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PALAVRA DO
PRESIDENTE

Marcos Ricardo Chiaparini

Comemoramos mais um aniversário do ATC em 

grande es�lo. A festa do úl�mo dia 29/9 foi um 

sucesso absoluto. Acompanhem a reportagem 

aqui no Acontece e todas as fotos no "site" do 

clube. Nas palavras textuais do Dinho Ouro 

Preto na abertura do show do Capital Inicial: 

"vocês são abençoados aqui, o que vocês têm 

aqui é algo inacreditável, espero que vocês se 

deem conta...”. Pois é, trabalhamos para isso 

todo dia, para o nosso ATC ser cada dia melhor.    

Agradeço a todos os funcionários do clube, pelo 

empenho e colaboração para o sucesso da 

festa, especialmente aos nossos funcionários 

do Departamento Social que es�veram 

diretamente ligados ao evento. Agradeço 

também a todos os diretores, uma vez que 

todos se dedicaram para a organização e 

realização da festa, com agradecimento 

especial ao Fernando, nosso Diretor Social, que 

comandou o espetáculo. 

Mas setembro já passou, a primavera começou 

e os acontecimentos no clube não param de 

acontecer. Em outubro celebramos o mês da 

cr iança,  e  no d ia  12  teremos muitas 

programações para a nossa criançada. Estamos 

engajados na campanha do Outubro Rosa com 

diversas a�vidades durante o mês, com 

encerramento marcado para o dia 27/10 com 

caminhada no nosso bosque. 

No mês de outubro vamos concre�zar mais um 

sonho do nosso associado. No dia 06, já estará 

funcionando a Biblioteca. O espaço ficou muito 

bonito, com equipamentos moderníssimos, TV 

de alta definição e livros!!! Sim livros.  Apesar 

da discussão sobre o fim dos livros com o 

advento dos eBooks e acervo digital , ainda 

vamos disponibilizar livros para o sócios através 

da biblioteca circulante que estamos criando .  

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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Confira as principais no�cias ins�tucionais.
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Estacionamento passa por melhorias
O estacionamento passou por algumas melhorias de suas instalações. As escadas receberam 

aplicação de textura, a área dos elevadores foi reves�da por pas�lhas, toda a alvenaria recebeu 

nova pintura, subs�tuímos as placas de normas por versão em acrílico,  além da aplicação de 

elementos de concreto vazado nos vãos de algumas paredes. Veja as fotos e confira o resultado: 
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Reforma da quadra de saibro 14
Em setembro, a quadra de nº 14 passou por 

processo de melhoria, dentre elas o piso foi 

reformado, as canaletas do fundo e laterais 

subs�tuídas e os alambrados e postes foram 

pintados. Veja as fotos: 

Inauguração da Biblioteca 
Em outubro será inaugurado o novo 

espaço do ATC, um local especialmente 

pensado para os apreciadores da leitura, 

estudantes e encontros culturais 

voltados à literatura. O novo espaço será 

na an�ga sala de Snooker. 

Reforma das quadras de Squash
Durante o mês de setembro as quadras de 

squash passaram por manutenção, durante o 

processo, os vidros foram reparados, as 

paredes pintadas e o piso lixado. Veja o 

resultado:
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Novos bebedouros!
Os bebedouros das áreas internas estão sendo 

subs�tuídos por versões mais modernas. 

Disponibilizamos opções para adultos e 

crianças, além disso, na academia, a versão é 

especial para abastecer squeezes. 

Quadras de Beach Tennis 
ganham iluminação

O espaço ganhou uma moderna 

iluminação em LED que é mais 

econômica, garan�ndo também os 

jogos à noite!

Troca Piso da Sala de Spinning
De 15 a 18 de setembro a sala de spinning 

teve o piso subs�tuído, a nova versão já pode 

s e r  co nfe r i d a  p e l o s  p ra� ca nte s  d a 

modalidade. Veja as fotos:
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Atendando a norma NBR 9050, referente à acessibilidade, em setembro a an�ga rampa de acesso 

a passarela e foi adaptada para que pessoas com a mobilidade reduzida possam se locomover 

com mais segurança. 

Acessibilidade: rampa de acesso ao estacionamento é adaptada

Troca de Brinquedos no Parquinho
O "cestão", a "escada horizontal" e a "escada navio", brinquedos do Parquinho, foram 

reformados. As crianças que frequentam o local já podem conferir a novidade. Veja as fotos:
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Esporte
Confira as principais no�cias do DGE.

Inédito no ATC: Vem aí "Inova‐ação"
Nos dias 28 e 29 de outubro, o ATC realizará o Projeto Inova-

ação! Com o obje�vo de es�mular a par�cipação das 

crianças através de a�vidades e jogos que envolvam 

diversão e compe�ção, o evento trará novidades e 

modalidades novas para crianças com a faixa etária entre 4 a 

12 anos. A programação oficial será divulgada em breve, mas os interessados 

podem procurar o DGE para obter mais informações. 

No domingo, 24 de setembro, foi realizado o Amistoso de 

Futsal com a par�cipação da Seleção Brasileira de Futsal 

Máster como equipe adversária. 

