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PALAVRA DO
PRESIDENTE

Marcos Ricardo Chiaparini

Em primeiro lugar, comprimento a todos 

os sócios que par�ciparam da eleição 

para a renovação de 1/3 do Conselho de 

Administração. 

Foi uma demonstração de interesse cada 

vez maior dos sócios em interferir na 

Administração do Clube. Mais de 500 

sócios elegeram os 20 conselheiros 

efe�vos e mais 15 suplentes, que 

tomarão posse na próxima reunião do 

Conselho. 

A propósito, os conselheiros eleitos logo 

na sua pr imeira  reunião terão a 

incumbência de aprovar a proposta 

orçamentária e o plano de obras para o 

ano de 2018. 

Faço  questão  também de de ixar 

registrado o sucesso que foi a festa de 

aniversário do ATC. Mais de 1.000 sócios 

esbanjaram alegria no nosso ginásio. 

Chamo a atenção de todos para a 

abertura das vendas dos convites para a 

festa de Reveillon. O preço do convite é o 

mesmo do ano passado e, além disso, 

aqueles que fizerem a adesão até o dia 

20/11 terão um desconto no preço. 

Nossos diretores con�nuam trabalhando 

bastante e tem muitas a�vidades 

acontecendo diariamente no clube. 

Aproveitem a leitura e 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
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Corpo Dire�vo Editorial



PATRIMÔNIO E
ADMINISTRAÇÃO

Confira as principais no�cias ins�tucionais.
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Novas espreguiçadeiras para
a Piscina Externa
O Clube já está se preparando para a chegada 

do verão! Foram adquir idas 70 novas 

espreguiçadeiras para a Piscina Externa. Mais 

comodidade para os frequentadores do local.  

Revitalização do paisagismo e plan�o de novas mudas
Quem passeia pelas dependências do Clube, pode notar que ele está mais florido, isto porque 

estamos revitalizando o paisagismo através dos vasos de flores, canteiros além do plan�o de 40 

mudas de espécie silvestre.

Nova tecnologia da rede WI‐FI
Em outubro foi instalada uma nova rede wi‐fi com tecnologia 5G, a nova rede tem maior 

confiabilidade, velocidade e disponibilidade de sinal, ou seja, navega mais rápido e melhor. 

Dentro da infraestrutura instalada, foram privilegiados os espaços do Fast Fruta e Bar da Piscina 

(an�gos pontos crí�cos). O Ginásio Takaoka e Conj. Pol. Estefano Carrieri também �veram a 

estrutura renovada, eliminando a dificuldade na captação de sinal. As demais áreas do clube estão 

sendo adequadas grada�vamente, mas os pontos crí�cos já foram reparados. Todo este processo 

gerou a disponibilização de duas redes:  a ATC Alpha Fiber 2.4G (para aparelhos de tecnologia 

mais an�ga) e ATC Alpha Fiber 5G (para modelos mais novos) com uma velocidade ainda maior.

Cobertura da Entrada dos 
Funcionários
D a n d o  s e q u ê n c i a  a s  m e l h o r i a s  d o 

estacionamento, em outubro a entrada 

exclusiva para funcionários recebeu 

cobertura em toldo para maior comodidade 

em dias de chuva. 
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CAIS promove encontro de sensibilização para funcionários
No dia 23 de outubro, a Comissão de Acessibilidade e 

Inclusão Social realizou um encontro com os 

funcionários do Clube para sensibilização. Com o tema 

“INTEGRAR”, a ação contou com o depoimento de 

cada um dos par�cipantes da comissão, Amaury 

Varanda, Imry Suranyi, Edson Alba, Luciana Benichi e 

Roberto Mauro, que falaram sobre suas experiências 

pessoais  com a  o  tema “acess ib i l idade”  e 

“necessidades especiais”, além de esclarecerem a finalidade do CAIS e seus obje�vos. Apesar de 

ser um tema bastante explorado, ainda é um desafio a integração total dos portadores de 

necessidades especiais, seja ela qual for. Para isto, o ATC tem focado na adaptação dos acessos e 

espaços, meta estabelecida pela Diretoria atual no início do mandato. Após a apresentação, foi 

realizada uma dinâmica com os par�cipantes, que transitaram pelas dependências do Clube com 

cadeira de rodas. A experiência sensibilizou a todos, que entenderam os desafios de quem tem a 

mobilidade reduzida. 

