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patrimônio e
administração
Confira as principais notícias.

ATC renova certificação da
ISO 9001:2015
No mês de dezembro, o ATC renovou a certificação da ISO 9001:2015, 

que tem a finalidade de atestar a qualidade na prestação de 

atendimento ao associado nas secretarias Geral, DGE e Depto. Social. 

Acesse nosso site e veja o documento de nº BR027413 na íntegra.

Revista Vero homenageia o
presidente do ATC:
Marcos Chiaparini
A Revista Vero de Alphaville publicou

no mês de dezembro uma matéria

homenageando o nosso presidente. 

Conhecido dentre os moradores de Alphaville 

e associados como o “Marcão do Clube”, Marcos Ricardo Chiaparini, de 62 

anos e advogado, tem uma verdadeira história de amor e engajamento 

político no ATC, história a qual, mistura-se com a sua própria biografia e de sua 

família. Cumprindo seu quarto mandato como presidente, além de outros 

quatro como Presidente do Conselho de Administração, o advogado orgulha-

se do ATC ter se tornado centro de referência, lazer e cultura do bairro, título o 

qual ele trabalhou duramente, ao lado de ex-presidentes, diretores e membros 

do Conselho de Administração para ser atingido. Conheça um pouco mais 

dessa história acessando o nosso site: 

www.alphavilletenisclube.com.br/marcoschiaparininavero/ e veja a matéria 

na íntegra.

www.alphavilletenisclube.com.br
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patrimônio e
administração

PISCINA INTERNA É
REFORMADA

www.alphavilletenisclube.com.br

Durante os meses de dezembro e janeiro, a Piscina Interna passou por
algumas melhorias de suas instalações. Confira alguns dos serviços que
foram realizados neste período:

- Substituição das vigas da estrutura metálica da cobertura;
- Tratamento de 82 parafusos da estrutura de alumínio da cobertura;
- Substituição das calhas e rufos;
- Pintura geral da estrutura da cobertura, das paredes da piscina e dos vestiários;

- Revisão das instalações hidráulicas, elétricas, dos cabides, saboneteiras,

papeleiras, ralos, sifões e boxes dos vestiários;

- Assentamento de azulejos e pastilhas no lavatório do vestiário da família;

- Instalação de corrimão lava pés feminino e masculino de acordo com a legislação; 

- Revisão geral da iluminação e das tomadas;

- Limpeza das pedras instaladas nas bordas das piscinas.

Confira as principais notícias.



5

patrimônio e
administração

Limpeza e tratamento
das fachadas do Prédio 
Socioesportivo e Academia

www.alphavilletenisclube.com.br

Em dezembro, as fachadas do Prédio 
Socioesportivo e da Academia 
passaram por um processo de limpeza 
com o suporte de uma plataforma 
elevatória, além do tratamento de 
impermeabilização dos tijolos.

reforma do campo 2
O Campo 2 está interditado durante o período de 08/01 a 14/02, para 
reforma total do gramado. A liberação do espaço está prevista para 
15/02.

Horário de Verão:Funcionamento piscina EXTERNA
Atenção Associados!

A Piscina Externa está com o horário de atendimento estendido até às 
21h00, de segunda a sexta-feira, até o dia 16/02/18. 

Confira as principais notícias.
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patrimônio e
administração

cOBERTURA DO cONJ. POL.
ESTEFANO CARRIERI

www.alphavilletenisclube.com.br

Em janeiro, foi realizada a 2ª fase da 
impermeabilização da cobertura da 
Quadra Principal do Conj. Pol. 
Estefano Carrieri. O objetivo do 
processo é prolongar a vida útil da 
cobertura devido a exposição aos 
raios solares, chuvas, das variações 
climáticas além da poluição e da 
sujeira acumulada no dia a dia.

SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DOS VESTIÁRIOS
Em janeiro, foram substituídas as portas dos 
vestiários do Salão Nobre e Boulevard, Conj. 
Poliesportivo Estefano Carrieri, Ginásio 
Takaoka e Cancha de Bocha. 

Todos modelos em madeira foram 
substituídos por portas de alumínio, 
totalizando 46 substituições. 

reabertura
da SAUNA 

A Sauna será reaberta no dia 06/02, após permanecer 
fechada entre os dias 22/01 a 05/02, para reforma do 
espaço e manutenção dos equipamentos.

