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PALAVRA DO
PRESIDENTE

Marcos Ricardo Chiaparini

É um clichê um pouco ba�do, mas para mim 

é sempre uma sa�sfação renovada 

escrever este texto mensalmente para o 

no�ciário do nosso ATC. 

Sa�sfação maior ainda quando chegamos 

ao mês de setembro, comemoração do 

aniversário do clube. Neste ano o ATC 

comemora seu 41º aniversário. 

É evidente que o grande destaque é a Festa 

de 41 Anos do ATC. A atração principal é a 

banda Capital Inicial, que dispensa 

comentários. O vocalista Dinho Ouro Preto, 

em mensagem aos sócios  do AT C, 

prometeu um grande show inicial. Além da 

atração, teremos um jantar caprichado 

oferecido pelo Buffet Divani e a tradicional 

Banda Evolu�on animando o resto da noite. 

Como acontece todos os anos, o DGE 

preparou uma maratona de a�vidades para 

comemorar o nosso aniversário. Os 

eventos iniciam no dia 1º de setembro e se 

estendem até o dia 29/9. A�vidades para 

todas as idades, sem dis�nção. 

O  d e p a r t a m e n t o  s o c i a l  t a m b é m 

desenvolveu uma série de a�vidades para 

este mês fes�vo de setembro. Confiram ao 

longo desta edição do ACONTECE. 

Tive a honra de ser convidado a par�cipar 

da homenagem prestada pelos sócios que 

par�cipam do futebol, a três dos mais 

an�gos pra�cantes da modalidade aqui no 

clube: Seu Nunes, Ferreira e Silvio. Foi com 

muita emoção que todos receberam os 

velhos companheiros de racha.  

Vamos em frente . 
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Funcionários par�cipam de Curso NR35
Nos dias 09 e 10 de agosto promovemos o Curso NR 35, norma regulamentadora do Ministério do 

Trabalho que estabelece os requisitos mínimos e medidas de proteção para o trabalho em altura. 

O treinamento foi realizado pelo técnico em segurança do trabalho, Alain Delon Oliveira, da 

Engecon e serviu para atualização e reciclagem dos funcionários do ATC e terceirizados. A 

qualificação dos nossos colaboradores é uma das metas da Diretoria em excelência na prestação 

de serviços aos associados, garan�ndo a segurança no desempenho das a�vidades diárias dos 

nossos colaboradores. 

Segurança: duas árvores re�radas na área do DGE
Nos dias 09 e 10 de agosto, duas árvores próximas 

do DGE, foram re�radas pelo Corpo de Bombeiro, 

por apresentarem risco eminente de queda, apesar 

de todo o tratamento preven�vo feito por nossa 

equipe de jardinagem. Durante os dois dias de 

operação, a área do DGE foi parcialmente 

interditada por questões de segurança. Todo o 

processo respeitou o código florestal e lei municipal, conforme o Corpo de Bombeiros o qual 

emi�u a cer�dão de atendimento nº 55973/17. Estamos iniciando um projeto que irá catalogar as 

árvores e permi�rá o tratamento preven�vo individualizado para cada espécie.
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ATC promove campanha de uso consciente de água
Neste mês de agosto, retomamos a campanha de conscien�zação do uso da água, o mais 

importante recurso natural finito. A ideia é chamar atenção de todos para o desperdício de água, 

para isso, os banheiros e ves�ários receberam adesivos e placas com lembretes da campanha com 

exemplos de pequenas a�tudes que geram grandes mudanças. Algumas prá�cas como reduzir o 

tempo do seu banho, fechar a torneira ao se barbear ou escovar os dentes cumulam uma grande 

Plano Diretor de Elétrica
Dando sequência ao Plano Diretor de Elétrica que é composto por diretrizes aplicáveis à execução, 

adequação as normas e manutenção das instalações elétricas do ATC, contratamos a empresa 

E�p Projetos de Engenharia.

O plano contém as premissas que poderão trazer economia nas contas de consumo e possibilitar a 

métrica de indica�vos para decisões de inves�mento.

economia. A campanha visa incen�var 

nossos associados e colaboradores a 

adotarem a�tudes conscientes, não 

apenas no Clube mas levarem esta 

inicia�va para o seu dia a dia até que se 

torne um hábito. A economia de água e 

redução no consumo é apenas uma 

consequência. Par�cipe desta campanha. Ser sustentável hoje é inves�r no amanhã.

