
Edição 30 - junho 2018

´

11

Pag. 07



www.alphavilletenisclube.com.br 02
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palavra do presidente

- Marcos Ricardo Chiaparini

Estamos todos em contagem regressiva para o início da 

Copa do Mundo de Futebol na Rússia. Depois daquele 

vexame histórico do 7x1 para a Alemanha, o Brasil inteiro 

aguarda a reabilitação da Seleção nos pés de Neymar e 

companhia. 

No ATC o espírito não é diferente. Preparamos uma 

programação especial para os nossos sócios, a “COPA NO 

ATC”. Em todos os jogos do Brasil na 1ª fase, teremos a 

transmissão dos jogos na Boite MU'LEKA, com serviço de bar e 

samba ao vivo para animar o público. 

O clube terá decoração especial no clima da COPA e os funcionários estarão atendendo 

os sócios com a camiseta verde a amarela da Torcida ATC. A torcida será grande pela 

seleção. 

Também preparamos outras atividades relacionadas à Copa do Mundo, tais como, 

Desafio do Chute, Oficina de Artes, Pintura na Rua. Confira todos os detalhes nesta 

edição. 

Nos próximos dias 15 e 16, o ATC realizará a já tradicional Festa Junina, nas alamedas 

internas do Clube. Muitas atrações para os sócios, com as barracas de comes e bebes, 

com pastel, cachorro quente, quentão, vinho quente, a tradicional quadrilha, música ao 

vivo e muito mais. A abertura será na 6a feira às 16:00 horas e o encerramento no sábado, 

às 22:00 horas,  com a sempre esperada queima de fogos .   

O Departamento de Patrimônio está com intensa atividade, revitalizando diversas 

instalações o ATC. Está em andamento o processo de impermeabilização de todo o 

Prédio Socioesportivo. A reforma da cozinha de apoio do Salão Nobre, bem como, a 

reforma da área gourmet da Bocha. Estamos também refazendo o piso da quadra 1 do 

Ginásio Carrrieri. Todas essas iniciativas fazem parte do nosso programa de gestão do 

biênio, de garantir a manutenção de nossas instalações.   

Encerrando o semestre, o DGE está com uma atividade intensa, muitas disputas, 

participações em diversos campeonatos de diversas modalidades: futebol, handebol, 

basquete, judô, natação e tênis. Vale a pena acompanhar toda a movimentação 

esportiva no ATC. 

Vamos em frente. 
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R E F O R M A S  N O  A T C
Nos últimos dias, iniciamos 3 obras nas dependências 

do ATC, veja como está o andamento delas:

S A L Ã O  N O B R E
Foi dado início a construção do banheiro PNE e adaptação 
da entrada de acessos separados para associados e 
visitantes, além da reforma da cozinha de apoio. 

B O C H A
No dia 15/05 iniciamos a reforma da área gourmet da 
Bocha. A ampliação da cobertura já começou, além da 
reforma do espaço gourmet, para uma infraestrutura melhor 
equipada para atender as atividades e eventos do local. 
Além disso, serão construídos novos banheiros, incluindo um 
sanitário acessível para PNE. 

Q U A D R A  D E  A R E I A
Conforme anunciamos na última edição, no dia 14/05, 
começou a construção da 3ª quadra de areia.  Lembrando 
que a obra não interferirá na rotina dos praticantes da 
modalidade. 

ATENÇÃO

ATC promove a Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes
De 04 a 08 de junho, o ATC realizou a SIPAT (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes). A programação de palestras foi 
bastante ampla, foram abordados temas relacionados à saúde, 
bem estar, acessibilidade e sustentabilidade. A abertura contou 
com a participação do Diretor Administrativo, Mario Augusto e 
o encerramento foi prestigiado pelo Presidente, Marcos 
Chiaparini e o Vice-presidente, Pedro Salla. 
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O QUE VEM POR AÍ
Barbearia
A partir do dia 02 de julho, terá início a reforma geral da Barbearia para 
ampliação do espaço. Durante o período, o atendimento será realizado na 
antiga Sala de Estética nos seguintes horários:
De 3ª a 6ª: das 10h às 20h.
Sábado: das 09h às 19h.
Domingo e Feriado: das 09h ás 17h.

Impermeabilização do Prédio Socioesportivo
No dia 18 de maio, concluímos a primeira fase da impermeabilização 
do Prédio Socioesportivo. Iniciamos a segunda fase com expectativa 
de conclusão �nal para o dia 30 de junho. 

Rebaixamento do Alambrado do Campo 3
Para �nalizar os serviços de rebaixamento dos alambrados, no mês de 
junho será a vez do Campo 3 passar por modi�cações. A mudança já foi 
realizada nos campos 1 e 2 e agradou os associados que prestigiam os 
jogos e treinos. 

