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Caros amigos e associados, já estamos em clima de Festa de Aniversário do 
nosso querido ATC. Será uma linda festa como sempre e posso dizer em 
nome da Diretoria que estamos preparando uma noite muito especial para 
nossos associados, com show da banda Skank e da banda Evolution!

Apesar do clima de festa, nosso clube não para. Estamos com 3 importantes 
obras sendo executadas ao mesmo tempo e contamos com a e�ciência do 
Diretor de Patrimônio e sua equipe para executar todas elas com 
interferências mínimas no dia a dia do sócio.  A reforma do Boulevard está 
acontecendo e em setembro reabriremos um salão totalmente reformulado. 
Iniciamos também a reforma do vestiário masculino do prédio social, pois 
havia uma in�ltração que aparecia no corredor de acesso aos banheiros do 
Salão Nobre e este foi um dos motivos desta intervenção, aproveitando a 
oportunidade para melhorar nossas instalações. Além disso, o telhado do 
prédio administrativo também está sendo reformado e estamos bastante 
adiantados no cronograma.  

No próximo domingo será Dia dos Pais e antecipadamente ja parabenizamos 
os nossos associados. Não perca a programação especial em comemoração 
à data e a nossa homenagem com a entrega do tradicional brinde.

No esporte teremos um mês bastante agitado, eventos de futebol, cross 
training, o início do programa Alpha Sênior para associados acima de 60 
anos, recreação na Brinquedoteca com Pintando o 7 e muito mais. Além 
disso, estamos lançando o evento inédito �Desa�o Azul e Branco�, que 
reunirá diversas modalidades em três dias de atividades que estão sendo 

preparadas pela nossa equipe do Departamento de 
Esportes. Participe, inscreva a criançada e aproveite mais 
uma novidade do clube. 

Finalizo esta palavra agradecendo ao associado e amigo, 
Jô, que gentilmente nos concedeu uma entrevista 
contando sua trajetória na Copa Truck, con�ra nesta 
edição a história de superação e conquistas. 

Muito obrigado a todos e boa leitura!

Pedro Salla Ramos Filho
Presidente
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Nosso prédio social oferece diversas opções para facilitar o seu dia a dia e nesta 
edição destacamos um local muito útil para o seu trabalho ou estudo. O Espaço Web 
é fruto de uma parceria duradoura com a , que dispõe de 14 máquinas TV Alphaville
para navegação num ambiente decorado e climatizado.  Os computadores podem ser 
usados durante 01 hora, podendo ser renovado por mais uma, caso não haja espera. 
Mas atenção para algumas regrinhas básicas: 
- O uso é exclusivo para associados maiores de 6 anos, porém desta idade até 16 anos, 
o uso dependerá da autorização do pai ou responsável. 
- No local não é permitido fumar, entrar com bebidas e alimentos para não haver risco 
de dani�car os equipamentos. 

A sala �ca ao lado da Biblioteca e pode ser utilizada de segunda a sexta-feira, das 
10h00 às 20h00; sábados, domingos e feriados, das 11h00 às 17h00.

CONHEÇA O SEU CLUBE
Destacamos o Espaço Web

ADMINISTRAÇÃO 04

Atendentes do Fast Fruta recebem 
treinamento de boas práticas na 
manipulação de alimentos.

NOSSOS PARCEIROS

Prezamos pela qualidade no 
atendimento, seja internamente ou de 
nossos concessionários; por isso, nos dias 
24 e 25 de julho, promovemos um 
treinamento aos atendentes da 
Lanchonete Fast Fruta de boas práticas 
na manipulação dos alimentos. 
A nutricionista do ATC, Érica Bonetti deu 
orientações sobre normas de higiene, asseio pessoal e hábitos operacionais 
inadequados além de ensinar o procedimento correto de higienização de mãos 
e uso de luvas descartáveis. Para garantir a continuidade do processo, os 
concessionários serão noti�cados formalmente sobre as ações necessárias para 
que sejam cumpridos os preceitos orientados.



