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Acontece
Esporte Confira os principais eventos do DGE

XI Férias do Clube
Em Janeiro, começa a décima primeira edição das Férias no Clube 2016. O ATC proporcionará à ga-
rotada de 03 a 12 anos, uma programação de férias de segunda a quinta-feira, das 09h às 17h. Serão 
duas semanas repletas de atividades esportivas, artísticas, jogos infantis, passeios e muito mais!

Primeira semana: De 11 a 14 de janeiro de 2016. 

Segunda semana: De 18 a 21 de janeiro de 2016.

Não perca tempo! Inscrições abertas no DGE. Vagas limitadas! 

Arborismo
No dia 23 de janeiro, o ATC realizará atividades 
de Arborismo das 10h às 15h, o inicio do trajeto 
é em frente ao Fast Fruta.

A atividade é destinada para crianças com altu-
ra mínima de 1,20m. Para participar, a criança 
deve ter uma autorização assinada pelo pai ou 
responsável, sendo obrigatório o uso dos equi-
pamentos de segurança.

O circuito possui 08 pistas e 02 tirolesas, as 
crianças serão acompanhadas por monitores 
especializados, a fim de garantir a aventura, se-
gurança e diversão. 

Mais informações no DGE.

Confira as datas e horários 
das Aulas Abertas:
Bike Indoor: 
09/01 das 10h às 11h, 16/01 das 10h às 11h,
23/01 das 10h às 11h e  30/01 das 10h às 11h.

Pilates Solo: 
09/01 das 10h às 11h.

Participe!
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Matinê de Carnaval
Durante os dias 07, 08 e 09 de fevereiro, o 
ATC realizará a Matinê de Carnaval, das 15h às 
19h, no Salão Nobre.

O evento contará com música ao vivo, pin-
tura artística e muita animação. Associados 

Social  e Cultural Principais ações do Social e Cultural

Feijoada & Samba
No dia 30 de janeiro, acontecerá a tradicio-
nal Feijoada & Samba. O Grito de Carnaval 
será dado ao som de muito samba, música 
ao vivo e uma deliciosa Feijoada servida 
no Restaurante Social D.O.C Crafteria. Com 
o local totalmente decorado, associados e 
convidados se divertirão em clima de des-
contração, alegria e folia.

Mais informações no Departamento Social.

não pagam e para visitantes será cobrado R$ 
20,00 (adulto) e R$ 30,00 (criança), os convites 
podem ser adquiridos na secretaria do Clube 
nos dias das matinês. O evento é indicado 
para crianças maiores de 03 anos de idade. 
Prepare a fantasia e venha cair na folia! 

Mais informações no Departamento Social.

Palavra do Presidente
Nesta primeira edição de 2016, deseja-
mos a todos os nossos associados e fa-
miliares um excelente ano, com saúde, 
paz, alegria e confiança no nosso futuro. 

Encerramos o ano de 2015 com muita 
atividade no ATC. Realizamos o tradi-
cional Espetáculo de Dança com a par-
ticipação de 480 associados e público 
estimado de 3000 pessoas. As prince -
sas Frozen e o Papai Noel visitaram o 
clube para a alegria da criançada. 

Reabrimos o Bar da Piscina com equi-
pamentos moderníssimos na cozinha, 
bem como, entregamos o Campo 2 re -
formado com novo sistema de plantio 
da grama e drenagem. 

As obras do estacionamento continuam em 
ritmo acelerado e todos que chegam ao 
Clube podem constar o progresso dia a dia.  

Isso ficou para trás. O ano de 2016 será 
marcado pelas festividades do 40º ani-

versário do ATC. 
Aguardem por 
muitas novida-
des durante o 
ano, com ativi-
dades especiais 
no Social e nos 
Esportes. 

Vamos em frente. 
ATC 40 anos.  

Marcos Chiaparini
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Melhorias nas instalações do ClubePatrimônio
Reabertura do Campo 2

No dia 19 de dezembro, aconteceu a Reabertura do 
Campo 2, tendo pouco mais de 120 dias de obras.

A reforma contou com o nivelamento do cam-
po, retirada de grama e árvores com licencia-
mento ambiental, que impediam a execução 
dos serviços, implantação de um sistema de 
drenagem gravitacional e irrigação automáti-
ca. Além disso, foi colocado uma camada de 
areia Top Soil, o plantio de grama em mudas 
com o sistema Spriggs (Bermuda Celebration, 
utilizada em 9 das 12 arenas do País) e foram 
adotados processos contínuos de adubação. 

