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Palavra do Presidente

COMEÇOU MAIS UMA. DESTA VEZ 
A XIII OLÍMPIADA INTER ALPHAS.

Com coquetel realizado no dia 19/5, para 
os Patrocinadores e Residenciais envolvi-
dos na competição, demos o pontapé ini-
cial do evento esportivo mais abrangente 
da nossa região. Em seguida, no domingo 
dia 22, ocorreu a Cerimônia de Abertura 
com o acendimento da Pira Olímpica e a 
prova de Pedestrianismo. Destaque es-
pecial para o acendimento da Pira. Tive-
mos o orgulho de receber o nosso sócio 
Oscar Schmidt, que acompanhado de 
competidores dos residenciais, conduziu 
a cerimônia de abertura. Nunca é demais 
lembrar que o Oscar participou de 05 
olimpíadas e é o recordista de pontos na 
história dos Jogos Modernos. Oscar mui-
to obrigado. Sua presença é um incentivo 
para os nossos jovens atletas.

No social o mês de junho está recheado 
de eventos. Logo no dia 1º, foi aberta a 
exposição Theatro Municipal de são Pau-
lo 100 anos. Ficará em cartaz durante 
todo o mês de junho. Imperdível. No dia 
10 de junho, o jantar comemorativo do 
Dia dos Namorados. Neste ano, será reali-
zado no Boulevard Jantar Dançante, com 
música ao vivo. Prestigiem.

Por último, já no final do mês, nos dias 
24 e 25 de junho, a nossa Festa Junina. 
A exemplo do ano passado, a festa terá 
muitas atrações para todas as idades.

Evento de destaque no nosso clube, foi a 
presença das atletas da seleção brasilei-
ra de vôlei que disputará a Olimpíada no 
mês de agosto. Comandadas pelo nosso 
sócio José Roberto Guimarães, deseja-
mos a toda equipe sucesso na competi-
ção e que venha novamente o ouro.

A nossa administração está empenhada 
em diversas campanhas de conscienti-
zação de uso dos nossos espaços. Vamos 
colaborar, pois é para a segurança de 
todos. Ninguém inventa moda só para 
complicar a vida do sócio.

Vamos em frente.

Marcos Chiaparini
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Toda a comunicação da Olimpíada está sendo fei-
ta através da página alphavilletenisclube.com.br/
inter-alphas-2016. Acompanhe os boletins infor-
mativos e disciplinares, tabela de jogos e classifi-
cação. Fique ligado também para o resultado par-
cial do evento que está sendo transmitido através 
de um monitor em frente a secretaria do DGE.

Fique
por dentro!

Arrecadação de Alimentos
Há alguns anos, o Inter Alphas une o esporte a cidadania. Nos dias 19 e 20 
de maio, foram arrecadados alimentos para serem doados posteriormente para 
instituições de caridade.  Ao total foram arrecadados 4.706kg de alimentos.

Calendário de eventos.
Fique atento a programação de eventos pontuais.
03/06 – Sexta-feira – Xadrez
04/06 – Sábado – Gincana Lúdica e Circuito Esportivo
11/06 – Sábado – Skate
12/06 – Domingo – Natação e Festival de Futsal
19/06 – Domingo- Corrida Infantil e Cerimônia de Encerramento

flavia.moraes
Texto digitado
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Melhoria nas instalações do ClubePatrimônio
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO: Uso de Skate, 
Hoverboard, Patinetes e Bicicletas

No dia 04 de abril iniciamos a Campanha de Uso Consciente de skate, hoverboard, pa-
tinetes e bicicletas, com objetivo de assegurar o lazer com segurança de todos. 

Os grandes clubes de São Paulo adotaram a postura de proibir o uso dos equipamentos 
em suas dependências; consciente de que o clube é uma extensão da casa de nossos 
associados, resolvemos adotar a campanha e restringir o uso para os locais abaixo: 

Skate: Apenas na pista da modalidade, de acordo com o horário de funcionamento determi-
nado do local.

Hoverboard, patinete e bicicleta: Apenas nas alamedas e agora liberamos também a pra-
ça do Conjunto Poliesportivo Estefano Carrieri. Mas fique atento, no caso do patinete, 
desde que não seja o modelo motorizado e no caso da bicicleta, permitida a entrada so-
mente até aro 14.