Quadra de Tênis 14
Em setembro iniciaremos a reforma da quadra de saibro 14. Fique atento!
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Você conhece o CAIS? A Comissão de 

Acessibilidade e Inclusão Social foi criada 

porque acreditamos que temos grande 

oportunidade de colocar o nosso Clube 

como um exemplo na integração total de 

todos os seus associados e familiares. A 

acessibilidade é mais ampla do que adaptar 

as  insta lações  para  portadores  de 

necessidades especiais, trata‐se de uma 

inicia�va para preparar o nosso Clube para o 

futuro, nossos jovens associados hoje que 

serão idosos amanhã, para aqueles que por 

a lgum mo�vo espec ífico  tenham a 

mobilidade reduzida ou qualquer outra 

situação que possa depender de acessos 

adaptados e mais fáceis no dia a dia. Se você 

tem alguma sugestão compar�lhe conosco, 

e n v i e  s u a  s u g e s t ã o  p a r a : 

comissaoacessibilidade@alphaclube.com.br e 

dê sua opinião. 

CAIS: Comissão de Acessibilidade
e Inclusão Social

Quadras de Squash

No mês de agosto, as quadras de squash 

passaram por melhorias. Visando o conforto 

dos pra�cantes da modalidade, as quadras 

01, 02 e 03 foram reformadas, as paredes do 

fundo foram regularizadas e pintadas, além 

do piso que foi lixado e os vidros �veram as 

ferragens subs�tuídas. 

Pesquisa de Sa�sfação 2017
Avalie os canais de Atendimento do ATC: 

Secretaria, Depto. Social e DGE, sua opinião é 

fundamental para melhorarmos nossos 

serviços. Responda nossa pesquisa online 

a t r a v é s  d o  l i n k : 
www.alphavilletenis.clube.com.br/pesquisadesa�sfacao

Esta pesquisa faz parte do processo de 

recer�ficação do ATC na ISO 9001:2015. 
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Biblioteca ATC: veja como o espaço está ficando!
Estamos finalizando a parte civil da obra da  sala da Biblioteca, o novo espaço do ATC. O local será 

uma opção para os amantes da leitura. Veja as fotos e acompanhe o andamento da obra: 

Manutenção Telhado Ginásio Carrieri
Estamos executando a impermeabilização do telhado e a manutenção no sistema de captação de 

energia solar do Ginásio Estefano Carrieri. Devido a isso a piscina externa não está sendo 

aquecida. O processo durará 40 dias, a contar do dia 07/08.
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Vem aí Setembro Espor�vo! 
No mês de aniversário do ATC, o Departamento Geral de Esportes realizará a 2ª 

Edição do Setembro Espor�vo, recheado de eventos e algumas novidades, com 

diversos eventos e modalidades par�cipantes. Entre os destaques, repe�ndo o 

sucesso do ano anterior, teremos a segunda edição do Circuito Adventure, para 

aqueles que gostam de pra�car esportes radicais.  Além disso, teremos eventos 

inéditos como a Clínica de Tênis de Mesa e o Bingo PESCMI, des�nado para 

associados com idade acima de 60 anos.  
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Evento - Modalidade Data Horário Local

Dia do Profissional da Educação Física 1/9

Intercâmbio de Skate 1/9
Das 14h00 

às 18h30
Pista Skate (Externo)

IV Ranking de Força Relativa ATC De 01 a 13/9

Durante o 

horário de 

funcionamento

da Academia

Sala de musculação

Maratona de Bike Indoor 2/9
Das 9h00 às 

10h30 
Sala de Spinning

Finais 3ª Etapa Ranking de Tênis 3/9 8h00 Quadras 3 e 4

Maratona Aquática (Aperf. Adulto) De 11 a 22/9 Durante as aulas Piscina Interna 

Aula aberta de Bike Indoor 15/9 10h00 Sala de Spinning

Torneio Futevôlei 16/9 10h00 Quadras Areia

XIV Torneio de Força Relativa 16/9 8h00 e 9h00 Sala de Musculação

Torneio de Mini Vôlei ATC 16/9 10h00 Quadra 4 (E.Carrieri)