Com a presença da Diretoria Executiva do ATC, 
do Presidente e membros do Conselho de Ad-
ministração, a solenidade teve início com um 
breve discurso do Engenheiro Agrônomo, Fá-
bio Câmara (responsável pela empresa World 
Sports) que relatou como foi o andamento do 
projeto, e em seguida, Fábio com o Dr. Marcos 
Chiaparini (Presidente) e o Sr. João Guilherme 
Mendes (Presidente do Conselho de Admi-
nistração), saudaram as pessoas que estavam 
prestigiando o evento.

Pela expectativa de jogar no novo gramado, 
tivemos a presença recorde de 101 inscritos 
para o tradicional racha de futebol, tornando 
a manhã de sábado mais animada.

Novo Estacionamento ATC
As obras do estacionamento continuam em 
ritmo acelerado, após a fundação com blocos 
e estacas, estamos finalizando a montagem 
da estrutura pré-moldada da Prefab. E nos 
próximos dias, será iniciado:

• Capeamento da laje de acesso;

• Montagem da laje de acesso de veículos pela 
Avenida Mamoré;

• Instalações Elétricas e Hidráulicas;

• Poços dos Elevadores;

• Muros de Contenção;

• Guias e Sarjetas;

• Impermeabilização do térreo.

Veja as fotos:

Piscina Externa
Nos próximos dias estaremos disponibilizando novos guarda-sóis para os usuários da piscina. Com o tamanho 
maior que os atuais, os associados terão mais conforto. Toda a área da piscina está passando por revitalização 
com pintura geral, troca dos pisos danificados, reposição de grelhas, paisagismo e outras benfeitorias.
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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

Judô
Em novembro, em evento realizado no 
Ginásio Estefano Carrieri, o atleta Felipe 
Lettieri foi homenageado pelo Mestre Jairo 
Azevedo, por ter sido o primeiro aluno do 
ATC a conquistar a faixa preta de Judô.

Futebol
Foi realizada a final do Campeonato Interno 
de Futebol. A equipe Colorado Rapids foi a 
campeã e o vice-campeonato ficou com a 
equipe Miami Fusion. O Campeonato contou 
com a participação de 158 associados.

Tênis
A final da 5ª Etapa do Ranking de Tênis 2015 
apresentou os seguintes resultados: Eduardo 
Galvão (campeão da categoria A); Gustavo 

Tilmann (campeão da categoria B); Marcelo 
Borges (campeão da categoria C) e João Eduardo 
Soares (campeão da categoria D). O ranking 
contou com a participação de 98 associados.

Dança
As  apresentações no final do mês de novembro 
aconteceram no Teatro Municipal de Barueri e 
contaram com a presença de aproximadamente 
3.000 pessoas, divididas em 6 sessões. 
Participaram 480 alunas das modalidades de 
Sapateado, Street Dance, Jazz, Ballet, Teatro e 
Dance Mix, cujo tema foi “Universidade das Artes”.

Bar da Piscina
Depois de pouco mais de 90 dias de obras, foi 
reaberto o Bar da Piscina, com a apresentação da 
cantora Valéria Soares. As instalações passaram 
por adequação de layout, substituição de 

Aconteceu Perdeu algum evento? Confira os nossos destaques!

todos os equipamentos antigos, substituição 
dos pisos e revestimentos, aquisição das 
câmaras frigoríficas e substituição de todo 
sistema elétrico e hidráulico.

Triathlon
O ATC parabeniza os associados integrantes 
da nossa equipe de Triathlon que existe 
desde 2002, mas que oficialmente foi criada 
em fevereiro de 2012. Confira o nome dos 
atletas que ao longo de 2015 levaram o nome 
do clube as maiores competições mundiais. 
Bruno França: participou em outubro do 
Ironman e Kailua-Kona/Havaí; Silvia Shreer, 
Patrick Simon e Carlos Kornifeld participaram 
do Triathlon Short e Long Distance em 
Pirassununga e Priscila Okamoto, Vanessa 
Moraes e Anibal Coelho por participarem do 
Meio Ironman Challenges em Florianópolis.