Após o início da campanha, tivemos uma redução no número de ocorrências, porém a cam-
panha ainda está valendo. Fique atento, a circulação nas lanchonetes e restaurantes, ginásios 
de esportes, corredores, estacionamento, salão nobre e outras áreas comuns é proibida!

Estacione de Ré!
A inauguração do novo estacionamento 
trouxe algumas novidades para nossos 
associados, um novo local exige certos 
cuidados, por medida de segurança para 
motoristas, pedestres e principalmente 
crianças, recomendamos que o veículo 
seja estacionado de ré, pois ao sair de 
frente, o motorista tem visão total e assim 
minimizamos os riscos de acidentes.

Novidade na Sala de 
Spinning!
Para os alunos das aulas de Bike Indoor, 
temos uma novidade, no dia 13 de maio 
foi instalado um adesivo na parede 
traseira da sala, para deixar o ambiente 
ainda mais apropriado para a atividade 
e animar as aulas. A personalização do 
ambiente foi sucesso entre os associados 
que conferiram a mudança na aula de 
Maratona de Bike Indoor realizada no dia 
14/05. Confira a foto:
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Especial Inter Alphas
Coquetel de lançamento da XIII Olimpíada Inter Alphas Bradesco Prime 2016

Na noite de quinta-feira, 19/05, aconteceu o Coquetel 
de Lançamento da XIII Olimpíada Inter Alphas 
Bradesco Prime 2016, dando início ao calendário de 
programações esportivas e sociais do evento.

A festa contou com a presença de toda a Diretoria 
Executiva, membros do Conselho de Administração; 
das autoridades das prefeituras de Barueri e Santana 
de Parnaíba que mais uma vez firmaram a parceria de 
longa data, apoiando a competição, através das presenças 
do Sr. Leonardo Lopes de Oliveira, representando o 
prefeito de Barueri, e do Prefeito de Santana de Parnaíba, 
Sr. Elvis Cézar,  que saudou brevemente os presentes. 
Também esteve conosco o Diretor do Bradesco, Sr. José 
Alcides Munhoz, prestigiando o evento; o presidente 
da Embrase, Sr. Wagner Martins, e os presidentes dos 

Residenciais participantes que receberam troféus de 
participação.

A solenidade foi conduzida pelo presidente, Dr. Marcos 
Chiaparini e pelo Gerente de Esportes, Chico Dada, que 
durante a solenidade chamaram ao palco a judoca Flávia 
Gomes, uma das atletas que participou do revezamento 
da condução da Tocha Olímpica pelas ruas do Brasil 
e trouxe à cerimônia a sua réplica da versão original; 
e o professor Jairo da modalidade de Judô, que foi 
homenageado por participar da Olimpíada desde a 
primeira edição.

Boa sorte aos participantes!

A XIII Olimpíada Inter Alphas Bradesco Prime 2016 começou!



Especial Inter Alphas

Memória ATC
A primeira edição da Olimpíada Inter Alphas foi realizada em 1992. De lá para cá 
foram 13 edições da competição, sempre com a participação dos residenciais da 
região que abraçaram a ideia de integração através do esporte. No ano em que o 
ATC completa 40 anos de sua fundação, a edição do Inter Alphas foi reformulada e 
passou por algumas mudanças, uma delas foi o Coquetel de Abertura do evento, 
com a intenção de aproximar os participantes, patrocinadores, apoiadores e o 
clube. Outra novidade foi a prova de Pedestrianismo e Caminhada que nas edições 
anteriores encerrava o evento, nesta edição começamos com a prova, com muito 
sucesso. O encerramento será no dia 19 de junho, durante o evento, teremos uma 
programação diferenciada com ações de nossos patrocinadores, entregas de 
brindes, food trucks e muito mais. Aproveite!
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Saiba como foi a Cerimônia de Abertura da XIII Olimpíada Inter Alphas Bradesco Prime 2016!
Neste domingo, 22/05, aconteceu a Cerimônia de Abertura da XIII 
Olimpíada Inter Alphas Bradesco Prime 2016, dando a sequência 
ao calendário de eventos da competição, seguida pela prova de 
Pedestrianismo e Caminhada.

