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PALAVRA DO
PRESIDENTE

Marcos Ricardo Chiaparini

Peço especial atenção ao nosso associado para 

a questão do cadastramento na portaria do 

estacionamento. O cadastramento é muito 

simples. Basta passar na secretaria do clube. Para 

facilitar, adotamos o sistema do Sem Parar, já 

u�lizado pela maioria dos sócios. Quem não �ver 

o Sem Parar, estamos fornecendo o "tag" 

gratuitamente. Muitos sócios ignoram essa 

orientação do cadastramento, trazendo sérios 

problemas para o nosso clube. Para a nossa 

segurança , é fundamental a iden�ficação de 

todos que acessam o clube. Coisa muito fácil de 

ser entendida. É para a segurança e nosso bem 

estar e das nossas famí l ias .  A par�r de 

d e t e r m i n a d a  d a t a ,  q u e  s e rá  d i v u l ga d a 

previamente , vamos barrar o acesso ao clube de 

quem não es�ver cadastrado . 
Quem se u�liza do estacionamento deve ter 

notado que está funcionando o "Contador de 

Vagas”. Com isso, esperamos agilizar a busca das 

vagas e diminuir a circulação desnecessária no 

interior do estacionamento.
No mês de março realizamos a primeira Sexta 

Especial do ano. Sucesso absoluto com mais de 

450 sócios para assis�r ao show da banda 

ZoomBeatles, "cover" do quarteto de Liverpool . 

A próxima edição da Sexta Especial acontecerá no 

mês de maio, com outra atração especial.   
O Departamento de Esportes está com muitas 

a�vidades, tanto recrea�vas como compe��vas. 

Destaque para o início do XX Campeonato 

Interno de Futebol Adulto, compe�ção que 

congrega um grande número de sócios e tem uma 

grande disputa entre as equipes. 
Para a criançada a grande atração do mês de 

abril será a chegada do coelhinho da Páscoa. Não 

percam no dia 16/04, tragam seus filhos para a 

visita do Coelho com a entrega de lembrancinhas. 
Vamos em frente. 
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Corpo Dire�vo Editorial

”

Muitos sócios ignoram essa orientação do 
cadastramento, trazendo sérios problemas
para o nosso clube. Para a nossa segurança,
é fundamental a iden�ficação de todos que
acessam o clube.
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PATRIMÔNIO E
ADMINISTRAÇÃO

Confira as principais no�cias ins�tucionais.

Com a chegada do outono, já podemos 

s e n � r  a  t e m p e r a t u r a  b a i x a n d o 

grada�vamente e com isso as gripes e 

resfriados tornam‐se frequentes. 

Pensando nisto, no sábado, dia 29 de 

abril das 8h30 às 17h00, o ATC promoverá a 

campanha de vacinação contra o vírus da 

gripe em parceria com a clínica VacinVille 

no Salão Boulevard. O �po da vacina que 

será aplicada é a “Tetravalente” e o valor 

diferenciado para associados será R$ 

100,00.  

ATC realizará campanha de
vacinação contra a gripe

Vem aí a construção de mais
uma quadra de areia!

A quadra de areia construída na área da 

Piscina Externa para o Projeto Verão foi um 

sucesso, a adesão ao espaço foi imediata e 

através dele aconteceram três diferentes 

torneios de modalidades disputadas na 

areia.

Devido ao êxito do projeto, o ATC está 

iniciando a construção de mais uma quadra 

de areia, medindo 11x21m, que permi�rá a 

prá�ca de beach tennis, futevôlei e vôlei de 

praia,  garan�ndo o lazer dos associados que 

querem se diver�r em clima de praia.

Novidade no estacionamento: Contador eletrônico de vagas

O contador eletrônico que mostra a 

quan�dade de  vagas  d isponíve is  por 

pavimento está funcionando. Através dos 

painéis instalados nos pisos G3 e G2, o 

associado economizará tempo na procura de 

vagas. A novidade já pode ser conferida no 

estacionamento.
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PATRIMÔNIO E
ADMINISTRAÇÃO

Confira as principais no�cias ins�tucionais.

Apesar de diversas campanhas realizadas para informar sobre o controle de entrada e saída de 

veículos através de TAGs, muitos associados ainda não realizaram o seu cadastro na Secretaria. O 

sistema oferece facilidade ao associado e acima de tudo garante a segurança no acesso ao clube. 

Nos próximos dias, aqueles que ainda não �verem o TAG cadastrado em nosso sistema, 

receberão um �cket ao entrar e obrigatoriamente terão que validá‐lo na portaria antes de sair. A 

medida garan�rá que o controle de acesso seja man�do. 

Para garan�r sua comodidade e evitar a perda de tempo, pedimos aos associados que ainda não 

cadastraram o seu TAG, que compareçam à Secretaria para fazê‐lo. O procedimento é simples e 

rápido. 

Controle de acesso ao estacionamento: cadastre o seu
TAG e garanta a facilidade ao entrar no ATC
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Esporte
Confira as principais no�cias do DGE.

