas da OSESP 2014. 
Além disso, todos puderam conhecer um pouco mais sobre a história, a construção do local, 
detalhes técnicos e tecnológicos de toda a infraestrutura desenvolvida em um espaço 
conhecido como uma das melhores salas de concertos do mundo.
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Durante a realização do Congresso Brasileiro de Clubes, realizado no último �nal de 
semana, em Campinas, o ATC recebeu a PLACA DE BRONZE por ter sido pelo terceiro 
ano consecutivo,  premiado como Clube TOP 100 2018.

O Prêmio Clube TOP 100 é uma forma da FENACLUBES homenagear e reconhecer os 
Clubes que se destacaram no ano, entre os mais de 13.000 clubes brasileiros, e que 
contribuem de forma signi�cativa para o desenvolvimento da comunidade e da 
sociedade na qual estão inseridos por meio de ações esportivas, sociais, culturais e de 
lazer.

O Congresso Brasileiro de Clubes realizado no último �nal de semana, organizado pela 
Confederação Nacional dos Clubes � FENACLUBES,  com o apoio do CBC e do SINDI-
CLUBE, é o maior e mais importante evento do segmento clubístico no país.

ATC é homenageado pela  fENACLUBES

ATC no 
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Entrevista

Confira a entrevista com Nelson Mello, o  ganhador do 
Concurso Nacional de Fotografia de Clubes, que 

representou o ATC. pARTICIPAMOS PELA primeira vez deste 
concurso e vencemos como A MELHOR FOTO DENTRE OUTROS 47 

CLUBES DE TODO O BRASIL.

NELSON
MELLO

ATC no 

Nelson Mello, 38 anos, jornalista e 
fotógrafo pro�ssional, associado do ATC 
por quase toda a vida, foi o responsável 
por trazer o troféu de vencedor do 
Concurso Nacional de Fotogra�as de 
Clube para o ATC. Sua infância foi aqui, 
praticava basquete e futebol e sua 
inserção na vida esportiva também. Já 
na adolescência o Clube era o seu ponto 
de encontro com os amigos, onde ele 
trazia a namorada (hoje esposa) para 
passear. Hoje, seus �lhos seguem os 
passos do pai no esporte e no 
crescimento junto ao Clube. Na 
adolescência, a Pista de Skate era um 
point, na época era um passatempo, o 
local marcou sua vida e faz parte de um 
tempo que  ele lembra com um certo 
saudosismo na voz. Seu primeiro clique 
foi na juventude, aos 14 anos começou a 
brincar  com foto, tinha uma máquina 

fotográ�ca em casa que foi seu primeiro 
equipamento para registrar um 
momento ou outro. Mais tarde, já na 
faculdade se apaixonou pelo 
fotojornalismo, percebeu que ele se 
expressava muito melhor através da 
fotogra�a do que escrevendo, pra ele 
realmente uma imagem vale mais do 
que mil palavras e através disso ele fez 
sua carreira. 

1. Como surgiu a ideia de participar do 
concurso de fotografia?

Um dia eu estava no Clube e vi a 
divulgação, eu vi o cartaz e pensei: Legal eu sou 
fotógrafo, frequento o clube, aqui é um lugar 
bonito... Acho que dá participar com alguma 
foto bacana . Eu já tinha algumas fotos que 
tinha tirado aqui e achei que seria uma 
oportunidade legal de mostrar meu trabalho. 

2.Como foi a concepção da fotografia? 
A pista de Skate tem um peso histórico 

muito grande, fez parte da minha adolescência, 
lógico que cheguei a pensar em tirar foto da 
piscina, do pôr do sol, mas meu desejo foi sair do 
óbvio e sabia que essa foto seria diferente. Não 
foi tirada especi�camente para o concurso e 
nem ensaiada pra ser a foto  pra eu concorrer. 
Fiquei indeciso de manda-la ou não. Mas no 
momento �nal, olhei para ela e pensei: 

vou mandar só essa porque eu 
acredito nela, vai ser esta! Fotografia 
é assim, as vezes tudo se encaixa e 
sai uma foto bacana!‘‘

‘‘
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3. Quem é o personagem da foto e por 
que a Pista de Skate? 

