
Ed.5 Fevereiro/2016

Acontece
Melhorias nas instalações do ClubePatrimônio

Novo Estacionamento ATC
A Obra do estacionamento continua e até o momento, foi finalizada a montagem da estrutura 
pré-moldada da Prefab. Após isso, foi iniciada a concretagem das lajes e finalizada a estrutura do 
campo de acesso pela Avenida Mamoré.

Além disso, foram realizados os seguintes serviços:

• Foram concluídos 70% de todas as alvenarias;

• Mais de 50% do muro de contenção;

• Estão sendo finalizados os poços dos elevadores;

• E em seguida, será iniciada a regularização do terreno para pavimentação asfáltica do térreo;

• Finalizando, teremos o início da montagem das instalações elétricas, hidráulicas, de incêndio, de 
aterramento e de CFTV (Circuito Fechado de TV).

Veja as fotos:

Em 2015, foram realizadas no ATC 
20 palestras abertas aos nossos 

associados, sempre focando conteúdos 
atuais e com palestrantes conceituados.

Fique de olho em nossa programação, 
as palestras deste ano iniciarão em 

março! Não perca!

Você sabia que por mês são prescritos 
12.229 treinos pelos professores 

e personal trainers de musculação? 
Por ano são realizados 125.576 

atendimentos na Academia.

Fique 
por Dentro!
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Palavra do Presidente

Dizem que o ano novo só começa depois do 
carnaval. No ATC, estamos em atividade des-
de os primeiros dias de janeiro. Como vocês 
podem notar na matéria de capa, a parte 
estrutural do estacionamento foi concluí-
da com sucesso e no prazo estimado. Meus 
cumprimentos a todos os funcionários do 
clube envolvidos com a obra e em especial 
ao Leonardo Rodrigues nosso Diretor de Pa-
trimônio. Ainda temos etapas a cumprir an-
tes de liberar o estacionamento para o uso 
dos associados, mas estamos chegando lá. 

Quem não parou também foi o DGE. Estão 
a pleno vapor os preparativos para a reali-
zação da 13ª Olimpíada InterAlphas. Nesta 
edição teremos novidades. Reduzimos o 
período de disputa dos jogos e enxugamos 
categorias e modalidades na competição. 
Aguardem.
Mas as atividades no ATC não param por aí. 
O Departamento Social preparou muita fes-
ta para comemorar o Carnaval. Começamos 
com Feijoada & Samba no dia 30 de janeiro 
e concluímos com a já tradicional Matinê de 
Carnaval, sucesso entre a nossa garotada. 
Não podemos esquecer que este ano o ATC 

comemora seu 40º aniversário de fundação. O 
ano será marcado por diversas atividades. Para 
começar, no próxi-
mo dia 01 de feve-
reiro, vamos lançar 
o concurso entre 
os sócios para a es-
colha do logotipo 
comemorativo do 
ATC 40 ANOS. 
Participem!

Marcos Chiaparini

Social  e Cultural Principais ações do Social e Cultural

Matinê de Carnaval
Nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro, teremos as 
Matinês de Carnaval, das 15h às 19h, no Salão 
Nobre do ATC.

Pais e filhos cairão na diversão, com muita 
música, brincadeiras e competições de dança. 
Além disso, haverá desfile de fantasias, pintura 
artística, escultura em balões, confete e ser-
pentinas com direito a sprays de espuma. 

Associados não pagam e para visitantes será co-
brado o valor de R$ 20,00 (adultos a partir dos 
15 anos) e R$ 30,00 (criança a partir dos 3 anos).

Os convites podem ser adquiridos na secreta-
ria do Clube até os dias das matinês.

Prepare a Fantasia e venha cair na folia!

Mais informações do Departamento Social.
Participe!

Coral ATC
No dia 01 de fevereiro, acontecerá o 1º en-
saio do Coral 2016 no ATC. O encontro será 
realizado às 20h30, no Salão Boulevard, com 
o maestro Eli de Souza Gonçalves.

Destinado para associados acima de 15 anos, os 
encontros acontecerão todas as segundas-feiras.

Mais informações no Departamento Social.
Participe!

1º Encontro do Clube de Leitura 2016

No dia 04 de março, acontecerá o 1º Encontro do 
Clube de Leitura ATC 2016, no Salão Boulevard.

O evento contará com a presença do prestigiado 
escritor norueguês Karl Ove Knausgård que apre-
sentará seu livro ́ ´A morte do Pai – Minha Luta 1`̀ . 

O encontro é livre para associados de todas as idades, 
independente se o associado que desejar comparecer 
ao local não leu o livro. Será uma ótima ocasião para 
conhecer e vivenciar a história de um pai que entra em 
declínio e acaba levando toda sua família à ruína.