Interdição parcial do Vestiário
Masculino do Prédio Social
Dando andamento nas melhorias realizadas no Clube, no dia 29 de julho, iniciamos a 
reforma do Vestiário masculino do Prédio Social. Esta é uma reforma extremamente 
necessária, pois as in�ltrações do vestiário masculino do prédio social, aparecem no 
teto do Salão Nobre, na área de acesso aos banheiros do local. A duração da reforma 
tem previsão de 60 dias e será executada em três etapas para amenizar possíveis 
transtornos e garantir que mesmo durante o serviço, o espaço continue em 
funcionamento. Nesta fase, a área de banho está parcialmente interditada com 4 
chuveiros disponíveis,  podendo ser usados também
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A reforma do Boulevard está a todo vapor, 
nesta etapa o antigo bar do hall da Mu�leka já 
foi reconstruído com novo layout, além da 
construção de um novo banheiro acessível 
para PNE.

Con�ra as melhorias que estão sendo 
realizadas:
- Início do novo revestimento acústico;
- Remodelagem da saída de emergência com 
fechamento em vidro com visão para a 
Piscina Externa;
- Início da sinalização de emergência;
- Ampliação do sistema de ar condicionado.

Reforma doBoulevard

os vestiários da Piscina Interna e do Prédio 
Socioesportivo

Veja os serviços que já estão sendo 
executados:
· Demolição (parcial) do piso;
 Demolição do revestimento (parcial);
· Revisão da pressão da água (fria e quente) 
no local;
· Impermeabilização do piso da área de 
banhos (parcial);
· Melhoria na ventilação e na exaustão;
· Substituição do piso da área dos banhos e 
da área sanitária;
· Troca de bacias sanitárias e mictórios;
· Substituição de todos os metais e da
parte elétrica;
· Revisão nos caixilhos.

*Imagem ilustrativa indicando as fases da reforma
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Telhado do Prédio Administrativo
O telhado do prédio administrativo e social está em reforma. No momento, estamos bastante 
adiantados no cronograma de execução do serviço que está sendo realizado pela empresa
�Telhados Con�ança�.  A reforma também bene�cia outras áreas, pois em consequência da obra, 

estamos readequando o sistema de para-raios e sistema de 
aquecimento solar da Piscina Interna. Além disso, tiramos as 
chaminés e revimos os sistemas hidráulico, elétrico e de incêndio.

Veja alguns detalhes da reforma: 
- Chapeamento e ripamento do telhado do corredor administrativo;
- Limpeza e remoção de entulho;
- Instalação de chapa de alumínio que protegerá a superfície no 
caso de alguma telha quebrar;
- Instalação de novo sistema de calha, dividindo o sistema de 
escoamento de água;
- Instalação de linha de vida para a segurança de nossos 

colaboradores e prestadores de serviço, para futuros serviços no local;
- Instalação de novas telhas.

Término previsto: Outubro/2019

PRESERVAÇÃO DOS NOSSOS ESPAÇOS
Veja as melhorias realizadas no mês de julho:

Iniciamos em julho a reforma dos pisos e 
alambrados de algumas quadras de tênis. 

Finalizamos as quadras 07 e 08 e 
iniciamos a 03 e 06. Os alambrados 

também já foram trocados.

Nossos gol�stas podem conferir a repaginada 
que demos no local. Melhorando a 

comunicação visual do espaço, instalamos 
novas lonas personalizadas e pintamos os 

alambrados.

Estamos fazendo a reposição dos relógios digitais da Piscina 
Externa e Pista de Cooper. O novo modelo será alimentado 

por rede e poderá ser utilizado também como meio de 
comunicação, já que possibilita a inserção de informativos 

rápidos, além da exibição de data, hora e temperatura. 

Quadras de Tênis Melhorias no Espaço Golfe 

Reposição dos relógios digitais
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Conheça a Manutenção Civil

Um clube com 107 mil metros quadrados de área útil, demanda uma grande equipe quali�cada e segmentada 
para que tudo se mantenha conservado. Neste mês, apresentamos a equipe da Manutenção Civil, composta 

por 9 funcionários e liderada pelo colaborador Ginaldo Moreira, mas conhecido por seus companheiros como 
�Bahia�. O time cuida da manutenção preventiva antecipando ocorrência de falhas ou quebras e corretivas, que 

são aquelas emergenciais que necessitam de intervenção imediata. E quais são estas intervenções? 
Serviços de alvenarias; fachadas; caixilhos e demais elementos construtivos; manutenção e conservação de 
revestimentos; paredes e pisos; carpintaria; montagem e desmontagem de eventos sociais e serviços gerais. 