Festival de Basquetebol Mista Sub 11 16/9
Das 9h00 às 

12h00
Takaoka

Torneio de Tênis Duplas 16/9 8h00 Quadras 1 a 4

Amistoso de Basquetebol Maculino e Feminino Sub 13 16/9
Das 13h00 

às 15h00
Takaoka

Amistoso de Basquetebol Masculino Sub 15 16/9
Das 15h00 

às 16h00
Takaoka

Amistoso de Basquetebol Masculino Sub 17 16/9
Das 16h00 

às 17h00
Takaoka

Amistoso Futsal Máster 17/9 10h00 Quadra Principal

Amistoso Futsal Sub 7 e Sub 9 17/9 8h30 Quadra Principal

Aulas Especiais Primavera (PAM, PIM, Play Baby) Jardinagem

 e experimentação sensório motor na terra. 
De 18 a 23/9

Durante as 

aulas 
Dependências do ATC

Desafio de Sinuca 19/9 19h00 Sala de Snooker

III Etapa do Ranking da Bocha ATC 2017 19 e 21/9 19h00 Canchas 1 e 2

Hidro Primavera (Caminhada, Hidro e café). 22/9 16h00 Piscina Interna e Pista de Cooper 

Clínica de Tênis de Mesa ATC 23/9 10h00 Próximo ao Salão Social

II Circuito Adventure 23/9 10h00 Campo 3

Quadrangular de Futebol Sub 9 23/9 9h00 Campo 3

Torneio Relâmpago de Squash 23/9 9h30 Quadras de squash

Torneio de Beach Tennis 23/9 8h30 Quadras de beach tennis

Open de Skate 23/9
Das 11h30 

às 16h00
Pista de Skate

Torneio de Golfe "Nearst to the Pin" 24/9 9h00 Espaço Golfe

Treino Técnico de Natação - 4 Estilos - A partir do nível 2. 24/9 15h00 Piscina Interna 

Bingo PESCMI 28/9 15h00 Muleka

Ranking Vôlei / Primavera 29/9 17h00 Takaoka

Programação
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Contagem Regressiva: Atestado médico obrigatório para os
alunos da academia 
Fique ligado! Todos associados que frequentam a Academia deverão apresentar 

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

Vagas abertas para Judô 
Estamos com vagas abertas para as turmas 

iniciante e intermediário do Judô. As aulas 

acontecem as terças e quintas‐feiras nos 

horários das 6h30 às 7h30, pela manhã e no 

período da tarde, das 17h00 às 18h00, com o 

Professor Vinicius Fonseca. Venha fazer uma 

aula experimental! Inscrições e informações no 

DGE.
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Par�cipantes do Futebol homenageiam colegas mais an�gos 

No dia 26 de agosto, em um evento realizado na Bocha, os par�cipantes da 

modalidade Futebol homenagearam os associados Edirso Ferreira Nunes, José Pinto 

Ferreira Neto e Silvio Scacalossi, pra�cantes da modalidade mais an�gos do Clube. 

Veja as fotos:
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O mês de setembro é sempre muito aguardado 

pelos associados do ATC. Sempre fizemos 

questão de celebrar cada ano de sucesso em 

grande es�lo, a festa de aniversário tornou‐se 

mais que um evento, trata‐se de uma marca e um 

ícone de sucesso na região. Atualmente, 

realizamos uma grande produção que possibilita 

um ginásio de esportes se tornar um luxuoso 

Memória ATC

Expecta�va: Está chegando a Festa de 41 anos do ATC!
Neste ano, os associados e convidados que 

garan�ram o convite para a festa de aniversário do 

ATC, terão diversas surpresas. O tema será “41 

Primaveras”, com uma decoração marcada por 

muitas cores e ambiente harmônico. A atração 

principal da festa também está sendo bastante 

aguardada, em vídeo gravado especialmente para 

o ATC, o vocalista do Capital Inicial, Dinho Ouro 

Preto agradeceu pela venda de todos os ingressos 
em apenas 1 semana e prometeu que será uma grande noite. Além do show principal, os 

convidados apreciarão um jantar com buffet completo com bebidas inclusas, banda ao vivo 

tocando grandes sucessos nacionais e internacionais e uma grande pista de dança, na qual 

tradicionalmente os convidados se divertem durante a noite toda. 

Lembrando que será no dia 29 de setembro, a par�r das 21h00 no Conjunto Poliespor�vo Estefano 

salão de festas, mas você sabia que a festa já foi comemorada na Piscina Externa? Veja a foto da 

celebração em 1987, na festa de 11 anos do ATC, quando uma diver�da “pool party” era 

montada na área da piscina! 
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Dia 12/09: Expansão da Consciência e a Cura

Com Jéssica Trench, Instrutora, Terapeuta 
ThetaHealing e Fisioterapeuta. Entenda sobre o 
nosso campo eletromagné�co e como isso 
influencia em nossas vidas. 

