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palavra do presidente

- Marcos Ricardo Chiaparini

Por 04 anos tenho escrito mensalmente estas poucas 

palavras para os sócios. é um informe oficial do clube, 

prestando contas de atividades realizadas e outros 

eventos futuros. 

Tenho certa curiosidade sobre a repercussão destas 

Palavras junto aos sócios. Se não tenho recebido 

críticas, percebo também que a maioria das pessoas 

permanece de certa forma indiferente aos 

acontecimentos. 

Para este artigo preparei um teste. Tanto para os diretores, sócios e funcionários. 

Ficarei atento para medir o retorno do que se escreve e divulga no ACONTECE. 

Vamos repetir neste ano evento do ano passado que ficou marcado no coração 

das nossas crianças. Estou divulgando em primeira mão e com exclusividade neste 

espaço: CHEGADA DO PAPAI NOEL NO ATC DE HELICOPTERO - DIA 08 DE 

DEZEMBRO. 

Ano passado o clube lotou. Estacionamento também ficou lotado. Longas filas de 

crianças para entregar a cartinha com os pedidos de presente para o bom 

velhinho. Preparam-se para a emoção ao lado dos filhos, netos e família. 

 Mês de novembro o Conselho de Administração se reúne para apreciar a 

proposta orçamentária da diretoria para o próximo exercício. Já entregamos a 

proposta que será objeto de votação até o fim deste mês. O que posso adiantar 

para todos os sócios é que, cientes da conjuntura econômica desfavorável do País, 

a diretoria elaborou uma proposta enxuta, com reajuste inferior a inflação do ano. 

Vamos em frente.  
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BRINQUEDOTECA COM NOVO VISUAL
A criançada e os pais que frequentam a Brinquedoteca foram 

surpreendidos com algumas inovações no espaço. O local conta agora 
com novas cores nas paredes deixando a área mais agradável e leve. As 
novidades não acabam por aí. Aproveitando o mês das crianças foram 
colocados novos brinquedos para deixar a hora de brincar ainda mais 

divertida. Con�ra:

Os frequentadores das canchas de Bocha e da Barbearia puderam perceber que as 
TVs foram substituídas. Em cada espaço foi colocada uma TV de 55"polegadas 

para o conforto e aconchego dos nossos associados.

NOVA TV NA ÁREA GOURMET DA BOCHA
E NA BARBEARIA

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
EM PLENO FUNCIONAMENTO 
Este ano, o ATC ampliou os seus 
reservatórios de água e, no mês de 
outubro, as 6 caixas d´água começaram 
a ser utilizadas. Agora temos mais 
135.000m³ de água disponível. Desta 
forma, e com o consumo consciente do 
recurso, evitaremos a falta de água. Uma 
das vantagens da nova versão, é a 
facilidade para a limpeza interna das 
caixas.
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NOVOS BEBEDOUROS NAS
DEPENDÊNCIAS DO CLUBE 
Durante o mês de outubro, foram colocados novos 
bebedouros em alguns locais das dependências do Clube, 
como Squash, Espaço de Lutas, Ginásio Takaoka, Pista de 
Skate, Conjunto Poliesportivo Estefano Carrieri, Pista de 
Cooper (próximo à antiga Quadra de Areia), próximo à 
entrada do DGE, próximo à entrada da Academia e nas 
quadras de tênis 5 e 9. As novas versões são mais modernas e 
algumas delas disponibilizam opções para adultos e 
crianças.

NOVAS LONAS NO CONJUNTO
POLIESPORTIVO ESTEFANO CARRIERI

O nosso Conjunto Poliesportivo Estefano Carrieri está de cara nova!
No dia 16 de outubro foram instaladas novas lonas na entrada do ginásio, em frente ao campo 1 de 

futebol. As artes das novas lonas simbolizam as modalidades que são praticadas no Ginásio, 
melhorando a comunicação visual do local. Veja o resultado:

QUADRAS DE TÊNIS COM NOVAS TELAS DE PROTEÇÃO 
Pensando no bem-estar dos associados que praticam Tênis de Campo e naqueles que usam as 

