
Acontece

Patrimônio

Fique ligado  nas obras do 
estacionamento do ATC.

Esportivo

Preparem-se! Vem aí XIII 
Olimpíadas Inter Alphas.

Social e Cultural

Confira o vencedor do 
Concurso - “40 Anos com Você”. 
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Palavra do Presidente
Algumas iniciativas, quando realizadas com su-
cesso, deixam uma satisfação enorme para toda 
a administração do clube. É o caso do concurso 
cultural de escolha do logotipo alusivo às come-
morações de 40 anos de fundação do Atc. Su-
cesso incrível. A adesão espontânea dos sócios, 
apenas confirmou a nossa convicção:  o nosso 
sócio quando convocado, responde, participa 
dos eventos.  
O nível dos trabalhos apresentados foi ótimo. 
Deu muito trabalho para os jurados escolherem o 
vencedor. Agradeço aqui a gentileza dos jurados 
que honraram o clube e aos inscritos em aceita-
rem o convite para esta missão. 

todos os trabalhos inscritos estão no “site” do 
clube, para conhecimento de todos e com nosso 
profundo agradecimento aos sócios que partici-
param do concurso . 
Virada esta página, realizamos outro evento mui-
to significativo: 1ª edição talentos do Atc. Uma 
oportunidade para os nossos sócios revelarem 
suas aptidões nos diversos segmentos artísticos: 
dança, canto, música, etc... Foi um verdadeiro 
sucesso. Destaque para a apresentação de 03 jo-
vens artistas, do grupo Alphasamba e de diversos 
talentos escondidos no Karaokê. 

Aproveitem a nossa extensa programação social e 
esportiva organizada para o mês de abril. chamo 

a atenção para palestra a ser proferida no próxi-
mo dia 12/04 , abordando o sempre atual tema das 
drogas: prevenção do 
uso de drogas lícitas e 
ilícitas entre os jovens 
e adolescentes. 
Por último, estamos em 
contagem regressiva 
para a inauguração do 
novo estacionamento. 

Vamos em frente. 

  

Marcos Chiaparini
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Na noite de quarta-feira, dia 23 de março, em cli-
ma de comemoração e confraternização foi reali-
zada a final do Concurso Cultural “40 Anos Com 
Você”, com a escolha do logo vencedor. Ao total 
o concurso contou com 19 inscrições e 16 logos 
enviados para avaliação. O evento inicia uma sé-
rie de comemorações que realizaremos ao longo 
deste ano em celebração dos 40 anos do Alpha-
ville Tênis Clube.   

Com a presença dos candidatos do concurso, dos 
membros do Conselho de Administração e de 
toda a Diretoria Executiva, a noite foi mais um 
capítulo da história do ATC, as grandes estrelas 
da noite foram os associados e as suas histórias 
vividas no clube, conduzida pela comunicadora 
Caroline Schmitt, a noite foi iniciada com o pre-
sidente Marcos Chiaparini chamando os jura-
dos José Alcides Munhoz, Membro do Conselho 
de Administração do Banco Bradesco e Diretor; 

O associado Alessandro Augusto Torres é 
o ganhador do concurso cultural “40 Anos com Você”.

Marcelo Takaoka, filho de Yojiro Takaoka e pre-
sidente da Construtora Takaoka; Cristina Budeu, 
CEO da TV Alphaville que juntos tiveram a mis-
são de escolher o logo que representará o qua-
dragésimo ano de história do clube. 

O grande vencedor da noite foi o associado Ales-
sandro Augusto Torres, publicitário, que subiu 
ao palco e explicou a todos o conceito adotado 
para a criação do logo. Alessandro é associado há 
10 anos, seu sogro iniciou este ciclo que passou 
para a sua esposa e hoje ele repassa para os seus 
filhos.  As setas utilizadas representam justamen-
te essa passagem de tempo de “geração em gera-
ção”, slogan adotado em sua versão, mantendo as 
características do logo oficial, o vencedor do con-
curso conseguiu transmitir o conceito de ciclos e 
família, levando o grande prêmio da noite, uma 
TV de 48 polegadas.  O segundo lugar foi con-
quistado pelo associado Sérgio Issato Shimizu, 

publicitário, que também subiu ao palco para 
relatar a importância do clube em sua história e 
de sua família, acompanhado de sua esposa que 
também foi candidata, o sr. Sergio foi premiado 
com uma adega climatizadora; o terceiro coloca-
do foi o associado Jorge Aguiar, empresário, em 
sua versão o número 40 foi retirado do próprio 
logotipo do ATC, mantendo as características da 
marca, a palavra “anos” foi desenhada a mão, 
para transmitir a humanização das relações que 
a vivência no clube cultiva, o associado foi pre-
miado com uma cafeteira Nespresso. 