Além disso a equipe atua em obras e reformas de médio e pequeno porte. Conheça este time dedicado:

A
CON
TE
CEU

Visita ao projeto Telhado Verde
no Shopping Eldorado

No dia 12 de julho, funcionários do clube visitaram o projeto Telhado Verde, de 
horta e compostagem idealizado pelo Shopping Eldorado, existente desde 2012.  A 

horta foi construída na parte superior do shopping e o lixo retirado nas praças de 
alimentação, após a compostagem são transformados em adubo. Isto possibilita o 

cultivo de legumes e verduras livres de agrotóxicos que são consumidos pelos 
próprios colaboradores. Além disto, a horta localizada na parte superior do prédio 

deixou a temperatura mais amena nos andares abaixo, em consequência disto, 
reduziu o consumo de água e energia dos aparelhos de refrigeração. 

O propósito da visita foi adquirir conhecimento para futuramente implantar o 
projeto, adaptado à estrutura do clube, e voltado para as nossas crianças.



    Alimentação
Durante o inverno, é comum �carmos mais 
em casa e comermos diversos alimentos 
calóricos. Porém, este hábito pode causar 
falta de nutrientes e vitaminas no corpo. 
Nesta época, o ideal é consumir alimentos 
ricos em Vitamina C, como laranja e 
brócolis, pois ajudam na proteção do 
sistema imunológico.

    Roupas e cobertores
Com a chegada do clima mais frio, tiramos 
do fundo do armário casacos e cobertores 
que não víamos há meses! Antes de voltar 
a utilizá-los, lave-os e os deixe secando ao 
sol para remover todas as impurezas 
impregnadas pelo tempo que as peças 
�caram guardadas.

    Renove o ar dos 
ambientes
Por mais que pareça uma boa ideia, evite 
deixar os cômodos da casa fechados. Isto 
pode aumentar as chances de desencadear 
doenças virais transmitidas pelo ar. Abra as 
janelas durante algumas horas por dia para 
renovar o ar dos ambientes. Essa dica vale 
não somente para a sua casa, mas também 
para o escritório e até mesmo no 
transporte público!

    Higienize as mãos
Para prevenir gripes e resfriados, higienize 
suas mãos sempre que puder, 
principalmente quando estiver em algum 
local público. Este hábito reduz as chances 
de infecções por vírus e bactérias.

    Filtro solar
O uso do �ltro solar é muito associado ao 
verão, mas não é porque no inverno o sol 
aparece com menos intensidade que 
devemos deixá-lo de usar! Até mesmo nos 
dias mais frios, os raios solares nocivos 
conseguem ultrapassar as nuvens do céu 
nublado. Por isso, evite sair de casa sem um 
bom �ltro solar com, no mínimo, FPS 30.



SETEMBRO
O nosso tradicional Clube de Leitura é 
um encontro realizado mensalmente na 
Biblioteca e que reúne um grupo de 
leitores e apreciadores do prazer da 
boa leitura, em um clima descontraído. 
No mês de setembro, o livro escolhido é 
�Cândido ou o otimismo�, escrito por 
Voltaire e publicado em 1759. O best-
seller europeu narra a história de um 
jovem que percorre três continentes 
numa sucessão vertiginosa de 
desgraças, fugas e suplícios, sempre 
acreditando, apesar das evidências, que 
este é "o melhor dos mundos possíveis". 
Esta nova tradução que capta todo o 
brilho do original, vem acompanhada 
dos belos desenhos de Paul Klee e de 
um inspirado posfácio de Ítalo Calvino.

Sobre o Autor: François-Marie Arouet, mais 
conhecido pelo pseudônimo Voltaire, foi um 
escritor, ensaísta, deísta e �lósofo iluminista 
francês, �cou conhecido pela sua 
perspicácia e espirituosidade na defesa das 
liberdades civis, inclusive liberdade religiosa 
e livre comércio, suas obras e ideias 
in�uenciaram pensadores importantes tanto 
da Revolução Francesa quanto da 
Americana. Produziu cerca de 70 obras em 
quase todas as formas literárias, assinando 
peças de teatro, poemas, romances, ensaios, 
obras cientí�cas e históricas, mais de 20 mil 
cartas e mais de 2 mil livros e pan�etos.