Confira as principais notícias.
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patrimônio e
administração

NOVA ILUMINAÇÃO NAS
QUADRAS DE TÊNIS 9 E 15

www.alphavilletenisclube.com.br

Em janeiro, as quadras 9 e 15 tiveram suas lâmpadas substituída por novas 
versões em LED. A versão muito mais moderna garante economia no 
consumo de energia além da qualidade de iluminação nos jogos noturnos. 

NOVAS LONAS NO ESPAÇO DE LUTAS
Para os alunos das aulas de Boxe, Muay Thai, Futsal e do Voleibol, temos 
uma novidade! No dia 19 de janeiro foram instalados novas lonas no 
Espaço de Lutas do Conj. Pol. Estefano Carrieri; dando um ar mais moderno 
e bonito ao local. Passe por lá e confira!

Confira as principais notícias.



 8

esportes
Confira as principais notícias
do DGE.

volta as aulas!

www.alphavilletenisclube.com.br

Atenção associados! A partir de 01/02, todas as 
aulas das modalidades e programas esportivos 
do ATC voltam ao horário normal.

hidro folia de carnaval
Nos dias 07, 09 e 10 de fevereiro, durante o horário de aula, as alunas da 
Hidroginástica participarão da Hidro Folia de Carnaval, na Piscina Interna. 
Os professores estão preparando uma aula temática especial com músicas 
e coreografias de Carnaval, se você é matriculado na modalidade, não 
fique fora dessa. Informações na Piscina Interna.
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esportes
Confira as principais notícias
do DGE.

www.alphavilletenisclube.com.br

beach
tennis

torneio relâmpago

No sábado, 24 de fevereiro nas quadras de areia do ATC, acontecerá o 
Torneio Relâmpago de Beach Tennis. Será a partir das 08h00 e aberto para 
participação de homens e mulheres com idade acima de 14 anos. Os 
interessados deverão se inscrever até o dia 20/02 no DGE. 
ATENÇÃO: As duplas serão fixas. Vagas limitadas!

festival lança bolas
Você que tem entre 07 a 14 anos e 
gosta de jogar tênis, venha se divertir 
com a gente!
No sábado, 24 de fevereiro será 
realizado o Festival Lança Bolas, uma 
an imada compet ição para  a 
garotada. O local será nas quadras 
de tênis 01 a 04 a partir das 14h00. 
Interessados deverão se inscrever no 
DGE ou com os professores da 
modalidade até o dia 23/02.
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esportes
Confira as principais notícias
do DGE.

www.alphavilletenisclube.com.br

matinê de carnaval do esporte!
Nos dias 14 e 15 de fevereiro, 

acontecerá a Matinê de Carnaval 

para os alunos do PAM, PIM, Alpha 

Esportes, Alpha Ki Natação, já os ds e 

pequenos do Play Baby farão a festa 

apenas no dia 14/02. O evento 

promete agitar toda a garotada 

com muitas marchinhas, confete, 

serpentina e espuma. As crianças 

poderão vir fantasiadas e se divertir 

no desfile infantil de fantasias. As 

atividades serão realizadas no 

horário das aulas. 

Não Perca!
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esportes
Confira as principais notícias
do DGE.

www.alphavilletenisclube.com.br
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social
Confira as principais notícias
do Social.

encontro com o autor

www.alphavilletenisclube.com.br

Em fevereiro teremos a volta do Clube de Leitura! 

E na edição de abertura teremos a presença do 
escritor Rodrigo Garcia, autor do livro escolhido 
“Os invernos da ilha”. O encontro é aberto para 
todos os associados, mesmo que não tenham lido 
o livro. Será no dia 02 de fevereiro, às 19h30 na 
Biblioteca. Prestigie!

PARTICIPE DO CORAL ATC!
Venha soltar a voz! No dia 05 de fevereiro os 
encontros do Coral ATC estarão de volta. 
Sempre as segundas-feiras a partir das 20h, o 
maestro Eli Gonçalves dirige nosso grupo de 
coralistas no Salão Boulevard. Lembrando que 
o objetivo é se divertir através da música, não 
é necessário ser profissional e a participação é 
isenta de mensalidade. Faixa etária: 
associados acima de 15 anos. Inscreva-se no 
Depto. Social.
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No dia 03 de fevereiro, das 12h às 16h no Restaurante Week, acontecerá a 
tradicional Feijoada & Samba. O grito de Carnaval 2018 será dado ao som 
de muito samba com a participação do grupo Alphasamba e uma 
deliciosa feijoada. Não haverá cobrança de entrada e reserva de mesas. 
Mais informações no Depto. Social. 
Não Perca!

feijoada e samba 2018

www.alphavilletenisclube.com.br

Dias 11, 12 e 13/02
Das 15h às 19h no Salão Nobre.