Reforma do Campo 3
De 30/10 a 05/12, o Campo 3 de Futebol estará interditado para reforma total do 

gramado. A liberação do espaço para uso está prevista para 06/12.
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Estamos cuidando do nosso Patrimônio!
Veja algumas das pequenas melhorias realizadas no mês de outubro: 

Pintura do prédio da Bocha

Pintura dos postes e estruturas
metálicas das quadras de tênis Novos bebedouros para as quadras

Impermeabilização da laje 
do Bar da Piscina

Reforma da rampa de 
acesso à Alameda Principal
A rampa de acesso à Alameda Principal, em 

frente a Piscina Interna, foi reformada no 

mês de outubro, melhorando a inclinação e 

facilitando a acessibilidade dos associados. 
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Renovação de 1/3 do Conselho de Administração
Com o voto de 513 associados, a assembleia realizada nos dias 28 e 29 de outubro, elegeu 
os 20 primeiros classificados para a renovação de 1/3 do Conselho de Administração. 

CLASSIFICAÇÃO EFETIVOS TOTAL

1º EDOUARD A. S. LORENTZIADIS 241 29º AYR RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR 106

2º PEDRO SALLA RAMOS FILHO 226 30º JONATAS ANDRIONI 106

3º AMAURY JOSÉ M. VARANDA 214 31º DECIO CLEMENTE 101

4º VALMIR BONFIM 209 32º ANDRE FERREIRA LAVRADOR 100

5º MARCOS DA SILVA GASPAR 194 33º RAMON CAPEL TELES 95

6º ERNESTO LIMA MALDONADO 182 34º QUINEO MARTINS MARQUES 91

7º OLINTO PAULINO DA COSTA 180 35º ROMEU MAIO ARAUJO COSTA 89

8º ANTONIO F. CAVALHEIRA MENDONÇA 178 36º IVALDIR LANCE 86

9º WALDEMIR RAMOS 172 37º MARISA MARIA DE ANDRADE FERRARI 86

10º REGIS CASTELLANO AMADEU 170 38º JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA 82

11º IMRE SURANY 166 39º RONALDO HELMLINGER FERNANDES 82

12º FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 165 40º MARCELO APARECIDO ALVES DE SOUZA 78

13º CELSO MENDES ALVES 155 41º LUIS CLAUDIO VICENTIN 76

14º REINALDO B PIRES ALVES 154 42º ANTONIO DIRCEU DE MIRANDA 76

15º CARLOS ALBERTO IDOETA 149 43º ROGÉRIO BONOMI 73

16º JOSÉ ROBERTO MONTINI 145 44º MAURICIO DA SILVA GERALDO 70

17º MARCOS JOSE SODRE DE SOUZA 142 45º VERA CRISTINA C DIAS BOVE 69

18º LUCIA M O C NISTERENKO 141 46º LANA RISK MARTINS 69

19º EVANDRO CIANCIO 140 47º BADY SALIM NETTO 66

20º ROBERTO AMANCIO DIAS JUNIOR 138 48º REYNALDO IERVOLINO 61

49º GENESIO BENEDITO BATISTA 59

21º KELLY GREICE M FARINA 135 50º SEBASTIAN LUIS MARAGGI 52

22º LEONIDIO DE CARVALHO CORREIA 133 51º MAURICIO DE PAULA SIQUEIRA 49

23º EWALDO MORAL NISCOLO 130 52º FAUSTO VILELLA SOARES 47

24º EDSON ALBA 118 53º MYRTHES EDUARDA MARQUES 45

25º JEFFERSON WENDLER 110 54º MARIO JORGE S. JUNQUEIRA 24

26º MURILLO FRAGUAS FRANCO FILHO 110 55º APRIGIO RELLO JUNIOR 22

27º NEUN KONG LAI SONG 109 56º CARLOS ALBERTO PIMENTEL 19

28º ANA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA 109 57º NELSON MARINHO DE CARVALHO 16

SUPLENTES 

SUPLENTES
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Esporte
Confira as principais no�cias do DGE.

