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Palavra do Presidente
UFA!!! Acabou o semestre. Foi um pe-
ríodo de muita movimentação para 
nós do ATC. Construímos e inaugu-
ramos nosso estacionamento, que 
está funcionando muito bem com 
a colaboração plena dos nossos só-
cios. O elevador já foi instalado e 
testado, aguardando apenas o al-
vará para funcionamento. Lembro 
que a obtenção do alvará está sob a 
responsabilidade da fornecedora do 
elevador. 

Encerramos mais uma Olimpíada 
Inter Alphas. Se me permitem a li-
berdade de expressão, quero dei-
xá-la marcada como a Olimpíada da 
Paz.  A integração, a convivência e a 

harmonia entre os participantes foi 
plena. Nenhuma briga, nenhuma ex-
clusão de atleta por indisciplina e o 
desenvolvimento das disputas com 
muita garra pelos atletas. Mais uma 
vez o grande Campeão foi o Residen-
cial 11. Os parabéns do ATC. 

Em nome do ATC, de todos os funcio-
nários, deixamos consignado o nos-
so agradecimento a todos os atletas 
que participaram desta XIII edição 
da InterAlphas. Da mesma forma, 
cumprimentamos os profissionais 
que estiveram envolvidos na orga-
nização das equipes e também aos 
dirigentes de todos os residenciais 
que deram seu apoio para a realiza-
ção deste evento. Nossos agradeci-
mentos também aos patrocinadores 
da Inter Alphas. Sem a ajuda deles, 

não teríamos conseguido promover 
os jogos.  

 Para o 2º semestre, o grande desafio 
estará por conta da organização da 
festa de comemoração do 40º ani-
versário do ATC. Aguardem. Teremos 
uma grande atração para a festa.  

 Encerrando, 
agradeço a 
todos os Dire-
tores do nos-
so ATC, que 
trabalharam 
muito neste 
semestre. 

Vamos em 
frente. 

Marcos Chiaparini
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Campanha do Agasalho 2016
O inverno chegou e o Alphaville Tênis 
Clube apoia a iniciativa das Prefeitu-
ras de Barueri e Santana de Parnaíba 
na Campanha do Agasalho 2016. 

O objetivo da campanha realiza-
da pelas Prefeituras de Barueri e 
Santana de Parnaíba é arrecadar 
o maior número possível de rou-
pas, cobertores e outros tipos de 

agasalhos para poder atender a 
demanda da comunidade carente. 

Foram disponibilizadas 2 caixas de 
coleta na entrada social, próximo a 
passarela. Colabore também com 
esta campanha!

Mais informações no Depto. Social.
Participe!

Fique por dentro!
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Melhoria nas instalações do ClubePatrimônio
Atenção para o período de 
reformas dos campos de futebol
Entre os meses de junho a agosto, os Campos de 
Futebol do ATC irão passar por algumas reformas. 
Durante o período realizaremos diversas 
melhorias em prol da durabilidade dos campos, 
pensando no bem estar de nossos associados. 

Confira o cronograma de reformas dos campos e 
o que será realizado em cada um deles:

Campo 1 (20/06 à 15/07): vertical e plantio de 
grama de inverno.

Campo 2 (18/07 à 05/08): vertical leve (gruming) 
e replantio no gol de grama em placas.

Campo 3 (20/06 à 15/07): vertical leve (gruming) 
e replantio no gol de grama em placas.

Mais informações no Departamento Geral 
de Esportes.

Nova tela de proteção 
para o Espaço Golfe
Pensando na segurança dos associados 
que praticam a modalidade de Golfe e nos 
associados que usam as áreas no entorno, 
foi trocada a tela de proteção do espaço. 
A tela antiga já foi substituída e pode 
ser conferida pelos praticantes da 
modalidade. 

Piso do Ginásio Takaoka 
será trocado
Dando seguimento as melhorias 
realizadas no Clube, em julho o 
Ginásio Takaoka passará por reforma. 
O assoalho de madeira da quadra e o 
piso de borracha dos corredores serão 
substituídos por novos. 

