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Espetáculo de Dança do ATC
Os alunos de Dança, Teatro e Sapateado, farão 
uma grande apresentação nos dias 28 e 29 de 
novembro. Ao total, serão 6 exibições realizadas 
durante os dois dias, confira os horários: 

Sábado, 28 de novembro:
10h | Universidade das Artes.

16h | Universidade das Artes, Volta às Aulas.

20h | Universidade das Artes, Formatura.

Domingo, 29 de novembro:
10h | Universidade das Artes.

16h | Universidade das Artes, Volta às Aulas.

20h |  Universidade das Artes, Formatura.

Prestigie!

Bazar de Natal
Na 1° semana de dezembro, de 03 a 06, o clube rea-
liza mais uma edição do Bazar do ATC. Serão mais 
de 60 expositores, com diversas opções, para você 
presentear quem você mais gosta neste natal. Das 
10h às 20h, e no dia 06/12, das 10h às 19h. 

Confira!

Palestra ATC
No dia 10/11, a dermatologista, Dra. Thais Jerez, 
apresentará a palestra “Como cuidar e prevenir 
o envelhecimento da pele”. No debate, aprenda 
mais sobre os cuidados para se ter uma pele boni-
ta e saudável. A palestra é gratuita e acontecerá 
a partir das 19h30 no Auditório.

Saída Cultural: ATC leva associados para assisti-
rem Concerto Sinfônico
A Saída Cultural de novembro terá como destino o 
Teatro Municipal de São Paulo. Associados e con-
vidados poderão conferir a apresentação da Or-
questra Sinfônica Municipal regida pelo maestro 
Ricardo Castro. 

Confira as informações: 
Sábado, 14 de novembro de 2015.
Saída do clube: 18h30.
Retorno previsto: 22h.
Valor do convite: R$ 65,00.
Vagas limitadas. Adesões no Depto. Social.

Não perca essa chance!

Réveillon 2016
Devido à obra de construção do 

nosso novo estacionamento, não 
realizaremos o Réveillon 2016. 



Palavra do Presidente

Com o avanço das tecnologias, vivemos hoje 
em um mundo recheado de informações, co-
municação, mídia instantânea, fotos correndo 
pelos celulares a uma velocidade inimaginá-
vel até bem pouco tempo. É o Facebook, o 
WhatsApp, Instagram, Twitter, todo mundo 
interagindo e restando pouca informação que 
não seja de domínio público. No clube temos 
diversos grupos formados, agindo em torno 
de interesses comuns. Me chamou a atenção 
para este tema a obra do estacionamento. 
Tem alguém que está acompanhando a obra 
quase que diariamente, postando fotos e fa-
zendo comentários bem humorados. Nem sei 
se é sócio ou não. Ao mesmo tempo, essa ve-
locidade na troca de informações ocasiona a 
divulgação de informações incorretas. Uma 
discussão se desenrolou pelo Facebook so-

bre a taxa de transferência do título do ATC, 
com comentários totalmente equivocados. Na 
administração do clube, estamos cientes da 
nossa obrigação em manter o associado bem 
informado. Procuramos trabalhar com o má-
ximo de transparência, deixando abertos os 
canais de comunicação com os sócios. Divul-
gamos eventos esportivos e sociais no site do 
clube e através do e-mail fazemos uma série 
de comunicados de interesse dos associados. 
Mas,  apesar de todos os esforços, nem sempre 
conseguimos levar ao associado a informação 
com a rapidez que gostaríamos Sabemos que 
as questões administrativas e financeiras não 
andam na mesma velocidade das questões 
do dia a dia . Com isso, eu quero deixar claro 
que estamos todos empenhados em trabalhar 
com o máximo de transparência e com a de-
terminação de prestar aos associados todas as 
informações disponíveis.  

 Nesta edição, estamos levando ao conheci-
mento dos associados o projeto arquitetôni-
co e os custos da reforma do bar da piscina. 
Se tudo correr de acordo com o previsto, as 
instalações totalmente remodeladas e com 
equipamentos modernos serão entregues no 
início de dezembro. 
Como todos tem acompanhado com vivo in-
teresse , as obras do estacionamento estão ca-
minhando dentro 
da normalidade. 
No momento , es-
tão sendo executa-
das as fundações. 
No final do mês 
de novembro terá 
início a montagem 
da estrutura pré fa-
bricada. Obrigado 
e vamos em frente. 

Marcos Chiaparini

Melhoria nas instalações do ClubePatrimônio
Novo estacionamento ATC

As obras para o novo estacionamento continuam 
em ritmo acelerado. Atualmente, o trabalho está 
em sua fase de perfuração.

Prezado associado, ao entrar em 
contato com o clube, dê pre-
ferência aos seguintes números: 
2188-2700 ou 2188-2650.

Telefones do ATC

Reforma das canchas de bocha 
chega ao fim

As canchas de bocha passaram por uma gran-
de reforma neste último semestre, o piso pas-
sou por uma obra de melhoria e recebeu uma 
nova pintura.