Confira como foi a primeira edição do INOVA‐AÇÃO
Nos dias 28 e 29 de outubro realizamos um evento inédito para as crianças de 4 a 12 

anos com dois dias de intensa programação e a par�cipação de associados, moradores 

dos residenciais e escolas. A abertura foi realizada no sábado de manhã com a 

apresentação de show de mágica e animação com a Cia Estripulias Imagináveis e 

contou com a presença de aproximadamente 280 de pessoas. O obje�vo do Inova‐Ação 

foi es�mular a par�cipação das crianças em a�vidades e jogos de diversão e 

compe�ção, além de trazer algumas modalidades inéditas no clube como Dodgeball, 

Flag Football e Heptathlon. O evento também abordou o tema do sedentarismo infan�l 

associado a obesidade, es�mulando os pequenos a se movimentarem mais e 

pra�carem esportes. 
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Esporte
Confira as principais no�cias do DGE.

4ª Etapa do Ranking de Tênis
ATC 2017

A par�r do dia 11 de novembro, o ATC 

realizará a quarta e úl�ma Etapa do 

Ranking de Tênis  2017.  O evento 

acontecerá nas quadras 01 a 04, a par�r 

das 07h30, sendo direcionado para 

associados com idade acima de 18 anos. 

Mais informações no DGE. 

Torneio de Golfe “Nearest to
the Pin”

No dia 26 de novembro, será realizado o 

Torneio de Golfe “Nearest to the Pin” no 

Driving Range. O evento será direcionado 

para associados acima de 18 anos. 

Inscrições e mais informações no DGE.

Clínica de Handebol

No sábado, 11 de novembro nas quadras 1 

e 2 do Conj. Poliespor�vo Estefano 

Carrieri, acontecerá mais uma Clínica de 

Handebol. Venha fazer parte deste �me! A 

a�vidade é para associados com idade 

entre 7 a 14 anos e as inscrições deverão 

ser realizadas no DGE. Vagas limitadas.

Será no dia 11 de novembro na Piscina 

interna, a 3ª Apresentação da Natação para 

Bebês. A par�cipação do evento será dos 

associados matriculados na modalidade 

com idade entre 6 meses a 3 anos. Durante a 

apresentação, é obrigatória a presença (na 

piscina) do pai ou responsável trajando 

sunga/maiô e touca. Veja a programação: 

Concentração: 09h55.

Início: 10h00.

Término Previsto: 10h45.

 Mais informações na Piscina Interna.

3ª Apresentação de Natação
para Bebês
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Esporte
Confira as principais no�cias do DGE.

No dia 25 de novembro, a par�r das 09h será 

realizado o XII Fes�val de Artes Marciais 

com a troca de faixas do Judô e Karatê na 

quadra principal do Conj. Pol. Estefano 

Carrieri. O evento contará com todos os 

alunos matriculados nas modalidades 

par�cipantes. Mais informações no DGE. 

Venha pres�giar nossos atletas. 

XII Fes�val de Artes Marciais

No dia 21 e 23 de novembro, acontece a IV 

Etapa do Ranking Individual de Bocha ATC 

2017, a úl�ma do ano. A compe�ção será 

realizada nas canchas 1 e 2, a par�r das 

19h30. Vale ressaltar que poderão 

par�cipar associados maiores de 18 anos 

e pra�cantes da modalidade. Mais 

informações no DGE.

IV Etapa do Ranking Individual
de Bocha ATC 2017



SOCIAL
Confira as principais no�cias do Social.

Par�cipe dos encontros do Clube da Leitura 

Data: 10 de novembro às 19h30 na 
Biblioteca. 

Livro escolhido: “ Triste Fim de 
Policarpo Quaresma ” de Lima 
Barreto.

O encontro é aberto para todos os 
associados, mesmo que não tenham 
lido o livro. Par�cipe!

Palestras de novembro
Dia 07/11:  Zumbido – o que eu preciso saber?

Com a dra. Patrícia Arena, otorrinolaringologista e especialista em tontura e ver�gem; e a 

dra. Ta�ane Vacaro Campos, otorrinolaringologista e especialista em zumbido. Não ignore 

este sinal do seu corpo! 

Dia 28/11: Prevenção de lesões

Com o fisioterapeuta Wagner Ferreira de Souza, coordenador técnico da Physioway 

Fisioterapia e professor do curso "Reabilitação do Movimento”. Você pra�ca esportes? 

Sofreu alguma lesão? Saiba mais sobre o assunto, entenda como nosso corpo deve 

funcionar para não nos lesionarmos e aprenda exercícios preven�vos.

O horário das palestras são sempre às 19h30 no Auditório

www.alphavilletenisclube.com.br



SOCIAL
Confira as principais no�cias do Social.