Reforma das Quadras de 
Tênis 13 e 15
Em julho as quadras de tênis 13 e 15 de saibro 
passarão por processo de reforma. Ao total serão 
30 dias de obra, iniciando pela quadra 15 e ao 
término da reforma passaremos para a quadra 
13. Durante o período da reforma, as quadras 
permanecerão interditadas paralelamente. 

No mês de junho, os funcionários do ATC que utilizam o refeitório 
tiveram uma surpresa com a colocação de vários informativos sobre 
educação nutricional e desperdício de alimentos. Acreditando 
que através da informação podemos mudar um quadro de quase 
1,3 bilhão de tonelada de comida que é desperdiçada por ano 
somente no Brasil, iniciamos uma campanha para que nossos 
funcionários evitem o descarte desnecessário de alimentos, além 
de se alimentarem melhor.

Funcionários recebem informações sobre Educação Nutricional e Desperdício de 
Alimentos no refeitório



Especial Inter Alphas
XIII Olimpíada Inter Alphas Bradesco Prime 2016 
chega ao fim com grande cerimônia de encerra-
mento e Residencial 11 como vencedor

No dia 19 de junho, em uma grande cerimônia, chegou ao fim 
a XIII Olimpíada Inter Alphas Bradesco Prime 2016. A arquiban-
cada da quadra principal do Conj. Poliesportivo Estefano Car-
rieri foi tomada pelas animadas torcidas dos residenciais, que 
mantiveram o espírito esportivo até o fim.

A cerimônia contou com a presença do Presidente, Marcos 
Chiaparini que parabenizou os participantes, a organização e 
aos associados, e frisou que este foi um Inter Alphas da paz, 
marcado por um clima de tranquilidade e harmonia; além de 
agradecer aos patrocinadores e apoiadores que contribuíram 
para a realização do evento, o patrocinador diamante Brades-
co Prime, o co-patrocinador Shopping Iguatemi Alphaville, o 
apoio das prefeituras de Barueri e Santana de Paranaíba, da 
Rede Dor e Embrase. 

Também estiveram presentes o Diretor de Esportes, Jorge 
Kulaif, que ao final foi homenageado pelo Marcos Chiaparini, 
pela direção do evento; o Diretor Administrativo, Pedro Salla; a 
Diretora Social, Elcy Klauser; o Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Guilherme Mendes e o vice-prefeito de Santana 
de Parnaíba, Oswaldo Borelli.

O momento mais aguardado foi a revelação da classificação 
dos residenciais: o 3º colocado foi o Conde e Tamb. 5, estrean-
tes na Olimpíadas; o Residencial 9 conquistou o 2° lugar do 
pódio e recebeu o prêmio com muito entusiasmo; o grande 
vencedor desta edição foi o Residencial 11, consagrando-se 
tricampeão do evento, subindo ao pódio com muita alegria.
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A XIII Olimpíada Inter Alphas Bradesco Prime 2016 atingiu a marca de 4.706kg de alimentos arrecadados para 
serem doados.

No dia 09 de junho, a esposa do presidente do ATC (Maria Lucia Chiaparini), a Diretora Social (Elcy Klauser) e a 
Gerente de Eventos (Janine Silva), estiveram no Fundo Social da Prefeitura de Santana de Paranaíba para oficia-
lizar a entrega dos alimentos e foram recepcionadas pela 1ª Dama da Cidade, a Sra. Selma Cezar.

No dia 15 de junho foi a vez do Fundo Social da Prefeitura de Barueri receber os alimentos doados, recep-
cionados pela 1ª Dama da Cidade de Barueri, a Sra. Silvia Arantes.

O ATC agradece o apoio das prefeituras de Barueri e Santana de Parnaíba que mais uma vez firmaram a parceria 
de longa data com o Clube e apoiaram a realização do evento.

ATC realiza entrega dos alimentos arrecadados durante as Olimpíadas

Especial Inter Alphas
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Social  e Cultural Principais ações do Social e Cultural
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Saiba como foi o 2º Arraiá do ATC
Nos dias 24 e 25 de junho, aconteceu o 2º Arraía do ATC! Em clima de di-
versão, os associados e convidados curtiram uma animada festa com a pre-
sença da dupla Mateus e Nathan, o forró Tum Tum e o sanfoneiro Francisco 
de Assis Lima Reis; além disso, o personagem “Zé das Couves” brincou e 
interagiu com os presentes.

