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Atendimento Eletrônico de 
telefonia do ATC:

Ao ligar para o Clube, o  
atendimento telefônico é eletrônico, 
basta digitar o ramal desejado para 
ser atendido. 

Confira a lista abaixo:

Almoxarifado Esportivo ________ 128
Bar da Piscina  ________________ 134
Barbearia ____________________  138
Biblioteca ____________________ 205
Compras _____________________ 161
Comunicação ________________  160
Contas a Pagar ________________ 114
Contas a Receber _____________ 105
Departamento Médico _________ 127
Departamento Social __________ 120
Depto. de Esportes � DGE _______ 119
Fisioterapia __________________ 145
Gerência ______________________ 111
Lanchonete Fast Fruta _________ 102
Loja de Esportes _______________ 159
Patrimônio / Manutenção ______ 123
Portaria/Segurança ___________ 130
Recepção da Piscina Interna ____ 147
Restaurante Week _____________ 131
Salão de Beleza ____________ 146/121
Sauna ________________________ 117
Secretaria ____________________ 101
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palavra do presidente

- Marcos Ricardo Chiaparini

A festa de comemoração do aniversário do Clube, sem 

dúvida, tornou-se evento marcante da nossa comunidade. 

Com as alterações introduzidas nos últimos anos, a festa 

mudou de patamar. Jorge Aragão, Jota Quest, Capital 

Inicial e agora Titãs. Em especial, a alteração na decoração 

e alocação das mesas deixou a festa mais espaçosa e o 

ambiente extremamente alegre e acolhedor. 

Neste ano a festa despertou uma atenção inusitada. Em 24 

horas vendemos um número considerável de convites. Já a partir do terceiro dia abrimos 

uma lista de reserva. 

A diretoria adotou todos os cuidados possíveis para a venda dos convites, criando regras 

que foram amplamente divulgadas, antes do início das vendas. 

O espaço da festa é definido e não comporta aumento. Em razão do tamanho do salão, 

o número de convites também é restrito. Para a festa deste ano o salão comporta no 

máximo 1.020 lugares. Temos 10.600 sócios. 

É evidente que aqueles que não conseguem adquirir os convites, fiquem aborrecidos, 

façam as suas reclamações e podem até divergir dos critérios estabelecidos 

previamente. Esgotadas as vendas dos convites disponíveis, o que podemos fazer? 

Acontece que alguns poucos sócios, levam seu inconformismo muito além do nível do 

razoável. Nunca poderemos atender a todos os sócios na venda dos convites para a 

festa de aniversário do Clube. Infelizmente, existe um limite na capacidade de utilização 

do salão. Para a realização da festa, precisamos de alvarás, de autorização dos  

bombeiros , etc. 

Como sempre estamos à disposição para prestar todos os esclarecimentos solicitados 

pelos nossos sócios, ao mesmo tempo em que repelimos com veemência as 

manifestações mais exacerbadas daqueles que não estão comprometidos com o bom 

convívio social e o espírito de harmonia que deve prevalecer entre os sócios. 

Boa festa.  
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Atenção Associado:
Se o seu veículo ainda não está cadastrado em 
nosso sistema, você pode cadastrá-lo 
rapidamente na portaria.  Ao entrar informe ao 
segurança que deseja fazer o cadastro, é rápido 
e simples. Lembrando que o sistema oferece 
facilidade ao associado e acima de tudo garante a 
segurança ao acesso ao clube. Garanta sua 
comodidade e evite a perda de tempo. 

Em julho, as salas de Eventos, Ballet e Sapateado do Prédio Socioesportivo tiveram os pisos 
tratados e raspados. Com o objetivo de eliminar todos os riscos que são causados pelo tempo e uso 

do espaço para as aulas, a reforma irá garantir a preservação e conservação da madeira além de 
segurança para os praticantes da modalidade.   

conservação do estacionamento
O Estacionamento passou por algumas melhorias de conservação. Foram 
realizadas novas demarcações de todas as faixas e para as gestantes foram 
criadas 2 novas vagas em cada piso. Além disso, colocamos proteção nas 
colunas das rampas, para mais segurança nas manobras dos veículos.
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Segurança:
Teste dos equipamentos de segurança contra incêndio

