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MENSAGEM DA 
DIRETORIA

MARCOS CHIAPARINI ‐ PRESIDENTE:

O ano de 2017 foi um ano muito bom para o ATC. Tudo correu de acordo com as 

expecta�vas. Só �vemos alegrias e coisas boas para lembrar e registrar. 

Avançamos em tudo que nos dispusemos a fazer. Trabalhamos em harmonia 

com os nossos colaboradores, desde os mais humildes até os mais qualificados. 

Encerramos o ano com muito o�mismo, esperança, fé que o ano de 2018 será 

um ano melhor para a toda a comunidade de sócios do ATC, seus familiares e para todos os nossos 

colaboradores e suas famílias. FELIZ NATAL A TODOS. QUE O ANO DE 2018 SEJA REPLETO DE SAÚDE,  

PAZ E ALEGRIA. SALVE O ATC.  

PEDRO SALLA ‐ VICE‐PRESIDENTE:

Estamos concluindo mais um ano de muitos desafios e grandes resultados, 

podemos olhar para trás e afirmar com convicção que fizemos o que �nha que 

ser feito, agora é o momento único de juntos com nossas famílias renovar as 

esperanças e acreditar que o futuro somos nós que construímos. Que 2018 seja 

um ano no ATC de muitas a�vidades sociais, culturais, espor�vas e com muita 

qualidade de vida. Desejo finalmente a todos os amigos um Feliz Natal em Cristo e um novo ano cheio de 

oportunidades, saúde e muitas realizações.  

MARIO AUGUSTO ‐ DIRETOR ADMINISTRATIVO:

Todos os dias temos provas da existência de Deus: a luz do sol, as flores no 

jardim...mas foi na noite de dezembro, anos atrás, que ele se mostrou 

misericordioso conosco, colocando o Filho de seu amor entre nós. Por isso, 

espero que a essência desta chama divina esteja sempre em seu coração e que 

ela traga um Natal de paz e um Ano Novo de alegrias.  Boas Festas e um Feliz 

2018  a  todos.

BOAS 

FESTAS
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MENSAGEM DA 
DIRETORIABOAS 

FESTAS

JORGE KULAIF ‐ DIRETOR DE ESPORTES: 

Família ATC... 

Quero desejar a todos um SANTO NATAL. Para o próximo ano, vamos esquecer o que 

não deu certo, perdoar a nós mesmos do que ficou por fazer e todas as promessas 

que não foram cumpridas. O meu desejo é que todos possam entrar no ano novo com 

alegria e esperança no coração, sem arrependimentos, sem qualquer sen�mento 

nega�vo.  Com amor e respeito sempre seremos uma família, que é a base de tudo. 

Boas Festas, feliz 2018!

RICARDO REZENDE ‐ DIRETOR FINANCEIRO: 

Desejamos a todos um Feliz e Santo Natal e um Ano Novo de muita saúde e 

diversão com seus familiares e amigos no nosso querido ATC. 

RICARO QUEIRÓZ ‐ DIRETOR DE PATRIMÔNIO: 

Desejo a todos os sócios do ATC um ó�mo Natal, cheio de alegrias, harmonia e que 

os sonhos se realizem nesta noite mágica. Que o ano de 2018 seja de novas 

realizações, muita paz e saúde para todas as famílias. Feliz Natal e próspero Ano 

Novo! 

FERNANDO ANDREOTTI ‐ DIRETOR SOCIAL

Chegamos a mais um final de ano, momento de refle�r nossas ações em 2017 e 

projetar obje�vos para 2018. Temos um clube lindo, saudável e vibrante! 

Esperamos cada vez mais prepará‐lo para que você associado e seus familiares 

tenham felizes momentos de suas vidas conosco. Desejo a todos um Feliz Natal e 

um 2018 cheio de paz, alegrias e lazer.  VEM PRO ATC !



PATRIMÔNIO E
ADMINISTRAÇÃO

Confira as principais no�cias ins�tucionais.
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Toboagua tem sua tela de 
proteção subs�tuída

Estamos em contagem regressiva para o verão, 

dando con�nuidade as melhorias na área da 

piscina externa, a tela de proteção do toboagua 

foi subs�tuída por nova. 

