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Patrimônio / Administração

Clube fechado para a festa dos funcionários
Informamos que segunda-feira, dia 19/12, o clube estará fechado 
para a realização da festa dos funcionários. 

Atenção para os horários de funcionamento 
do Clube no �nal de ano:
Dias 24 e 31/12 (sábado): Aberto até às 16h.

Dias 25/12/2016 e 01/01/2017 (domingo): Clube Fechado
 

Horário de Funcionamento da Sauna:

Sauna Feminina: 09h às 12h.

Sauna Masculina: 12h30 às 16h.

Cronograma de reforma dos 
Campos de Futebol
Em novembro os campos de futebol começaram a passar por al-
guns reparos. Fique atento ao cronograma de interdição: 

Campo 1 | De 02/01 a 02/02

Campo 3 | De 05/12 a 09/01

Os campos 1 e 3 terão os gramados reparados. 

O ATC investe em energias renováveis 
e terá uma economia de 15% no 
consumo mensal de energia.

O Alphaville Tênis Clube deu mais um passo importante em di-
reção à preservação do meio ambiente. O clube migrou para 
o mercado livre, uma forma de contratação de energia elétrica 
que reduz custos e impactos ambientais. No mercado livre, as 
empresas, indústrias e estabelecimentos comerciais deixam de 
pagar as tarifas de energia  taxadas pelo governo, no chamado
mercado regulado, para  �rmar um contrato negociado direta-
mente com geradores ou comercializadoras de energia.

Com a mudança, o ATC ganha a oportunidade de contratar 
energia exclusivamente de fontes renováveis, colaborando ati-
vamente para evitar a emissão de gases poluentes na atmosfe-
ra. Outro benefício é uma redução de aproximadamente 15% 
na conta mensal de energia, resultante da negociação de preço, 
prazo e índice de reajuste, típica do mercado livre, redução do 
consumo do óleo diesel dos geradores que não terão mais ne-
cessidade de funcionar em horário de pico, cujo valor previsto 
para os próximos 5 anos pode chegar a R$ 1.500.000,00.

No último dia 07 de novembro, em reunião do Conselho de 

Administração, foi eleita a Diretoria Executiva para o biênio 2017-

2018 composta pelos seguintes membros:

Presidente � Marcos Ricardo Chiaparini

Vice-presidente � Pedro Salla Filho

Diretor Administrativo � Mario Augusto de Oliveira

Diretor de Esportes � Jorge Paulo do Rosário Kulaif

Diretor Financeiro � Ricardo Antonio Coutinho de Rezende

Diretor de Patrimônio � Ricardo José Queiroz

Diretor Social � Fernando Andreotti Ramos

É com satisfação que recebi a incumbência 
do nosso Presidente de redigir estas 
palavras na edição �nal de 2016 do nosso 
ATC Acontece, quando também se encerra 
o mandato da Diretoria.

Foi grati�cante participar de uma gestão 
tão ativa e unida. Enfrentamos vários 
desa�os, superamos a maioria deles, mas 
como é normal, achamos que poderíamos 
ter feito muito mais. Contudo, como 
sempre ocorreu em cada gestão, o nosso 
Clube dá um passo para frente. Não é por 
nada que estamos entre os grandes Clubes 
do Brasil. 

Não posso deixar de ressaltar que em 2016 
nos destacamos em várias modalidades 
e s p o r t i v a s ,  r e t o m a n d o  u m  p e r � l 
competitivo que o ATC sempre teve. Em 
novembro, nosso Conselho Deliberativo, 
por aclamação, elegeu para o biênio 17/18 
praticamente a mesma Diretoria (somente 

c o m  3  m u d a n ç a s  n a s  á r e a s  s o c i a l , 
patrimonial e VP). Para mais informações, 
consultem o nosso site e falando nele, este 
foi totalmente repaginado, atualizado, 
modernizado e com um novo modo de 
navegação com fácil acesso. Nos próximos 
três meses teremos mais novidades nesta 
área. 

No mundo atual, a comunicação é vital!!

O Brasil tem pela frente um período de 
di�culdades econômicas que se re�ete em 
toda sociedade e neste momento o 
cidadão/sócio busca a paz e o lazer que 
nosso Clube tanto proporciona. Solicito a 
todos os sócios que se engajem mais e que 
conheçam melhor as nossas estruturas 
operacionais e gerenciais. 

O ano de 2017 é período de eleição e 
renovação parcial do nosso Conselho de 
Administração (setembro), participem! 
Estamos agora em plena fase de revisão do 
nosso Estatuto Social,  então peço a 

colaboração de todos. Todas as sugestões 
serão bem-vindas e serão analisadas pela 
comissão encarregada. Desejo a nova 
D i re t o r i a  m u i t o  s u ce s s o  e  m u i t a s 
realizações. Ao Alphaville Tênis Clube e 
seus funcionários, aos sócios e seus 
familiares, um dezembro de muitas festas 
e harmonia e um 2017 repleto de paz, 
saúde e sucesso. 

