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palavra do presidente

- Marcos Ricardo Chiaparini

Setembro, mês de aniversário do ATC. Comemoramos 

42 anos com pujança, desenvolvimento e muita saúde, 

especialmente financeira. A situação do caixa e do 

fundo de expansão é bastante confortável com uma 

administração enxuta e segura. A perspectiva para o 

encerramento do exercício é bastante favorável. 

O clube está muito bem cuidado com o Departamento 

de Patrimônio atentando para os mínimos detalhes de manutenção e conservação, 

temos feito muito para preservar as nossas instalações. 

Estamos planejando reformar a portaria para modernizá-la e trazer ainda mais 

segurança e conforto para os nossos associados. No mês de agosto, o Conselho de 

Administração em reunião plenária deliberou por sua maioria não aprovar o projeto 

elaborado pelo escritório do Arquiteto Danilo Penna. O projeto será revisado e 

futuramente uma nova proposta será levada para apreciação do Conselho.   

Está em pleno curso a disputa da XIV Olimpíada Inter Alphas 2018, um sucesso de 

público e competições. Muito bem organizada pelo DGE e provavelmente a mais 

disciplinada de todas as competições já realizadas. No próximo dia 16 será realizada 

a Festa de Encerramento com a premiação dos vencedores. 

Falando em esportes, destaque para os nossos atletas de Judô, em especial aos 

jovens Alexandre Donegá e Maria Clara Fedato, parabéns pelas conquistas nos 

Campeonatos Estaduais. 

Concluindo, muita expectativa com os preparativos para a Festa de Aniversário do 

ATC, todos os detalhes estão sendo cuidados com muito carinho para que a festa 

traga muita alegria para os nossos sócios. 

Vamos em frente.    
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IMPERMEABILIZAÇÃO PRÉDIO 
SOCIOESPORTIVO É FINALIZADA
Concluímos a obra de Impermeabilização 
do Prédio Socioesportivo, iniciada em 
abril deste ano. A reforma foi pensada 
objetivando a segurança do nosso 
associado, para que a estrutura do prédio 
se mantenha intacta além da conservação 
do patrimônio. Com a conclusão da obra, 
reduzimos os riscos de danos nos 
equipamentos e custos com manutenção, 
além disso, foram criadas canaletas nas 
laterais para escoamento da água e 
adequação das instalações do sistema 
solar, ar condicionado e para-raios.

Antes

Entre os dias 13 e 29 de Agosto foram 
realizados serviços de recuperação da 
estrutura metálica e pintura do toboágua, 
visando a segurança e o bem-estar dos 
associados que o frequentam.

O equipamento já esta liberado.

MANUTENÇÃO
NO
TOBOÁGUA

Depois
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//ACESSIBILIDADE
PLACAS SE SINALIZAÇÃO NAS QUADRAS DE TÊNIS

Dando continuidade ao Projeto de Acessibilidade do Clube, foram �xadas nos portões e 
próximo das quadras de tênis 03, 04, 11 e 12 placas de sinalização informando que o local é 
acessível para PNE. Agora, aqueles que possuem a mobilidade reduzida podem se 
deslocar e praticar a modalidade sem nenhum impedimento nessas áreas. 

Nos meses de julho e agosto, a Academia passou por uma reforma em suas instalações. Para 
garantir o atendimento aos associados que frequentam o local a obra foi executada em 3 etapas 

com interdições parciais em algumas áreas. Dentre os serviços realizados foram feitos: 
substituição do piso, alteração de toda a rede elétrica, pintura da estrutura metálica e o balcão de 

atendimento foi reformado deixando o espaço mais elegante e confortável. 

REFORMA DA
ACADEMIA CONCLUÍDA
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Estamos cuidando do
nosso Patrimônio!

Veja as melhorias realizadas no mês de agosto:

Novos bancos nos jardins 
da Alameda Principal;

Quadras de Beach Tennis 
recebem mais areia;

Revitalização de canteiros 
e podas diversas;

Nova tela de proteção do Golfe;

Novos reservatórios de água;

Salão Nobre repaginado.