Matine
 aa l 

Entrada

para 

AssociadosGRATUITA 

Criança convidada (a partir de 3 anos): R$ 30,00 | Adulto convidado (a partir de 15 anos): R$ 20,00

Com banda ao vivo e recreação infantil. Convites e informações disponíveis no Depto. Social.

 aa l 
No ATC
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social
Confira as principais notícias
do Social.

www.alphavilletenisclube.com.br

Neste ano, acontecerá o Concurso Musa dos Clubes Sociais do Brasil. O 

evento lançado pelo FENACLUBES tem o objetivo de divulgar a beleza e 

elegância das mulheres que frequentam os Clubes além de promover o 

intercâmbio social entre eles. Cada clube poderá inscrever apenas uma 

candidata e nós estamos procurando a nossa representante. Se você é 

solteira, tem idade entre 18 a 26 anos, venha participar da nossa seleção! 

A vencedora do concurso ganhará uma joia e um ensaio fotográfico. A 

cerimônia de premiação acontecerá no Royal Palm Plaza em Campinas 

com a organização do desfile por Claudia Metne, produtora e consultora 

de Moda.

Acesse o site www.alphavilletenisclube.com.br e confira o regulamento 

oficial do concurso.
Venha fazer sua pré-inscrição no Depto. Social até o dia 15/02.
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social
Confira as principais notícias
do Social.

www.alphavilletenisclube.com.br

O FENACLUBES este ano realizará o Concurso Nacional de Fotografia de Clubes, 

uma iniciativa para divulgar a beleza e sofisticação dos Clubes de todo o Brasil. 

Convidamos a todos os nossos associados que são apaixonados por fotografia, 

para participarem da nossa pré-seleção. Confira as regras do concurso:
   - A fotografia deverá ser obrigatoriamente, feita nas dependências do clube, 

em formato JPEG com a resolução mínima de 300 DPI e formato mínimo de 

2.100 x 1.500 pixels;
   - Após a inscrição ser realizada para o Concurso, tanto o clube como o autor 

passa a ceder o uso da imagem para o FENACLUBES, o que inclui a divulgação 

em seus veículos de comunicação;
   -  Todas as fotografias inscritas serão publicadas na revista “Ação dos Clubes 

Sociais”;
   -  Premiação: o vencedor poderá optar entre uma câmera fotográfica 

profissional da marca Nikon, modelo D3300 com lente AF-P DX 18-55mm VR ou 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem depositados diretamente na conta corrente 

do vencedor.

Acesse a página do concurso em nosso site 

www.alphavilletenisclube.com.br/concursodefotografia e confira o regulamento 

oficial do concurso. Inscreva-se até 15/02 no Depto. Social. 
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Acesse o site www.alphavilletenisclube.com.br e confira o regulamento 
oficial do concurso.

Venha fazer sua pré-inscrição no Depto. Social até o dia 15/02.
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Acesse o site  e confira o regulamento www.alphavilletenisclube.com.br
oficial do concurso.

Venha fazer sua pré-inscrição no Depto. Social até o dia 15/02.
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social
Confira as principais notícias
do Social.

biblioteca

www.alphavilletenisclube.com.br

Você já visitou a nossa Biblioteca? Conheça os serviços oferecidos:
   - Consulta ao acervo e empréstimo;
   - Reserva de livros (sob consulta e mediante disponibilidade e reservas);
   - Acesso à internet para pesquisas;
   - Espaço confortável para a leitura;
   - Visitas monitoradas e mediadas, com detalhes sobre o funcionamento 
da biblioteca;
   - Posto de troca de livros – livros que podem ser trocados por outros;
   - Posto de doação de livros na própria biblioteca.

Horário de Funcionamento:
Segunda a quinta-feira das 10h às 19h | Sexta-feira das 10h às 17h | 
Sábado das 9h às 16h
Horário de almoço das 13h às 14h
Domingos e Feriados: fechado

PALESTRAS ATC
Em março, teremos a volta das Palestras no ATC! Fique ligado 