áreas no entorno, foram trocadas as telas de proteção do fundo de 7 quadras de tênis, que já podem 
ser conferidas no local.
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As atividades noturnas de futebol e tênis são preferências de 
nossos associados que se dedicam às modalidades após um dia 
cheio de trabalho.  Assegurando a qualidade na prática do 
esporte nestes horários, em outubro, o campo de futebol 1 e as 
quadras de tênis 11 e 12 tiveram sua iluminação substituída por 
novas versões em LED. A opção, muito mais moderna, garante 
ainda economia no consumo de energia além da qualidade na 
iluminação.

CAMPO 1 E QUADRAS DE TÊNIS 11 E 12

COM NOVA ILUMINAÇÃ

TROCA DO ALAMBRADO
DO CAMPO 3

Em novembro, os alambrados que 
cercam o Campo de Futebol 3 serão 
substituídos. O objetivo é deixar o 

espaço moderno e mais confortável 
para os associados que usam a área e 

para o público que acompanha os 
jogos dos campeonatos e os rachas 

internos de futebol.

Novas lixeiras para
o Parquinho

Em outubro, todas as lixeiras do 
Parquinho foram substituídas por 

novas em formato de lápis. Além do 
design divertido e colorido, que chama 
a atenção dos pequenos, a novidade é 
que elas também possuem separação 

de reciclável e não reciclável. Mais uma 
oportunidade de educar as crianças 

para o tema ‘reciclagem’.

O ATC está sempre preocupado com o descarte adequado de lixo. 
- Em 2017 foram recolhidas 32.900 bitucas de cigarro e, até agosto de 2018, já 
foram 10 mil bitucas;
- 4 toneladas de redução de envio a aterro sanitário de resíduos orgânicos e 
outros;
- 16 toneladas de materiais foram recicladas, entre eles: papel, papelão e 
ferro;
- 10m³ de composto orgânico foi produzido  e consumido no próprio ATC.
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Você vai aprender práticas de meditação mindfulness que te 
ajudarão a cultivar a qualidade da sua atenção, aumentando o 

foco e a clareza mental para tomar decisões e agir de forma 
alinhada a sua essência.                                                                                                                                                               

Palestrante: Nanda Biolchini é fundadora do Life in Balance Institute, 
psicoterapeuta, coach de relação autêntica, instrutora Sênior de 

mindfulness pelo Mindfulness Trainings International e professora dos 
cursos cultivando o equilíbrio emocional e bio-liderança.

Terça-feira, 06/11, às 19h30, no Auditório.

Introdução ao Mindfulness

Uma abordagem sobre o Etarismo com uma re�exão sobre a 
idade madura no Brasil. 

Palestrante: Celso Luiz Tracco, Economista pela FEA-USP, Graduação 
e Mestrado em Teologia pela PUC-SP, Master Coach pela SLAC. Foi 

professor universitário PUC-SP (cursos de extensão) e UNISAL 
(graduação e extensão). Escritor com três livros editados e dezenas de 

artigos, é morador de Alphaville há 33 anos.

Terça-feira, 27/11, às 19h30, no Auditório. 

O Jogo não acabou
preparando a sua aposentadoria

- palestras de novembro -

Saída Cultural
MINHA MÃE É UMA PEÇA COM PAULO GUSTAVO TEM POUCOS INGRESSOS DISPONÍVEIS

No dia 24 de novembro, O ATC levará os seus associados para assistirem 
a comédia "Minha mãe é uma peça" com Paulo Gustavo. O espetáculo 
será realizado no Teatro Tom Brasil a partir das 19h30. O valor do 
ingresso é R$ 155,00. 

Não perca esta oportunidade de assistir o espetáculo que é sucesso de 
público. Temos poucos ingressos disponíveis! 
A data limite de adesão será de 14 de novembro, as vagas são limitadas.
A saída do clube será às 18h00 e o retorno previsto às 21h30.

Não �que fora dessa! 
Mais informações no Depto. Social. 