Caminhada Outubro Rosa
No dia 25 de outubro, o ATC sediou a Caminhada Solidária em apoio a campanha Outubro 

Rosa de prevenção do câncer de mama. Em parceria com o grupo Meninonas S.A e a 

Secretaria da Mulher de Barueri, a ação contou com a presença das “Pérolas Rosas”, 

mulheres que estão em tratamento da doença, no Núcleo de Combate ao Câncer de Mama. 

Apesar do clima de descontração, o evento serviu de alerta  sobre a importância do auto 

exame preven�vo, reforçando a informação de quanto mais cedo o câncer for 

diagnos�cado, maiores são as chances de cura.  

Teatro Infan�l apresenta “Galinha dos Ovos de Ouro”

Um camponês e sua esposa possuíam uma 

galinha, que todo dia, sem falta, botava um ovo 

de ouro. O desenrolar desta fábula traz um 

importante ensinamento e o ATC apresentará a 

história na próxima edição do Teatro Infan�l que 

acontecerá no dia 18 de novembro, sábado, às 

11h no Boite Mu'leka. Traga as crianças e venha 

se diver�r. 
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SOCIAL
Confira as principais no�cias do Social.

Você já visitou a nossa Biblioteca? 

Conheça os serviços oferecidos:

 Consulta ao acervo e emprés�mo;

 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.

Biblioteca ATC

Campanha de Doação de Livros! 

Estamos aceitando doações de livros para o nosso acervo.Os exemplares deverão ser 

entregues na Biblioteca durante o horário de funcionamento. Todo o material 

recebido passará por seleção e catalogação da equipe responsável. Títulos que não se 

encaixem no acervo serão direcionados a outras bibliotecas. Desde o início da 

campanha, já recebemos 700 doações!

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
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Confira as principais no�cias do Social.
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XIX Maratona Cultural ACESC 2017 chega ao final com 
recorde de par�cipação em categorias do ATC
No ano de 2017, o ATC teve o recorde de 

par�cipação em categorias na Maratona 

Cultural da ACESC, em sua 19ª edição, o ATC 

foi representado brilhantemente pelos 

associados nas seguintes modalidades:

Mostra de Corais: com 29 coralistas e o 

maestro Eli Soares.

Mostra de Literatura: o associado Nelson 

Mello par�cipou com uma crônica e uma 

poesia, “Mulher Mãe” foi eleita como a 

criação mais bonita e em sua homenagem 

foram impressos 1.000 marcadores de 

páginas com a poesia impressa.

The Voice ACESC Junior: par�cipação da 

associada Nina Heise Miranda.

Mostra ACESC de Artes Plás�cas Infanto 

Juvenil: inscreveram‐se os associados 

Bernardo Dagnoni, Cloe Moesgen, Daniel 

Almeida H. Mello, Felipe Backes Faria, Ian 

Almeida H. Mello, João Gabriel Manfrini e 

Noah Moesgen. A obra deste grupo foi 

selecionada como finalista.

Mostra ACESC de Dança ‐ Adulto e Infanto 

Juvenil: 

Bailarinas destaque: Sofia Belinky e Talita 

Neves 

Coreografias Classificadas

Sapateado avançado: Shape of You

Street Dance avançado: 4 Minutes

Jazz avançado: Love on the Brain

Ballet avançado: Power of Imortality

A festa de encerramento da Maratona 

ACESC acontecerá no dia 21 de novembro 

a par�r das 19h na FIESP (Av. Paulista, 

1 3 1 3 ) .  A g ra d e c e m o s  a  t o d o s  o s 

associados pela par�cipação!
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SOCIAL
Confira as principais no�cias do Social.

A partir das 22h00 no Restaurante
e Lanchonete Social 

Reveillon

201

De 21/11 a 14/12: R$ 490,00 (associado) | R$ 590,00 (convidado)
Criança: R$ 225,00 (associada) | R$ 275,00 (convidada)

Em 2x (1ª à vista e boleto para jan/18)

Mantidos os

valores do 

ano anterior 

BUFFET completo com BEBIDAS inclusas, queima de FOGOS,
BANDA ao vivo, espaço KIDS e ESTACIONAMENTO 

para associados e convidados.

Adesões e informações no Depto. Social. 

APROVEITE O DESCONTO ESPECIAL! 
(para os que comprarem até 20/11)

R$ 450,00 associado | R$ 540,00 (convidado)
Criança: R$ 205,00 (associada) | R$ 250,00 (convidada)

Em 3x no boleto (dez/17, jan/18 e fev/18)

A partir de 15/12: à vista