Meu abraço de despedida à Família ATC, 

Edouard Lorentziadis (Teddy)
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Réveillon 2017 no ATC! 
Venha passar a virada do ano no ATC! Os convites 
já estão disponíveis para venda no Depto. Social. 
Dia 31 de dezembro, a partir das 22h, os associa-
dos e seus convidados celebrarão a chegada de 
2017 com muito requinte, no restaurante e na 
lanchonete social!

A festa terá bu �et completo com bebidas inclusas, 
queima de fogos, pista de dança e apresentação musi-
cal. Con �ra os valores:

ASSOCIADOS 
R$ 490,00

CRIANÇAS ASSOCIADAS 
R$ 225,00

CONVIDADOS 
R$ 590,00

CRIANÇAS CONVIDADAS 
R$ 275,00

FORMAS DE PAGAMENTO: 

Até 14/12 - Em 3x no boleto (Jan/Fev/Mar)

A partir de 15/12 - Em 3 x (1ª à vista + 2x no boleto)

Mais informações no Departamento Social! 
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Cantata de Natal
Para celebrar o mês de festas no ATC, no dia 03 de dezembro, nosso 

coral realizará a tradicional �Cantata de Natal�.

Formado por 20 coralistas, o grupo é regido pelo maestro Eli de Souza 

Gonçalves e se apresentará pelas dependências do clube, a partir das 

11h00. Prestigie este evento que é aberto para toda família e para os 

apreciadores da boa música.

Chegou o Bazar de Natal!
Atenção associado, não se esqueça do nos-

so tradicional Bazar de Natal, que iniciou na 

quinta-feira (01/12) e permanecerá ativo até 

domingo (04/12). São diversas opções de pre-

sentes, doces, queijos, produtos nacionais e 

importados, espalhados entre os 62 exposi-

tores no Salão Nobre. Entrada gratuita para 

associados e não associados.

Mais informações no Depto. Social.

Traga sua família e aproveite.

HORÁRIO:
Segunda a sábado | Das 10h00 às 20h00.

Domingo | Das 10h00 às 19h00.

Espetáculo de Dança do ATC 
Os alunos de dança, teatro e sapateado farão 
uma grande apresentação nos dias 03 e 04 de 
dezembro no Teatro Municipal de Barueri. 
Ao total, serão 6 apresentações realizadas du-
rante os dois dias. Con �ra os horários:
 
SÁBADO, 03 de dezembro
10h00 � Vilões em Crise
15h00 � Vilões em Ação
19h00 � Vilões Contra-Atacam

DOMINGO, 04 de dezembro
10h00 � Vilões em Crise
15h00 � Vilões em Ação
19h00 � Vilões Contra-Atacam

PRESTIGIE!



Esporte Con�ra os principais eventos do DGE
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Recesso das modalidades
CRONOGRAMA DA NATAÇÃO DEZEMBRO/
JANEIRO:

Promoção de níveis: a partir do dia 28/11;

Encerramento das aulas: sábado, 17/12;

Recesso das aulas: de 19/12 à 31/12;

Agendamento das aulas especiais � Janeiro: 
a partir de 20/12;

Atendimento de Férias: de 02/01/2017 à 
31/01/2017;

Retorno das aulas: 01/02/2017.

RECESSO � ESPORTES DE QUADRA

Voleibol Master Feminino, Skate e Squash: 
de 19/12 à 01/01/2017;

Xadrez: de 19/12 à 18/01/2017 (aulas nor-
mais a partir do dia 23/01);

Equipes de Treinamento � Handebol, Fut-
sal, Basquetebol e Voleibol: de 19/12 à 
31/01/2017.

XII Férias no Clube 
Em janeiro acontece a décima 

segunda edição das Férias no 

Clube, com atividades esporti-

vas, recreação dirigida, jogos de 

salão e passeios externos em sua 

programação. A primeira semana 

será de 09 a 12 de janeiro e a se-

gunda semana será de 16 até 19 

de janeiro. A faixa etária da ativi-

dade é de 03 a 12 anos. 

Inscrições abertas no DGE!

Festa do Esporte  
No dia 06 de dezembro às 20h00, acon-
tecerá a Festa do Esporte 2016 na Boate 
Mu�leka! Realizado pelo DGE, o evento 
homenageará os esportistas que se des-
tacaram ao longo de 2016.

Anualmente a tradicional festa reúne os 
atletas do esporte competitivo e partici-
pativo, frequentadores ativos na muscu-
lação e os técnicos que se destacaram 
tanto nas modalidades individuais quan-
to nas coletivas. O evento será restrito 
aos esportistas convidados.
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2º Faixa Preta do ATC 
No dia 23 de outubro, o associado Cedrick Kato Telles e Sousa 
que, dentre 315 candidatos, tornou-se faixa preta pela Fede-
ração Paulista de Judô na Cidade de São Bernardo do Campo.

