
com show da banda:

Patrimônio &Administração
Novo espaço: Vem aí a Biblioteca ATC

Esportes
3ª Etapa Ranking de Tênis

Social
Está chegando o Bazar de Dia dos Pais

Alphaville Tênis Clube - 2017 | 2188 2700 | 2188 2665 
www.alphavilletenisclube.com.br

Ac ontece
Edição 21 - AGOSTO 2017

Festa de Anos
29 de setembro às 21h



www.alphavilletenisclube.com.br

PALAVRA DO
PRESIDENTE

Marcos Ricardo Chiaparini

Mesmo julho sendo um mês de férias, com as 

a�vidades supostamente reduzidas, no ATC o 

mês foi de muito trabalho. Iniciamos com 

sucesso absoluto as vendas para a festa da 41º 

Aniversário do ATC. Neste ano a festa será no 

dia 29 de setembro e a atração principal o 

conjunto CAPITAL INICIAL, banda de rock 

brasileira formada em 1982. A nossa festa 

mais uma vez será um sucesso de público. 

O departamento de patrimônio con�nua 

colocando ordem na casa. Concluímos a 

i n s t a l a ç ã o  d e  n o v a  c o b e r t u r a  d e 

policarbonato do Prédio Socioespor�vo, 

concluímos a reforma da Lanchonete Fast 

Fruta e está em andamento a obra da nova 

B I B L I O T E C A  AT C .  Aguardem muitas 

novidades.  

Agosto mês dos Pais. Além das a�vidades 

internas, Festa de Dia dos Pais de todas as 

modalidades do DGE ‐ PAM, PIM, ALPHA 

K IDS, ALPHA ESPORTES E NATAÇÃO, 

realizaremos o tradicional Bazar do Dia dos 

Pais entre os dias 09 e 12 de agosto.  

O DGE, para garan�r a prá�ca saudável dos 

treinamentos na Academia, passará a exigir a 

a p re s e n ta ç ã o  d e  a t e s ta d o  m é d i c o . 

Treinamento com segurança, sem riscos para 

a saúde.   

D a n d o  c o n � n u i d a d e  a  p o l í � c a  d e 

transparência da nossa Diretoria, publicamos 

no "site" do clube, uma relação de todos os 

nossos contratos em vigor, com o nome do 

contratado, objeto do contrato, prazo de 

vigência e valor. Visite o "site" e faça o seu 

comentário. Ajude a diretoria a melhorar a 

gestão do Clube. 

Vamos em frente.   

Presidente: Marcos Chiaparini
Vice‐presidente: Pedro Salla
Diretor Administra�vo: Mario Augusto
Diretor de Esportes: Jorge Kulaif
Diretor Financeiro: Ricardo Rezende
Diretor de Patrimônio: Ricardo Queiróz
Diretor Social: Fernando Andreo� 

Departamento de Comunicação
comunicacao@alphaclube.com.br
11 2188 2691 | 2188 2665

Corpo Dire�vo Editorial
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Novo espaço para os associados: Vem aí a Biblioteca ATC
No final de junho iniciamos a obra de um 

novo espaço para os associados, a 

“Biblioteca ATC”, que poderá ser u�lizada 

para leitura, estudo, trabalho, etc. O local 

será na an�ga sala de snooker e a previsão 

é que fique pronta até o final de agosto. 

Confira o projeto do novo espaço:

Conheça o SisTI: novo sistema de solicitações para os
serviços internos

Foi implantado um novo sistema de solicitações internas 

para os serviços dos departamentos de: Tecnologia da 

Informação, Manutenção e Secretaria. A nova ferramenta 

possibilita aperfeiçoar as solicitações, melhorar o tempo de 

atendimento, além de aperfeiçoar a métrica dos serviços 

prestados, apontando as principais necessidades e demandas. O SisTI foi criado pelo 

departamento de Tecnologia e já estava em funcionamento há mais de 1 ano. Devido 

ao sucesso da ferramenta, foi expandido para as outras áreas. O próximo passo é a 

ampliação para as áreas de Comunicação e Zeladoria/Limpeza e futuramente iremos 

abranger outras áreas do Clube. 
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Nova cobertura policarbonato do Prédio Socioespor�vo
é finalizada antes do prazo previsto. 

No dia 02 de maio, iniciamos uma grande 

obra para subs�tuição da cobertura do 

prédio socioespor�vo, que traz mais 

conforto térmico e condições favoráveis 

para manutenção. A previsão do término 

d a  o b ra  e ra  p a ra  2 4 / 0 7 ,  p o ré m 

conseguimos antecipar a entrega em 21 

dias, sendo finalizada em 03/07. Veja as 

fotos: 
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Lanchonete Fast Fruta passa por reforma
Entre os dias 05 a 07 de julho, a lanchonete Fast Fruta passou por uma pequena 

reforma em suas dependências. Durante o período o espaço permaneceu fechado 

para subs�tuição das bancadas de granito por bancadas em aço inox, atendendo as 

normas da vigilância sanitária e o espaço de atendimento e área externa receberam 

nova pintura. 