Agradecemos a todos que participaram do con-
curso e  que dedicaram tempo e dividiram o seu 
talento e suas experiências pessoais através de 
suas criações. Registramos aqui o nosso MUITO 
OBRIGADO! Que possamos compartilhar mais 
“40 anos com você”. 
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Social  e Cultural Principais ações do Social e Cultural

Orquestra de Câmara de Santana de Parnaíba se apresenta no ATC!

Música no aTc: 
Sons de Domingo no ATC
No dia 10 de abril, acontecerá mais uma edi-
ção do Sons de Domingo com o músico  Alex 
Zambrana. O encontro acontecerá no Restau-
rante Social D.O.C Crafteria, das 12h às 15h. 
Venha prestigiar e se divertir com um almoço 
entre familiares e amigos com música ao vivo. 

Sábado Musical de Abril
A próxima edição do Sábado Musical será 
no dia 23 de abril das 12h às 15h no Bar 
da Piscina.  Venha se divertir entre amigos e 
familiares com boa música e clima descontraído. 

Saída Cultural de abril leva o 
associado para assistir musical 
“Os Boêmios de Adoniran”

Em abril o Atc levará seus associados para as-
sistirem o musical “Os Boêmios de Adoniran”, 
que traz o resgate do samba paulistano 
para o público em geral, através das com-
posições de Adoniran Barbosa. Será no dia 
30 de abril às 21h no Teatro APCD, saída 
do estacionamento às 19h.  A data limite 
para adesão é 18/04.

       Participe!
Mais informações no Depto. Social.

Para os admiradores da boa 
música, na sexta-feira, 08 de 
abril, às 20h30, o Atc recebe-
rá a Orquestra de Câmara de 
Santana de Parnaíba em uma 
belíssima apresentação em co-
memoração aos 40 anos do 
ATC na Boite Mu’leka.  

Retire o seu convite gratuita-
mente no Depto. Social.  

Prestigie!

PalesTras aTc: 
Fique por dentro do cronograma de palestras do ATC do mês de Abril!

Prevenção do uso de drogas lícitas e 
ilícitas entre jovens e adolescentes
Segundo dados do Relatório Mundial sobre 
Drogas da ONU (Organizações das Nações 
Unidas), cerca de 5% da população mun-
dial entre 15 e 64 anos, usam drogas ilícitas. 
Pensando nisso, o Atc trará o palestrante Dr. 
Ronaldo Meirelles campos, coordenador do 
projeto “café da manhã sem drogas” e coor-
denador geral da comunidade terapêutica 
Filhos da Luz, para abordar o assunto e indicar 
as principais causas de dependência quími-
ca entre os jovens na palestra “Prevenção 
do uso de drogas lícitas e ilícitas entre jo-
vens e adolescentes”. 

Além de apresentar também o quadro atual 
do uso de drogas lícitas, o palestrante aborda-
rá também questões como a prevenção para 
impedir que os jovens utilizem tais substân-
cias e quais os sinais que podem ser obser-
vados quando o jovem se torna dependente 
químico. Não perca! Será na terça-feira, dia 
12, às 19h30, no Auditório.

Cenários Econômicos e Gestão 
Patrimonial na Crise
A crise política e econômica está entre os 
dez maiores riscos para o cenário nacional 
e internacional em 2016; recentemente, 
dados do FMI (Fundo Monetário Internacio-
nal) informaram que a economia brasileira 
deverá fechar 2016 com o segundo pior de-
sempenho do mundo, e a estimativa é que 
o Produto Interno Bruto (PIB) do país “enco-
lha” 3,5% este ano – resultado melhor ape-
nas que a contração de 6% esperada para a 
Venezuela (fonte G1).  Visando este cenário, 
o Atc trará o economista e professor-dou-
tor da Universidade de São Paulo (USP), Gil-
son Liberato Schawartz e Marcelo Petersen 
cypriano - Economista no Mercado Finan-
ceiro que juntos apresentarão a palestra 
“cenários Econômicos e Gestão Patrimonial 
na crise”. Venha participar e conhecer os 
principais pontos da crise econômica e re-
ceber dicas de gestão patrimonial durante 
este período.  A palestra será no dia 26 de 
abril, às 19h30 no Auditório.
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Melhoria nas instalações do ClubePatrimônio
Fique por dentro do andamento da construção do novo 
estacionamento.

A obra do novo estacionamento do Atc continua em ritmo acelerado. Atualmente 
estamos na fase de acabamento; a iluminação do 1º subsolo já foi concluída e 
80% do 2º subsolo também foi finalizada, assim como sua pavimentação asfáltica. 

No térreo estamos finalizando a colocação do revestimento e do AcM na fachada, 
foi concluída também 80% da impermeabilização assim como o concreto para 
proteção mecânica. 