Ao longo desses dois últimos anos, Cedrick trabalhou inten-
samente com o objetivo de realizar este grande feito e assim 
conquistar a faixa preta de Judô, através de muita dedicação. 
Hoje o atleta é o 2º faixa preta do ATC.

Nestes 40 anos, o judô no ATC cresceu e vem despertando 
interesse dos associados. Ao total temos 110 alunos inscritos 
na modalidade com aulas dos professores Jairo Azevedo e Vi-
nícius Fonseca. 

Venha conhecer mais deste esporte. 

Mais informações no DGE!

Festival de Artes Marciais
No dia 19 de novembro, realizamos o XI Festival de Artes Marciais 2016 com a 
troca de faixas de judô e karatê.

A solenidade do judô contou com a participação especial do técnico da Seleção 
Brasileira Feminina de Judô, Mario Tsuitsui e com 109 atletas que trocaram de 
faixa, dentre eles Cedrick Kato Telles e Sousa, 2º faixa preta formado pelo ATC. 

Já o karatê contou com uma apresentação dos alunos e do professor da modali-
dade, seguida pela troca das faixas. 

Parabéns aos atletas! 

2b Magic Open 2016
Nos dias 03 e 04 de dezembro, o Alphaville 
Tênis Clube sediará o Torneio Infantil de Tênis 
�2b Magic Open 2016�. A competição é ex-
clusiva para as categorias 9 e 10 anos (9M, 9F, 
10M e 10F) e os jogadores poderão se inscre-
ver também para jogar em duplas.

O evento contará com a presença do tenista 
Thomaz Bellucci e haverá sorteio de brindes. 
Con �ra a programação completa no site do 
torneio www.2bmagicopen.com.br.

PRESTIGIE!



VERÃO

ATC

Implantação da Quadra de Beach Tennis inicia 
a programação do Verão ATC!

O ATC já está pronto para a chegada do verão! No 
último domingo, 27 de novembro, o Alphaville Tênis 
Clube lançou o Verão ATC com a implantação da qua-
dra de Beach Tennis, na Piscina Externa.

Prestigiando o evento estiveram presentes o presi-
dente Marcos Chiaparini, o Diretor de Esportes Jorge 
Kulaif, o Diretor Administrativo Pedro Salla, o Dire-
tor de Patrimônio Leonardo Cunha e a Diretora So-
cial Elcy Klauser; além da presença do Presidente do 
Conselho de Administração, Guilherme Mendes.

A abertura da solenidade foi iniciada com a saudação 
do presidente, seguida pela apresentação de Beach 
Tennis das duplas formadas pelos atletas Rodrigo 
Grilli (ex-tenista pro ssional - 300 mundial simples e 
duplas); Tiago Tavares (Atual 95 no mundo - ITF de 
beach tennis); Alessandro Alencar (atleta pró de Bea-
ch Tennis); Matheus Locatelli ( atleta pró de Beach 
Tennis).

Após a solenidade, a quadra foi liberada para os as-
sociados se divertirem.



comunicacao@alphaclube.com.br   -  www.alphavilletenisclube.com.br  -  11 2188-2700

Corpo Diretivo
Marcos Chiaparini � Presidente 
Edouard Lorentziadis (Teddy) � Vice Presidente
Pedro Salla � Diretor Administrativo 
Jorge Kulaif � Diretor de Esportes

Ricardo Rezende - Diretor Financeiro
Leonardo Cunha � Diretor de Patrimônio
Elcy Klauser � Diretora Social

Comissão do Estatuto prorroga 
prazo para sugestões

A Comissão do Estatuto que vai debater e 
propor alterações ao nosso Estatuto, 
prorrogou o prazo de envio de sugestões para 
até 31 de janeiro,  para que todos os 
associados possam ter a oportunidade de 
enviar suas sugestões. 
Para sugerir mudanças no Estatuto Social 
envie para:

comissaoestaturaria@alphaclube.com.br. 

Participe!

Conheça o CAIS � Comissão de 
Acessibilidade e Inclusão Social

Envie suas sugestões de locais do
Clube que podem ser adaptados 
para quem tem a mobilidade reduzida através 
do  e-mail:

comissaoacessibilidade@alphaclube.com.br.

Novo sistema de acesso no 
Estacionamento

A entrada de veículos no ATC já está 
funcionando de forma automatizada em 
p a r c e r i a  c o m  o  S i s t e m a  S e m  Pa r a r. 
C o n � r a  a b a i x o  o  p r o c e d i m e n t o  d e 
atualização cadastral: 

* Aqueles que já possuem o TAG do Sem 
Parar, deverão  comparecer à Secretaria, 
somente para atualizar suas informações ;

* Os associados cujos veículos não possuem o 
TAG, deverão comparecer à Secretaria para 
retirá-lo* e atualizar suas informações 
cadastrais. 

*IMPORTANTE: Este sistema não possui 
tarifação.
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