Contamos com a presença do Diretor Administra�vo, 

Mario Augusto que integrou o �me do ATC e do Diretor 

de Esportes, Jorge Kulaif que entregou uma placa ao 

capitão da seleção, Miral, em forma de agradecimento 

pela par�cipação. 

Miral (Campeão Mundial em 1982) integrou o �me da 

seleção juntamente com Banzê, Moska, Batata, Alê 

Oliveira (comentarista do Canal Esporte Intera�vo), 

Amistoso Futsal Máster ATC x Seleção Brasileira de Máster

Celsinho entre outros. O placar final ficou ATC 3 x 5 Seleção Brasileira. Após o término 

do amistoso, todos os atletas receberam uma medalha de par�cipação. O ATC 

agradece a Seleção Brasileira de Máster de Futsal pela presença!
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Grande Final do XX Campeonato Interno de Futebol Adulto
no ATC!

Chegou ao fim a o XX Campeonato Interno de Futebol Adulto 2017 no dia 21 de setembro. 

O torneio que teve início no dia 08 de junho foi o responsável por lançar os novos uniformes 

das equipes compe��vas. 

A final contou com a presença da Diretoria Execu�va representada pelo Presidente, Marcos 

Chiaparini; o Vice-presidente, Pedro Salla; o Diretor Administra�vo, Mario Augusto e do 

Diretor de Esportes; Jorge Kulaif. 

Ao longo do campeonato contamos com a par�cipação de 180 associados, divididos nas 

categorias Principal e Máster. Ao total foram realizados 26 jogos, marcados 106 gols com 

média de 4,6 gols por par�da. Após o encerramento foi realizado um churrasco de 

confraternização com a presença dos atletas par�cipantes da compe�ção. Parabéns as 

equipes campeãs e a todos os atletas que par�ciparam do campeonato!!

Campeões: 

Campeão Categoria Principal: Equipe Manchester United 

Vice-campeão Categoria Principal: Equipe Chelsea

Campeão Categoria Máster: Equipe Manchester United 

Vice-campeão Categoria Máster: Equipe Manchester City

Atletas destaque: 

Ar�lheiro (Categoria Principal): João Salge do Manchester United

Goleiro Menos Vazado (Categoria Principal): Kurata

Ar�lheiro (Categoria Master): Marcelo Band do Manchester City

Goleiro Menos Vazado (Categoria Máster): Pipo
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Grande Final do XX Campeonato Interno de Futebol Adulto
no ATC! Galeria de fotos: 
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XX Apresentação de Natação 
Infan�l 2017
No dia 22 de outubro acontecerá a XX 

Apresentação de Natação Infan�l das 

categorias NA, N1 e N2 na Piscina Interna. 

Os alunos poderão mostrar o seu 

aprendizado adquirido ao longo do 

semestre. Familiares e amigos são bem 

vindos para pres�giarem. 

Confira os horários: 

NA ‐ Chegada: 9h50 | Início da prova: 10h00.

N1 – Chegada: 10h30 | Início da prova: 10h40

N2 – Chegada: 11h10 | Início da prova: 11h20

Mais informações na Piscina Interna. 

Aula Especial de Halloween 
do PIM e PAM
Nos dias 25 e 26 de outubro, 

teremos a  “Aula  Especia l  de 

Halloween”, para os associados 

matriculados nos programas PIM e 

PAM. Nestes dias, a criançada 

deverá vir fantasiada e trazer um 

prato de doce ou salgado e uma 

bebida. Mais informações no DGE. 

Quadrangular de Futebol 
Extra Máster
Futebol é no ATC! No sábado, dia 07 

de outubro, a par�r das 09h00 nos 

campos 1 e 2, o ATC realizará o 

Quadrangular de Futebol Extra 

Máster.  Contaremos  com as 

par�cipações das equipes do São 

Paulo F.C., Jaraguá e Paulistano. 

Pres�gie!



Especial  do ATC! Festa de 41 anos
Clube celebra 41 Primaveras em grande es�lo

e show da banda Capital Inicial.
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Especial  do ATC! Festa de 41 anos
Clube celebra 41 Primaveras em grande es�lo

Uma noite inesquecível. A venda de todos os convites em apenas uma semana já era um 

prenúncio de que seria uma grande noite. E de fato foi. 

Com o tema "41 Primaveras", a Festa do ATC foi marcada por grandes momentos. O apresentador 

e produtor musical, Marco Camargo deu início ao cerimonial relatando as grandes conquistas do 

Clube nos úl�mos anos e na sequência passou a palavra ao presidente Marcos Chiaparini que 

acompanhado do vice-presidente Pedro Salla e dos diretores Mário Augusto, Fernando Andreo�, 

Ricardo Queiroz e Ricardo Rezende, agradeceu a presença de todos os convidados, 

patrocinadores, autoridades, conselheiros, ex-presidentes, funcionários do Clube, prefeitos de 

Barueri e Santana de Parnaíba, Rubens Furlan e Elvis Cézar, e aos nossos parceiros.