Com a presença da Diretoria Executiva, representada pelo presidente 
Marcos Chiaparini e pelos diretores, Jorge Kulaif, Teddy Lorentziadis, 
Leonardo Cunha e Pedro Salla; do Presidente do Conselho de 
Administração, Guilherme Mendes; as autoridades das prefeituras 
de Barueri e Santana de Parnaíba, representadas pelo Sr. Leonardo 
Oliveira (Barueri) e o vice-prefeito de Santana de Parnaíba, Sr. Oswaldo 
Boreli; o Sr. Claudecir Dall Aqua, Gerente Regional, representando o 

patrocinador oficial do evento, o Banco Bradesco e todos os residenciais 
inscritos na Olimpíada com suas equipes.

O ato simbólico de acendimento da Pira Olímpica foi feito por Oscar 
Schmidt, o atleta brasileiro com maior número de participações em 
Olimpíadas e associado do ATC, que conduziu a tocha e subiu ao palco 
para saudar os atletas e incentivá-los ao esporte.

Após a cerimônia foi iniciada a prova de Pedestrianismo de 5km e 
Caminhada de 3km, os atletas se dirigiram para a largada e após 18 
minutos, o primeiro atleta cruzou a linha de chegada. Ao final da corrida, 
os ganhadores das provas foram premiados.



Social  e Cultural Principais ações do Social e Cultural

Saída Cultural de Junho: “A 
Noviça mais Rebelde”
Reserve a data em sua agenda, no dia 
18 de junho o ATC levará seus associa-
dos para assistirem a comédia “A Novi-
ça mais Rebelde. “Entre o improviso e 
a interação, Wilson de Santos dá vida à 
Irmã Maria José na comédia musical de 
Dan Goggin”. Como se comandasse um 
programa de auditório, o ator interpreta 
a freira que convence a superiora a dei-
xá-la fazer uma participação no show 
beneficente da irmandade” (fonte: Site 
Veja SP).

As inscrições poderão ser feitas até 14 
de junho no Departamento Social, o 
valor do ingresso é R$ 75,00 e as vagas 
são limitadas.  

Local: Teatro Renaissance - Jardins – SP 
Horário: 19h00
Saída do clube: 17h30
Horário previsto para retorno: 22h00

Vagas limitadas.
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II Arraiá do ATC!

Vem aí a segunda edição do “Arraiá do ATC”! Prometendo repetir o sucesso da primeira edi-
ção, teremos muita diversão com barracas de comidas típicas, brinquedos infláveis para 
as crianças, apresentação de quadrilha e muita música. 

Será nos dias 24 de Junho, das 16h às 22h e 25 de Junho, das 13h às 22h, na Alameda 
Principal, em frente as quadras de tênis. Venha brincar e se divertir!

Mais informações no Depto Social. Não perca!

Exposição Theatro Municipal de São Paulo – 100 anos | Palco e Plateia da 
Sociedade Paulistana
De 01 a 30 de junho, o ATC realizará a Exposição 
Theatro Municipal de São Paulo – 100 anos | 
Palco e Plateia da Sociedade Paulistana.

Com 19 painéis que mostram relatos históricos 
e imagens dos 100 anos de história do thea-
tro, com verdadeiras relíquias no acervo que em 
grande parte é inédita ao público.

Quem assina a exposição é o fotógrafo e arqui-
teto Cristiano Mascaro, a mostra acontecerá no 
Espaço das Artes, de segunda a sábado, das 
9h às 21h e aos domingos das 9h às 19h. 

Prestigie!
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Como alavancar seu negócio num ambiente cada vez mais complexo
Dia 14 de junho às 19h30 no Auditório.
Em um ano de cenário econômico delicado e incerto, convidamos nossos associados para  saber mais sobre dicas de negó-
cios e administração, com o executivo do mercado financeiro, professor de estratégia de MBA e palestrante pela Gestão PM 
Treinamentos, Augusto Camargos, que virá ao clube para abordar o assunto na palestra do dia 14, no ATC.
Participe!

Depressão, como evitá-la, como combatê-la
Dia 28 de junho às 19h30 no Auditório.
A psicóloga, neuropsicóloga e professora oradora da PUC-SP, Andrea Camara, estará no ATC para falar sobre a doença já classificada como 
“mal do século”, a depressão.  A doença é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história, não é apenas uma 
tristeza passageira, diante de um fato adverso da vida, a pessoa apresenta uma tristeza profunda e duradoura, acompanhada de desânimo, 
apatia, desinteresse, impossibilidade de desfrutar os prazeres da vida. Convidamos nossos associados para saberem mais sobre o assunto. 
Participe! Mais informações no Depto. Social.

