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Palavra do Presidente

Logo no início do mês de março, o destaque 
é a comemoração do Dia Internacional das 
Mulheres, o clube preparou uma programa-
ção especial para comemorar a data, com 
destaque para palestras e um presente es-
pecial: sauna grátis no dia 08. Ainda no mês 
de março, o coelhinho da Páscoa visitará o 
clube, com muita surpresa para a garotada. 

Evento que também merece destaque é a es-
colha do logotipo oficial que marcará duran-
te todo o ano, a comemoração dos 40 anos 
do ATC. Uma surpresa agradável foi o grande 
número de trabalhos inscritos. Pela amostra 
prévia das inscrições, tenho certeza que o 

novo logo será um sucesso.  
Sucesso de todos os anos, estão abertas as 
inscrições para o Campeonato Interno de 
Futebol de Campo Adulto, esta edição re-
serva surpresas aos atletas como a filmagem 
dos jogos. Conheça também aqueles atletas 
que representam o clube mundo afora, dis-
putando competições de Triathlon. 

Em poucos dias será lançado o programa de 
competições da 13ª Inter Alphas, evento tra-
dicional que congrega toda a comunidade de 
Alphaville, a primeira Inter Alphas foi dispu-
tada no ano de 1992, com a participação de 
5.340 atletas e quase 02 meses de duração. 
Ao longo dos anos, a forma de competição 
foi evoluindo e nesta edição de 2016, teremos 

algumas novidades. O período de disputa foi 
reduzido, bem como, foram reorganizadas as 
modalidades e categorias em disputa. 

Continuam as obras do estacionamento. A 
fase de construção 
com as instalações 
em pré-moldado já 
foram concluídas 
pela PREFAB. Ago-
ra estamos na fase 
de pavimentação e 
acabamentos. Vale 
a pena conferir.  Va-
mos em frente.  

Marcos Chiaparini

Fique 
por Dentro!
Você conhece a equipe de Triathlon do 
ATC? Os nossos participantes têm conse-
guido grandes feitos nesta modalidade. Em 
2015, o associado Bruno França partici-
pou da prova mais importante do ironman 
mundial, em Kona, Havaí.  No mesmo ano, 
participamos com 30 associados na XXI 
Maratona Internacional de São Paulo.
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São 4 décadas de histórias e de muito 
sucesso, por isso nada melhor do que 
homenagear quem possibilitou a realização da 
nossa trajetória até hoje, você associado. Neste 
concurso cultural, abrimos a oportunidade do 
logo ser criado e enviado pelos associados.

A divulgação dos 3 finalistas será no dia 16 
de março e o ganhador será revelado em 
um evento na Boite Mul’eka. O concurso é 
só uma das inúmeras programações especiais 
que teremos ao longo deste ano. Fique ligado!

Use a hashtag “40anoscomvoce” nas suas redes 
sociais e sua foto poderá ser publicada em 
nosso site. Em breve mais novidades para vocês!

Semana da Mulher, 1999.

Compartilhe seus momentos!

Concurso Cultural: “40 Anos com Você”



Melhoria nas instalações do ClubePatrimônio
Coletor Ambiental
No dia 02 de fevereiro, o ATC aderiu ao progra-
ma “Coletor Ambiental- Cidade Limpa”, que 
dá um destino ambientalmente correto para 
as bitucas de cigarros descartadas.
Ao total, foram fixados seis coletores espalha-
dos pelas dependências do clube: próximo a 
entrada social provisória, próximo a Adminis-
tração, ao lado da piscina externa - próximo ao 
parquinho, próximo ao Campo 1 na churras-
queira e próximo ao Bar da Piscina. 
O coletor faz parte de uma conscientização 
social, o descarte incorreto da bituca de cigarro 
prejudica o escoamento de água pluvial, além 
disso, estudos indicam que 25% dos incêndios 
que ocorrem no meio urbano são causados por 
bitucas. Fique ligado e adote este hábito! 

Construção do novo 
estacionamento: veja como 
andam as obras!
Com 90 funcionários trabalhando no 
local, no mês de fevereiro, foi concluída 
a concretagem do último trecho da laje 
do 1º subsolo e com isso, foi finalizada 
a parte da montagem da PREFAB.
Além disso, foram realizados os seguintes 
serviços:
• A montagem da estrutura metálica da por-
taria e do hall de entrada;
• A impermeabilização da laje do térreo;
• Está em andamento a montagem das ins-
talações elétricas, hidráulicas, de incêndio, 
de aterramento e de CFTV (Circuito Fecha-
do de TV);
• O muro de contenção e a colocação de 
guias foram finalizados;
• Foram terminadas as canaletas de águas 
pluviais;
• Será iniciada a montagem do elevador;
• E por fim, terá início na pavimentação as-
fáltica do 2º subsolo.

