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adaptação e instalação da infraestrutura
para novo fornecimento de gás

especial dia internacional
da mulher

vem aí o campeonato interno de
futebol society
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FESTA DO
HAWAII

Confira todos os
detalhes desta

grande festa nas
págs. 11 e 12
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Marcos Ricardo Chiaparini

Palavra do
PRESIDENTE

Sem dúvida, o destaque do mês de março no ATC é a comemoração do Dia da 

Mulher. Apesar de todo dia ser o dia de celebrar a mulher, no dia 08 de março o 

clube prestará homenagem especial a todas as nossas mulheres. 

Vamos começar homenageando todas as mulheres com a entrega de uma rosa 

logo na entrada do clube. Também vamos oferecer massagem gratuita no 

Espaço de Artes, aulas abertas de dança e sauna livre no período da tarde. Vale 

lembrar que o DGE também tem uma programação especial para este dia. Fica 

aqui registrada nossa homenagem e agradecimento a todas as mulheres que 

fazem do ATC um clube especial.  Outro destaque neste mês de março é Festa do 

Hawaii no ATC. Este é um evento que há muito tempo os jovens do clube estão 

solicitando e agora graças ao esforço do Departamento Social, no próximo dia 24 

teremos uma grande festa na nossa piscina. O DGE realizou em fevereiro, com 

grande sucesso o Torneio Relâmpago de Beach Tennis. Foram 66 participantes, 

sendo 23 duplas masculinas e 10 duplas femininas. Confira as fotos nesta edição! O 

beach tennis veio para ficar no ATC. Destaque também para a participação do 

ATC nos eventos da CBC- Confederação Brasileira de Clubes: Concurso de Musa e 

Concurso Nacional de Fotografia. No Congresso que será realizado de 28/04 a 

01/05, seremos representados no Concurso Musa dos Clubes Sociais pela sócia 

Isabella Bandini. Agradecemos a ela pela disposição em colaborar com o ATC.  

No Concurso Nacional de Fotografia dos Clubes, a foto que representará o ATC 

será escolhida pelos sócios em votação livre. Confira a exposição das fotos no 

Espaço de Arte a partir do dia 08.03 e escolha a sua preferida. Vamos em frente!
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Vice-presidente: Pedro Salla

Diretor Administrativo: Mario Augusto
Diretor de Esportes: Jorge Kulaif

Diretor Financeiro: Ricardo Rezende
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Diretor Social: Fernando Andreotti 
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patrimônio e
administração

Melhorias no 
Parquinho

www.alphavilletenisclube.com.br

Confira as principais notícias.

Novos armários disponíveis para
locação
Disponibi l izamos mais 12 armários no vest iár io 

feminino da Piscina Interna para locação, pensando 

em atender melhor nossos associados. 

Verifique a disponibilidade na Secretaria!

Em março, o Parquinho passou por uma série de melhorias. As coberturas dos 

brinquedos foram lavadas, os tanques de areia passaram a ser cobertos a fim 

de evitar a sujeira no local e desta forma conservar o espaço. E para 

segurança dos pequenos, o carrossel ganhou uma proteção em seu entorno 

para evitar acidentes.
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patrimônio e
administração

Revitalização da
Pista de Cooper

www.alphavilletenisclube.com.br

Dando sequência nas melhorias em paisagismo do Clube, a Pista de Cooper 

passou por uma série de pequenas reformas, limpeza de seus espaços e 

canteiros, além da pintura das guias. Veja:

Confira as principais notícias.

Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois
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patrimônio e
administração

Instalação da infraestrutura  para novo
fornecedor de gás

www.alphavilletenisclube.com.br

A primeira e a segunda fase de instalação e adaptação da infraestrutura para 

receber o sistema de alimentação de gás do novo fornecedor Comgás, foram 

concluídas em fevereiro. O aquecimento da piscina interna, cozinha de apoio do 

Salão Nobre, Bocha, Bar da Piscina, aquecedores do Prédio Social, Caldeira, 

Restaurante, Cozinha de Apoio do Salão Boulevard e os aquecedores do prédio 

socioesportivo já estão com o novo sistema instalado. Com a mudança já pode ser 

notada a qualidade maior na queima do gás no preparo dos alimentos, além da 

economia de 30% no consumo. 