Cerca de 10 passeios são realizados todos os anos pela equipe do 
ATC com o objetivo de incentivar o acesso à cultura. Desde 2013, 
foram mais 50 eventos e cerca de 1500 associados participantes.
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especial 
novembro azul
Homem X Câncer de Próstata 
Terça-feira, 13/11, às 19h30, no Auditório. 

O ATC traz um especialista para tirar as dúvidas mais 
frequentes sobre os exames  de detecção precoce do 
câncer de próstata, reposição hormonal para o homem, a 
prevenção e o tratamento das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs), Disfunção Erétil e muito mais.

Palestrante: Dr. José Carlos Abrão de Oliveira (CRM 50281/RQE 60356) é 
urologista, formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva desde 84 e 
doutorando no Hospital do Servidor Público Estadual. Residência médica na 
Santa Casa de São Paulo - Instituto Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho.

Faça sua inscrição no Depto. Social. 

- palestras de novembro -

Até o mês de outubro, foram realizadas 15 palestras abertas sempre 
focando em conteúdos atuais e com palestrantes conceituados. 
Além disso, contamos com a participação de aproximadamente 280 
pessoas entre associados e convidados. Fique ligado que no mês de 
novembro teremos 3 palestras. 
Não fique fora dessa!

Venha fazer suas compras de �nal de ano no ATC!
Na primeira semana de dezembro, de 06 a 08 de dezembro, o ATC realiza 
o Bazar de Natal. Serão mais de 50 expositores com diversas opções para 

você presentear quem você gosta, das 10h às 20h no Salão Nobre. 
Entrada gratuita para associados e não associados. 

Participe!
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Autor: Luiz Octavio

Em novembro, o ATC promoverá em parceria com o Sindi-Clube e a Editora 
Planeta de Leitores mais uma edição do Encontro com o Autor. 
O convidado desta edição é o Luiz Octavio de Lima, jornalista e escritor, 
conhecido por obras como Pimenta Neves, uma reportagem; 1932: São Paulo 
em chamas; A Guerra do Paraguai; 21 Grandes batalhas que mudaram o 
Brasil e tantos outros sucessos.

O encontro será na quinta-feira, 08 de novembro, na Biblioteca ATC, às 
19h30. O evento é gratuito e aberto para associados e convidados.

Para participar é necessário se inscrever no Depto. Social ou através do 
e mail: social@alphaclube.com.br.

Realização:

DE LEITURA
CLUBE

Livro discutido de autoria do autor convidado: 1932, São Paulo 
em chamas.

A obra mostra a explosão e talvez a maior guerra civil brasileira. 
O ápice da história acontece em resultado das hostilidades 
entre Getúlio Vargas e as forças dissidentes de diversas partes 
do País, iniciadas com a Revolução de 1930. Em São Paulo, o 
estado com maior perda de autonomia para o regime e 
epicentro do levante, jornadas de protestos deixam mortos e 
levam estudantes em direção as trincheiras. 1932: São Paulo em 
chamas permitirá ao leitor conhecer e analisar o episódio que 
sacudiu o Brasil, deixando um legado de valores e apaixonadas 
discussões.

O evento é gratuito e aberto para todos. Participe!

- Em conjunto com o: -
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NO ESPORTE

A modalidade Pilates com Aparelhos está com turmas 
abertas em diversos horários. As aulas são realizadas 

em uma sala equipada com aparelhos modernos e com 
acompanhamento de �sioterapeutas. Além disso, ao 

contrário do que a maioria pensa, não é necessária ter 
alongamento avançado e preparo físico para a 
realização da atividade, qualquer pessoa pode 

participar da aula. 
Faça uma aula experimental! 

Agende no DGE.
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NO ESPORTE

XIII FESTIVAL DE ARTES MARCIAIS 2018 
Associados do ATC que praticam Judô, preparem seus kimonos 
e suas faixas! No dias 25 de novembro será realizado o XIII 
Festival de Artes Marciais 2018 na Quadra Principal do Conjunto 
Poliesportivo Estefano Carrieri. O encontro contará com todos 
os alunos matriculados nas modalidades participantes. Será a 
partir das 9h00 com a troca de faixas da turma do Judô com os 
Professores Jairo Azevedo e Vinicius Fonseca.