Lembrando que no Clube, existem 3 

painéis de coleta dos lacres de alumínio e 

estão posicionados nos seguintes locais: 

entrada próxima à passarela ,  no 

Restaurante Social e no Fast Fruta. 

Par�cipe!

Campanha de lacres ATC + 

1ANO

Colabore! Juntos arrecadamos 
58 garrafas, mas ainda 
precisamos de 82 pets! 
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Transparência: Contratos firmados pelo ATC serão
divulgados em nosso site
A par�r de agosto, os contratos firmados pelo ATC serão publicados em nosso site, com 

informações sobre o nome do prestador, serviço prestado, vigência e valores. A ideia que par�u da 

Diretoria Execu�va é de tornar mais transparentes os atos de gestão.

Para consultar acesse: www.alphavilletenisclube.com.br/contratos

Gerentes, coordenadores e líderes de áreas par�cipam
de reunião de orientação para o Orçamento de 2018
No dia 27 de julho, os gerentes, coordenadores e líderes das áreas administra�vas e espor�vas, 

par�ciparam da primeira reunião de orientação para a elaboração do orçamento de 2018, 

baseado nas metas estabelecidas pela Diretoria Execu�va para este biênio. Conduzida pelo 

Gerente Geral, Reginaldo Barros e pelo Gerente Financeiro, Cláudio Lacerda, a reunião direcionou 

os líderes quanto aos prazos, além de aperfeiçoar a elaboração do orçamento, visando a 

o�mização dos recursos do Clube no período de crise que o país enfrenta. A ideia é que as 

necessidades sejam revistas, garan�ndo a qualidade dos serviços prestados aos associados com o 

uso inteligente das verbas des�nadas aos departamentos.
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Esporte
Confira as principais no�cias do DGE.

Atestado médico obrigatório para os alunos da academia
Atenção associado, todos os alunos que treinam na 

Academia deverão apresentar obrigatoriamente o 

atestado médico até o dia 01/10/2017. Após esta data, 

o aluno que não �ver apresentado o documento, não 

poderá treinar. A medida tem amparo da Lei Federal  

n° 10.848 de 06/07/2001. Evite o bloqueio da catraca e 

assegure o seu bem estar, o exame preven�vo garante 

que você realize seu treino com segurança sem riscos para sua saúde.  

3ª Etapa do Ranking de Tênis
Entre os dias 03 de agosto ao dia 03 de 

setembro, o ATC realizará a 3ª Etapa do Ranking 

de Tênis 2017. O torneio é des�nado para 

associados com idade acima de 18 anos. O 

envio das chaves acontecerá no dia 01 de 

agosto e os jogos acontecerão nas quadras de 

tênis 01 a 04, a par�r das 07h30. Mais 

informações no DGE.

Arborismo de agosto!
O Arborismo de agosto já tem data marcada! 

Será no dia 19 das 10h às 15h. O início do 

trajeto será em frente ao Fast Fruta. A 

a�vidade é para crianças acima de 5 anos e 

adultos. ATENÇÃO: A altura mínima para 

par�cipar é 1.20m e a criança deve ter 

a u t o r i z a ç ã o  a s s i n a d a  p e l o  p a i  o u 

responsável, é obrigatório o uso dos 

equipamentos de segurança e o par�cipante 

deverá estar com tênis e roupa confortável. A 

a�vidade é gratuita e com professores 

especializados para orientar os par�cipantes 

durante o percurso. Mais informações no 

DGE. Par�cipe! 
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Esporte
Confira as principais no�cias do DGE.

Festa de Dia dos Pais (PAM, PIM, Alpha Kids, Alpha 
Esportes e Natação.)
No dia 12 de agosto, os alunos do PAM, PIM, Alpha 

Esportes e Alpha Kids comemorarão o Dia dos Pais 

com uma grande festa repleta de a�vidades 

direcionadas para pais e filhos. O evento será no 

Conj. Poliespor�vo Estefano Carrieri com jogos, 

gincanas, animação e muito mais, além disso haverá 

um café da manhã especial para todos. Venha 

par�cipar! 

Começou o I Campeonato Interno de Sinuca ATC 2017 

Está acontecendo o “I Campeonato Interno de Sinuca” que 
conta com a par�cipação de 22 associados. A forma da 
disputa é todos contra todos, sendo obrigatória a 
realização de três par�das por rodada. 
Os jogos deverão ser agendados entre os associados 
inscritos, com meta de 5 jogos por mês, as par�das que 
não forem realizados serão computados como sem 

vencedor, podendo afetar na classificação para a fase seguinte. Em caso de dúvidas, informe‐
se no DGE. 
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Festa de Anos
29 de setembro às 21h

A festa mais aguardada do ATC já tem data definida, dia 29 de setembro, a par�r 

das 21h00, o Conjunto Poliespor�vo Estefano Carrieri se transformará em um 

luxuoso salão de festas para sediar a comemoração dos 41 anos do ATC.

