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Patrimônio

Compartilhe seus
momentos no ATC!

Esportivo
Vem aí o XII Campeonato 
Interno de Futsal Master
ATC 2016!

Social e Cultural

Saiba como foi o
evento Talentos do ATC.

Ed.11 Agosto/2016

Vem aí Festa de 40 Anos
do ATC com Jota Quest! 

23 de setembro



Está se aproximando rapidamente a data 

da comemoração do 40º aniversário do 

ATC. Finalmente pudemos confirmar e 

divulgar a atração principal da festa: 

show com o JOTA QUEST!  Uma atração 

digna dos 40 anos do clube. Mas as 

atrações não acabam por ai, este ano 

teremos muitas novidades na festa. Está 

marcado: DIA 23 DE SETEMBRO, às 

21h00. No último dia 04 abrimos a pré-

reserva  para os convites . O sucesso foi 

absoluto . Não esqueçam, a capacidade 

do nosso ginásio é limitada e os convites 

também. Vou comunicar desde já: a 

preferência nos convites é do sócio. Aos 

convidados será destinado um número 

limitado de convites. Sem esquecer os 

amigos que sempre nos prestigiam, nos 

40 anos do ATC, queremos você sócio do 

nosso lado. Não podemos esquecer que o 

2º domingo do mês de agosto é dedicado 

ao DIA DOS PAIS. O ATC não se 

esqueceu da data e teremos programação 

especial para os papais e seus filhos. Acho 

que vale a pena fazer a leitura de duas 

matérias nesta edição do Acontece 

relacionadas à sustentabilidade e meio 

ambiente. O ATC está fortemente 

engajado nestas políticas e esperem mais 

novidades para este semestre. Contamos 

com a compreensão e apoio dos sócios 

para estas iniciativas. Por falar em 

ambiente, foi espetacular a exposição 

"MEU OLHAR”, com fotografias de flores 

que exaltaram a beleza dos jardins do 

ATC. Agradeço a Rejane e a todos os 

demais que contribuíram para esta 

exposição, especialmente os funcionários 

do Clube. Para concluir lembro que o ATC  

estará com programação intensa para 

acompanhar a Olimpíada Rio 2016 , 

telões instalados e Mu’leka aberta para 

quem desejar assistir aos jogos aqui no 

clube. Não esqueçam, teremos legítimos 

representantes do ATC nas Olimpíadas:  

JOSÉ  ROBERTO GUIMARÃES ou 

simplesmente Zé Roberto, técnico da 

Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, 

morador de Alphaville e sócio do ATC ; 

THOMAZ BELLUCI ou simplesmente 

Belluci, atual 

tenista numero 

1  do  B ras i l , 

m o r a d o r  d e 

A l phav i l l e  e 

sócio do ATC .
     
Vamos em frente!
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Melhoria nas instalações do ClubePatrimônio

Campanha para reduzir o uso de 
copos plásticos na academia resulta 
em queda de 86,25% no consumo!
Iniciada em junho, a campanha para redução 
de uso de copos plásticos na academia foi um 
sucesso de adesão entre os associados. Com uma 
queda de 86,25% no consumo, o que representa 
uma redução de 800 copos por dia para 110, a 
campanha mostrou o quanto nossos associados 
são engajados em atitudes que colaboram com 
o planeta. Além da demora na decomposição do 
material, novos estudos apontam que a produção 
de cada copinho chega a consumir 3 litros de 
água. Dando continuidade ao processo, o volume 
exposto na academia, que representa o consumo de 
2 dias, foi retirado e encaminhado para reciclagem 
e a partir do dia 01/09 não serão mais distribuídos 
copos plásticos em nossa academia. Substitua o 
uso por squeezes ou garrafas reutilizáveis.

ATC investe em energias renováveis e terá uma 
economia de 15% no consumo mensal de energia
Clube está migrando para o mercado livre de energia, que reduz custos e 
impactos ambientais.

O Alphaville Tênis Clube deu mais um importante passo em direção à 
preservação do meio ambiente. Ainda no segundo semestre, o clube 
migrará 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 � xadas pelo governo – no chamado mercado regulado 
– para � rmar um contrato negociado diretamente com geradores ou 
comercializadoras de energia.

Com a mudança, o ATC ganha a oportunidade de contratar energia 
exclusivamente de fontes renováveis, colaborando ativamente para 
evitar a emissão de gases poluentes na atmosfera. 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, 
cujo valor previsto para os próximos 5 anos pode chegar a R$ 600.000,00.

Novas TVs são instaladas para a 
Comunicação do associado!
O Clube investe mais a cada dia para 
que seus associados � quem por dentro 
de todos os acontecimentos. Assim, 
instalamos duas novas TVs de 50” na 
entrada social (na grade da Boite Muleka) 
para anunciar os principais eventos. 