O nome dele é André, na época ele e eu 
andávamos muito na pista e tinha um pessoal 
que também frequentava e todo mundo 
andava muito bem, e nós nos divertíamos 
muito. No dia desta foto eu pensei que estava 
um clima legal para tirar foto. A Pista de Skate 
me pareceu a escolha certa, faz parte da 
história do Clube e da minha, me pareceu o 
lugar certo. 

4.Qual a mensagem que você quis 
transmitir com a foto?

Pra ser sincero, eu não pensei muito nisso, 
eu não saí especi�camente neste dia pra fazer 
aquela foto, pra passar determinada 
mensagem. Ela conta uma história, tem o 
contexto da pista por trás, ela passa uma 
mensagem de atitude, tanto do skatista, como 
do momento que ele estava,  precisou de muita 
atitude dele, de se arriscar, de não cair. Acho 
que a mensagem foi essa, de atitude, de você 
acreditar no que você faz, de ir atrás do que 
você gosta independente de ser um padrão, de 
acreditar em si mesmo, de se expressar da 
forma que você acredita.

 5.O que mais apaixona você em sua arte? 
Eu acho que é o momento. Eu me ligo mais 

em uma foto que registra o momento certo do que 
numa foto tecnicamente perfeita. O 
fotojornalismo é minha preferência porque é 
exatamente isso, não importa se ela tem todas as 
qualidades técnicas, o importante é estar na hora 
certa e se você consegue transmitir aquela notícia. 
Tem um fotografo que eu admiro muito, o Cartier-
Bresson, ele fala disso, do momento decisivo  que 
passa e não volta, é questão de um segundo ou até 
menos.

6.Qual foi o sentimento quando soube que 
ganhou a competição?

Eu estava na praia quando recebi uma 
ligação do Marcos Chiaparini, eu �quei surpreso 
porque 15 minutos antes eu havia comentado com 
a minha esposa sobre o concurso e da dúvida se eu 
poderia ganhar ou não. Eu �quei super feliz 
quando soube, eu já estava num dia muito bacana 
e aquilo só melhorou meu dia, aliás minha 
semana! A notícia se espalhou, os amigos do skate 
�caram contentes também, minha família, en�m. 
Foi bacana uma foto diferente ter representado o 
Clube, muito bom fazer parte de tudo isso. 

EntrevistaEntrevista
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7. Você soube que foi a primeira vez que o Clube competiu neste concurso?
Sim, me falaram! Poxa que legal, começou com o pé direito né? (risos)

8. Qual seu conselho para todos desejam trabalhar com fotografia?
Meu maior conselho é não se preocupar tanto com a qualidade do equipamento, mas se preocupe 

mais com o olhar . Equipamento você compra, técnica você aprende, agora, o olhar não. É uma coisa 
que não é tão rápido pra re�nar, é necessário errar muito até acertar e isso nenhum curso ensina ou um 
bom equipamento garante. Eu aprendi durante a minha trajetória pro�ssional que a diferença entre um 
fotógrafo pro�ssional e amador é que o pro�ssional faz foto boa com hora marcada, com uma luz 
favorável um cenário bonito, qualquer clique vai sair bom, é preciso também ter um bom jogo de 
cintura, saber trabalhar com o humor das pessoas e você precisa saber controlar todo esse conjunto. E 
isso só se aprende na prática, quando mais você treina, mais rápido você consegue absorver o que é 
necessário. Fotografe! Treine o seu olhar, trabalhe no meio, com o tempo esse feeling virá.  

Entrevista

Tem um fotografo que eu admiro 
muito, o Cartier-Bresson, ele fala 
disso, do momento decisivo  que passa 
e não volta, é questão de um segundo 
ou até menos, então as vezes você está 
em um lugar e tudo se alinha e sai 
aquela foto bonita, mas um segundo 
depois esse momento passa, e você 
acaba perdendo justamente isso, o 
momento certo. 