A banda Capital Inicial foi a responsável pelo show principal e durante duas horas fez a plateia 

cantar e dançar ao som dos hits mais conhecidos e das músicas do novo trabalho, o Acús�co NYC. 

Dinho Ouro Preto, durante a apresentação fez questão de destacar o privilégio dos moradores e 

associados do ATC por residirem em uma área verde e bem cuidada, u�lizando o termo "Vocês 

são abençoados e espero que tenham noção disso".

Após o show principal a banda Evolu�on assumiu o palco e apresentou grandes sucessos 

internacionais e nacionais, fazendo o público dançar até as 04h30.

Agradecemos aos nossos parceiros Bradesco, Comgás, Embrase, Ô Insurance, Tegra 

Incorporadora e Grand Brasil que apoiaram a realização da festa e principalmente aos nossos 

associados que pres�giaram e celebraram em grande es�lo mais um aniversário do ATC.  

Até o próximo ano! 
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Especial  do ATC! Festa de 41 anos
Clube celebra 41 Primaveras em grande es�lo
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Acesse nosso site e veja todas as fotos:
www.alphavilletenisclube.com.br/festa41anosatc
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Você sabia? Para realizar uma festa como esta, ao todo trabalharam 418 pessoas 

antes, durante e depois do evento, durante 1 semana de organização e montagem.

Especial  do ATC! Festa de 41 anos
Clube celebra 41 Primaveras em grande es�lo
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O ATC levará os associados para um passeio 
descontraído no maior centro de compras 
de São Paulo, a Rua 25 de Março!

O passeio acontecerá no dia 17 de outubro e 
os associados poderão ir ao local com toda a 
segurança e conforto. Saída do ATC às 8h e 
retorno previsto às 16h. O valor é R$ 30,00 e 
a adesão poderá ser feita até 15/10. Não 
Perca!

ATC leva seus associados para
a 25 de março! 

Clube da Leitura 

Data: 06 de outubro às 19h30 na Boite 
Mu´leka. 

Livro escolhido: “Enclausurado” de Ian 
McEwan. 

O encontro é aberto para todos os 
associados, mesmo que não tenham lido 
o livro. Par�cipe!
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Dia 10/10:  Meditação

C o m  A n d r e a  C â m a r a ,  p s i c ó l o g a , 

neuropsicóloga, mestra em neurociências pela 

University of Westminster de Londres. Aprenda 

técnicas de interiorização e de relaxamento 

para acalmar a mente.

Dia 24/10: Disfunções da coluna vertebral e 

postura: tratamento e prevenção

Com Eduardo H. Leitão, especialista em coluna 

vertebral, fisioterapeuta, médico osteopata 

formado escola Francesa (Paris - 2001) e 

propr ietár io  da  c l ín ica  Corpo V ivo, 

especializada em ortopedia, coluna e postura 

em Alphaville. Venha conhecer os sistemas 

de avaliação e o tratamento diferencial que 

visa restabelecer a função das estruturas e 

dos sistemas corporais.

Horário das palestras:  às 19h30 no 

Auditório. Par�cipe!

Bazar de 
PRIMAVERA

Bazar de 
PRIMAVERA

DE 05 A 08 DE OUTUBRO NO SALÃO NOBRE

De Quinta a Sábado das 10h às 20h 

Domingo das 10h às 19h

Entrada gratuita para associados e não associados 

Mais informações no Depto. Social

Calendário de palestras de outubro

O ATC leva você para assis�r
o musical “Cantando na Chuva”
A próxima Saída Cultural levará os associados 

para assis�rem o musical “Cantando na 

Chuva”, um sucesso de crí�ca com Claudia 

Raia e Jarbas Homem de Mello. A saída será 

no dia 25 de novembro no Teatro Santander e 

o espetáculo começa às 21h00. O valor do 

ingresso é R$ 255,00 e as adesões poderão 

ser realizadas até 18/10 para associados e do 

dia 19 a 27/10 para convidados no Depto. 

Social.  

Saída do clube: 19h30 | Retorno previsto: 

00h00.
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No mês das crianças o ATC preparou 

uma festa para os  pequenos se 

diver�rem. Um grande evento está 

sendo preparado com show de mágica, 

pula-pula, cama elás�ca, distribuição de 

Dia das crianças no ATC!

pipoca e muitas brincadeiras. 

A recreação será no Parquinho e acontecerá no dia 12 de outubro das 10h00 às 

13h00 com faixa etária livre. Traga os pequenos e venha se diver�r.  

Festa de
Halloween ATC!

Vem aí:

Sexta‐feira
27/10

Na Boite Mu’leka

Aguarde...

ATC realiza a Feira Perfeito 
Casório
No dia 29 de outubro, o ATC realizará 

pela primeira vez uma feira de noivos, 

debutantes e festas em geral. 

Com diversas opções de fornecedores 

para montagem de um evento, a feira 

contará com a par�cipação de 

empresas de decoração, buffet, doces, 

iluminação, música, entre outras 

opções. A feira acontecerá das 11h às 

18h no Salão Nobre. A entrada é 

gratuita. 
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