Social  e Cultural Principais ações do Social e Cultural
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Está chegando o Bazar de Dia dos Pais!
Atenção associado, não se esqueça do nosso bazar especial de Dia dos 
Pais. Será de 10 a 13 de agosto, das 10h00 às 20h00 no Salão Nobre. 
São diversas opções de presentes, doces, queijos e produtos nacionais 
e importados, espalhados dentre os 62 expositores.

A entrada é gratuita para associados e convidados.
Mais informações no Depto. Social. Aproveite!

Meu Olhar: Exposição de fotos tiradas pela 
associada Rejane Manera é sucesso no ATC!
Entre os dias 11/07 a 05/08, o Espaço de Artes recebeu a exposição de fotos 
tiradas das � ores do ATC sob o olhar da associada Rejane Manera; batizada 
como “Meu Olhar” e com realização do ATC, a exposição trouxe novidades 
em materiais utilizados na exposição, fazendo da visita uma experiência 
entre sons, aromas e visual. 
“Quando tive a ideia de “doar” ao ATC algumas das fotogra� as de � ores que 
registrei ao longo do ano de 2015, jamais poderia imaginar que chegássemos 
ao “MEU OLHAR” tema da Exposição. O resultado superou todas as expectativas, 
desde a criatividade, planejamento, montagem, qualidade de todo material 
empregado, chegando ao reconhecimento de todos os funcionários que com 
muito esmero e dedicação contribuem para a beleza das áreas de jardins do 
Clube. Recebi muitos elogios sobre a Exposição! Vários associados vieram 
agradecer, dizendo que o MEU OLHAR, mudou a forma deles OLHAREM. Fiquei 
muito feliz por receber elogios e agradecimentos pela minha atitude de fotografar 
e compartilhar tamanha beleza.
Essa Exposição tem sido um delineador para o meu futuro como fotógrafa. 
Estou muito empolgada e estimulada a crescer nessa atividade. Recebendo 
inclusive convite para expor em outros lugares. Quero deixar aqui registrado, 
o meu agradecimento pelo apoio e prestígio recebido por toda Diretoria do 
ATC, extensivo ao Departamento Social, Departamento de Comunicação e 
Paisagismo”.
* Depoimento de Rejane Manera, associada do ATC desde 1994, a qual 
compartilhou os seus momentos conosco.

Música no ATC!
Sons de Domingo
Data: 14/08
Horário: das 12h às 15h
Cantora: Luana Gaudy 
Local: Restaurante D.O.C

Sábado Musical
Data: 27/08
Horário: das 12h às 15h
Banda: Banda Fênix
Local: Bar da Piscina

Mais informações no Depto. Social. Participe!
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Dia 09/08 – Fome Oculta: falta de nutrientes na dieta das crianças.
Com a Dra. Ana Paula K. Pires Simão; médica pediatra e pós graduada em nutrologia pela ABRAN. Às 19h30, no Auditório.

Dia 23/08 - Academia de Pais: “criando relacionamentos saudáveis para prevenir o uso de drogas”.
Com o Dr. Ronaldo Meirelles Campos, às 19h30, no Auditório.

PALESTRAS ATC:  Fique por dentro do cronograma de palestras do ATC do mês de Agosto!

Clube de Leitura 
de Agosto
Livro escolhido: “Os enamora-
mentos”, de Javier Marias.

O encontro é aberto para to-
dos os associados, mesmo para 
aqueles que não tenham lido o 
livro. Venha participar!

Talentos do ATC
Em uma noite animada, no dia 29 de julho, 
os artistas do ATC foram revelados na se-
gunda edição do Talentos do ATC. Repre-
sentando a Diretoria Executiva, estiveram 
o Diretor Administrativo, Pedro Salla e a 
Diretoria Social, Elcy Klauser. 

Dentre as atrações tivemos: Jefferson 
Wendler, tocando piano; Adriana Pachi 
Amato e Julia Fraga Castanheira, em uma 
apresentação de dança; Joca, tocando ba-
teria; Nina Miranda, cantando; Banda KL9, 
tocando e cantando, e finalizando a noite, 
a associada Kel Nascimento, apresentan-
do o repertório do seu novo CD. 



Esporte Confira os principais eventos do DGE
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Vai começar a 3ª Etapa do Ranking de Tênis 2016
Nos dias 20, 21, 27 e 28 de agosto, acontecerá a 3ª 
Etapa do Ranking de Tênis 2016. As inscrições po-
derão ser realizadas até o dia 08 de agosto e a faixa 
etária é acima de 18 anos. A divulgação das chaves 

será no dia 11 de agosto e as chaves com os horários 
no dia 16 de agosto. Os jogos acontecerão a partir 
das 07h00, nas quadras de tênis 01 a 04. Inscrições e 
informações no DGE. Participe!