‘‘ ‘‘
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ATC no 

Isabe�a

  Bandini

1. Quando começou o seu contato com o 
mundo dos concursos de beleza ?
Comecei a fazer alguns eventos como promoter, 
na época não estava trabalhando e aproveitei a 
opor tunidade. Sempre me i nteressei pelo 
universo da moda, já participei de outros dois 
concursos, um da Way Moda e outro da Mega 
Models, em um deles cheguei as �nalistas. 
Trabalhei um tempo com editoriais também. 
Mas não tenho interesse em me aprofundar no 
mundo da moda.  Apesar de gostar muito desse 
universo, acredito que há muita pressão com o 
corpo, uma cobrança muito grande. Eu me cuido 
mas não gosto dessa paranoia, dessa pressão.  

2. Por que você quis se tornar a MUSA do 
ATC?
Eu vi a divulgação do concurso e me interessei, 
mandei até no grupo da família do whatsapp 
que ia participar desse concurso e eles me 
apoiaram. Como eu gosto muito do Clube e já 
participei de outros, resolvi me candidatar. 
Achei que seria uma experiência bem legal.

3. No seu vídeo de inscrição, você diz que é 
associada do ATC há mais de 15 anos. Como foi 
sua infância no Clube e quais modalidades 
praticou aqui? 
Eu pra t iquei sa pa teado d esd e pequena, 
participei de vários espetáculos. Aliás já �z 
vár ios espor tes aqui , na tação, basquete, 
academia, mas sempre vinha pra cá, brincava 
na piscina. Lembro que sempre estávamos 
aqui.  

4. Como você se preparou para o concurso?
Foi tranquilo, eu �z um treino especial aqui na 
Academia, tive aulas com a Dani (Daniela 
Zanotello), aliás foi essencial a ajuda dela, ela 
me deu dicas de maquiagem, de como me 
vestir, de comportamento, etiqueta, en�m, sem 
ela eu não teria sido metade do que consegui 
ser.  Não mudou muito a minha rotina,  eu tive 
que dedicar mais tempo pra me arrumar,  mas 
foi legal, eu gostei!

Entrevista

Isabella Bandini é associada do ATC há mais de 15 anos, tem 22 anos e é estudante de Direito, apesar 
da carreira de modelo, é tímida, no tempo livre ela gosta de assistir �lmes e séries, conhecer novos lugares, 
cozinhar, experimentar novos pratos, Busco sempre conhecer novas coisas e novos lugares , diz com 
empolgação. Conheça um pouco mais da Musa do ATC, que representou o Clube no Congresso Brasileiro 
de Clubes, realizado de 28/04 a 01/05 em Campinas. 
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5. Como foi a experiência de 
ser a Musa do Alphaville Tênis 
Clube no congresso Nacional 
da FENACLUBES?
Eu conheci meninas de várias 
partes do Brasil, com 
realidades e histórias 
diferentes, umas já eram mães, 
outras ainda estavam 
começando, eu vi de tudo, 
algumas tinham um estilo de 
vida mais simples, en�m, vi de 
tudo. A Claudia Metzni nos 
orientou durante o tempo todo, 
foi como uma mãe pra gente, 
ela deu todas as dicas pra 
des�lar, se portar, se vestir. Nós 
chegamos no sábado e durante 
o dia participávamos de 
workshops e treinamento, a 
noite nós tínhamos o jantar e nos apresentávamos, �zemos a abertura dos shows. Foi uma experiência 
inesquecível e enriquecedora.  Eu me diverti muito. Eu não �quei entre as �nalistas, não vou dizer que 
não esperava, porque a gente sempre espera né? Fiquei um pouco chateada, porque é humano, a gente 
�ca, não sabemos qual foi o critério de escolha mas eu acho que a ganhadora realmente mereceu. 

6. O que foi mais difícil para você: desfilar para o público e para os jurados ou a competição com 
as outras candidatas?
Sem dúvida foi se apresentar para os jurados! Eles nos olhavam sempre sérios e não dava pra saber se 
eles estavam gostando ou não. Não houve clima de competição entre as candidatas, muito pelo 
contrário, uma torceu pela outra, a gente se ajudou bastante. 