A atração principal deste ano será o Capital Inicial, banda de rock brasileira 

formada em Brasília em 1982. Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves 

Passarell tocarão os grandes sucessos do grupo em uma noite que promete ser 

inesquecível.
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Entre os dias 09 a 12 de agosto, acontecerá o 

Bazar de Dia dos Pais, das 10h00 às 20h00 no 

Salão Nobre.

Venha conferir  diversas opções para 

presentear o papai, além de moda, produtos 

de beleza,  opções gourmet,  es�lo e 

tendências, roupas infan�s e opções de 

artesanato, espalhados dentre os 65 

expositores que sempre trazem novidades 

com preços especiais.

A entrada é gratuita para associados e 

convidados. Mais informações no Depto. 

Social. 

BAZAR DE DIA DOS 

O ATC dispõe de seus espaços para locações, temos locais ideias de acordo com a proposta de 

seu evento. Planeje com antecedência a confraternização de final de ano de sua empresa ou a 

festa de seu casamento, venha ao Depto. Social e obtenha mais informações sobre as 

condições especiais oferecidas aos nossos associados.

Você sabia que o ATC loca os seus espaços?

Saída Cultural: Histeria de Terry Johnson com direção de Jô Soares
A próxima Saída Cultural de agosto levará os associados para assis�rem a peça "Histeria", dirigida por Jô 

Soares, que apresenta uma comédia delirante causada pelo encontro do pai da psicanálise, Sigmund 

Freud, com o mestre do surrealismo, Salvador Dalí. 

A peça se passa em 1938, na qual o pintor Salvador Dalí visita Sigmund Freud, que padece de uma doença 

incurável e terminal. Deste encontro histórico, surge a matéria prima para Histeria, comédia escrita pelo 

aclamado dramaturgo inglês Terry Johnson.

Será no dia 18 de agosto às 21h, no Teatro Raul Cortez. O valor do ingresso é R$ 65,00 e as adesões 

poderão ser realizadas até 06/08 no Depto. Social.  Saída do clube:19h30 | Retorno previsto: 23h00.



SOCIAL
Confira as principais no�cias do Social.

www.alphavilletenisclube.com.br

Dia 08/08: É�ca em conteúdo web para 
crianças e adolescentes | Quais os cuidados 
que os pais devem tomar. 

Com Paulo Araújo, especializado em Marke�ng 
pela NYU (New York University), diretor da 
Happy Code (Escola de Programação, Games e 
Robó�ca para Crianças), diretor da RED 
Balloon, escola especializada em inglês para 
crianças e adolescentes.

Dia 22/08: Meus filhos cresceram, e agora?

Com Alda Armo, psicóloga na PUC/SP, mestre 
em análise do comportamento na PUC/SP, 
professora universitária, criadora do Coaching 
4 Teens ‐ coaching para adolescentes e 
p r o p r i e t á r i a  d a  M a r m o  C o a c h i n g 
Desenvolvimento Pessoal.

Dia 30/08: Quebrando Tabu em Sexualidade 
da Mulher.

Com Dra. Lilian Fiorelli, médica formada pela 
FMUSP, residência e mestrado em ginecologia 
e obstetrícia no Hospital das Clínicas da 
FMUSP, especialista em uroginecologia e 
sexualidade humana. É sócia‐fundadora da 
Clínica Alira.

Horário das palestras: às 19h30 no Auditório.

Palestras gratuitas: Confira 
a agenda de agosto! 

O ATC está par�cipando da Oficina de Artes 

Plás�cas Infanto‐Juvenil que faz parte da 

Maratona Cultura ACESC.

A oficina no Clube acontecerá no dia 26 de 

agosto, das 10h30 às 12h no Salão Boulevard 

e a faixa etária é para crianças e jovens de 7 a 

14 anos. Durante a a�vidade os par�cipantes 

serão orientados por ar�stas plás�cos e irão 

trabalhar num painel individual que ao final 

se transformará em uma única obra com a 

criação de todos.

Todas as obras serão expostas na Mostra 

ACESC de Artes Plás�cas e Fotografia, 

realizada em outubro no Clube Paineiras do  

Morumby. Venha mostrar o seu talento! 

INSCREVA‐SE NO DEPTO. SOCIAL ATÉ O 

DIA 10/08. 

Oficina ACESC de Artes
Plás�cas Infanto‐Juvenil

Data: 04 de agosto às 19h30 na Boite 

Mu´leka. Livro escolhido: “Submissão” de 

Michel Houellebecq. O encontro é aberto 

para todos os associados, mesmo que 

não tenham lido o livro. Par�cipe!

Clube de Leitura de Agosto
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FELIZ DIA DOS 

O ATC DESEJA A TODOS 
OS ASSOCIADOS UM:
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