Durante o mês julho foram realizadas as recargas e manutenção dos agentes extintores e testes 
hidrostáticos nas mangueiras de incêndio, além disso, foram realizados testes periódicos nos 
equipamentos de segurança contra incêndio, bomba de incêndio e alarmes do Clube e do 
estacionamento. Este trabalho visa a renovação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) 
documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) 
certi�cando que, durante a vistoria, a edi�cação possui condições de segurança contra incêndio. 

troca de berços no berçario
Para as mamães das crianças de 0 a 05 anos temos novidade. No mês de julho foram trocados todos os 
berços de nosso Berçário, para conforto e aconchego dos nossos pequenos sócios. As lactantes também 
foram bene�ciadas com novas cadeiras de amamentação.
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Pela primeira vez na história, os ingressos da Festa de Aniversário foram 
vendidos em apenas 2 dias. Esta é uma clara demonstração de con�ança e 
apoio dos sócios, que acreditam no sucesso da Festa, que vem crescendo 
ano a ano. Motivo de satisfação para todos nós.

Tradicionalmente, este é o evento mais aguardado da região, com clima 
de glamour desde a entrada pela passarela até a chegada ao salão 
principal. Todo o caminho percorrido é ambientado e os convidados são 
conduzidos confortavelmente até o Ginásio Poliesportivo Estefano Carrieri, 
que se transforma em um amplo salão de festa, com palco e pista de dança. 

A decoração integrada com a tecnologia compõe o 
cenário deste grandioso evento. 

Aguardamos mais de 1.000 pessoas, que além da 
atração principal, o show da banda Titãs, degustarão 

um delicioso jantar, com entradas, prato 
principal e sobremesa, além de open 
bar de sucos, refrigerantes e drinks. 

Nos vemos nesta 
noite inesquecível!

Devia ter complicado menos

Trabalhado menos

Ter visto o sol se pôr

Devia ter me importado menos

Com problemas pequenos

Ter morrido de amor

Devia ter amado mais
Ter chorado mais

Ter visto o sol nascer

Devia ter arriscado mais
E até errado mais

Ter feito o que eu queria fazer
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DE LEITURA
CLUBE

PARTICIPE DOS NOSSOS ENCONTROS!

A leitura é um hobby que pode ser compartilhado. 
Para isto, mensalmente organizamos nosso Clube de 
Leitura, o qual convidamos a todos os nossos 
associados para participarem. Usualmente 
realizado na primeira* sexta-feira de cada mês, o 
local é ideal para uma discussão saudável do título 
escolhido. E apesar de importante, a leitura do título 
não é obrigatória para a participação do encontro. 

Esperamos por você!

Próximo encontro: 14/09

*As datas dos encontros são divulgadas com 
antencedência, assim como o livro escolhido do mês. 

palestra de agosto

Venha descobrir a verdadeira batalha chamada TRÂNSITO, suas 
realidades, estatísticas, a importância da visão periférica, os pontos 
cegos e os riscos das interferências negativas (cansaço, álcool, drogas 
e medicamentos).

Palestrante: Luiz Roberto M. C. Cotti, Idealizador e Gestor do 
Projeto Sobrevivência no Trânsito; Diretor da Castro Cotti Gestão 
Empresarial.

Terça-feira, 21/08 às 19h30 no Auditório.

Sobrevivência no Trânsito

Faça sua inscrição no Depto. Social. 
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Entre os dias 09 a 11 de agosto, o Alphaville Tênis Clube realizará o Bazar de Dia dos Pais 2018. 
Contamos com diversos expositores que reúnem as últimas tendências e produtos exclusivos 
especialmente para você presentear o seu pai. Teremos várias opções de presentes, produtos 

criativos e autorais, além de variadas opções de queijos, doces, lanches, tudo com preços 
especiais. A entrada é gratuita para associados e não associados, e acontecerá no Salão Nobre 

do ATC, de quinta a sábado das 10h às 20h. 
Mais informações no Depto. Social. 

Não Perca!