CULTURAL 09

-

Participe!
Não é obrigatória a leitura do livro.

EVENTO GRATUITO

DE LEITURA
CLUBE
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LEITURA
Cantinho

da

Nesta seção sempre traremos uma poesia ou poema. Neste mês, em comemoração 
ao Dia dos Pais, trazemos a poesia �As Mãos de Meu Pai� de Mario Quintana, que 

retrata o orgulho de um �lho ao re�etir sobre as pelejas enfrentadas pelo pai 
enquanto observa suas mãos já idosas.

As mãos de meu pai
Mario Quintana

As tuas mãos tem grossas veias como cordas azuis
sobre um fundo de manchas já cor de terra

� como são belas as tuas mãos �
pelo quanto lidaram, acariciaram ou fremiram

na nobre cólera dos justos�
Porque há nas tuas mãos, meu velho pai,

essa beleza que se chama simplesmente vida.
E, ao entardecer, quando elas repousam

nos braços da tua cadeira predileta,
uma luz parece vir de dentro delas�

Virá dessa chama que pouco a pouco, longamente,
vieste alimentando na terrível solidão do mundo,

como quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra o vento?
Ah, Como os �zeste arder, fulgir,

com o milagre das tuas mãos.
E é, ainda, a vida

que trans�gura das tuas mãos nodosas�
essa chama de vida � que transcende a própria vida�

e que os Anjos, um dia, chamarão de alma�

Observação: Você associado que gosta de escrever e tiver alguma poesia ou poema que queria 
que publiquemos em nossa revista envie para o e-mail: comunicacao@alphaclube.com.br com 

nome e título que publicaremos em nossa próxima edição a sua obra.
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PALESTRA DE AGOSTO

Faça sua inscrição no Depto. Social ou através do e-mail 
cultural@alphaclube.com.br.

Terça-feira, 20/08 às 19h30 no Auditório.

Imigração e Investimentos
EB-5 nos EUA

A procura por investimentos estrangeiros cresceu 
amplamente nos últimos tempos dentre os brasileiros. O 
motivo é que alguns destes investimentos permite conseguir 
o tão sonhado Green Card dos Estados Unidos. Para falar 
sobre o assunto, convidamos a palestrante Lylian Loureiro, 
Immigration Adviser na EB5 para brasileiros que abordará o 
assunto, mostrando a forma correta para conseguir o visto 
permanente e morar legalmente nos EUA.

Palestrante: Lylian Loureiro é CEO, Immigration Adviser e Editora da 
Revista EB5 para Brasileiros. Especialista no Programa de Visto de 
Investidor EB5 desde 2013, formada em Economia com MBA em 
Mercado de Capitais pelo Insper e MBA-Executive pelo Instituto das 
Empresas. Com vasta experiência no mercado �nanceiro e 
internacional, é também corretora de imóveis no mercado de Real 
Estate Corporativo e jornalista especializada na vida de brasileiros 
que buscam morar nos EUA.
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XXI Maratona Cultural ACESC 2019
Agenda de Eventos

Con�ra abaixo o calendário de eventos do mês de agosto e faça já sua inscrição no Depto. 
Social e participe!

Inscrições: até 30 de agosto.
Data: 17 de outubro (quinta-feira),

a partir das 20h.
Local: Clube Paineiras do Morumby -
Av. Dr. Alberto Penteado, 605 � SP.

Inscrições: até 31 de agosto.
Data: 28 de setembro (Sábado),

a partir das 16h.
Local: Esporte Clube Sírio �
Av. Indianópolis, 1.192 � SP.

Inscrições e mais informações no Depto. Social.

MOSTRA ACESC DE ARTES PLÁSTICAS THE VOICE ACESC JÚNIOR

Inscrições: até 31 de agosto.
Data: 29 de setembro (Domingo),

a partir das 18h.
Local: Esporte Clube Sírio �
Av. Indianópolis, 1.192 � SP.

Inscrições: até 31 de agosto.
Data: 04 de outubro (sexta-feira),

a partir das 20h.
Local: Clube Esportivo Helvetia �

Av. Indianópolis, 3.145 � SP.

THE VOICE ACESC MOSTRA CESC DE
FOTOGRAFIA INFANTOJUVENIL

Inscrições: até 31 de agosto.
Data: de 30 de setembro a 04 de outubro 

(sexta-feira), a partir das 20h.
Local: Clube Esportivo Helvetia �

Av. Indianópolis, 3.145 � SP.