7. Pretende seguir uma carreira no universo da beleza? 
Por enquanto não, nesse momento eu estou visando mais o meu lado pro�ssional, claro que como um 
hobby ou como uma segunda carreira eu topo. Mas não é o meu foco, onde eu quero colocar toda a 

Foto: Nelson Mello

minha dedicação. Eu acho que a gente tem que ter 
vários planos na vida, se um não der certo, nós 
seguimos o outro.  E também eu gosto de fazer outras 
coisas, eu ainda pretendo viajar, fazer um intercâmbio, 
então neste momento não, mas se surgir uma 
oportunidade legal eu aproveito. 

8. Que conselho você daria para as meninas que 
sonham trabalhar como modelo e/ou entrar para o 
mundo dos concursos de beleza?
Tente e siga o seu sonho e acreditar que dá certo e não 
se prender a padrões de beleza. Se é o seu sonho, então 
segue, tem espaço pra todo mundo.  Não é um meio 
fácil, tem muita garota bonita, tem competitividade 
entre elas, tem que estar preparada pra tudo. O meio 
está muito saturado, então não pode levar um não e já 
desistir. Tem que tentar, continuar e buscar sempre 
melhorar. E tem que acreditar em você e na sua beleza, 
eu não me acho a pessoa mais bonita do mundo, mas 
eu estou sempre tentando, buscando melhorar e não é 
só beleza que conta, precisa ter atitude também.  

Foto: Flávia Moraes

Entrevista
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No domingo, 20 de maio, acontecerá o 6º Festival Interno de Natação ATC 2018 na Piscina Interna. 
O evento será direcionado aos associados matriculados nos níveis N2, N3 e Aperfeiçoamento I e II.

Con�ra os horários e a programação:
10h00 � Horário de chegada (N2);
10h00 � Início: 25 metros crawl e 25 metros costas (N2);
10h30 � 25 metros borboleta, 25 metros costas e 50 metros crawl (N3);
10h45 � Estilo medley / 25 metros borboleta, 25 metros costas, 25 metros peito e 25 metros crawl 
(Aperfeiçoamento Infantil I e II).

Informações e inscrições na Piscina Interna. Participe!

 NO ESPORTE

6º Festival Interno
de Natação ATC
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2ª Etapa do Ranking de Tênis ATC 2018
Entre os dias 04 de maio ao dia 09 de junho, o ATC realizará a 2ª 
Etapa do Ranking de Tênis 2018. 
O torneio é destinado para associados com idade acima de 18 
anos. Cada rodada poderá ser realizada em até uma semana, 
sendo de comum acordo entre os participantes. 
Mais informações no DGE.
Prestigie!

Torneio de Squash 
No dia 19 de maio, a partir das 09h00, 

acontecerá o Torneio de Squash, aqui no 
ATC! O evento será destinado para 

associados com idade acima de 14 anos e  os 
interessados deverão se inscrever no DGE até 
o dia 16/05. ATENÇÃO: o evento contará com 

um café da manhã para os participantes.
Mais informações no DGE.

Participe!

Torneio Infantil no Saibro
Você que tem entre 07 a 15 anos e gosta de jogar tênis, 
venha se divertir com a gente! No sábado, 19 de maio 
será realizado o Torneio Infantil no Saibro, uma 
competição que vai agitar toda a galera! O local será 
nas quadras de tênis 01 a 04.

Con�ra o horário dos jogos: 
14h00: crianças de 07 a 09 anos. 
15h30: crianças com idade acima de 10 anos.

Os Interessados deverão se inscrever no DGE ou com 
os professores da modalidade até o dia 15/05. 
Participe!

II Torneio de Beach Tennis 
duplas

Nos dias 19 e 20 de maio nas quadras de areia do 
ATC, acontecerá o II Torneio de Beach Tennis � 
Duplas. Será a partir das 08h00 e aberto para 
participação de homens e mulheres com idade 
acima de 14 anos. Os interessados deverão se 
inscrever até o dia 15/05 no DGE. ATENÇÃO: As 
duplas serão �xas. Vagas limitadas!

