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palavra do presidente

- Marcos Ricardo Chiaparini

O informativo mensal do ATC está de cara nova. Ele foi 

modernizado e repaginado. Agora no novo formato 

poderemos levar ao conhecimento dos sócios mais detalhes e 

informações sobre o dia a dia do clube.  

Sucesso absoluto foi o Baile do Hawaii realizado nas piscinas do 

ATC. Animação do início ao fim, com excelentes bandas, 

diversos pontos de bebidas a disposição dos sócios, comida 

bem servida até o encerramento da festa.  Tenho a impressão 

que este é um evento que entrará para o calendário do clube. 

Para quem ainda não percebeu, o Departamento de Patrimônio está executando um 

amplo e ambicioso trabalho de adequação das nossas instalações, tornando o clube mais 

acessível para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Para tanto, 

contratamos um escritório especializado para realizar um projeto de adequação das nossas 

instalações as normas da NBR 9050/2015. É evidente que os trabalhos serão executados 

paulatinamente, na medida da disponibilidade de caixa do clube e das necessidades mais 

prementes dos sócios.  

Só para registro, cabe destacar que nas modificações externas, já executamos os projetos 

de acertos das inclinações de 15 rampas de acesso para as quadras de tênis, bocha, 

ginásios esportivos e alamedas. Também já está em fase final de análise pela CAIS a 

proposta para aquisição de plataforma elevatória para acesso as piscinas. 

Ao lado desta iniciativa, estamos atuando em conjunto com a Comissão de Acessibilidade 

e Inclusão Social criada pelo Conselho de Administração, de modo a identificar outras 

prioridades para atendimento dos nossos sócios.    

Fruto do trabalho desta Comissão, já está em fase de implantação o "Carro Elétrico" nas 

dependências do ATC, para atendimento daqueles que tenham necessidades especiais, 

entre outros, idosos, gestantes, ou pessoas com necessidades temporárias ou permanentes.     

Outro destaque desta edição é o avanço no ATC nas práticas de sustentabilidade. Com a 

colaboração da nossa coletividade estamos economizando água, energia elétrica e 

enviando materiais para reciclagem. Não vamos parar por aqui. Queremos muito mais para 

o ATC. Você sócio também pode colaborar. Mande sua sugestão para o Departamento de 

Patrimônio.   

A conferir também nesta edição as conquistas dos nossos atletas em diversas competições. 

Destaque para a campanha de conscientização de uso seguro na academia.  ACADEMIA 

100%. 

Vamos em frente .   
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Dando continuidade ao projeto de Acessibilidade do Clube, foram 
�nalizadas as adaptações da rampa de entradas dos Ginásios 
Estefano Carrieri e Takaoka. Agora, aqueles que possuem a 
mobilidade reduzida, podem se deslocar por estes locais com
mais facilidade.

con�ra as fotos:

Ginàsio Estefano Carrieiri

//ACESSIBILIDADE

Carro elétrico
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O Berçário passou por uma grande reforma durante o mês de março, o espaço dedicado a crianças de 
0 a 05 anos, recebeu nova decoração e está muito mais bonito e aconchegante para receber os 
pequenos. 
Veja o antes e o depois: 

ANTES DEPOIS

REFORMA BERÇÁRIO
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campanha
de c   leta de  

lacre
Noticiamos em nossa última edição (Ed. 27 � Março 2018), que a 
campanha ATC+ de arrecadação de lacres de latinhas de alumínio 
havia �nalmente chegado ao �m. Após 1 ano e 6 meses de 
campanha, conseguimos arrecadar os 350.000 lacres distribuídos nas 
140 garrafas PETs. O último passo era trocar o material pela cadeira 
de rodas. No mês de março, em uma parceria com a CCR SP Vias, 
retiramos en�m a cadeira que já está no Clube. Em breve 
divulgaremos o nome da instituição eleita que sera bene�ciada
pela doação.

mELHORIAS NO CLUBE

No mês de março foram substituídas 8 coberturas 
dos bebedouros das quadras de tênis. 

