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palavra do presidente

- Marcos Ricardo Chiaparini

Mais uma missão cumprida. No último dia 28 de 

setembro, realizamos mais uma festa de aniversário do 

ATC. Decoração maravilhosa. Bebida e comida 

excelentes, com aquele capricho que o nosso sócio 

merece. Música de primeira qualidade. Uma grata 

alegria foi o show da Rachell Luz, artista que já se 

apresentou diversas vezes no ATC. Agradou bastante e 

foi um bom momento da nossa festa. TITÃS com um 

show brilhante, que emocionou os presentes e os 

próprios integrantes da banda, com a primeira apresentação do Branco Mello, após 

tratamento de saúde. Encerrando a noite o DJ Felipe Mar. Um novo formato para a 

festa deste ano: ao invés de outra banda para o fim da noite, testamos com sucesso 

um DJ que agitou a pista. 

O início da primavera foi celebrado no ATC com uma gostosa e alegre apresentação 

do nosso coral no Orquidário. Com um repertório de músicas populares, os sócios 

puderam acompanhar o Coral, em momentos de muita descontração. 

O mês de outubro está repleto de atrações e atividades para os sócios. Abrimos a 

venda para Saída Cultural para assistir o espetáculo "Minha mãe é uma peça”. 

Palestra especial Outubro Rosa. E as Compras com o ATC. Confiram nesta edição. 

Não nos esquecemos das crianças. Tanto o DGE como o Departamento Social 

programaram atividades especiais para celebrar o Dia das Crianças. Destaque para 

o dia 12 de outubro, com diversas atividades voltadas especialmente para as 

crianças. Aguardem. 

Vamos em frente.    
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massagem sauna
masculina
Por um período experimental, as massagens da 
Sauna Masculina poderão ser agendadas. 

Os agendamentos acontecerão as 2ª , 4ª e 6ª 

feiras e poderão ser realizadas por telefone, 
através do número 2188-2667 ou presencial (no 
dia da massagem a partir das 9h). 

Mais informações no Depto. Social.

No mês de setembro, o Salão de Beleza 
passou por uma série de melhorias em suas 
instalações. Para garantir o atendimento das 
associadas que frequentam o local, a obra foi 
executada em 2 etapas. O espaço conta 
agora com uma nova cor nas paredes, 
revestimento em pastilha na cor branca nas 

São de Beza
PASSA POR MELHORIAS

salas de
depilação, na copa e o no lavabo das 
funcionárias; substituição do piso da entrada 
reforma e manutenção dos estofados, revisão 
das instalações hidráulicas com a troca de 
torneiras e misturadores e revisão dos 
gaveteiros.  Con�ra:
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NOVIDADE NO ATC!
TOTEM CARREGADOR DE CELULAR

NOVIDADE NO ATC!
TOTEM CARREGADOR DE CELULAR

No Bar da Piscina e no Prédio 
Socioesportivo (próximo ao Fast Fruta), 
foram posicionados totens carregadores 
de celular, um em cada ponto. O serviço 

pode ser utilizado por todos os associados 
e o procedimento é simples. 

Passe por um destes locais e aproveite mais 
esta facilidade que o ATC proporciona. 

O ATC LEVA VOCÊ PARA  ASSISTIR A
COMÉDIA MINHA MÃE É UMA PEÇA
Onze anos após sua estreia, Minha Mãe É Uma Peça  volta aos palcos. A remontagem vem para 
brindar e comemorar a brilhante trajetória de Dona Hermínia, personagem que conquistou todo o 
país e que já levou mais de 2 milhões de espectadores aos teatros e 15 milhões de espectadores aos 
cinemas de todo o Brasil, com os �lmes Minha Mãe É Uma Peça 1 e 2.
A peça fala de afeto, de laços familiares que superam entreveros  e confusões . Dona Hermínia é 
uma mulher madura, aposentada e sozinha, cuja maior ocupação é justamente procurar o que 
fazer, uma vez que seus �lhos estão crescendo e não precisam mais de seus cuidados e broncas. É 
este o universo da personagem que, na falta de trabalho e de romance, entre uma conversa e 

outra com a tia idosa, a vizinha fofoqueira e a irmã con�dente, ainda precisa 
manter a sua condição de mãe as voltas e preocupada com problemas dos 
�lhos.
Para este espetáculo, Paulo Gustavo, trouxe à tona a espantosa bagagem de 
suas experiências e observações domésticas, compondo com elas um espectro 
dos humores femininos, gestos, trejeitos, falas, atitudes, achaques e ataques, 
oferecendo uma minuciosa observação do cotidiano brasileiro que resultou 
numa comédia especialmente sensível e bastante divertida.