Você sabia? 
Possuímos 4.500 

lâmpadas em todo 
o Clube!

Adaptação da rampa de acesso da passarela é finalizada
Em novembro finalizamos a adaptação da rampa de acesso da passarela/estacionamento 

na entrada do clube, atendendo a norma NBR 9050 de acessibilidade. O projeto permite 

que aqueles que têm a mobilidade reduzida se desloquem com conforto e sem riscos de 

acidentes, devido a inclinação ser ideal para isto. Estamos dando con�nuidade as 

adaptações para que todas as áreas do Clube sejam acessíveis. Todas as rampas serão 

adequadas com declividade máxima de 8,33%, sendo adotadas 6,00% de inclinação.  

ACESSIBILIDADE



PATRIMÔNIO E
ADMINISTRAÇÃO

Confira as principais no�cias ins�tucionais.
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Você sabia? Temos 57 

bebedouros e filtros em 

nossas dependências! 

Na reunião realizada no dia 27 de novembro, tomaram posse os 20 novos conselheiros 

efe�vos e os 14 suplentes. Na ocasião foi aprovada a proposta orçamentária e plano de 

obras e inves�mentos para 2018, apresentadas pela Diretoria Execu�va. O reajuste na 

taxa de manutenção para o próximo ano será de 3%. 

Posse dos novos membros do Conselho de Administração

 Carlos Eduardo
Mantelli Mar�ns

Presidente

Cassiano da Silva 
Costa

Vice‐presidente

Alexandre de Lorenzi
1º Secretário

 Ricardo Fontes Lavieri
2º Secretário

Conheça os novos membros da mesa dire�va do Conselho de Administração

Clube fechado
Na segunda-feira, dia 18 de dezembro, o clube estará fechado para a realização da Festa 

dos Funcionários. Fique atento e programe-se!   

Horário de funcionamento nas festas de final de ano
Dias 24 e 31/12:  até às 16h.

Horário da Sauna: Feminina: 9h às 12. Masculina: 12h30 às 16h.

Dias 25/12 e 01/01/2018: clube fechado.
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Esporte
Confira as principais no�cias do DGE.

FESTA DO

ESPORTE
2017

Quinta-feira, 07/12
A par�r das 19h30

A CELEBRAÇÃO
DOS MELHORES

DO ANO

Evento restrito 
a convidados

Copa Paulistana de Futebol 
Grande Final
Na quarta-feira, 06 de dezembro, 

acontecerá a 1ª par�da da grande final da 

Copa Paulistana da Categoria Principal de 

Futebol. Fique ligado! 

Local: Campo 1 às 20h30

 ATC x S.C. Corinthians Paulista

Pres�gie!

Recesso da Natação
 Transferência e Promoção de níveis: a 

par�r do dia 27/11;

 Encerramento das aulas: 16/12;

 Aulas especiais - Janeiro: de 08 a 31/01;

 Agendamento das aulas via telefone 

(2188-2697) ou direto na recepção da 

piscina interna: a par�r do dia 26/12.

 Retorno das aulas: 01/02
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Esporte
Confira as principais no�cias do DGE.

No sábado, 09 de dezembro, a par�r das 10h30 acontecerá a Troca de Faixas do Karatê 

na Quadra Principal do Conjunto Poliespor�vo Estefano Carrieri. O evento é 

direcionado para os associados matriculados na modalidade. Além disso, teremos uma 

apresentação dos alunos e os professores Bruno Magalhães e Edson Domingos e em 

seguida, haverá a troca das faixas dos atletas. Mais informações no DGE.

16ª Colônia de Férias
Em janeiro acontece a décima sexta edição 

das Férias no Clube 2018. Teremos uma 

programação pensada especialmente para 

que toda a criançada se divirta o dia todo no 

clube, com jogos, brincadeiras, a�vidades 

monitoradas, além de 2 passeios externos 

com grupos divididos por idades de 3 a 12 

anos.

1ª SEMANA: de 15 A 18/01 com passeio no 

dia 18/01 (quinta-feira).

2ª SEMANA: de 22 a 25/01 com passeio no 

dia 25/01 (quinta-feira).

Horário: Das 9h às 17h.

Troca de Faixas do Karatê



www.alphavilletenisclube.com.br

Esporte
Confira as principais no�cias do DGE.