Veja as fotos:

cOBERTURA DOS BEBEDOUROS
Em março, o espaço em frente ao Bar da Piscina 

que possui 3 coqueiros receberam nova iluminação, 
à noite o espaço passa a �car mais iluminado e 

bonito. 

Con�ra:

Iluminação bar da piscina
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rebaixamento
do alambrado
do campo 2
Os alambrados que cercam o Campo de Futebol 2 foram rebaixados. Com a mudança, �cará mais fácil 
e confortável assistir aos jogos dos campeonatos e dos rachas internos de futebol. 

pintura das faixas de segurança
na rampa da academia
As faixas de segurança localizadas no piso próximo a Academia foram pintadas. Em dias chuvosos ou 
em qualquer situação em que o piso seja molhado, as faixas servem como antiderrapantes dando mais 
segurança para os transeuntes do local, proporcionando segurança e diminuindo o risco de acidentes.

Solidariedade
Clube realiza doação para a prefeitura de Barueri 

Em março, realizamos uma doação para a Prefeitura de Barueri dos brinquedos, patinetes, bicicletas, 
equipamentos esportivos, que estavam em nosso Perdidos & Achados há mais de 6 meses. A doação foi 
destinada para uma ação realizada pela prefeitura que bene�ciará crianças carentes. 
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palestra de abril

A sabedoria está na simplicidade de viver a vida! Quais são aos seus valores? Qual a sua 
autoria rumo às realizações? Por que devemos sonhar e acreditar? Do que precisamos 
para ser felizes? Se você já se fez algumas destas perguntas venha participar da nossa 
última palestra do mês de abril. Vamos juntos escrever o roteiro de nossas próprias vidas.

O seu universo a VOCÊ pertence

Palestrante: Adriana Barbarini, psicoterapeuta, autora do livro ´´O seu universo a VOCÊ pertence``, formada em 
administração de empresas, pós-graduada em marketing pela ESPM (SP), pós-graduada em psicologia 
transpessoal, máster practitioner e trainer training pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. 

Terça-feira, 24/04 às 19h30 no Auditório. 

DE 15/04 A 30/04
SEG. A SÁB. DAS 9:00 ÀS 21:00

DOM. DAS 9:00 ÁS 19:00
ESPAÇO DE ARTE ATC 

Mais informações: Depto. Social.
social@alphaclube.com.br 

www.alphavilletenisclube.com.br 
2188 - 2670 / 2188-2707

apresenta a exposição:
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 NO ESPORTE

1º TORNEIO DE
TRIO DE TÊNIS
Nos dias 14 e 15 de abril, será realizado o 1  Torneio 
de Trio de Tênis no ATC! O trio deverá ser composto 
por 2 homens e 1 mulher, a categoria é única. Os 
jogos acontecerão a partir das 08h00 nas quadras 
de tênis 01 a 04 e para participar é necessário ser 
maior de 18 anos. 

CAMPEONATO INTERNO
INDIVIDUAL DE BOCHA

ATC 2018
No dia 24 de abril, terá início o Campeonato Interno 

Individual de Bocha ATC 2018. A competição 
acontecerá nas canchas 1 e 2, a partir das 19h30, será 

direcionado para associados a partir de 18 anos e 
praticantes da modalidade. O prazo de inscrições será 

de 02 a 14/04.

XV OPEN DE SKATE
No sábado, 28 de abril, acontecerá o XV Open Skate 
ATC 2018. O evento contará com as categorias Mirim 
(07 a 10 anos), Iniciante (11 a 14 anos) e Open (a partir 

de 15 anos), a competição acontecerá na Pista de 
Skate do ATC a partir 11h30. Atenção: será obrigatória 

a apresentação do RG original, do termo de 
responsabilidade e equipamentos de segurança. 

Inscrições e Informações no DGE. Participe!