MOSTRA CESC DE
FOTOGRAFIA ADULTO



No Salão NobreNo Salão Nobre



Saída Cultural
Dia 31/08 às 21h

No Teatro das Artes
Saída: 19h00 | Retorno: 23h30

Valor: R$ 60,00
Classi�cação: 12 anos

Adesão até 14/08
no Depto. Social

ATC receberá o Circuito Sindi-Clube
de corais
No domingo, 25 de agosto, o Alphaville Tênis 
Clube sediará o Circuito
Sindi Clube de Corais/Ano 19. 

A apresentação receberá os Corais do Clube Alto 
dos Pinheiros, do Esporte Clube Pinheiros, do 
Círculo Militar de Campinas e o do ATC regido 
pelo maestro Eli de Souza Gonçalves. O encontro 
acontecerá a partir das 11h00 no Salão Nobre e a 
entrada é gratuita. 
Venha prestigiar!
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ESPORTE 18

&

Festival
Caras    Coroas

de Futebol Society

&&

No dia 14 de agosto, no Campo 3, realizaremos um evento inédito, será o �Festival 
Caras & Coroas de Futebol Society� no ATC. Direcionado para associados acima 

de 45 anos (abaixo de 1974), contará com partidas partir das 19h30. Os 
interessados deverão se inscrever no dia do evento. E atenção para o horário, será 

das 17h00 até às 19h00, não sendo permitido se inscrever após às 19h00.
Mais informações no DGE.

Para os associados que gostam de 
praticar esporte pesado e com alta 
intensidade, temos uma surpresa 
vindo por aí. Sábado, 17 de agosto, a 
partir das 10h00, na quadra 1 do 
Conjunto Poliesportivo Estefano 
Carrieri, acontecerá a segunda edição 
do Desa�o Cross Trainning. Sucesso 
de público na 1ª edição, o evento 
repetirá o formato, mas com novos 
desa�os.  Inscreva-se na recepção da 
Academia, mas para participar é 
necessário ser maior de 15 anos.

Vem aí



Torneio de Tênis
Lança Bolas

Para incentivar nossos pequenos tenistas, no dia 17 de 
agosto acontecerá o Torneio de Tênis � Lança Bolas. O 
evento estimula a competição saudável entre os atletas 
e as partidas acontecerão nas quadras de tênis 07 e 
08, a partir das 13h00. Para participar é necessário ter 
de 6 a 11 anos de idade e as inscrições serão feitas na 
data e local do evento.
Horários:
13h00: crianças de 06 a 09 anos (bola laranja)
14h30: crianças de 09 a 11 anos (bola verde)

ESPORTE 19

Torneio de Golfe 
Approach e Bunker Shots

Aviso aos nossos gol�stas, no domingo, 18 de agosto, 
das 09h às 12h, acontecerá o Torneio de Golfe � 

Approach e Bunker Shots no Drive Range do ATC. Os 
interessados deverão se inscrever no dia do evento no 

local com o Professor Antonio Pileo. 
Faixa etária: acima de 14 anos.

Judô Pais & Filhos
No sábado, 24 de agosto, a partir das 
09h30, realizaremos um evento de 
integração entre pais e �lhos, 
estimulando os pequenos na prática do 
esporte e trazendo os pais para mais 
perto da rotina de treinamento dos �lhos. 
O Judô Pais & Filhos acontecerá no 
Ginásio Takaoka e poderão participar os 
alunos matriculados no programa Alpha 
Esporte, com idade entre 07 a 10 anos. 
Não esqueça: Todos os alunos deverão 
estar com o Judogi e seus pais com 
roupa apropriada para a prática esportiva. 
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PROGRAMAÇÃO DE AGOSTO

O Pintando o 7 acontece todas as sextas-feiras, sábados e domingos em nossa 
Brinquedoteca, é um local onde os pequenos aproveitam para estimular suas 

habilidades e conhecimentos nas atividades propostas pelos monitores.