PAlESTRAS ATC:  Fique por dentro do cronograma de palestras do ATC do mês de Junho!

Clube de leitura de Junho
Livro escolhido: “Città di 
Roma” de Zélia Gattai 

Data: 03 de junho, às 19h30, 
no Salão Boulevard

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

Sinopse: Neste livro da matu-
ridade, Zélia recua no tempo 
e nos conta a história de sua 
família italiana no período an-
terior ao retratado em Anar-
quistas, graças a Deus. Com a 
escrita amorosa e sem afetação 
de sempre, ela passeia pelas 
lembranças que começam no 
navio batizado Città di Roma, 
no qual emigraram suas famí-
lias materna e paterna: os Da 
Col, oriundos do Vêneto, e os 

Gattai, da Toscana. Todos dei-
xaram o porto de Gênova em 
busca de uma vida melhor no 
Brasil. Apesar de terem feito a 
travessia do Atlântico na mes-
ma embarcação, em fins do 
século XIX, os pais da escrito-
ra só viriam a se conhecer em 
São Paulo, onde se casaram e 
tiveram cinco filhos. Zélia era 
a caçula, e neste livro - assim 
como em toda a sua obra - em-
penhou-se em conter e orde-
nar o fluxo descontínuo das 
memórias familiares. Velhas 
tias, vizinhos gentis, aulas de 
piano, rusgas com a polícia, 
rápidas confissões, os passeios 
de domingo: tudo se mistura 
na mesma tinta, pintada com o 
simpático tom intimista da au-
tora. Fonte: www.companhia-
dasletras.com.br



Esporte Confira os principais eventos do DGE

Todas as aulas são direcionadas para associados maiores de 14 anos.  Mais informações no DGE.
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Aula Aberta de Bike In-
door:

Aos sábados, dias 04, 11, 18 
e 25/06, às 10h00, na Sala 
de Spinning. 
Inscrições no DGE!

Aula Aberta de Muay 
Thai e Boxe:

Sábado, 11/06, às 10h00, 
no Espaço Lutas. 
Inscrições no DGE!

PARTICIPE! Aulas abertas de junho.

Pedalando com o PAM
Nos dias 20 e 23 de junho, o DGE realizará o divertido Pedalando com o 
PAM, para os alunos do PAM - Programa de Aprendizagem Motora.

Aproveitando a campanha de uso consciente de patinetes, hoverboard, bi-
cicletas e skate, nestes dias, os alunos poderão trazer seus veículos de rodas 
para passearem apenas pelas alamedas do ATC, simulando situações de pe-
destres e motoristas durante os horários de aulas. Será permitido o uso de 
bicicleta até aro 14, patinete e motocas. 

Durante a atividade, os professores ensinarão as crianças a atravessarem na 
faixa,  respeitar a sinalização, respeitar o semáforo, além de receberem multas 
quando entrarem em alguma via errada, e  pagar pedágio em determinados 
locais. De forma divertida a criança aprenderá mais sobre as questões do trân-
sito. Traga seus pequenos para participarem!

Diversão para os alunos na Hidrojunina!
Nos dias 08, 09 e 10 de junho, as aulas de hidroginástica entrarão em 
clima de festa na Piscina Interna.

A atividade promete agitar os associados participantes da modalida-
de com músicas típicas e muito forró.

Para participar é necessário estar com seu exame médico em dia e ter 
idade acima de 15 anos. A aula especial acontecerá no horário das aulas.
Participe!

Festa Junina PAM, PIM, Alpha Esportes e Alpha Kids
No dia 25 de junho, acontecerá a Festa Junina do Esporte dos 
alunos do PAM, PIM, Alpha Esportes e Alpha Kids, no Conjunto 
Poliesportivo Estefano Carrieri.

A festa será recheada de muita diversão com  brincadeiras, pesca-
ria, acerte o alvo, chute ao alvo e pau de sebo, além de comidas 
típicas, pintura facial e muito mais.
Não perca!



Dia dos Namorados
Jantar dançante & Música ao Vivo

Dia 10 de junho, às 20h no Salão Boulevard

Casal associado: R$ 190,00 | Casal convidado: R$ 230,00

Forma de pagamento: 2x no boleto

Mais informações no Depto. Social

Incluso jantar (buffet de massas e saladas), bebidas não alcoólicas

e rolha livre.



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