Após uma intensa campanha de conscientização 
dos associados sobre o atestado médico na 

Academia, hoje temos o orgulho de dizer que temos 
uma academia 100% segura. Todos os associados 

frequentadores do local apresentaram o 
documento dentro do prazo e a regra continua 
sendo executada, quem não apresenta-lo não 

poderá treinar. Lembrando que a iniciativa foi para 
garantir a prática da atividade com segurança, só 
com a avaliação de um pro�ssional da saúde é que 
se pode estabelecer com absoluta segurança se o 

indivíduo está apto, do ponto de vista 
cardiovascular e de outras condições de saúde para 

fazer esforço. Por isso, a nossa recomendação é 
para que você procure o seu médico de con�ança, 

caso ainda não tenha realizado o seu exame ou 
para aqueles que já �zeram, que mantenham os 

seus exames atualizados.



www.alphavilletenisclube.com.br 12

Time de Futebol Sub 9
é campeã na Copa ACESC
No dia 24 de março, a equipe de Futebol da 
categoria Sub 9 foi campeã na XVII Copa 
ACESC de Futebol Society.
O evento aconteceu no Clube Atlético 
Monte Líbano e contou com a participação 
dos clubes Jockey Clube, E. C. Sírio, Clube 
de Campo de São Paulo, Helvetia, Monte 
Líbano e o Alphaville Tênis Clube.

Amistoso Internacional de Futsal
No dia 27 de março na Quadra Principal, foi realizado o Amistoso 
Internacional de Futsal, a equipe Sub-13 do ATC enfrentou a equipe 
de Bonsucesso Japan F.C. O resultado �nal foi 9×1 para o ATC.

Torneio de Golfe Nearst to the Pin
No dia 18 de março, aconteceu o Torneio de Golfe Nearst to the Pin. Contamos com a presença de 16 

associados, as inscrições foram realizadas no momento do evento com o professor Antonio Pileo.
Con�ra os vencedores no quadro de honra:

Campeão: Paulo Bacchin                 2º: João Rodrigues Jr.                           3º: Mauro Oliveira

atc conquistas
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Estamos participando do Concurso de Musas dos 
Clubes Sociais do Brasil, nossa representante é a 
associada e futura advogada, Isabella Bandini. Para 
votar basta acessar o site da FENACLUBES , acesse 
a página Concursos Musa  e em Candidatas 2018  
é possível votar na nossa candidata que 
representará o ATC no Congresso Brasileiro de 
Clubes que acontecerá de 28/04 a 01/05.

VOTE para eleger a nossa
Musa como a representante
da Beleza dos Clubes Sociais
do Brasil!

Vote no site:
https://www.fenaclubes.com.br/concurso-musa-dos-
clubes-sociais-do-brasil/candidatas-2018/

A votação irá até o dia 24/04. Participe e nos ajude a 
eleger a Isabella como a representante da beleza nos 
Clubes Sociais do Brasil. 

Concurso Nacional
de fotografia
de clubes

1º

2º 3º

Entre os dias 08 a 23 de março, foi realizada uma 
exposição convidando nossos associados a 
escolherem e votarem a foto para representar o clube 
no Congresso Nacional de Clubes. A imagem 
ganhadora foi capturada pelo associado Nelson 
Mello e recebeu 82 dos 265 votos totais, em 2  lugar 
com 48 votos �cou a foto tirada pelo associado 
Guilherme Stella e em 3  lugar, a foto do associado 
Fernando André com 44 votos. A foto escolhida pelos 
nossos associados irá representar o ATC no Concurso 
Nacional de Fotogra�a de Clubes realizado pelo 
FENACLUBES de 28/04 a 01/05 e concorrerá com os 
outros clubes participantes. 

Con�ra as fotos vencedoras em nossa votação e 
�que ligado para mais novidades!
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RECREAÇÃO

DE PÁSCOA!RECREAÇÃO

DE PÁSCOA!
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coluna social

Todos os anos a programação de Páscoa para os pequenos 
vem recheado de novidades e claro, muito chocolate, em 2018 

não foi diferente, veja as fotos da Recreação Especial 
realizada pelo DGE no dia 24/03.

No dia 10 de março, aconteceu mais uma edição do Teatro 
Infantil na Boite Mu´leka com direito a pipoca antes e depois 
da apresentação. O espetáculo Masha e o Urso  contou
com o público de 200 pessoas entre crianças e adultos.
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