Confira as principais notícias.

clube mais bonito!
Os vasos e canteiros estão sendo revitalizados, você já pode conferir a 

melhoria pelos espaços do Clube. 
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administração
Confira as principais notícias.

O espaço da Fisioterapia passou por reforma. 

A recepção recebeu nova pintura em cor 

diferente da anterior, as luminárias de LED foram 

substituídas, foi instalado forro de PVC com 

luminárias de embutir. Além disso, as divisórias de 

drywall foram retiradas e todos os ambientes e a a 

fachada foram pintados com novas cores. 

Reforma da Physioway 

SUCESSO: CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO
DE LACRES CHEGA AO FIM
Com a ajuda e solidariedade dos nossos associados e funcionários, em 

fevereiro, atingimos a meta e arrecadamos as 140 garrafas pets cheias de 

lacres de latinhas de alumínio. A campanha ATC+ durou aproximadamente 1 

ano e 6 meses e arrecadou o número necessário de 350.000 lacres  para trocar 

por uma cadeira de rodas a ser doada a quem precisa. O recebimento da 

cadeira está programado para este mês e em breve divulgaremos a instituição 

que será auxiliada. Muito obrigado a todos que colaboraram! 
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esportes
Confira as principais notícias
do DGE.

www.alphavilletenisclube.com.br

AULA DE SEGURANÇA AQUÁTICA

hidro show mulher
Na sexta-feira, dia 09 de março, as 

alunas da Hidroginástica irão curtir 

um evento especial em homenagem 

a elas, durante o horário da aula 

haverá muita música e animação, 

seguido por um café da manhã. Não 

perca!

Uma aula especial está sendo preparada para os alunos matriculados nos 

programas esportivos. Na primeira e Segunda semana 

de março, acontecerá a Aula de Segurança 

Aquática na Piscina Interna. O objetivo é assegurar a 

auto confiança da criança na água e fazer com que 

ela supere os medos e seus limites, simulando situações 

de risco que podem acontecer no dia a dia. Fique 

atento as datas:
- De 07 a 10/03 para os alunos da natação, natação 

bebê, PAM e PIM.

A atividade será durante o horário das aulas.
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esportes
Confira as principais notícias
do DGE.

www.alphavilletenisclube.com.br

I Etapa do Ranking de Tênis
V a i  c o m e ç a r  a  t r a d i c i o n a l 

competição interna de tênis do ATC! 

De 01/03 a 07/04 acontecerá a 

primeira etapa do Ranking de Tênis. 

O evento é restrito para os alunos 

inscritos. Prestigie.  

triday
No domingo, dia 25 de março, os 

alunos matriculados na modalidade 

Triathlon poderão participar de uma 

prova realizada na USP. O horário de 

chegada ao ATC é às 9h00. Obtenha 

mais informações na Piscina Interna. 

DIA DO AMIGO
No dia 15 de março haverá o Dia do Amigo para os alunos do Handebol 

e da Ginástica Artística, eles poderão trazer um amigo associado para 

fazer a aula e se divertirem juntos. A aula tem o objetivo de convidar os 

associados que ainda não fazem parte do programa a conhecer e se 

interessar. 
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Confira as principais notícias
do DGE.

www.alphavilletenisclube.com.br

Torneio Drive Range
No domingo, dia 18 de março das 9h 

às 11h, acontecerá o Torneio Drive 

R a n g e  p a r a  o s  a s s o c i a d o s 

praticantes da modalidade de 

Golfe. Não é necessário realizar 

i n s c r i ç ã o ,  b a s t a  s o m e n t e 

c o m p a r e c e r  a o  l o c a l .  A 

competição será no Drive Range. Evento restrito a associados maiores 

de 14 anos. Mais informações no DGE. 
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Confira as principais notícias
do DGE.