MELHORIAS NAS 
QUADRAS DO CONJUNTO 
POLIESPORTIVO 
ESTEFANO CARRIERI
Entre os meses de junho a agosto, as quadras do 
Conjunto Poliesportivo Estefano Carrieri 
passaram por algumas melhorias. Foram 
realizadas a raspagem do piso, a demarcação 
das faixas, a pintura dos alambrados em torno 
das quadras e a pintura das colunas metálicas 
das laterais nas quadras 1, 2, 3, 4 e Principal.
Veja:
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DE LEITURA
CLUBE

PARTICIPE DOS NOSSOS ENCONTROS!

Atenção: apesar de ser importante, não é necessário ter lido o 
livro para participar do encontro. 

Data: 14 de setembro às 19h30 na Biblioteca.

Nesta edição o livro discutido será Memórias póstumas de Brás 
Cubas” de Machado Assis. Publicado em 1881, a obra compõem 
um dos mais representativos romances machadianos. São 
memórias, dedicadas ao verme que primeiro roeu as frias 
carnes  do próprio narrador. Contada em episódios vividos 
intercalados com delírios, re�exões e teorias, mistura-se à 
própria atitude irreverente de um defunto autor que não mede 
palavras, expõe as atitudes mesquinhas que teve em vida, sua 
condição de parasita social e ainda dá uns bons piparotes no 
leitor. Evento gratuito e aberto para todos, mesmo que não 
tenham lido o livro. Participe

Terça-Feira, 18/09 às 19h30 no Auditório.            
Tema: A difícil arte de construir a autonomia dos filhos".                                                                                                                                               
O ATC trouxe para você especialistas na formação da 
autonomia das crianças, elas que podem fazer do mundo um 
lugar melhor. Pensando nisto, vamos auxiliar você a descobrir 
como participar deste processo de forma ativa e efetiva.
Palestrantes: Luciana Chatagnier Borges Lauretti, Bióloga e 
Psicóloga Clínica - especialista em Terapia Cognitivo 
Comportamental e Silvana Chatagnier Borges Perez, 
Psicopedagoga Clínica, especializada em Transtornos de 
Aprendizagem e Mestre em Educação.

Faça sua inscrição no Depto. Social. 

palestras de setembro

TURMAS DA DANÇA E SAPATEADO DO ATC SÃO PREMIADAS NA MOSTRA 
ACESC DE DANÇA 2018

No domingo, 26 de agosto, foi realizado a Mostra ACESC de Dança 2018 no Clube Pinheiros. 
O Alphaville Tênis Clube foi premiado e se classi�cou nas modalidades Jazz, Street Dance, 

Sapateado Contemporâneo, Ballet e Stiletto.
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Chegada daPrimavera

No dia 22 de setembro, em comemoração a chegada da Primavera e ao 
Dia da Árvore acontecerá a Cantata de Primavera.

O coral formado por 24 coralistas regido pelo maestro Eli de Souza 
Gonçalves fará uma linda homenagem ao início da estação das �ores 

em nosso orquidário. Um evento aberto para toda família e para os 
apreciadores da boa música. 

Não perca!
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De 01 a 14 de setembro no Espaço de Arte ATC, será realizado a 1ª Exposição de Artes. 

A Mostra contará com obras dos associados Jair Paludo, Maristela Carvalho, Damiana Suriani, Arlete 
Mello, Sérgio Issato Shimizu, Luciana Ribeiro Lopes Gonçales, Maria Gennaro, Edson Troccoli e 

Cassiano Ricardo Moura. 
O evento faz parte da comemoração do aniversário de 42 anos do ATC. Convidamos você mais uma 

vez a participar de mais um capítulo de nossa história. O horário de funcionamento do Espaço de Arte 
é de segunda a sábado das 9h às 21h e aos domingos das 9h às 19h.

Mais informações no Depto. Social. Prestigie! 

De 15 a 30 de setembro, será realizada a Exposição  Artistas Contemporâneos do Século XXI.
Visite o Espaço e Arte e con�ra todos os detalhes desta exposição que contará com as obras dos 

artistas Evandro Schiavone, Fernando Cardoso, Gregório Gruber, Juarez  Machado e 
Sônia Menna Barreto.  