Con�ra a programação deste mês:

Datas Atividades Horários

09/ago ARTE COM PAPEL COLORSET 10:30 ás 11:30/15:30 ás 16:30

10/ago DOBRADURA 11h30 às 12h30

11/ago ARTE COM EVA 11:30 às 12:30

16/ago ARTE COM PALITO 10:30 ás 11:30/15:30 ás 16:30

17/ago PINTURA A DEDO 11:30 às 12:30

18/ago ARTE COM  GLITER 11:30 às 12:30

23/ago ARTE COM BEXIGAS 10:30 ás 11:30/15:30 ás 16:30

24/ago ARTE COM GARRAFAS PET 11:30 às 12:30

25/ago ARTE COM CAIXAS 11:30 às 12:30
30/ago ARTE COM CARTOLINA 10:30 ás 11:30/15:30 ás 16:30
31/ago ARTE COM PAPEL CRPOM 11:30 às 12:30

01/set CORTE E COLAGEM 11:30 às 12:30



TURMAS ABERTAS!
Pensando em iniciar uma prática esportiva e
ainda não sabe qual? Aqui vão algumas dicas:

Voleibol Master Feminino
O voleibol é um ótimo exercício para quem não gosta de esporte de contato, pois 
tem uma interação mais controlada, e as chance de problemas físicos durante a 
prática pode ser menor. É uma atividade coletiva que estimula a interação social, 
trabalha o corpo como um todo e ameniza problemas como sedentarismo, 
obesidade, colesterol alto e glicemia desregulada. Também ajuda  a diminuir 
alterações de humor e melhora a autoestima. Agende uma aula experimental no 
DGE.
Dia: Terças e quintas-feiras.
Horários: 08h, 10h, 19h (turmas competitivas) e 17h (turma participativa).
Duração da aula: 120 minutos.

Futsal
O futsal como qualquer atividade física proporciona muitos benefícios para o 
nosso corpo e é muito democrático, pois pode ser praticado em qualquer idade. 
Nossas aulas são dinâmicas e exigem muita movimentação, o que melhora 
progressivamente o condicionamento físico do aluno, além de estimular a tomada 
de decisão sob pressão e a agilidade. Além disso, ainda é um ótimo esporte para 
se praticar entre amigos.

Agende uma aula experimental no DGE.

- Alpha Esportes (crianças de 7 a 11 anos):
Dia: Terças e Quintas-feiras.
Horários: 10h, 15h, 16h, 17h.
Duração da aula: 60 minutos.

- Treinamento Desportivo (jovens e adolescentes entre 12 e 17 anos):
Dia: Segundas e Quartas-feiras.
Horários: 15h, 17h30.
Duração da aula: 90 minutos.
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Torneio Mini Raquetinha
Dia 13 de julho aconteceu o Torneio de Mini Tênis 
Raquetinha, disputada em quatro categorias, três 

masculinas e uma feminina. Veja a classi�cação �nal: 
Categoria Campinas:

David Romano e Fernando Castilho (Campeões)
Augusto Puig e Raphael Manzione (Vice-campeões).

 Categoria Riviera:
Carla Pichiliani e Mariana Oliveira (Campeãs)

Angela Marsola e Sandra Manzione (Vice-campeãs).
 Categoria São Vicente:

Romeu Costa e Marcus Rissel (Campeões)
Adriano Faria e Fabio Orlandi (Vice-campeões).

Categoria Americana:
Victor Li e Sérgio Linardi (Campeões)

Marco Fragoso e Alessandro Franco (Vice-campeões).
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*Todas as fotos deste evento estão disponíveis para download no
site o�cial do Clube, www.alphavilletenisclube.com.br

Barça Camp no ATC ! 
Aconteceu entre os dias 21 a 26 de julho. Foram 65 inscritos que 

puderam aprender os métodos de treinamento do Barcelona, 
reconhecido mundialmente e que já formou jogadores como Messi, 
Suarez, Piqué entre outros. Os alunos assistiram palestras técnicas, 

aulas teóricas de psicologia, nutrição esportiva, além do 
treinamento prático. No último dia de evento, os atletas receberam 

certi�cado e participaram da cerimônia de encerramento o�cial.
Con�ra o vídeo do evento pelo link  encurtador.com.br/grIN5
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Muita diversão para os 200 pequenos associados que passaram 
duas semanas em intensas atividades em uma programação 

especialmente pensada para eles. Veja as fotos e acesse aqui o 
vídeo do evento: 

encurtador.com.br/fmS23
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