A saída será no dia 24 de novembro no Teatro Tom Brasil e o 
espetáculo começará às 19h30. 
O valor do ingresso é R$ 155,00 e a venda é exclusiva para 
associados. 
Data limite de adesão: 14 de novembro no Depto. Social. 
Saída do clube: 18h00 | Retorno previsto: 21h30.
Mais informações no Depto. Social. 
Participe! 
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Terça-feira, 09/10 às 19h30 no Auditório.          
Tema: “Mulher consciente é Mulher saudável

Quando e como prevenir o câncer de mama? Quais 
são os fatores de grupo de risco? Saiba como 
diagnosticar, tratar e como prevenir. O ATC trará 
uma especialista que tirará todas as suas dúvidas 
sobre o assunto. 

Palestrante: Dra. Lilian Fiorelli (CRM 129.306), Ginecologista 
pela Universidade de São Paulo (USP), mestrado e 
especialização em Uroginecologia e Sexualidade pela USP, 
Coordenadora de Grupo Médico Assistencial do Assoalho 
Pélvico no Hospital Albert Einstein, Sócia fundadora e
Diretora da Clínica Alira.

Faça sua inscrição no Depto. Social. 

palestra de OUTUBRO
especial outubro rosa

de
Março25 

O ATC LEVA VOCÊ AS COMPRAS!

O ATC levará os associados para um passeio recheado de 
compras na rua mais popular de São Paulo, a 25 de Março! 

O centro mais movimentado da capital paulistana, conta 
com preços acessíveis e diversas opções de lojas de 

armarinhos, bijuterias, artigos de decoração de festas 
entre outros.

Será no dia 16 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 10/10.
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Cantata daPrimavera
deu boas vindas a estação das flores

 No dia 22 de setembro, em comemoração a chegada da Primavera e ao Dia da 
Árvore, o Alphaville Tênis Clube realizou a Cantata de Primavera no Orquidário.

O coral formado por 24 coralistas regido pelo maestro Eli de Souza Gonçalves 
fez uma linda homenagem ao início da estação das �ores. A ação contou com 

um café da manhã para os participantes e familiares. 
Veja as fotos:
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NO ESPORTE
Atenção! 
O ATC está com novas turmas de Yoga.

A Yoga traz diversos benefícios para a saúde, 
tanto de mulheres quanto de homens, porque 
trabalha o corpo e a mente de forma interligada, 
com exercícios que auxiliam para o controle do 
estresse, ansiedade, dores no corpo e na coluna, 
além de melhorar o equilíbrio e facilitar o 
emagrecimento.
 
Con�ra os novos horários e inscreva-se, as vagas 
são limitadas.
Segundas e Quartas
08h15 às 09h15 | 09h15 às 10h15 | 10h15 às 11h15.

A aula é realizada na Sala de Capoeira no Prédio 
Socioesportivo e destinada para associados com 
idade acima de 14 anos. 

Faça já a sua inscriço no DGE, pois as vagas são 
limitadas! Não Perca!

EXAME PARA TROCA DE FAIXA DO JUDÔ
Atenção Alunos do Judô do ATC! Todos que forem trocar de faixa em novembro no Festival de 

Artes Marciais deverão realizar todas as condições exigidas nos exames anteriores. 
Acesse o nosso site: e con�ra http://www.alphavilletenisclube.com.br/exame-de-faixa-atc/ 

todas as técnicas necessárias. 
Mais informações no DGE ou com os professores.
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FESTIVAL INFANTIL

DE TÊNIS
Você que tem entre 07 a 12 anos e gosta 
de jogar tênis, venha jogar conosco!
No sábado, 27 de outubro será 
realizado o Festival Infantil de Tênis, 
uma animada competição para a 
garotada. O local será nas quadras de 
tênis 05 e 06 a partir das 11h00. 
Interessados deverão se inscrever no 
DGE. 
Participe!

TORNEIO DE GOLFE
nEAREST TO THE PIN
No domingo, 21 de outubro, das 09h às 12h, será realizado o 
Torneio de Golfe � Nearest to the Pin . A competição 
acontecerá no Espaço de Golfe ATC e será direcionado para 
associados com idade acima de 10 anos.

Os interessados deverão se inscrever no local com o Professor.
Não Perca!