Como sempre, a Diretoria Executiva do clube, representada pelo presiden-
te, Marcos Chiaparini; o Diretor Financeiro, Ricardo Rezende; o Diretor Ad-
ministrativo, Pedro Salla; o Diretor de Esportes, Jorge Kulaif ; o Diretor de 
Patrimônio, Leonardo Cunha e a Diretora Social, Elcy Klauser, prestigiaram o 
evento e se divertiram com as atrações.

O romance também esteve presente no evento através da dupla de patina-
dores que atuaram como casal apaixonado e distribuíram o “Correio Elegan-
te”. Tivemos um animado bingo, 20 barracas de comidas típicas, além de 5 
espaços de brinquedos e brincadeiras.

MúSICA NO ATC: 
Sábado Musical
Dia 09 de julho. | Horário: Das 12h às 15h.

Local: Bar da Piscina. | Atração: Leo Mancini.

Mais informações no Depto. Social.
Participe!

Teatro Infantil no ATC 
apresenta: Pinóquio!

No dia 02 de julho (sábado), a partir das 11h, no 
Salão Boulevard, o ATC apresentará a peça teatral 
infantil “Pinóquio”. O clássico dos contos infantis 
será apresentada pelas crianças do ATC, trazendo a 
história do carpinteiro Gepeto e  do Pinóquio, o bo-
neco de madeira que sonhava em ser menino. Não 
perca a oportunidade de se emocionar e se divertir 
com esta fantástica história! A faixa etária é livre.  
Mais informações no Depto. Social.
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Reeducar ou fazer Dietas?
No próximo dia 12, a palestra ATC abordará um tema muito atual e comentado em todos os meios de comunicação: alimentação saudável. A 
nutricionista do ATC,  Natalia Souza, abordará o tema através da palestra “Reeducar ou fazer dietas?” A importância da reeducação alimentar 
para o controle de peso a longo prazo e mitos e verdades sobre as dietas da moda”. Venha saber mais sobre o tema será às 19h30 no Auditório. 
Participe!

PAlESTRAS ATC:  Fique por dentro do cronograma de palestras do ATC do mês de Julho!

ATC apresenta 22ª Mostra de Dança & Teatro
Nos dias 20, 21, 22 e 23 de junho, os alunos da modalidade 
de Dança & Teatro participaram da 22ª Mostra de Dança e 
Teatro ATC!

O evento foi realizado no Teatro Municipal de Barueri, contando 
com a participação de aproximadamente 490 alunos e  público 
de 2500 convidados no total das 4 apresentações. Esteve 
presente representando a Diretoria Executiva, a Diretora Social, 
Elcy Klauser.

Neste ano, o tema das apresentações foi os 40 anos de fundação 
do ATC, homenageando através das coreografias e figurinos 
cada acontecimento marcante do clube, suas dependências e 
seus funcionários.

Os figurinos utilizados nos espetáculos foram customizados 
pelos próprios alunos  produzidos durante as oficinas realizadas 
pela figurinista Cintia Machado retratando com criatividade os 
temas escolhidos.

Com o objetivo de mostrar o trabalho técnico e artístico 
desenvolvido durante o 1º semestre, as coreografias foram 
criadas pelas professoras: Helena Camargo, Claudia Leoni, Julia 
Myrrha e Danielle Furstenau.
Direção Geral dos Espetáculos: Claudia Leoni

Parabéns aos alunos e as professoras! 



Esporte Confira os principais eventos do DGE
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Inscrições abertas para o 1º Ranking de Tênis Feminino!
Entre os dias 05 a 28 de agosto, o ATC realizará o 1º Ranking de Tênis Feminino. 
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 01/08 no DGE ou através do e-mail: 
(f.cancissu@alphaclube.com.br) e poderão se inscrever associadas maiores de 
21 anos. 

Os jogos e os horários serão agendados pelas próprias participantes.

Mais informações no DGE. Participe!