Controle de pragas nas 
dependências do clube
Pensando no seu bem estar e na sua seguran-
ça, o ATC toma algumas medidas no controle 
de ratos, baratas e outros insetos, através de 
periódicas sessões de desratização e desinseti-
zação. Além disso, duas vezes por semana, uma 
equipe do ATC de combate contra a DENGUE, 
inspeciona locais propícios para a criação do 
mosquito transmissor desta e outras doenças.

Campos de Futebol
Associado, você já reparou como anda a gra-
ma dos campos de futebol? Há alguns meses a 
grama de todos os campos vem passando por 
um tratamento especializado, que consiste 
em plantar, replantar, tratar, etc. Tudo para que 
ao final você aproveite as dependências com 
qualidade e com padrão das grandes arenas 
de futebol espalhados pelo país. 

3

Acompanhe o andamento pelas fotos:

Reforma nas salas de Dança
Durante os meses de dezembro e janeiro as 
salas de Ballet, Sapateado e Sala de Even-
tos, passaram por reforma. Foram substituí-
dos os pisos de madeira e o piso flutuante, as 
portas e soleiras foram readequadas, a altura 
das barras foram modificadas e as paredes 
receberam nova pintura. 
Os comentários sobre a melhora e qualidade 
foram unânimes, inclusive  para as alunas do 
Sapateado que relataram que a qualidade do 
som produzido pelos saltos está muito melhor. 

Confira a foto:



Social  e Cultural Principais ações do Social e Cultural

Departamento Social prepara programação especial em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher
No dia da Mulher, o ATC homenageia 
suas associadas em celebração desta im-
portante data. Confira as vantagens ofere-
cidas neste dia especialmente para você:
O acesso na sauna será livre.

Palestras com temas do universo 
feminino: 
Às 17h30: “Atuação da fisioterapia e psi-
cologia na saúde da mulher”, com os pa-

Novidade na Dança: Stilleto “a 
dança das divas do pop” no ATC!
Em meados de fevereiro, começaram as 
aulas de dança que combinam hip hop, jazz 
e salto alto, o Stilleto Dance, que tem con-
quistado muitas adeptas nas academias.

Adotado pelas chamadas “divas do pop”, 
como Beyoncé, a dança com salto alto tor-
nou-se um estilo a ser copiado pelo mundo 
a fora. O estilo de dança ensina com movi-
mentos leves e sutis com as mãos, pés, om-
bros e quadris, jogadas com o cabelo, além 
de olhares sensuais e marcantes.

Além disso, melhora a postura, o equilíbrio 
e promove um trabalho muscular intenso 
em todo o corpo, deixando bumbum, per-
nas e panturrilhas durinhas.

As aulas acontecem às terças e quintas-
feiras às 18h, a atividade é voltada para 
associadas maiores de 13 anos e tem ca-
pacidade limitada. 

Venha conhecer!

lestrantes Alexandre De Renzo Barretti, psica-
nalista e a fisioterapeuta Juliana Pariol Rizzi.

Às 18h30: “Mulher de corpo e alma; Livre 
para ser mais você” com a psicóloga Ma-
ria Silva Pessoa.

Às 19h30: As verdades sobre dengue, 
zica e chicungunya com o geriatra Dr. 
Mario Brusque.

Participe!
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Programação especial para o
Dia Internacional da Mulher.



Os desafios do jovem na esco-
lha da carreira será tema da 
palestra de março
O momento em que o jovem escolhe a 
sua carreira para muitos é um desafio. 
Por isso, o ATC traz a palestrante Karen 
Gimenez, master coach, que dará dicas 
e mostrará os principais temas em que 
eles se deparam no momento da esco-
lha da profissão, na palestra “Os desa-
fios do jovem na escolha da carreira”. 

Autoconhecimento, empreendedorismo, diá-
logo e participação dos pais, serão alguns 
dos temas abordados. Não perca! Será na 
terça-feira, dia 22, às 19h30, no Auditório.

Música no ATC!
Sábado Musical no Bar da Piscina: ve-
nha curtir uma animada tarde com boa 
música ao som de Albino Saré! Dia 12, 
das 12h às 15h.

1° Encontro do Clube de Leitura
Na sexta-feira, 11 de março, começam 
os encontros mensais do Clube de Leitu-
ra no ATC. O livro discutido será “A morte 
do pai” de Karl Ove Knausgard, o encon-
tro é aberto aos associados onde todos 
são bem-vindos, mesmo sem terem lido 
o livro a ser discutido. O encontro é uma 
ótima opção para os amantes da boa lei-
tura. Venha participar!

ERRATA: Na edição 5/Fev2016, divulga-
mos a presença do autor Karl Ove Knaus-
gard, a informação estava equivocada, 
nos desculpe!