No sábado, 11 de agosto, às 11h00 na Boite Mu´leka será realizado o Teatro infantil e a história 
apresentada será O Unicórnio Dourado . A história mostra uma bruxinha Maligna, que 
chega à Terra da Magia em busca de se tornar rainha, para conseguir o poder, Maligna 

precisa roubar o chifre do Unicórnio Dourado, que contém o poder de proteção da Terra da 
Magia. Ao longo da história, a bruxinha consegue enganar os unicórnios do reino, �ngindo 

ser uma cuidadora de Elfos, e tenta transformá-los em escravos.

ATENÇÃO:
- Não será permitida a entrada sem o convite;

- Será concedido 01 Convite por criança com acompanhante;
- Retire o seu convite antecipadamente no Depto. Social.

CONVITES LIMITADOS!!!
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Circuito Sindi-Clube de Corais/Ano 18
No dia 26 de agosto, o Alphaville Tênis Clube sediará o Circuito Sindi-Clube 
de Corais/Ano 18 com a apresentação de grandes Clubes de São Paulo.
A entrada para o evento é gratuita e além da apresentação do Coral ATC, 
contará com a participação dos clubes abaixo:
- Coral ADC Mercedes-Benz.
- Nosso Coral - Nosso Clube - Limeira.
- Coral Clube Campineiro de Regatas e Natação.

Prestigie!

coluna social

ATC é Capa da 
Revista Ação dos 
Clubes Sociais
A quarta edição da Revista Ação dos 
Clubes Sociais destacou os prêmios 
e homenagens entregues durante o 
Congresso Brasileiro de Clubes � 
Campinas 2018, bem como traz uma 
pequena mostra do que os dirigentes 
podem esperar da edição do Rio de 
Janeiro 2018 , explicou Arialdo 
Boscolo � presidente da 
FENACLUBES.

O ATC foi capa da publicação de 
julho, com a foto tirada pelo 
associado Nelson Mello, que foi 
primeiro lugar no Concurso Nacional 
de Fotogra�as. Além de trazer em seu 
conteúdo, os clubes homenageados 
com o título TOP 100, o qual o ATC 
recebeu pelo terceiro ano 
consecutivo, recebendo a placa de 
bronze em alusão à conquista.

Veja a edição na íntegra: 
https://www.fenaclubes.com.br/nova-
edicao-da-revista-acao-dos-clubes-
sociais/
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ACADEMIA
ATESTADO DE APTIDÃO FÍSICA

A Lei n° 16.724 de maio de 2018, alterou a Lei n° 10.048 e instituiu o PAR-Q 
(Questionário de Prontidão para Atividade Física) em substituição ao Atestado de 

Aptidão Física, que deve ser aplicado de acordo com os seguintes critérios:

- Associados com idade inferior a 15 anos necessitam de autorização por escrito 
dos responsáveis, com a assinatura do PAR-Q;

- Associados com idade entre 15 e 69 anos deverão apresentar o PAR-Q 
preenchido e assinado;

- Associados com idade superior a 70 anos, obrigatoriamente devem apresentar o 
atestado de aptidão para a prática de atividades físicas.

A �m de mensurar a carga de exercícios, o pro�ssional de educação física, 
continuará fazendo a avaliação física. Informações no DGE ou com os 

Pro�ssionais de Educação Física da Academia. Além da academia, a inserção do 
PAR-Q já foi adotada para as outras modalidades.  

Informe-se no DGE. 

Vai começar a 
3ª Etapa

do Ranking de 
Tênis 2018 
Entre os dias 10 de agosto ao dia 15 de 

setembro, o ATC realizará a 3  etapa do 
Ranking de Tênis 2018. O torneio é destinado 

para associados com idade acima de 18 
anos. O envio das chaves acontecerá no dia 

09 de agosto e os jogos acontecerão nas 
quadras de tênis 01 a 04, a partir das 07h30. 

Mais informações no DGE. 
Participe!
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RACHA DE FUTSAL
Conj. poliESPORTIVO
ESTEFANO CARRIERI

Venha do !    participar racha de futsal
Todas as terças e quintas-feiras NA QUADRA PRINCIPAL

Faixa etária: 35+ 
Lista No fast frUTA ATÉ ÀS 18H45

Sorteio às 18h45
JOGOS das 19h15 às 21h00

faixa etária: 55+
lista no fast fruta até ÀS 17H45 

SORTEIO ÀS 17H45
JOGOS das 18h00 às 19h15

Não fique fora dessa!

golfe:
Torneio
Drive Range 

No domingo, dia 19 de agosto das 9h às 12h, acontecerá o Torneio Drive Range � Nearst to the Pin 
para os associados praticantes da modalidade de Golfe. Não é necessário realizar inscrição, basta 

somente comparecer ao local. A competição será no Drive Range. Evento restrito a associados 
maiores de 14 anos.