Mais informações no Departamento Social.
Participe!
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Esporte Confira os principais eventos do DGE

1ª Etapa do Ranking de Tênis 2016
Nos dias 27 e 28/02, 05 e 06/03, o ATC realiza-
rá a 1ª Etapa do Ranking de Tênis 2016. 

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 
15/02 no DGE e poderão participar associados 
maiores de 18 anos. Os jogos acontecerão a 
partir das 07h30, nas quadras de tênis 01 a 04. 

Mais informações no DGE.
Participe!
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Arborismo
No dia 20 de fevereiro, das 10h às 15h, o 
ATC realizará atividades de Arborismo. 

Com o início do trajeto em frente ao Fast 
Fruta, a atividade é gratuita e destinada a 
crianças (a partir de 5 anos de idade com al-
tura mínima de 1,20 m) e adultos. O circuito 
do ATC é o maior dos clubes sociais e conta 
com 08 pistas e 02 tirolesas.

Para participar, a criança deve ter uma au-
torização assinada pelo pai ou responsável, 
sendo obrigatório o uso dos equipamentos 
de segurança. Professores especializados 
orientam os associados durante todo o per-
curso, a fim de garantir aventura, segurança 
e diversão.

Mais informações no DGE.

Clínica de Tênis Adulto
No dia 21 de fevereiro, o Departamento Ge-
ral de Esportes realizará a Clínica de Tênis 
Adulto ATC 2016.

O evento será destinado para associados 
maiores de 18 anos e acontecerá nas qua-
dras de tênis 01 a 04, às 11h30.

Contando com um grupo dinâmico de pro-
fessores, os associados realizarão diversas 
atividades, além de participarem de sorteios 
de diversos brindes.

As inscrições deverão ser realizadas no DGE. 
Participe!

DGE realiza Reunião Anual 
No dia 26 de janeiro, aconteceu a Reunião 
Anual do Departamento Geral de Esportes, 
com a apresentação dos números e conquis-
tas de 2015, além dos projetos para 2016 que 
englobam capacitação profissional, abertura 
de novas turmas, aumentar as existentes, in-
vestir nos campeonatos externos e internos, 
além de melhorar a posição do ATC em relação 
ao ranking comparado aos outros clubes no 
esporte competitivo. 

A reunião foi conduzida pelo Gerente de Es-
porte, Francisco Dada, e contou com a apre-
sentação dos coordenadores Odair Prata (Es-
portes Aquáticos), Paulo Oliveira (Qualidade 
de Vida), Fernando Cancissu (Tênis & Golfe), 
Oswaldo Ongaro (Futebol) Janaína Calil (Es-
portes de Quadra) e a supervisora da Coorde-
nação Pedagógica e Artes Marciais, Ana Paula 
Longatto, que falaram de suas respectivas 
áreas, além da participação do Gerente Geral, 
Reginaldo Barros. Com o foco em trazer ao 
conhecimento de todos as informações apre-
sentadas, o encontro foi também uma ótima 
ocasião para integração entre os profissionais, 
além de enfatizar a importância que cada área 
e funcionário possuem no clube.

A reunião contou com a presença de aproxi-
madamente 80 funcionários do esporte, den-
tre eles, coordenadores, supervisores, profes-
sores, técnicos, personal trainers, estagiários, 
zeladoria esportiva e almoxarifado esportivo. 

Parabéns a todos! 

Confira as datas e horários 
das Aulas Abertas:

Maratona de Bike Indoor: 

20 e 27 de fevereiro,
das 09h às 12h.

Aula Aberta de Boxe e Muay Thai: 

27 de fevereiro,
das 10h às 11h.

Participe!
Mais informações no DGE.
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Corpo Diretivo
Marcos Chiaparini – Presidente 
Edouard Lorentziadis (Teddy) – Vice Presidente
Elcy Klauser – Diretora Social 

Jorge Kulaif – Diretor de Esportes
Leonardo Cunha – Diretor de Patrimônio
Pedro Salla – Diretor Administrativo
Ricardo Rezende - Diretor Financeiro

Venha pular o 
Carnaval no ATC!
Durante o mês de fevereiro, o ATC preparou 
uma programação especial de Carnaval 
para você, além da Feijoada & Samba, 
realizada no dia 30/01 e das Matinês de 
Carnaval, confira os eventos que vão agitar 
este mês de folia: 

Carnaval Pam e Pim: 
Dias 16 e 17/02, para crianças de 03 a 12 
anos, das 09h às 11h / 14h30 às 17h00, 
no Ginásio Estefano Carrieri. Traga seus 
pequenos!

Semana do Carnaval na Natação:
Os professores promoverão atividades 
recreativas nos 10 minutos finais de 
cada aula, de 01 a 05 de fevereiro.