Mais informações no DGE.

A atividade física entre as crianças é uma rotina no ATC. Passamos de 449 
crianças praticando natação em 2014 para 565 em 2018. Os meninos 
correspondem a 55% desse público e as meninas 45%. Traga seus �lhos 
para nadar conosco.
#OrgulhoDeSerATC

No sábado, 10 de novembro, na Piscina Interna, teremos a 5ª Apresentação de Natação 
para Bebês com o tema família. O pequenos que são matriculados na modalidade vão 

ter a oportunidade de mostrar tudo que aprenderam nas aulas com os nossos 
professores. Durante a apresentação é obrigatória a presença (na piscina) de dois 

responsáveis trajando sunga/maiô e touca.  
O horário de concentração será às 09h50, o início será a partir das 10h00 e o horário 

previsto para o término às 10h45.
Inscrições e Informações na Piscina Interna.

5ª APRESENTAÇÃO DE
NATAÇÃO PARA BEBÊS
Atenção Mamães e Papais de bebês
com idade entre 6 meses a 3 anos!

As artes marciais são levadas muito a sério no ATC. Atualmente, cerca de 140 
associados estão regularmente matriculados nas modalidades de Judô, Karatê e Jiu 
Jitsu, sendo que as duas primeiras atendem crianças a partir de 7 anos e o Jiu Jitsu a 
partir de 12 anos.
Como fruto desse trabalho, talentos do ATC têm se destacado em competições 
externas. Con�ra alguns desses resultados:
- Alexandre Donegá foi campeão na categoria meio médio, sub 9, na Fase 
Inter-regional do Campeonato Paulista de Judô 2018 e no Campeonato Paulista 

Aspirante Fase Regional em Votoranti;
- Maria Clara Fedato foi campeã na categoria sub 11 super leve, no XV Torneio de Judô SENSEI SUKEJI 
SHIBAYAMA;
- Lara Sarov foi vice-campeã na categoria sub 15 leve, no XV Torneio de Judô SENSEI SUKEJI 
SHIBAYAMA;
- Julia Serapião ganhou a medalha de bronze na categoria sub 15 leve, no XV Torneio de Judô SENSEI 
SUKEJI SHIBAYAMA .
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FORÇA!
Vem aí o Ranking de Força Relativa e o

XV Torneio de Força Relativa
De 05 a 18 de novembro, durante o horário de funcionamento da Academia, será realizada 

mais uma edição do Ranking de Força Relativa. 

Os cinco primeiros colocados do ranking participarão do XV Torneio de Força Relativa que 
acontecerá no dia 24 de novembro, às 8h00. Será o campeão de cada categoria aquele que 

executar as séries com a maior carga possível em todos os exercícios. Inscrições na Academia. 

FORÇA!

Vem aí mais uma edição do Circuito Adventure no ATC, com um trajeto 
com obstáculos variados e exercícios de treinamento funcional 

espalhados pelo campo 3, 

Venha participar de mais uma edição deste evento radical! 
Será no dia 24 de novembro, às 10h30, no Campo 3.

Evento para associados maiores de 15 anos.

adventureCIRCUITO
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Bingo do PESCMI!Bingo do PESCMI!
Você sabia? Jogar bingo é excelente para conservar a mente ágil e 

para estimular o raciocínio rápido. 

Na quinta-feira, dia 29 de novembro, a partir das 14h00 no Salão 
Boulevard, os nossos associados da melhor idade estão 

convidados para o nosso Bingo ATC.

Venha passar uma tarde agradável entre amigos. Mais 
informações no DGE.

Torneio de Beach Tennis
Vem aí mais um torneio do esporte que conquistou nossos associados. No �nal de 
semana dos dias 24 e 25 de novembro, será realizado mais um Torneio de Beach 
Tennis. O evento é destinado aos associados maiores de 14 anos e as inscrições 

podem ser realizadas no DGE.  Participe! 
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