 NO ESPORTE

Torneio de Golfe 
in the Target

No domingo, 27 de maio das 09h às 11h, será realizado 
o “Torneio de Golfe � in the Target” . A competição 

acontecerá no Espaço de Golfe ATC e será 
direcionado para associados com idade acima de 14 
anos. Os interessados deverão se inscrever no local 

diretamente com o Professor.
Não Perca!
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atc conquistas
Campeonato Paulista Fase Regional 2018 � BarueriAssociado é campeão na

Copa Play Tennis Morumbi

No mês de abril, o associado 
Marcelo Freitas (camisa laranja), 
foi campeão da categoria 3M3 
no Torneio FPT na Copa Play 
Tennis Morumbi.

Associado é vice-campeão
no Torneio Jaraguá Clube

No mês de abril, o associado 
Caio Campos foi vice-
campeão da categoria 12ME 
no Torneio do Jaraguá Clube.

No dia 15 de abril, aconteceu o Campeonato Paulista Fase 
Regional 2018 � Barueri, contamos com a participação de 19 

judocas que representaram o ATC. No total, tivemos 14 
medalhas conquistadas, sendo elas:

5 de ouro 2 de prata 7 de bronze

Campeonato Paulista Fase Regional 2018 � Barueri

No dia 22 de abril, foi realizado o Campeonato Paulista Fase Regional Inter 
Regional em Santos. O evento contou com a participação de atletas da 

região Sudoeste de São Paulo, Vale da Ribeira e Litoral e estava valendo a 
classi�cação para a fase �nal do Campeonato. No total, os atletas do ATC 

conquistaram 10 medalhas, sendo elas:

1 de ouro 6 de prata 3 de bronze
Todos os judocas premiados foram classi�cados para a fase �nal, onde irá 

reunir os melhores atletas do Estado de São Paulo.
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21/04 - DM19A

22/04 - DM19B

No dia 21 de abril, a equipe masculina do ATC participou da Final do 
Campeonato Paulista Interclubes de Tênis. Os tenistas Jorge Menezes, 
João Pedro Leme, Gustavo Cruz e Silva, Pedro Macchia e Leandro Gilli 
foram vice-campeões da Categoria DM19A.

No dia 22 de abril, a equipe masculina do ATC participou da Final do 
Campeonato Paulista Interclubes de Tênis. Os tenistas Henrique Sakoda, 
Luca Ortega, André Farias, Rafael Moya, Evandro Gusmão e Diego Freire 
foram campeões da Categoria DM19B. O Campeonato Interclubes é um 
dos principais eventos da Federação Paulista de Tênis, que movimenta, 
anualmente, tenistas de mais de 40 clubes.

vice-campeão do Campeonato Paulista Interclubes de Tênis

campeão do Campeonato Paulista Interclubes de Tênis

Final da 1ª Etapa do Ranking
de Tênis ATC 2018
No dia 07 de abril, aconteceu a �nal 
da 1ª Etapa do Ranking de Tênis ATC 
2018. O tradicional evento entre os 
tenistas do clube contou com a 
participação de 85 associados 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: 1 º Ricardo Faria. |2 º Marco Moretti.

Categoria B: 1º Carlos Gustavo Lima | 2º Luis Fernando França.

Categoria  C: 1 º Fernando Gaeta | 2º  Altayr Figueiredo.

Categoria D: 1 º Carla Picchiliani | 2º Sérgio Shimizu

Intercâmbio de Ginástica Artística
com Atletas Olímpicos
No dia 14 de abril, foi realizado o Intercâmbio de 
Ginástica Artística no Complexo Olímpico 
Caixa. Contamos com a participação de 21 
alunas representando o ATC no evento que 
contou com a presença da atleta brasileira, 
Danielle Hypólito. Na ocasião, a ginasta treinou 
ao lado de nossas alunas e ainda compartilhou 
um pouco sobre a sua história, os desa�os da 
carreira e muito mais.
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