Novidade: Novos aparelhos adquiridos para a Academia
Confira os novos aparelhos adquiridos para a academia, ao total foram comprados 14 novos 

aparelhos para melhoria no atendimento da nossa Academia. Já recebemos 10 equipamentos 

que estão disponíveis para serem usados. Foram: 02 pulley costas, 01 puxada fixa, 01 pec fly, 01 

banco extensor, 01 desenvolvimento máquina, 01 tríceps máquina, 01 banco abdutor, 01 banco 

adutor e 01 mesa flexora. 

Ba�zado de Capoeira
No dia 09 de dezembro, a par�r das 09h00 será realizado o Ba�zado de Capoeira no Ginásio 

Takaoka. Com o comando do Professor Ronaldo Lima, o evento será para oficializar a troca 

dos cordões dos alunos que forem graduados. Poderão par�cipar os associados 

matriculados na modalidade. 



SOCIAL
Confira as principais no�cias do Social.
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Réveillon 2018:
Venha comemorar com a gente!

Seu Réveillon não poderia ser melhor. Para o dia 31 de dezembro estamos 

preparando uma festa inesquecível para você celebrar a chegada do ano de 

2018. Nossos associados e convidados serão recebidos com uma elegante 

decoração no Restaurante e Lanchonete Social em um ambiente de 

descontração e alegria. O convite é “all inclusive” com jantar, mesa de frutas e 

bebidas a vontade. Além de um grande show durante a noite e nossa 

tradicional queima de fogos. Adquira o seu convite no Depto. Social.



SOCIAL
Confira as principais no�cias do Social.

Agradecimento: Campanha de Doação de Livros
Em outubro inauguramos a Biblioteca ATC, um projeto realizado com muita dedicação, 

pensando no desenvolvimento cultural dos nossos associados além de um espaço para 

nossos encontros do Clube de Leitura entre outros projetos que envolvam o tema. Junto 

com a inauguração do espaço, lançamos a Campanha de Doação de Livros a qual está sendo 

aderida por nossos associados, gostaríamos de agradecer cada um que realizou esta 

doação e compar�lhou o prazer da leitura. 

www.alphavilletenisclube.com.br

Visite a nossa Biblioteca e conheça os serviços oferecidos! 

Dia 09/12 às 11h00
No Campo de Futebol



SOCIAL
Confira as principais no�cias do Social.
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XIX Maratona Cultural ACESC 2017 chega ao final

A festa  de encerramento da X I X 

Maratona Cultural aconteceu no dia 21 

de novembro na FIESP, com a premiação 

d e  d i v e r s o s  a s s o c i a d o s  q u e 

representaram brilhantemente o ATC. 

Veja os premiados:

Mostra de Corais: o maestro Eli Soares foi 

homenageado pela par�cipação na 

mostra. 

Mostra ACESC de Artes Plás�cas Infanto 

Juvenil: Ficamos em primeiro lugar com a 

releitura da obra Carnaval em Madureira, 

de Tarsila do Amaral. A obra foi criação 

dos associados Bernardo Dagnoni, Cloe 

Moesgen, Daniel Almeida H. Mello, 

Felipe Backes Faria, Ian Almeida H. Mello, 

João Gabriel Manfrini e Noah Moesgen.

Mostra ACESC de Artes Plás�cas e 

Fotografia: Damiana Suriani par�cipou 

nas categorias: Foto Preto e Branco e Foto 

Colorida e Escultura. A escultura "Mi Sun 

Reiventado" da Damiana ficou em 3º 

lugar na categoria.

Mostra ACESC de Dança ‐ Adulto e 

Infanto Juvenil: As associadas Sofia 

B e l i n k y  e  Ta l i t a  N e v e s  f o r a m 

r e c o n h e c i d a s  c o m o  b a i l a r i n a s 

destaque.

Coreografias vencedoras

Sapateado avançado: Shape of You - 1º 

Lugar 

Street Dance avançado: 4 Minutes – 1º 

lugar

Ballet avançado: Power of Imortality – 

3º lugar

Parabéns a todos que par�ciparam !

Alunas da Dança e a coordenadora Claudia Leoni recebem 
prêmio.
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SOCIAL
Confira as principais no�cias do Social.