PATROCINADOR:

Nova turma de Futebol Feminino! 
Atenção! O ATC está com uma nova turma de Futebol Femini-
no. Para quem não sabe o futebol traz inúmeros benefícios à 
saúde, assim como qualquer esporte, entre eles estão: dimi-
nuição da gordura corporal; manutenção do peso; aumento 
da força e da massa muscular; aumento da densidade óssea; 
melhora da resistência cardiovascular; reduz o risco de várias 
doenças como as cardíacas, diabetes, pressão alta, etc; elimi-
na o estresse e a ansiedade; estimula a circulação sanguínea; 
trabalha principalmente os músculos das panturrilhas, coxas, 
glúteos, costas e abdome e muito mais.

Além disso, durante as partidas você pode gastar em média 
400 calorias em 45 minutos de jogo. A nova turma de Futebol 
Feminino do ATC começa no dia 11 de agosto, às 19h30, todas 
as quintas-feiras, nos Campos de Futebol, sendo destinado a 
garotas com idade a partir de 16 anos. Inscrições abertas no 
DGE! Não perca!

V Open Skate ATC 2016
No dia 20 de agosto, será realizado o V Open Skate ATC 2016.

O evento contará com as categorias Iniciante (07 a 10 anos), Mirim (11 a 
14 anos) e Open (a partir de 15 anos). A competição acontecerá na Pista 
de Skate do ATC, a partir 11h30.

Con� ra os horários:
• Iniciante: 07 a 10 anos - Aquecimento às 11h30 e Início às 12h00. 

• Mirim: 11 a 14 anos - Aquecimento às 12h30 e Início às 13h00. 

• Open: a partir de 15 anos - Aquecimento às 13h30 e Início às 14h00.

Atenção: será obrigatória a apresentação do RG original ou passapor-
te, antes do início da competição. O regulamento está disponível em 
nosso site, para participar é necessário o preenchimento do termo de 
responsabilidade, onde consta que quaisquer consequências decorridas 
por acidentes, em qualquer categoria são de total responsabilidade do 
competidor. Mais informações no DGE.

Vem aí o XII Campeonato Interno de Futsal Master ATC 
2016!
No dia 16 de agosto começa o XII Campeonato Interno de Futsal Master ATC 2016.

As partidas acontecerão durante a semana, as terças e quintas-feiras, a partir das 
19h40, na Quadra Principal do Conjunto Poliesportivo Estefano Carrieri.

As inscrições serão do dia 14 de julho a 07 de agosto, para associados acima 
de 35 anos. Inscrições e informações no DGE.



Festa de Dia dos Pais PAM, PIM, Alpha 
Esportes e Alpha Kids
No dia 20 de agosto, os alunos do PAM, PIM, Alpha 
Esportes e Alpha Kids comemorarão o Dia dos 
Pais com uma grande festa repleta de atividades 
direcionadas para pais e � lhos. O evento será no 
Ginásio Estefano Carrieri e haverá um café da ma-
nhã especial. Venha participar!

Caminhada Ecológica no Pico do Jaraguá
No dia 27 de agosto, o ATC levará seus associados 
para uma Caminhada Ecológica na Trilha do Pai Zé, 
localizada no Pico do Jaraguá. O horário da saída 
será às 7h00 e o ponto de encontro dos participan-
tes será em frente à academia. A previsão de retorno 
será às 11h00 e o evento é direcionado para asso-
ciados com idade acima de 15 anos. Esta é uma óti-
ma oportunidade para os associados terem contato 
com a natureza e com professores que conhecem o 
local, e orientarão os participantes de forma segura. 
A trilha é em meio à � oresta e o campo sujo (vegeta-
ção típica de área de Cerrado). Os visitantes também 
poderão observar trechos da cidade de São Paulo. 
Inscreva-se no DGE ou na Piscina Interna.

Atividade de Arborismo em Agosto!
O Arborismo de agosto já tem data marcada! Será no dia 13, das 
10h às 15h. O início do trajeto será em frente ao Fast Fruta. A 
atividade é para crianças acima de 5 anos e adultos.

ATENÇÃO: A altura mínima para participar é 1,20m e a criança 
deve ter autorização assinada pelo pai ou responsável; é obriga-
tório o uso dos equipamentos de segurança e o participante de-
verá estar com tênis e roupa confortável. A atividade é gratuita 
e com professores especializados para orientar os participantes 
durante o percurso. Mais informações no DGE. Participe!

Aula Aberta de Bike 
Indoor:

Aos sábados, dias 06, 
13, 20 e 27/08, às 10h, 
na Sala de Spinning. 

Inscrições no DGE!

Aula Aberta de 
Pilates Solo

Sábado, 20/08, às 9h 
e às 11h, na Sala de 
Pilates Solo.

Inscrições no DGE!

Aula Aberta de 
Muay Thai e Boxe

Sábado, 13/08, das 
9h30 às 11h, na 
Sala de Lutas.

Inscrições no DGE!

PARTICIPE! Aulas abertas de agosto.
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Todas as aulas são direcionadas para associados maiores de 14 anos.  Mais informações no DGE.



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
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