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Melhoria nas instalações do ClubePatrimônio / Administração

Quadras de Squash 
No mês de outubro, as quadras de squash passaram por 
melhorias. Visando o conforto dos praticantes da modalidade, 
as quadras 02 e 03 foram pintadas e tiveram as paredes 
reparadas. Em novembro será a vez da quadra 01 que passará 
por pintura. Veja a foto:

Postos de Coleta
Entrada Social, 
Restaurante Social 
e Lanchonete.

PARTICIPE!

Fique por dentro!

Novembro Azul
O ATC apoia a campanha de conscientização da importância do exa-
me preventivo para diagnóstico de câncer de próstata. Em novembro, 
diversas dependências do Clube estarão iluminadas com a cor azul. 
Além disso, todos os colaboradores usarão cordões temáticos. 

PREVINA-SE!  

Academia recebe 
novos equipamentos
No  nal de outubro, a academia recebeu novos equipamentos 
para a sala de musculação.Foram adquiridas 01 cadeira abdu-
tora, 01 cadeira adutora para exercícios de pernas e quadris e 
01 aparelho de remada para exercícios de ombros e braços.

Palavra do Presidente

Marcos Chiaparini

O  d e s t a q u e  d e s t a  e d i ç ã o  é  a 

convocação para a festa de Réveillon. 

Depois do sucesso da festa de 

aniversário, o Departamento Social 

está cuidando de todos os detalhes 

para uma grande comemoração da 

passagem  de  ano  no  ATC. 

Mais um evento do Social neste mês 

de novembro é a realização da noite 

de  �Talentos do ATC�.  Lançado neste 

ano, o evento já está se tornando 

uma tradição entre os nossos 

sócios  com dotes  ar t íst icos. 

Inscrevam-se e vamos prestigiar o 

show. 

O  n o s s o  C o n s e l h o  d e 

Administração aprovou a criação 

d e  d u a s  c o m i s s õ e s  d e  a l t a 

relevância para o Clube: Comissão 

de Acessibilidade e Comissão de 

Reforma do Estatuto Social. A 

possibilidade de participar e sugerir 

novas soluções estão abertas a 

todos os sócios. Não deixe de 

oferecer sua contribuição, este é o 

momento de melhorar  o  nosso  

ATC.        

V a m o s  e m 

frente. 

Conselho de Administração cria duas comissões
O  Conselho  de  Administração  do  ATC criou uma comissão para debater e 
propor alterações ao nosso Estatuto Social. Para tanto, foi criado o endereço 
eletrônico comissaoestaturaria@alphaclube.com.br para onde os associados 
podem enviar sugestões até o próximo dia 15 de novembro. Participe 
dando sua sugestão.  O estatuto atual está disponível para consulta em 
nosso site. 

Além disso, foi criada a Comissão de Acessibilidade na qual os associados 
também podem participar enviando suas sugestões através do endereço 
de  e-mail:  comissaoacessibilidade@alphaclube.com.br.

Fique ligado!

Vem aí o novo site do ATC!
Acompanhe as notícias, agenda 
de eventos, emita seu boleto on-
line e aproveite todas as facilida-
des que o site do ATC disponibiliza 
para você, com layout reformula-
do para facilitar a sua navegação. 
Fique ligado!



Social  e CulturalPrincipais ações do Social e Cultural
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O ATC leva você ao Burlesque Paris 6 by Night

Na Saída Cultural de Novembro, o ATC levará seus associados para 

assistirem ao espetáculo �Burlesque Paris 6 by Night�.  Misturando 

artes como teatro, dança, circo, ilusionismo, acrobacia, humor e mú-

sica, o Burlesque se destaca pelo palco giratório, com elevadores e 

estrutura completa para números aéreos. Além disso, durante o es-

petáculo será servido um jantar completo (entrada, prato principal 

e sobremesa) pelo Restaurante Paris 6.  Não  que fora dessa! Será 

no dia 26 de novembro e as adesões poderão ser feitas até o dia 07 

de novembro. O valor com ingresso, transporte e jantar é R$ 265,00 

e pode ser parcelado em até 2x no boleto. Saída do ATC às 19h30 e 

retorno previsto às 00h00. Mais informações no Depto. Social.

Lista de Adesão para o Réveillon 2017 
Um ano marcado por diversos eventos e acontecimentos 
não poderia ser encerrado de outra maneira, o ATC ofere-
ce aos seus associados a festa de Réveillon 2017. Para isto, 
abrimos uma lista de adesão aos associados que se interes-
sem em participar da festa, que está disponível no Depto. 
Social. Com bu�et completo e bebidas inclusas, queima de 
fogos, pista de dança e show com banda ao vivo. O valor 
para associados é R$490,00, convidados pagam R$ 590,00. 
Para as crianças associadas o valor é R$ 225,00 e crianças 
convidadas pagam R$ 275,00. Participe e venha celebrar o 
início de um novo ano com a gente!

A adesão poderá ser feita até o dia 15/11, caso não seja atingido 
o número mínimo de 200 pessoas, o evento não será realizado.

�Chapeuzinho Vermelho� 
no teatro infantil do ATC 
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Dia 08/11 � Tema: Alimentação e Envelhecimento - Nutrição como prevenção 
de doenças e envelhecimento saudável com a palestrante Jéssica Borelli.
Às 19h30, no Auditório.