Grande Final do XIX Campeonato Interno de Futebol Adulto no ATC!
O ATC realizou a Final do XIX Campeonato Interno de Futebol 
Adulto 2016, que aconteceu às 20h15, no Campo 2, com a pre-
sença do Diretor de Esportes, Jorge Kulaif.

No dia 21 de junho, a equipe Novorizontino jogou contra a equi-
pe da Ferroviária, na qual a Ferroviária sagrou-se campeã da Ca-
tegoria Principal. Ao total, a categoria contou com 70 associados 
inscritos, divididos em 5 equipes, totalizando 13 jogos, 85 gols e 
uma média de 6 gols por partida.

No dia 23 de junho, a equipe Novorizontino jogou contra a equi-
pe do Ituano, no qual o Ituano sagrou-se campeão da Categoria 
Master. Contando com 85 associados inscritos, divididos em 5 

equipes, totalizando 13 jogos, 43 gols marcados e uma média 
de 3 gols por partida.

Destaque para os atletas: Artilheiro (Categoria Principal) – Felipe 
Kulaif | Goleiro Menos Vazado (Categoria Principal) – Thiago 
| Craque da Final (Categoria Principal) – Fernando Nobrega | 
Artilheiro (Categoria Master) – Luiz Henrique | Goleiro Menos 
Vazado (Wagner Ongaro) | Craque da Final (Categoria Master) – 
Marcelo Band.

Parabéns às equipes campeãs e a todos os atletas que participa-
ram do campeonato!!



Todas as aulas são direcionadas para associados maiores de 14 anos.  Mais informações no DGE.

Aula Aberta de Bike Indoor:

Aos sábados, dias 02, 16 e 23/07, 
às 10h00, na Sala de Spinning. 
Inscrições no DGE!

Maratona de Bike Indoor

Sábado, 30/07, das 9h às 10h30 
e das 10h30 às 12h, em frente à 
academia.
Inscrições no DGE!

PARTICIPE! Aulas abertas de julho.

Arborismo
No dia 16 de julho, das 10h às 15h, o ATC realizará atividades de Arboris-
mo.  Com o início do trajeto em frente ao Fast Fruta, a atividade é gratuita 
e destinada a crianças (a partir de 5 anos de idade, com altura mínima de 
1,20 m) e adultos. Para participar, a criança deve ter uma autorização as-
sinada pelo pai ou responsável, sendo obrigatório o uso dos equipamen-
tos de segurança. Professores especializados orientam os associados du-
rante todo o percurso, a fim de garantir aventura, segurança e diversão.
ATENÇÃO: A criança que for realizar a atividade de Arborismo deverá 
estar com tênis e roupa confortável.
Mais informações no DGE.

Inscreva-se na Clínica de Tênis Adulto! 
No dia 30 de julho, o Departamento Geral de Esportes realiza-
rá a Clínica de Tênis Adulto.

O evento será destinado para associados acima de 18 anos e 
acontecerá nas quadras de tênis 01 a 04, às 12h00.

Contando com um grupo dinâmico de professores, os asso-
ciados realizarão diversas atividades, além de participarem de 
sorteios de diversos brindes.

As inscrições deverão ser realizadas no DGE. Participe!

Vai começar a 14ª Colônia de Férias 2016! 
Em julho começa a décima quarta edição da Colônia de Férias 2016.

Durante as duas primeiras semanas de julho, a garotada de 03 a 12 anos, 
aproveitará a programação feita especialmente para eles. Na programa-
ção haverá atividades esportivas, brincadeiras, arborismo, escalada, além 
de 3 passeios externos. 

Primeira semana: De 04 a 07 de julho. | Segunda semana: De 11 a 14 de 
julho. Horário: Das 9h às 17h

Passeios Externos: 
Dia 06/07: Toca da Raposa para crianças de 03 a 12 anos.
Dia 13/07: Zoológica de Sorocaba para crianças de 3 a 5 anos e Casa de 
Pedra para crianças de 6 a 12 anos.

Não perca tempo! Inscrições abertas no DGE. A data limite para inscrição 
para a primeira semana é até 03/07 e para a 2ª semana até 10/07.
Vagas limitadas!
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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