O ATC leva você para assistir a peça 
“Trair e Coçar é só Começar”
No dia 19 de março, os associados po-
derão ir ao teatro confortavelmente com 
o ATC, assistir a renomada peça “Trair e 
Coçar é só Começar” no Teatro Bibi Fer-
reira. A humorada peça é recordista ab-
soluta no Brasil, acumulou até agora um 
total de aproximadamente seis milhões 
de espectadores em nove mil apresen-
tações, desde sua estreia em março de 
1986. A saída do ATC será às 19h30 e o 
retorno previsto será às 00h. Mais infor-
mações no Depto. Social.

Coelho da Páscoa visitará o ATC!
No dia 23/03, as crianças associadas receberão uma visita muito especial! Trazen-
do o encanto e a magia desta data  para as crianças, o Coelho da Páscoa visitará 
o clube e divertirá a criançada na Entrada Social. Não perca!
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Esporte Confira os principais eventos do DGE

Aulas abertas de março, apro-
veite nossa programação!

Aula Aberta de Bike Indoor:

05, 12 e 19 de março,
das 10h às 11h,
na Sala de Spinning.

Aula Aberta de Pilates Solo: 

05 de março,
das 10h às 11h,
na Sala de Pilates Solo.

Aula Aberta de Boxe e Muay Thai: 

12 de março,
das 10h às 11h30,
na Sala de Lutas.

Participe!
Para associados maiores de 14 anos.

Mais informações no DGE.
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Natação para bebês: uma mo-
dalidade de AMOR! 
A “Natação para Bebês” tem como prin-
cipal objetivo uma adaptação ao meio lí-
quido, já que o bebê passou nove meses 
neste ambiente no útero materno, a prá-
tica é um resgate dessa lembrança, assim 
como socialização.

Além da atividade proporcionar diversos 
estímulos dentro das categorias psico-
motoras que serão facilitadores tanto no 
aprendizado da natação quanto na evolu-
ção da criança em equilíbrio, a água funcio-

na como principal brinquedo, aumentando o 
vínculo entre o responsável e o bebê.

Os benefícios são inúmeros como: melhora 
da alimentação e sono, acervo motor, ganho 
de tônus (que proporcionará maior equilí-
brio ao andar), consciência corporal, percep-
ção auditiva, percepção visomotora e facili-
tação em atividades manipulativas, através 
de músicas e trabalhos rítmicos ocorre uma 
maior assimilação dos movimentos, a crian-
ça se descobre explorando o meio líquido 
interage e aumenta sua imaginação.

Participe destes momentos conosco! No-
vos horários disponíveis.

São inúmeros benefícios, além 
de aumentar o vínculo entre o 

responsável e o bebê.



Ranking de Voleibol “Dia da Mulher” 
No dia da mulher, 08 de março, as asso-
ciadas matriculadas no voleibol partici-
pativo curtirão uma aula especialmente 
dedicada ao dia delas. O evento não pre-
cisará de inscrição pois será no horário 
da aula às 17h, no Ginásio Takaoka. Ve-
nha participar! Informações no DGE ou 
com o técnico (Sérgio).

Torneio de Lança Bolas
No dia 12 de março, as crianças prati-
cantes da modalidade de tênis poderão 
participar do Torneio de Lança Bolas! 
O evento acontecerá às 14h00, nas qua-
dras 01 a 04. Traga seus pequenos para 
participarem! Mais informações no DGE.

1ª Etapa de Ranking de Bocha já 
tem data!
Acontecerá nos dias 15 e 17 de março a

primeira etapa do Ranking de Bocha. 
Mais informações no DGE. Prestigie! 

TEA (Torneio Entre Damas)
No dia 19 de março, o Departamento Ge-
ral de Esportes realizará o TEA (Torneio 
Entre Damas).

O evento é destinado para associadas com 
idade acima de 35 anos e acontecerá na 
quadra de tênis 10, às 12h30.

O torneio é organizado a fim de promover o 
amistoso de tênis na categoria damas com 
diversas idades e níveis.
Mais informações no DGE. 

Novidades no XIX Cam-
peonato Interno de Fu-
tebol Adulto 2016!
Em março começa o maior 
campeonato de Futebol do 
ATC, em sua décima nona edi-
ção, o Campeonato Interno 
de Futebol Adulto será dis-
putado de 29 de março a 16 
de junho. As partidas acon-
tecerão durante a semana, 
as terças e quintas-feiras, a 
partir das 20h15. Neste ano, 
o campeonato vem repleto de 
novidades, a começar pela ins-
crição que foi disponibilizada 
através do site, também te-
remos a gravação de todos os 
jogos e os melhores momentos 
com os gols da rodada, além 
disso haverá premiação para o 
melhor da partida. Fique liga-
do e prestigie!
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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
Pedro Salla – Diretor Administrativo 

Jorge Kulaif – Diretor de Esportes
Ricardo Rezende - Diretor Financeiro
Leonardo Cunha – Diretor de Patrimônio
Elcy Klauser – Diretora Social