Acessibilidade: Operação do Carro Elétrico no ATC
No dia 07 de maio demos início as operações do Carro Elétrico que circula no ATC. 
Mais uma iniciativa em prol da acessibilidade no Clube. O ponto de partida do carro 
é na área externa em frente ao Salão Nobre, porém o veículo pode ser solicitado 
também para retorno em qualquer ponto do Clube, basta solicitar para algum 
segurança ou nos pontos de atendimento (DGE, Secretaria, Academia ou Depto. 
Social) através do ramal 130. 



calendário palestras de junho

Venha saber mais sobre os cenários político e econômico nacional e 
internacional. Descubra como investir HOJE com juros mais baixos.

Palestrante: Marco Saravalle, referência no mercado �nanceiro, economista formado 
pela PUC-SP, MBA pela USP e executivo da XP Investimentos.

Quarta-feira, 13/06 às 19h30 no Auditório. 

Como superar o momento político e
econômico de 2018 em seus investimentos

Esta é a sua oportunidade de conhecer mais sobre o Manual do Bitcoin, Altcoins, 
Mineração e Blockhain e veja como adquirir criptomoedas com segurança.

Palestrante: Pedro Luz, formado em Marketing pela ESPM, entusiasta de Criptomoedas 
e Blockhain.

Terça-feira, 19/06 às 19h30 no Auditório. 

Bitcoin

Faça sua inscrição no Depto. Social. 

Festa Junina
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A Festa Junina 2018 promovida pelo ATC já tem data de�nida, nos dias 15 e 16 de 
junho a diversão está garantida. Aberto para associados e convidados, a quarta 
edição promete repetir o sucesso dos anos anteriores, com aproximadamente 30 

barracas de comidas típicas, brinquedos in�áveis, animadores entre outras 
surpresas preparadas para a ocasião. Além disso, haverá música ao vivo com 

apresentação de bandas, DJ e música ambiente. Atenção para os horários: sexta-
feira das 16h às 22h e no sábado a diversão começa mais cedo, das 13h às 22h. 

Local: Na Alameda Principal (em frente as quadras de tênis). A venda de produtos 
será diretamente nas barracas.

 
Mais informações no Depto. Social. Participe!
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COLUNA SOCIAL

Mais uma edição da Sexta Especial agitou o ATC, realizada no dia 25/05 com o show da banda 
Watt69 e a presença de mais de  200 pessoas. 

O ATC levou seus 
associados para assistirem 
a comédia Muito Louca 
com as grandes atrizes 
Fafy Siqueira e Suely 
Franco, em mais uma 
edição da Saída Cultural 
realizada no dia 26/05.

Ação Especial de

Dia das Mães
No dia 13/05, Dia das Mães, as 

associadas foram homenageadas 
com �ores e uma nécessaire na 
Entrada Social. No restaurante 
social, foi realizado o Almoço 
Especial com música ao vivo.  
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Vagas limitadas! 

mega arraial hidro junina
Na sexta-feira, 22 de junho, acontecerá na Piscina Interna do ATC, o Mega Arraial Hidro Junina.

O evento é destinado para as associadas matriculadas na Hidroginástica.

Neste dia haverá uma programação especial, con�ra:
Mega Arraial Hidro Junina: das 09h00 às 09h45 (Piscina Interna).

Confraternização: às 10h00 (Salão Boulevard).
Será necessário que cada participante traga um prato típico (doce ou salgado) e uma bebida. Para 

participar é necessário estar com o seu exame médico em dia, trajando maiô, sunga, touca ou 
chapéu de palha.

Participe!
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Reunião de Pais do PAM, PIM, Alpha Kids e Natação
No dia 21 de junho, das 19h às 20h no Auditório, acontecerá a Reunião de Pais dos  alunos 

matriculados no PAM, PIM, Alpha Kids e Natação (nos programas NA, N1, N2, N3 e 
Aperfeiçoamento 1 e 2). A participação é fundamental para o processo de continuidade e 

desenvolvimento dos alunos.

Junina
Festa

No sábado, 23 de junho, acontecerá a Festa Junina do Esporte dos 
alunos do PAM, PIM, Alpha Esportes, Alpha Kids e Natação será nas 

quadras 1 e 2 do Conjunto Poliesportivo Estefano Carrieri, com 
uma programação para divertir as crianças. Teremos barracas de 

brincadeiras típicas e esportivas, comidas, sorteio de brindes, 
quadrilha e muito mais. 

No dia 16 de junho, será realizado o Campeonato e 
Batizado de Capoeira na Quadra 4 do Conjunto 
Poliesportivo Estefano Carrieri.
Com o comando do professor Ronaldo Lima, o evento será 
destinado para os alunos da Capoeira.
Mais informações no DGE. 
Prestigie!

Campeonato e Batizado de Capoeria

Clínica de Tênis Adulto
No dia 23 de junho, acontecerá a Clínica de 
Tênis Adulto no ATC!
Será a partir das 14h00 nas quadras de tênis 
01 a 04, destinado para associados acima de 
18 anos.