Mais informações no DGE.
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atc conquistas

16

Categoria 45MA é vice-campeã 
do Campeonato Paulista
Interclubes de Tênis
No sábado, 08 de julho, a equipe masculina do ATC 
participou da Final do Campeonato Paulista Interclubes de 
Tênis. Os tenistas Zenildo Farias, Reginaldo Vicente, Marco 
Moretti, Renato Godoy e Enzo Marconi foram vice-campeões 
da Categoria 45 MA. O Campeonato Interclubes é um dos 
principais eventos da Federação Paulista de Tênis, que 
movimenta, anualmente, tenistas de mais de 40 clubes.

ATC é campeão em Interclubes de Futebol Sub 23
No dia 03 de julho, foi realizada a Final do Interclubes de Futebol. A equipe do ATC da categoria Sub 

23 se consagrou campeã, o time adversário foi o da USP.  Contamos com a presença do Presidente do 
ATC, Marcos Chiaparini que prestigiou a grande �nal do campeonato. 

Alphaville Tênis Clube
(Campeão)

Je�erson Wendler Filho 
(Melhor Artilheiro com 8 gols)

USP
(Vice Campeã)

Symon  Feliciano Casagrande  
(Goleiro menos vazado do campeonato)

ATC é campeão em Interclubes de Futebol Principal
Na última quinta-feira, 12 de julho, 
aconteceu a Final do Interclubes de 
Futebol. A equipe do ATC da 
categoria Principal se consagrou 
campeã, o time adversário foi o 
Macabi.  Contamos com a 
presença do Diretor de Esportes, 
Jorge Kulaif que prestigiou a 
grande �nal do campeonato. 
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Quadra Principal do Conjunto Poliesportivo Estefano 
Carrieri é reinaugurada com Torneio de Futsal
Com a presença do Presidente Marcos Chiaparini; do Vice-presidente Pedro Salla; do Diretor de 
Esportes Jorge Kulaif, do Diretor Administrativo Mario Augusto; do Diretor de Patrimônio Ricardo 
Queiroz e do Diretor Social Fernando Andreotti, foi reinaugurada a Quadra Principal do Conjunto 
Poliesportivo Estefano Carrieri  no dia 17 de julho com um grande Torneio de Futsal.
O torneio contou com a participação 61 associados com mais de 35 anos que após sorteio, foram 
divididos em varias equipes, sagrando-se campeã o Time 7. O Conjunto Poliesportivo está em processo 
de reforma, a Quadra Principal foi o primeiro local que passou por uma série de melhorias, que serão 
realizadas também nas quadras 01 a 04. 

Con�ra os serviços realizados:
- Recuperação e impermeabilização de toda cobertura;
- Recuperação do piso dani�cado pelo gotejamento contínuo;
- Raspagem e impermeabilização do piso;
-Atualização da demarcação das linhas de jogo de cada modalidade;
-Pintura dos alambrados e colunas metálicas.

Equipe da Espanha vence o Campeonato Interno de 
Futebol Society da categoria Adulto

No dia 23 de julho, foi realizada a Final do Campeonato 
Interno de Futebol Society da categoria Adulto. Contamos 
com a presença da Diretoria Executiva representada Vice-
Presidente, Pedro Salla e pelo Diretor Administrativo, Mario 
Augusto que prestigiaram a �nal do torneio. O time campeão 
foi a equipe Espanha e o vice-campeão foi a Alemanha. Com 
13 gols o melhor artilheiro foi Cesar Serrano Coura (Espanha) e 
o melhor goleiro, Thiago da Silva Santos (Holanda). O 
Campeonato teve início no dia 05 de abril e contou com a 
participação de 66 associados na categoria Adulto, tendo o 
total de 18 jogos realizados, 101 gols marcados com uma média 
de 5 gols por partida.
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