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES (Tapumes, containers, projetos) 26.338,00R$            
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (caçambas) 25.933,84R$            
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 15.274,00R$            
4 ALVENARIAS 6.794,00R$              
5 REVESTIMENTOS paredes e tetos 45.531,00R$            
6 PISOS 54.038,00R$            
7 CAIXILHOS,  ESQUADRIAS E VIDROS 17.268,00R$            
8 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.790,00R$              
9 FORROS 11.256,00R$            
10 GRANITOS 11.388,00R$            
11 PINTURAS 19.010,00R$            
12 LIMPEZA 3.640,00R$              
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 13.000,00R$            
14 EQUIPAMENTOS (equipamentos+câmara fria) 180.350,00R$          
15 IMPREVISTOS 10.000,00R$            

TOTAL 443.610,84R$    

Cronograma Financeiro Obra do Bar da PiscinaCronograma Financeiro Obra do Bar da Piscina
Novembro

Azul

Faça exames regularmente
e previna-se contra

o câncer de próstata!

Bar da Piscina
A obra está chegando em sua reta final, com previsão de entrega para a primeira semana de dezembro, confira no projeto em 3D uma prévia de 
como ficará o novo Bar da Piscina. Veja também o cronograma financeiro da obra.



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

Corpo Diretivo
Marcos Chiaparini – Presidente 
Edouard Lorentziadis (Teddy) – Vice Presidente
Elcy Klauser – Diretora Social 

Jorge Kulaif – Diretor de Esportes
Leonardo Cunha – Diretor de Patrimônio
Pedro Salla – Diretor Administrativo
Ricardo Rezende - Diretor Financeiro

Esporte Confira os principais eventos do DGE

XII Campeonato Poliesportivo ATC 2015
Durante os meses de outubro e novembro, o ATC 
realiza a 12ª edição do Campeonato Poliesportivo.  
No total, serão sete modalidades disputadas pelos 
alunos dos Programas de Treinamento Esportivo, 
no caso: Basquete, Futebol de Campo, Futsal, Han-
debol, Natação, Tênis de Campo e Voleibol. Para 
acirrar ainda mais a disputa, a competição terá a 
participação de entidades convidadas. 

Venha incentivar e torcer! Programação completa 
e regulamentos estão disponíveis em nosso site.

V Quadrangular de Voleibol Master ATC
O Alphaville Tênis Clube, através de seu Depar-
tamento Geral de Esportes, realizará o Quadran-
gular de Voleibol ATC – 2015 – Categoria Master, 
tendo por finalidade o estímulo da prática saudá-
vel do esporte e a integração dos associados pra-
ticantes da modalidade. Em sua quinta edição, o 
torneio contará com a participação das alunas da 
categoria E2 Feminino e o Master Masculino.  

Confira as datas dos jogos: 

07/11, a partir das 10h, no Ginásio Takaoka.
Equipe do ATC Master E2 e equipes convidadas.

18/11 e 25/11, a partir das 20h, no Ginásio Ta-
kaoka e Conj. Poliesportivo Estefano Carrieri.
Equipe do ATC Master Masculino e equipes 
convidadas.

05/12, a partir das 09h, no Ginásio Takaoka e 
Conj. Poliesportivo Estefano Carrieri.

Equipe do ATC Master Masculino e equipes 
convidadas.

Venha prestigiar!

Participe do Biathlon ATC e ajude uma 
instituição de caridade! 
Dia 06 de dezembro acontecerá o Biathlon ATC 
para associados e convidados, o evento é destina-
do para maiores de nove anos e acontecerá nas 
alamedas do Residencial 01 e Piscina Externa. 
Os interessados deverão se inscrever na recepção 
da Piscina Interna ou no DGE e entregar um brin-
quedo, que será doado para uma instituição de 
caridade. O evento começará às 8h e a previsão de 
encerramento é para às 13h, ao final do Biathlon 
haverá sorteio de brindes. 

Não deixe de participar e faça a sua doação!
*A competição será transferida para piscina interna nas se-
guintes condições:  temperatura da água esteja abaixo de 
20º C, ou as condições climáticas desfavoráveis.

Confira os torneios e campeonatos de Fute-
bol do mês de novembro

07, 14 e 21/11:  Campeonato Amador de Barueri 
– SuperMaster;

07 e 29/11: Campeonato Interclubes 2015/ Cat. 
Princ. A, Master 40;

03 e 11/11: XVIII Campeonato Interno de Futebol 

Adulto ATC 2015;

Data a definir: Copa Paulista de Futebol de Base 
-  Sub 11, Sub13, Sub15, Sub17;

08, 15 e 22/11: XII Poliesportivo ATC de Futebol 
de Base - Sub13, Sub15, Sub17.

Não perca! 

Veja as datas e horários das aulas abertas, tor-
neios, workshops de Ginástica e Artes Marciais
II Ranking de Força Relativa: De 07/11 a 20/11;

Aula Aberta de Boxe e Muay Thai:  07/11, 10h às 11h30;

Maratona de Bike Indoor: 07/11, 9h às 12h;

Workshop de Pilates Solo: 14/11, 10h às 11h;

Aula aberta de Bike Indoor: 

14/11, 10h às 11h; |  21/11, 10h às 11h |  28/11,  
10h às 11h;

XII Torneio de Força Relativa: 28/11, às 13h.

5ª Etapa do Ranking de Tênis
Nos dias 28 e 29/11, 05/12 e 06/12, o ATC realiza-
rá a 5ª Etapa do Ranking de Tênis. 

As inscrições devem ser realizadas até o dia 16/11 
no DGE e poderão participar associados maiores 
de 18 anos. Os jogos acontecerão nos dias acima a 
partir das 07h30, nas quadras de tênis de 01 a 04. 

Participe! 