Diversas atividades e dinâmicas em grupos 
serão realizadas, além de sorteios com 
diversos brindes aos participantes, sempre 
contando com professores quali�cados. As 
inscrições deverão ser realizadas no local.

Não perca! As vagas são limitadas!
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2° Torneio de
Beach Tennis

No dia 19/05, aconteceu o 2  Torneio de Beach Tennis nas 
quadras de areia do ATC. O evento contou com a presença do 
Diretor de Esportes, Jorge Kulaif que prestigiou a competição. 
Foram 54 associados que foram divididos nas categorias 
Masculina A, B e Feminina única.
Con�ra os vencedores no quadro de honra:

Categoria
Masculina A Alexandre Roquete 

Victor Cota

Augusto Puig 
Gustavo Oliveira

Rafael Manzione
Christian Landim

Categoria
Masculina B João Gebara 

Vladimir Donegá

Guilherme Antiorio 
Marcos Roquete
 
Marcelo Stukas 
Guilherme Stela

Categoria
Feminino Angela Marsola
Tatiana Martins 

Juliana Gebara
Giovana Odriozola 

Maria Carolina e 
Nicole Cohen.

ATC realiza
Torneio de

Squash

No dia 19 de maio, foi realizado o Torneio de Squash. 
O evento foi disputado no formato Round Robin 
(todos contra todos). Os participantes foram 
recepcionados com café da manhã especial. 

Con�ra os vencedores no quadro de honra:

1º lugar: Ricardo de Marchi

2º lugar: Francisco Gaeta.

 NO ESPORTE
Professor de Judô do ATC é 

entrevistado nos Jornais de Barueri
Nos dias 11 e 12 de maio, o Professor de Judô do ATC, Jairo 
Azevedo foi entrevistado pelo Jornal de Barueri e Jornal 
da Cidade. Jairo contou um pouco de sua trajetória no 
clube nestes 28 anos, destacou a expectativa de 
conquistar uma medalha olímpica e os desa�os de treinar 
adultos e jovens. Acesse o nosso site e veja na íntegra as 
entrevistas: 
http://www.alphavilletenisclube.com.br/professor-de-
judo-do-atc-e-entrevistado-nos-jornais-de-barueri/

Jairo Azevedo no US OPEN CHAMPIONSHIP 2017
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 NO ESPORTE

Confira como foi o 

6º Festival Interno
de Natação Infantil ATC

No dia 20 de maio, cerca de 100 pessoas 
prestigiaram o 6º Festival Interno de Natação 
Infantil ATC. O evento foi realizado na Piscina 

Interna e os alunos demonstraram seu aprendizado. 
As provas foram representadas por níveis, sendo N2 
� 25 metros crawl e 25 metros costas; N3 � 25 metros 

borboleta, 25 metros costas e 50 metros crawl e 
Aperfeiçoamento Infantil 1 e 2 � nadaram o estilo 
medley (25 metros borboleta, 25 metros costas, 25 
metros peito e 25 metros crawl). Alunos com idade 

entre 6 a 13 anos, apresentaram sua evolução na 
modalidade e receberam uma medalha em 

reconhecimento por seu desempenho.

Torneio de Golfe in the Target
No dia 27/05 aconteceu o Torneio de Golfe in the Target no ATC! Contamos com a participação 

de 15 associados que tiveram direito de dar 10 tacadas, cada uma valendo 1 ponto, sendo dentro 
do arco (5 pontos) e dentro do cesto (10 pontos). Os três melhores receberam medalhas. 

Con�ra os vencedores:

Jae Park Victor Li Paulo Bacchin
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 NO ESPORTE

Quadrangular
de Futebol
Sub 11 ATC
2018
No dia 26/05 aconteceu o Quadrangular de 
Futebol Sub 11 ATC 2018 no campo 2. Contamos 
com a participação de 4 equipes que foram: 
Alphaville Tênis Clube, E.F. Barcelona, E.F. 
Atlético Paranaense e Colégio Sidarta. Foram 
realizados o total de 4 jogos. 
Con�ra a classi�cação �nal:

1º lugar: E. F. Barcelona.
2º lugar: ATC.
3º lugar: E. F. Atlético Paranaense.
4º lugar: Colégio Sidarta.

atc conquistas
Categoria 40DMA é campeã do
Campeonato Paulista Interclubes
de Tênis
No dia 12/05, a equipe masculina do ATC participou 
da Final do Campeonato Paulista Interclubes de 
Tênis. Os tenistas Jorge Menezes, Marco Moretti, Paulo 
Camargo e Zenildo Farias foram campeões da 
Categoria 40DMA. O resultado �nal foi ATC (02 x 01) 
CMSP - Circulo Militar de São Paulo. O Campeonato 
Interclubes é um dos principais eventos da Federação 
Paulista de Tênis, que movimenta, anualmente, 
tenistas de mais de 40 clubes.