TÊNIS: TORNEIO 
RELÂMPAGO DE 
DUPLAS
Nos dias 27 e 28 de outubro, acontecerá o 
Torneio Relâmpago de Duplas nas quadras 
do ATC. Será a partir das 08h00 e aberto 
para participação de homens e mulheres 
com idade acima de 18 anos.
 
Os interessados deverão se inscrever até o 
dia 24/10 no DGE. 
Vagas limitadas!

NO ESPORTE
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Torneio Sunshine de Damas
especial outubro rosa

No dia 19 de outubro, o ATC realizará o Torneio de 
Tênis de Damas � Especial Outubro Rosa.

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 14/10 no 
DGE e poderão se inscrever associados maiores de 18 
anos. Os jogos acontecerão nos dias acima a partir 
das 09h nas quadras de tênis de 09 a 12.
Participe!

semana da criança da natação 
para bebês e natação

Entre os dias 05 a 11 de outubro, as aulas na Piscina 
Interna serão especiais!

Os alunos da Natação para Bebês e dos níveis NA, N1, 
N2, Aperfeiçoamento 1 e 2 serão presenteados com 

diversas atividades de recreação no horário das aulas. 

ATENÇÃO: Nestes dias todos os associados poderão 
vir fantasiados e poderão trazer os seus brinquedos 

para as aulas. 
Mais informações na Piscina Interna.

II FESTIVAL DE FUTSAL MASTER ATC 2018

No dia 23 de outubro, será realizado o II Festival de Futsal Master ATC 2018 na Quadra Principal do Complexo 
Esportivo Estefano Carrieri. O evento será direcionado para associados acima de 35 anos. As partidas acontecerão a 

partir das 19h45, os interessados deverão se inscrever no dia do evento das 18h00 às 19h30.
ATENÇÃO: Não será permitida inscrições após às 19h30.

Mais informações no DGE. 
Participe!
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7º FESTIVAL DE NATAÇÃO INFANTIL VÁRIOS ESTILOS 
N2, N3 E APERFEIÇOAMENTO INFANTIL 1 E 2

Você que é aluno (a) da Natação e está nos níveis N2, N3 ou no Aperfeiçoamento 1 e 2 venha 
participar do 7º Festival Interno de Natação Infantil de vários estilos no dia 21 de outubro na 
Piscina Interna do ATC.

Con�ra os horários e a programação:
09h00 � Início: Estilo Medley / 25 metros borboleta, 25 metros costas, 25 metros peito e 25 metros 
crawl (Aperfeiçoamento 1 e 2);
09h20 � 25 metros borboleta, 25 metros costas e 50 metros crawl (N3);
09h40 � 25 metros crawl e 25 metros costas (N2).

Mais informações e inscrições na Piscina Interna.
Participe!

XXII APRESENTAÇÃO DE 
NATAÇÃO INFANTIL � NA e N1 
No dia 21 de outubro, acontecerá a XXII 
Apresentação de Natação Infantil das 
categorias NA e N1. Os alunos poderão 
mostrar o seu aprendizado adquirido ao 
longo do semestre com a participação de 
seus amigos e familiares.

Con�ra os horários:
N1 � Chegada: 10h10 | Início da prova: 10h20.
NA � Chegada: 10h50 | Início da prova: 11h00.

Mais informações na Piscina Interna.
Prestigie!

NO ESPORTE
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SEMANA DO
NA NATAÇÃO

HALLOWEEN
Gostosuras ou travessuras?  Entre os dias 26 a 
30 de outubro, teremos na Piscina Interna, a 
Semana do Halloween na Natação. 
Direcionadas para os alunos da Natação para 
Bebês e dos níveis NA, N1, N2, Aperfeiçoamento 
1, as atividades especiais serão realizadas em horário normal de aula. Com diversas 
atividades recreativas, aliada ao desenvolvimento das habilidades aquáticas, as crianças irão 
aprender e se divertir de forma lúdica e em equipe. Pedimos a todos os pais que tragam os seus 
pequenos com máscaras temáticas para brincarem muito em clima de Halloween. 

XXI  CAMPEONATO  INTERNO  DE
FUTEBOL ADULTO 

As inscrições para o XXI Campeonato Interno de Futebol Adulto ATC 2018 
estão abertas, os interessados devem procurar o Departamento Geral de 
Esportes até o dia 15/10 para efetuarem a sua inscrição no DGE ou pelo e-

mail: dge@alphaclube.com.br. 

Os jogos começarão no dia 22 de outubro e acontecerão todas as 
segundas-feiras às 19h45 nos Campos 1 e 2. Lembrando que as categorias 

selecionadas são em Principal (de 18 anos a 39 anos � 1979 a 2000) e 
Master (acima de 40 anos � abaixo de 1978). 