SAIBA COMO FOI: TORNEIO 
RELÂMPAGO DE BEACH TENNIS
Dando sequência a nossa programação de verão, no sábado, dia 24 de 

fevereiro, aconteceu o Torneio de Beach Tennis. Com a participação de 

66 associados, nas categorias masculinas e femininas. As premiações 

foram entregues pelo Presidente Marcos Chiaparini. 

Categoria Masculina
Campeões: Alexandre Roquete e Victor Cota
Vice-Campeões: Marcelo Storto e Gustavo Oliveira

Categoria Feminina
Campeãs: Maria Claudia Donegá e Carolina Lima
Vice-campeãs: Angela Marsola e Tatiana Martins

Parabéns aos vencedores e obrigado a todos que participaram !
Destaque para os associados abaixo, vencedores do torneio:
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Confira as principais notícias
do Social.

www.alphavilletenisclube.com.br

24.03.2018   21h

CONVITES:

ASSOCIADO:  | CONVIDADO:R$150,00  R$ 200,00

FESTA DO HAWAIIFESTA DO HAWAII

BANDAS
ALMANAK 

JUNKIE BOX

DJS 
ADRIANO PAGANI 
ALÊ MONACELI

Vem aí:

FAIXA ETÁRIA 18 ANOS | Não haverá rolha livre | Mais informações no Depto. Social
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Confira as principais notícias
do Social.

www.alphavilletenisclube.com.br

FESTA DO HAWAII: FIQUE POR DENTRO DO EVENTO
Encerrando o calendário de atividades de verão, no dia 24 de março, realizaremos um 

grandioso evento que promete ficar marcado na história do Clube. Com um ambiente 

sofisticado e o requinte tipicamente oferecido em nossos eventos, a Festa do Hawaii será 

sediada na Piscina Externa e começará às 21h. A festa será a beira da piscina, com palco 

principal para receber duas bandas de pop rock e cabine para djs convidados que 

tocarão os grandes sucessos da música eletrônica.

Atrações:
Banda Almanak : tocam versões de clássicos e atualidades do rock e do pop como 

AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Michael Jackson, Florence and the Machine e Foo 

Fighters.
Banda Junkie Box: covers das bandas Black eyed peas, U2, Foo Fighters, Counting Crows, 

Snow Patrol, Outkastk, Marron 5, entre outros.
DJ Adriano Pagani: importante DJ da cena eletrônica de São Paulo, com mais de uma 

década de carreira, atualmente comanda o programa VIBE 97 na rádio Energia 97 FM de 

São Paulo.
DJ Alê Monaceli: Dj e Produtor com mais de 20 anos de carreira, com passagens pelas 

cabines dos clubes: Pacha / Eazy / Club 33 / Clash Club / Club A / Ubatuba 180 / Sirena / 

The Year.

Os convites incluem open bar de chopp, caipirinha, bebidas não alcóolicas e no 

cardápio teremos a mescla de petiscos simples e mesa de frutas e frios. A faixa etária é 18 

anos e não haverá rolha livre no evento. Lembrando é proibido entrar com garrafas ou 

copos de vidro na área da piscina externa.

Os convites estão disponíveis no Depto. Social:

ASSOCIADO: R$ 150,00 em até 3x no boleto

CONVIDADO: R$ 200,00
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social
Confira as principais notícias
do Social.

ELAS NOS REPRESENTAM
Elegemos esportistas e mulheres fortes, com histórias incríveis, porém nada 

fáceis para estampar a nossa campanha em homenagem ao Dia 

Internacional da Mulher. Você pode conferir os rostos delas espalhados pelos 

murais, TVs do Clube e nas páginas desta revista. Lembrando que no dia 8 de 

março, não é somente um dia de brindes e mimos, mas também, uma data 

que marca a luta da mulher para conquistar o seu espaço na sociedade. 