No dia 15 de setembro, às 14h00 acontecerá o Vernissage para abrir a exposição. O horário de 
funcionamento do Espaço de Arte é de segunda a sábado das 9h às 21h e aos domingos das 9h às 19h.

Mais  informações no Depto. Social. Prestigie!
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coluna social

CORAL DO ATC 
PARTICIPA DO CIRCUITO 
SINDI-CLUBE DE CORAIS
No dia 26 de agosto, o Alphaville Tênis Clube sediou o 
Circuito Sindi-Clube de Corais | Ano 18. O evento 
aconteceu no Salão Nobre e contamos com a presença 
do Diretor Social, Fernando Andreotti e a participação 
de 190 pessoas.
No circuito tivemos a participação dos corais do 
Alphaville Tênis Clube, Nosso Coral � Nosso Clube � 
Limeira, Coral Clube Campineiro de Regatas e 
Natação e Coral ADC Mercedes-Benz. O evento é 
realizado pelo Sindi-Clube que bene�cia a difusão do 
canto coral e promove o intercâmbio cultural-musical 
entre os clubes paulistas.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS
ARRECADADOS NA XIV
OLIMPÍADA INTER ALPHAS 2018
No dia 24 de agosto, realizamos a entrega de 6,4 toneladas 
de alimentos que foram arrecadados na Olimpíada Inter 
Alphas que está sendo realizada até 16/09 aqui no ATC. 
Parte dos recursos foram enviados para a Instituição Rainha 
da Paz, comunidade bene�cente, localizada em Santana de 
Parnaíba, que dedica-se a ajudar crianças e adolescentes 
com de�ciências múltiplas e seus familiares. 

Além da instituição, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, 
representada pela primeira dama do município, a sra. Selma 
Cezar, recebeu a esposa do presidente do ATC, a sra. Maria 
Lúcia Chiaparini que entregou os mantimentos pessoalmente.  
A prefeitura de Barueri representada pela primeira dama do 
município sra. Sônia Furlan também recebeu da sra. Maria 
Lucia parte dos alimentos doados.
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coluna social

No dia 13 de agosto, a Barbearia foi reaberta após grande 
reforma. O ambiente foi totalmente modernizado, com novas 
cores e mobiliário moderno.

A ocasião reuniu toda a Diretoria Executiva que prestigiou a 
reinauguração do espaço ao lado de membros do Conselho de 
Administração e convidados. O barbeiro Marcos representando 
os três pro�ssionais, em discurso emocionado agradeceu pela 
entrega do espaço.

NOVO ESPAÇO GOURMET DA BOCHA
Na quarta-feira, 15 de agosto, foi entregue o novo Espaço Gourmet da Bocha, após grande reforma. A 
ocasião reuniu toda a Diretoria Executiva, membros do Conselho de Administração e convidados que 
prestigiaram a reabertura do espaço.

A área foi totalmente ampliada, com uma 
arquitetura moderna com nova iluminação, 
churrasqueira agora em novo lugar, forno à lenha, 
pias, bancadas, mesas e cadeiras, novos banheiros 
incluindo sanitário acessível para PNE, tudo para 
deixar o espaço ainda mais aconchegante para os 
associados que frequentam a Bocha.

Na ocasião, foi realizada uma homenagem as 
equipes de Futebol das categorias Principal e Sub 23 
pelos títulos de campeões no Campeonato 
Interclubes conquistado no mês de julho. Esta é a 
primeira vez que o ATC é campeão deste torneio.
Em seguida, o Grupo AlphaSamba se apresentou e 
animou a noite de todos.

O local já está em funcionamento.
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NO ESPORTE
FINAL DO CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL 
SOCIETY ADULTO 2018 � CATEGORIA MASTER

No dia 25 de setembro, a partir das 20h00 no Campo 3 será realizada a 
Grande Final do Campeonato Interno de Futebol Society Adulto 2018 da 
categoria Master. A divulgação das equipes classi�cadas para a Final 
acontecerá no dia 11 de setembro. 