Dia 26/09:  Estratégias eficientes para o 
emagrecimento saudável.

Com Jéssica Borrelli, Especialista em nutrição 
aplicada ao exercício �sico (USP), em nutrição 
clínica nutricional e pós graduanda em 
fitoterapia. Evite o "efeito sanfona" e saiba 
como trazer mais disposição e vitalidade para o 
seu dia a dia.

Horário das palestras: às 19h30 no Auditório.

No sábado, 02 de setembro a par�r das 11h, a 

diversão está garan�da com a contação de 

história com o clássico “João e o Pé de Feijão”, 

no Parquinho. A peça conta a história de um 

menino que troca a sua vaquinha por um 

punhado de feijões mágicos que vira um 

imenso pé de feijão, que o leva as nuvens! 

Após a contação da história, os pequenos 

irão se diver�r com maquiagem ar�s�ca. A 

faixa etária é livre. Mais informações no 

Depto. Social. 

Para a criançada: Contação de
História e Maquiagem Ar�s�ca

Em 2017 a par�cipação em nosso Coral 

passou ser gratuita! Nosso grupo se 

encontra todas as segundas‐feiras no 

Salão Boulevard às 20h00. Não é 

necessário ser profissional. Venha cantar 

com a gente e se diver�r! Inscreva‐se no 

Depto. Social.

Você sabia que o Coral é 
gratuito? 

Exposição Es�los e Ar�stas
De 01 a 15 de setembro, acontece a 

exposição “Es�los e Ar�stas” no Espaço de 

Arte. As peças expostas fazem parte acervo 

de um grande grupo de ar�stas. Visite o 

Espaço e Arte e confira todos os detalhes 

desta exposição com es�los geométricos, 

surreais, figura�vos, além de esculturas em 

mármore, madeira, metal, fibra e bronze.

Horário de funcionamento: de segunda a 

sábado das 9h às 21h, domingos e feriados 

das 9h às 19h. Pres�gie! Mais informações no 

Depto. Social.

Palestras gratuitas: Confira 
a agenda de setembro!
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Nos dias 18, 19 e 20 de agosto, os alunos 

dos níveis intermediário e avançado da 

Dança par�ciparam do fes�val New Fest 

Dance em Campos do Jordão. Alunos de 

todo o Estado par�ciparam do evento 

realizado pela RV Promoções. Dentre 300 

coreografias apresentadas durante o 

fes�val, o ATC se classificou e conquistou 

os 3 primeiros lugares! Parabéns aos 

alunos, as professoras Júlia, Helena e a 

coordenadora Claudia Leoni. Veja a 

classificação: 

SAPATEADO: SHAPE OF YOU

NOTA : 9,0 | 1º LUGAR 

SAPATEADO: HEAR ME NOW

NOTA:8,5 | 2º LUGAR

STREET DANCE: PAPARAZZI

NOTA :7,0 | 3º LUGAR 

Alunos da Dança conquistam
primeiras colocações em
fes�val 

ATC se destaca no Fes�val de 
Dança da ACESC

Realizado no dia 27 de agosto no Clube 

Pinheiros, o ATC levou ao fes�val o maior 

número de coreografias e associados 

par�cipantes. 

Par�ciparam do evento: 2 turmas de  

Sapateado; 2 turmas de Street Dance; 2 

turmas de Ballet e 1 turma de Jazz. Em 

função da idade, 3 turmas par�ciparam 

somente da mostra e 4 turmas entraram 

na compe�ção com outros clubes a qual 

todas se classificaram. 

Além da classificação, nossos alunos 

b r i lh a ra m  n a  co m p e� çã o  e  d u a s 

associadas foram premiadas como 

destaque individual. Na modalidade 

Street  Dance,  levou o prêmio de 

“bailarino destaque” a associada TALITA 

NEVES e na modalidade Sapateado foi 

SOFIA BELINKY. Parabéns as alunas e a 

todos que par�ciparam do Fes�val! 
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41 anos de história
feita por você.

41

Queremos crescer ainda mais,

ser o maior e o melhor 
que pudermos, para VOCÊ.

O nosso MUITO OBRIGADO a

todos os nossos associados,

colaboradores e parceiros.
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