Desejamos a cada uma, não só um feliz dia, mas uma vida de respeito e 

direitos, uma voz que seja ouvida, uma carreira sem limites ou restrição. Em 

homenagem a você, associada, criamos esta campanha. Feliz Dia 

Internacional da Mulher. Confira nossa programação especial e aproveite o 

seu dia!  
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Quinta-feira, 08/03

Quick Massage

Espaço de Arte

Das 14h às 20h 

Aula de Treinamento Funcional 
Mulher

15h15 e 16h15 - No Orquidário

Aula Aberta de VIDEO DANCE  e 
STILETTO

Das 15h às 16h e das 19h às 20h na 
Sala de Eventos 

*Venha de tênis, sugerimos trazer um 
sapato de salto para a aula de 
Stiletto

Sauna Livre

Das 16h30 às 22h

Aula de Ginástica Mulher

Das 18h às 19h15 - Na Quadra 
Society

Salão de Beleza

5% de desconto em todos os serviços 

Sexta-feira, 09/03

Hidro Show Mulher 

Das 9h00 às 9h45 na Piscina Interna; 

Café da manhã na Lanchonete 
Week (após a aula)
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Confira as principais notícias
do Social.

www.alphavilletenisclube.com.br

No dia 17 de março, o ATC levará seus associados para 

visitarem a exposição Imagens de Aleijadinho no MASP. A 

visita será guiada pelo professor e historiador Claudio Barros 

que apresentará as obras deste artista que é uma das 

principais referências da arte sacra, do barroco e do rococó 

do Brasil. O valor do ingresso é R$ 35,00 e data limite para 

adesão é até 14 de março. Saída do Clube às 8h30 e retorno 

previsto para 15h. Classificação livre. 

Saída Cultural: 
Imagens de Aleijadinho

Teatro Infantil apresenta:

Masha e o Urso
No sábado, dia 10 de março, às 11h00 na 

Boite Mu'leka, a primeira edição de 2018 

do Teatro Infantil apresentará a história da 

Masha e o Urso. Baseado em um seriado 

russo lançado em 2009, a história mostra o 

cotidiano de uma pequena menina travessa que vive em uma floresta, a 

Masha que constantemente visita seu amigo, o Urso, que mora numa casa do 

bosque e que cuida dela quase como um pai. 
Venha conferir esta história de perto!
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Confira as principais notícias
do Social.

www.alphavilletenisclube.com.br

PALESTRA de março
G r a t u i t a  e aberta a todosos associados

Tema: ESPECIAL DIA DA MULHER - Felicidade uma escolha de vida - Terça-

feira, 20/03 às 19h30 no Auditório 

Todo mundo quer ser feliz, mas você sabe o que é realmente a felicidade? 

Você sabe por que é importante ser feliz? Aprenda como aumentar sua 

felicidade e entenda o poder da conexão com outras pessoas. Saiba a 

quão importante é focar no presente. 

Palestrante: Magali Coelho, professora de inglês formada em Michigan 

EUA, Trainer e Practitioner em PNL, representante do Brasil no Conselho 

Internacional de Autoestima. 

Faça sua inscrição no Depto. Social.
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ATC no FENACLUBES
Concurso Musa dos Clubes Sociais do Brasil
Elegemos a nossa representante que desfilará no 

Congresso Brasileiro de Clubes de 28/04 a 01/05 no 

Hotel Royal Palm Plaza, em Campinas – SP. Nos 

auxiliaram nesta preparação a sócia Daniela Zanotello 

Grassi, ex-miss São Paulo, a coordenadora de Dança 

Claudia Leoni e conselheira  Luciana Bernicchi 

Confira a beleza da nossa representante, a associada 

Isabella Bandini, 22 anos. 

Concurso Nacional de Fotografia 
Recebemos diversas fotos dos nossos associados que se dispuseram a 

participar do Concurso Nacional de Fotografia da FENACLUBES. Para 

escolher a melhor foto, estamos realizando no Espaço de Arte, no período de 

08 a 20.03 uma exposição com as fotos selecionadas.
A escolha da foto representante será feita pelos associados através de 

votação no local da exposição. A vencedora irá nos representar no 

Congresso Brasileiro de Clubes e concorrerá a câmera fotográfica profissional 

ou R$ 2.000,00 (dois mil reais). Todas as fotografias inscritas serão publicadas 

na revista  Ação dos Clubes Sociais. Visite a exposição e vote na sua foto 

predileta! 

social
Confira as principais notícias
do Social.