Dia 25/11 - Tema: Orgânicos X Convencionais com o palestrante Denis Corazza de Almeida.
Às 19h30, no Auditório.

PA L E S T R A S ATC:  Fique por dentro do cronograma de palestras do ATC do mês de Novembro !

Clube de Leitura 
de Novembro
Livro escolhido: �A Marca 
Humana� de Philip Roth.

O encontro é aberto para to-
dos os associados, mesmo 
para aqueles que não tenham 
lido o livro. 

Participe!

3ª Edição de Talentos do ATC
Em novembro acontecerá a terceira 

edição do �Talentos ATC�! Nas edi-

ções anteriores, os associados ins-

critos se apresentaram em números 

de canto, dança e instrumental. 

Prometendo repetir o sucesso, a ter-

ceira edição acontecerá no dia 25 

de novembro, a partir das 21h na 

Boite Muleka.

No dia 05 de novembro, a partir das 
11h no Salão Boulevard, o ATC apre-
sentará a história de �Chapeuzinho 
Vermelho� em mais uma edição do 
Teatro Infantil do ATC.

A clássica história dos contos infantis 
narra a história da menina que vai à 
casa da vovó e encontra o �terrível� 
Lobo Mau. A faixa etária é livre, traga 
os seus pequenos. Evento gratuito. 
Mais informações no Depto. Social.



Esporte Con�ra os principais eventos do DGE
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Vai começar a 5ª Etapa do Ranking 
de Tênis 2016
A 5ª Etapa do Ranking de Tênis 2016 acontecerá nos dias 
19, 20, 26 e 27 de novembro. Os interessados poderão se 
inscrever até o dia 07 de novembro no DGE e para parti-
cipar é necessário ser maior de 18 anos. Os jogos aconte-
cerão a partir das 07h00 nas quadras de tênis de 01 a 04.

Maratona de Bike Indoor
A Maratona de Bike Indoor será no dia 26 de no-
vembro em dois horários: das 9h às 10h30 e das 
10h30 às 12h, para associados maiores de 14 anos.

Em apenas 60 minutos de pedalada cerca de 600 
calorias são queimadas, além disso, a prática me-
lhora o condicionamento físico e enrijece pernas, 
bumbum e abdome.

Os interessados devem procurar o DGE para se ins-
crever, pois as vagas são limitadas.

IV Etapa do Ranking individual de Bocha
Nos dias 22 e 24 de novembro, o Departamento Geral de 

Esportes realizará a 4ª Etapa do Ranking Individual de 

Bocha 2016. A competição acontecerá nas canchas 1 e 2, 

a partir das 19h00. 

O evento é direcionado para os praticantes da modalidade. 

Mais informações no DGE.

Vagas abertas para Pilates com Aparelhos
A modalidade Pilates com Aparelhos está com turmas abertas em 
diversos horários. As aulas são realizadas em uma sala equipada 
com aparelhos modernos e com acompanhamento de  siotera-
peutas. Além disso, ao contrário do que a maioria pensa, não é 
necessário ter alongamento avançado e preparo físico para a rea-
lização da atividade, qualquer pessoa pode participar da aula.

Venha fazer uma aula experimental!

XIII Campeonato Poliesportivo ATC 2016: 
Final do Futebol categorias sub13, sub15 e sub17
No dia 6 de novembro, acontecerá a grande �nal do XIII 

Campeonato Poliesportivo de Futebol das categorias 

sub13, sub15 e sub17. O torneio conta com a participação 

dos alunos do Programa de Treinamento de 12 a 17 anos e 

também de clubes e escolas convidadas . 

XIV Acampamento Interno para a criançada!
De 02 de dezembro às 19h até o dia 03 de dezembro às 10h30, 
acontecerá a décima quarta edição do Acampamento Interno 
do ATC. Poderão participar crianças de 5 a 12 anos.

O ponto de encontro será no Ginásio Estefano Carrieri (Quadra 1) e 
haverá diversas atividades e brincadeiras para a alegria das crian-
ças. Não  que fora dessa, as inscrições começam no dia 01 de no-
vembro. Participe! 
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Ginástica na Cadeira
No dia 19 de novembro acontecerá a Ginástica na Cadeira na Piscina 

Externa. A aula será dada pela professora de Pilates Solo, Marcela 

Dias e o evento começará às 10h00. A faixa etária é para associados 

maiores de 14 anos. 

Mais informações no DGE.

Torneio de Tênis Infantil com Saque
No dia 26 de novembro nas quadras 01 a 04, acon-
tecerá o Torneio de Tênis Infantil com Saque. Desti-
nado aos associados com idade entre 09 a 14 anos, 
a atividade começará às 14h00. 

Atenção: é necessário que a criança saiba sacar. 

Mais informações no DGE.



comunicacao@alphaclube.com.br   -  www.alphavilletenisclube.com.br  -  11 2188-2700

Corpo Diretivo
Marcos Chiaparini � Presidente 
Edouard Lorentziadis (Teddy) � Vice Presidente
Pedro Salla � Diretor Administrativo 
Jorge Kulaif � Diretor de Esportes

Ricardo Rezende - Diretor Financeiro
Leonardo Cunha � Diretor de Patrimônio
Elcy Klauser � Diretora Social

Data: 25 de novembro às 21h00.
Local: Boite Muleka. 

Participe!
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