As inscrições para a vigésima edição do 

campeonato de futebol ainda estão abertas, 

o s  i n t e r e s s a d o s  d e v e m  p r o c u r a r  o 

Departamento Geral de Esportes até o dia 

16/04 para efetuarem a sua inscrição. Os 

jogos começarão no dia 04 de maio e 

acontecerão todas as terças e quintas‐feiras 

às 20h15 nos Campos 1 e 2. Lembrando que as 

categorias par�cipantes são Principal e 

Master. Inscreva‐se!

XX Campeonato Interno de
Futebol Adulto ATC 2017

No dia 08 de abril às 11h30, o ATC realizará 

o Campeonato Interno de Skate 2017. As 

categorias selecionadas são: Mirim (de 07 a 

10 anos); Iniciante (de 11 a 14 anos) e Open (a 

par�r de 15 anos). Veja os horários:
Mirim: Aquecimento às 11h30 e início às 

12h00;
Iniciante: Aquecimento às 12h30 e início às 

13h00;
Open: Aquecimento às 13h30 e início às 

14h00.                                                                         
O regulamento está disponível em nosso 

site, para par�cipar é necessário preencher o 

termo de responsabilidade. Atenção: será 

obrigatório apresentar o RG original ou 

passaporte antes do início da compe�ção. 

Local: Pista de Skate. Mais informações no 

DGE. 

Nos dias 08 e 09 de abril, acontecerá o 

“Torneio de Duplas”para os alunos do Tênis. 

As inscrições serão até o dia 03/04 no DGE. A 

faixa etária é para associados maiores de 18 

anos. As par�das começarão às 07h30 nas 

quadras de tênis de 01 a 04. A divulgação das 

chaves será no dia 05/04.

Torneio de Duplas

Campeonato Interno de
Skate 2017

Campeonato Paulista 
Menores de Xadrez 2017

Nos dias 01 e 02 de Abril o ATC sediará o 

Campeonato Paulista Menores de Xadrez 

2017. 
As categorias par�cipantes serão Sub 8, 

Sub 12 e Sub 16 e as par�das acontecerão a 

par�r das 10h00 no Salão Nobre. O obje�vo 

do campeonato é promover a integração e 

intercâmbio entre os c lubes, além de 

incen�var a prá�ca da modalidade. Pres�gie!



SOCIAL
Confira as principais no�cias do Social.

Clube de leitura de abril
Data: 07 de abril às 19h30.
Local: Espaço de Arte.

O livro escolhido é “A Sombra do 

vento” de Carlos Ruíz Zafón.

Encontro aberto para todos os 

associados, mesmo que não tenham 

lido o livro. Par�cipe!

Dia 11/04: Inovação Financeira para Jovens e 

Adolescentes com Gilson Liberato Schwartz , 

professor especializado em economia cria�va, 

finanças e polí�ca econômica; foi economista‐chefe 

do BankBoston no Brasil, assessor da Presidência do 

BNDES e consultor do Banco Inter‐Americano de 

Palestras ATC: Fique por dentro 
do cronograma deste mês

Dia 25/04: A Arte de Lidar com as Mudanças com 
Magali Coelho, prorofessora de inglês formada em 
Michigan EUA, Trainer e Prac��oner em PNL, 
representante do Brasil no Conselho Internacional de 
Autoes�ma.

Horário das palestras: às 19h30.
Local: Auditório.

www.alphavilletenisclube.com.br

Par�cipe do Coral do ATC!
Venha soltar a voz nos encontros 

do Coral! Sempre as segundas‐feiras 

às 20h00, o Salão Boulevard recebe 

os nossos coralistas no ensaio 

semanal. 

Venha par�cipar e se diver�r! 

Campanha Leve Livro: 
compar�lhe o prazer da leitura 

O prazer da leitura é um hábito que deve ser 

compar�lhado, por isso lançamos em março a 

campanha Leve Livro de incen�vo a leitura. Deixe um 

livro que seu filho já tenha lido e pegue outro que 

gostaria de ler. O posto de troca é em frente a 

Brinquedoteca.
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eSPECIAL

O ATC preparou uma programação especial de Páscoa!

O mês mais gostoso do ano chegou e o ATC irá comemorar com uma programação 

especial para as nossas crianças. O Depto. Social e o DGE, juntos, prepararam um 

calendário recheado de a�vidades para a criançada. Confira: 

08/04
Teatro Infantil
Oficina de Cupcake
Caça aos ovos de páscoa

Festa da Páscoa no Conj. Pol. Estefano Carrieri

10h30
11h30
12h00

De 11
a 13/04

Amigo Chocolate do PAM, PIM e Alpha Kids
Durante o horário normal de aula

07, 08, 10
e 11/04

Semana da Páscoa na Natação 
Atividades recreativas nos 10 minutos finais de cada aula

10/04
Xadrez de Chocolate (PAM, PIM e Alpha Kids)
Durante o horário normal de aula 

16/04
Das 10h30
às 12h30

Visita do Coelho da Páscoa
Na entrada social
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