Inscreva-se!

NO ESPORTE

ATC 2018
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atc conquistas
GINASTAS DO ATC PARTICIPAM DA 37ª OLIMPÍADA 
HEBRAICA DE ESCOLA DE ESPORTES 2018
No dia 01 de setembro, aconteceu a 37ª Olimpíada Hebraica de 
Escola de Esporte 2018 � Festival de Trampolim Acrobático e 
contamos com a participação de 6 alunas que representaram o ATC.
As atividades ocorreram dentro do regulamento apresentado, todas 
as crianças brilharam na apresentação com o incentivo dos pais, que 
�caram satisfeitos com o resultado. No �nal do evento, todas as 
alunas receberam uma medalha de participação.

ASSOCIADOS SE DESTACAM EM TORNEIO DE 
naTAÇÃO NO CORINTHIANS
No dia 16 de setembro aconteceu no Parque Aquático do 
Corinthians o XI Torneio Timão de Natação � Troféu Mario 
Xavier � 1ª Etapa 2018, que reuniu aproximadamente 700 
jovens nadadores com idade entre 7 a 13 anos de idade. O 
evento reuniu os clubes mais renomados da Natação 
Paulistana e a equipe do Alphaville Tênis Clube conquistou 
muitas colocações signi�cativas durante toda a disputa, 
destacando-se nas provas.

Confira:
50 m crawl e nos 50 m borboleta petiz 1 Feminino:
Julia Scheer Palmari: 3º lugar nos 50m crawl 35 75 e saiu 
consagrada como a 1ª colocada nos 50m borboleta 48 78, 
conquista merecedora de toda honra e valorização.

50m crawl e 50m peito petiz 2 Masculino:
Henrique Aidar Oliveira: 5º lugar nos 50m crawl 33 60 e 4º 
lugar nos 50m peito 49”75, uma prova muito disputada 
entre 50 participantes.
Tomaz Santos Almeida: 10º lugar nos 50m crawl 37”75 e 12  
nos 50m peito 50”.
Andre Cosendey Hees: 7º lugar nos 50m crawl 38”24 e 13º 
lugar nos 50m peito 52”.
João Santos Almeida: 20º lugar nos 50m crawl 44”03 e 25º 
nos 50m peito 54” .
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CATEGORIA 2M1 É CAMPEÃ DO 
CAMPEONATO PAULISTA 
INTERCLUBES DE TÊNIS

No dia 23/09, a equipe masculina do ATC 
participou da Final do Campeonato 

Paulista Interclubes de Tênis. Os tenistas 
João Pedro Leme, Pedro Macchia, 

Leonardo Pires e Ricardo Faria foram 
campeões da Categoria 2M1. O resultado 

�nal foi ATC (02 x 01) São Paulo F. C.

CATEGORIA 1M3 É VICE-CAMPEÃ 
DO CAMPEONATO PAULISTA 

INTERCLUBES DE TÊNIS
Ainda no dia 23/09, na Categoria 1M3, a 
equipe masculina do ATC participou da 

Final do Campeonato Paulista 
Interclubes de Tênis com os tenistas 

Zenildo Farias, Renato Godoy, Carlos 
Rossi e Marco Moretti que foram vice-

campeõe. O resultado �nal foi ATC (00 x 
02) Jaraguá Clube Campestre.

CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO ATC
- CATEGORIA MASTER -

FINAL

No dia 25 de setembro, o Alphaville Tênis Clube 
realizou a �nal do Campeonato Interno de Futebol 
Society Adulto ATC da categoria Master.
Contamos com a presença da Diretoria Executiva 
representada pelo Presidente, Marcos Chiaparini, o 
Vice-Presidente, Pedro Salla, o Diretor 
Administrativo, Mario Augusto e o Diretor de 
Esportes, Jorge Kulaif que prestigiaram a �nal do 
evento.
Após um jogo disputado, a equipe campeã foi da 

Itália que venceu o time da Argentina com placar de 
4 x 0. Na premiação individual, com 09 gols �cou 
como melhor artilheiro, o Álvaro Martins (Bélgica) e 
o melhor goleiro foi o atleta, Wagner Ongaro.
O Campeonato Interno de Futebol Society teve 
início no dia 27 de março e contou com a 
participação de 88 associados na categoria Master 
divididos em 8 equipes, tendo o total de 37 jogos 
realizados, 96 gols marcados com uma média de 2,6 
gols por partida.
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