Nesta fase decisiva do Campeonato contamos com a participação dos 
times da Holanda, Argentina, Espanha, Bélgica e Itália.

Mais informações no DGE.
Prestigie!

atc conquistas
Judoca do ATC se destaca em Campeonatos 
de Judô e se classifica para a Fase Final

No dia 11 de agosto, o judoca Alexandre Donegá foi premiado com a 
medalha de ouro em sua categoria no Campeonato Paulista Aspirante na 
Fase Regional em Votorantim. Na etapa seguinte do Campeonato realizada 
no dia 25 de agosto, o judoca teve 100% de aproveitamento na competição e 
como resultado foi premiado com outra medalha de ouro em sua categoria 
na Fase Inter-Regional realizada em Osasco.

Com este resultado, o associado 
garantiu uma vaga na fase �nal 
que será realizada no dia 29 de 
setembro na Cidade de São 
Bernardo. A competição reuniu 
atletas das cidades da região 
Sudoeste do Estado, e visou 
selecionar os quatro melhores 
judocas de cada categoria de peso 
nas classes Sub 9, Sub 15, Sub 18 e 
Adulto da divisão aspirante (faixa 
branca à faixa verde).
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ASSOCIADOS SE DESTACAM 
NO CAMPEONATO PAULISTA 
DE JUDÔ SUB 11 E 13
No dia 18 de agosto, aconteceu a fase �nal do Campeonato 
Paulista de Judô Sub 11 e 13 no Ginásio de Esportes Milton 
Olaio Filho em São Carlos. Os judocas Maria Clara Fedato, 
João Victor Fedato, João Pedro Tambasco, Beatriz Pinheiro, 
Estefano Regente e Guilherme Donegá da classe sub 11 e sub 
13 representaram o Alphaville Tênis Clube na competição 
após participarem das seletivas regionais e inter-regionais.
O evento reuniu os melhores atletas do Estado de São Paulo 
de cada categoria de peso nas classes. Com seis 
representantes, o ATC teve a conquista da medalha de 
bronze com a associada Maria Clara Fedato (sub 11 -28 kg), 
enquanto os outros cinco atletas �caram em sétimo e nono 
lugares.

TORNEIO DE GOLFE 
NEAREST TO THE PIN

No dia 19 de agosto foi realizado o Torneio de Golfe � 
Nearest to the Pin no ATC! 
Contamos com a participação de 20 associados. 
Todos os participantes puderam rebater cinco bolas 
da baia e cinco bolas do bunker (areia) fazendo com 
que parassem o mais próximo do cesto que tinha em 
seu entorno círculos com pontuações diferentes.
O evento teve como objetivo a divulgação da 
modalidade, além de incentivar os nossos 
associados de diversas idades a pratica-la e 
aprimorar a tacada de approach e a saída do bunker. 

Eduardo Figueiredo

Ricardo Heckman

Kazuo Miajima

Associadas se destacam no Torneio 
ACESC de Xadrez
No dia 25 de agosto, foi realizado o Torneio ACESC de Xadrez de 06 a 16 
anos no Clube Paulistano.
Representando o ATC contamos com as participações das associadas 
So�a Macedo (direita) que ganhou a medalha de prata e Stephanie 
Macedo (esquerda) que ganhou a medalha de bronze.
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CONFIRA COMO FOI O XV TORNEIO DE JUDÔ 
�SENSEI SUKEJI SHIBAYAMA�

No dia 26 de agosto foi realizado o XV Torneio de Judô SENSEI SUKEJI SHIBAYAMA , um 
evento bastante disputado e com um formato diferenciado.

A judoca Maria Clara Fedato se consagrou campeã, a judoca Lara Sarov vice-campeã e a 
judoca Maria Julia Serapião bronze.

FINAL DO CAMPEONATO INTERNO INDIVIDUAL DE 
BOCHA ATC 2018
Entre os dias 21 de abril a 21 de agosto foi realizado o Campeonato Interno Individual de Bocha ATC 
2018. Contamos com a participação de 20 associados, foram realizados 60 jogos. Na grande �nal, o 
associado Abílio foi o grande campeão e o associado Arthur o vice-campeão.
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