Seguem as instalações elétricas, hidráulicas, águas pluviais e a colocação de pisos 
e azulejos. Para a colocação do elevador, a previsão é que seja instalado até o final 
de abril. 

A galeria, canaletas de águas pluviais da parte externa e sistemas de drenagem 
estão concluídas além da caixa d’água de concreto armado de 30 mil litros.

aDMinisTraÇÃo

Digitalização
No final do mês de março concluí-
mos o processo de digitalização 
da documentação da secretaria. 
Foram digitalizadas 3.000 pastas 
com documentos dos associados, 
totalizando aproximadamente 
150.000 cópias.  Os funcionários 
receberam treinamento para dar 
continuidade ao processo dos do-
cumentos que derem entrada na 
secretaria.

Sistemas de informática
Finalizamos a integração dos mó-
dulos de compras, almoxarifado, 
controle de estoque e departa-
mento pessoal, ao controle do 
sistema financeiro/contábil. Ape-
sar da existência dos respectivos 
módulos, os mesmos não estavam 
dentro de uma mesma plataforma.

Segurança
A Diretoria Administrativa em 
conjunto com a Diretoria de Pa-
trimônio, vem trabalhando na im-
plantação dos sistemas de sinaliza-
ção e controles de acesso e saída 
no novo estacionamento, de forma 
que tudo funcione com eficiência 
dando segurança aos usuários.



5

Pensando na qualidade de atendimento aos nossos associados, nos dias 16/02 e 01, 02 e 16/03, o Atc promoveu um treinamento aos 
concessionários sobre as boas práticas na manipulação dos alimentos. cozinheiros, ajudantes de cozinha, atendentes de lanchonetes, 
garçons e líderes receberam da nutricionista do Atc, Natalia Souza, orientações sobre normas de higiene, asseio pessoal e hábitos 
operacionais inadequados além de ensinamentos sobre o procedimento correto de higienização de mãos e uso de luvas descartáveis. 

Após o treinamento, para garantia da continuidade do processo, nossos concessionários serão notificados formalmente sobre as ações 
necessárias para que sejam cumpridos os preceitos orientados.

Co n ce s s i o n á r i o s  re ce b e m  t re i n a m e nto  d e  B o a s  Prát i c a s  n a  M a n i p u l a ç ã o  d e  Al i m e nto s

constantemente o clube passa por obras 
de melhorias para assegurar que você te-
nha o melhor atendimento. Somente neste 
ano executamos os seguintes serviços:

•  Pintura de equipamentos da academia;

•  reforma da churrasqueira do Doc;

•  construção de acessos para as arquibancadas dos 
campos 1 e 2.

Finalizamos a integração dos módulos de 
compras, almoxarifado, controle de esto-
que e departamento pessoal, ao controle 
do sistema financeiro/contábil. Apesar da 
existência dos respectivos módulos, os 
mesmos não estavam dentro de uma mes-
ma plataforma.

acompanhe as obras de melhorias do clube
Além  disso nos asseguramos para que os 
materiais fornecidos estejam sempre em 
bom estado, para isso foram realizadas as 
seguintes trocas: 

• Troca dos tapetes personalizados das portas;

• Troca das passadeiras de borracha azul da sauna, ves-
tiários sociais feminino e masculino; vestiários da piscina 
interna feminino e vestiário família (box 3);

• estrados plásticos do vestiário masculino da pis-
cina interna;

• Troca das cadeiras do refeitório dos funcionários;

• colocação de cadeirões infantil na lanchonete Fast Fruta.



Esporte Confira os principais eventos do DGE

Campeonato Paulista Menores 
de Xadrez
Nos dias 16 e 17 de Abril às 9h30, aqui no 
Atc, acontecerá o Campeonato Paulista 
Menores de Xadrez. tendo como principal 
objetivo do evento promover e incentivar a 
integração e o intercâmbio social e desporti-
vo além do convívio e respeito mútuo entre 
alunos e educadores, as partidas serão reali-
zadas no Salão Nobre.  Mais informações no DGE. 
Prestigie!

Torneio de Tênis Infantil com Saque
No dia 16 de Abril, o Departamento Geral de 
Esportes realizará o torneio de tênis Infantil 
com Saque. O evento acontecerá às 14h00 
nas quadras 01 a 06, sendo destinado aos 
associados com idade entre 08 a 14 anos. E 
atenção! É necessário que a criança saiba sa-
car. Mais informações no DGE. Participe!

Para associados maiores de 14 anos.  Mais informações no DGE.

Aula Aberta de Bike Indoor:

Aos sábados, dias 09, 16 e 30 
de abril, a partir das 10h,
na Sala de Spinning.

Aula Aberta de Pilates Solo: 

Sábado, 16 de abril, das 10h às 11h 
e das 11h às 12h, no gramado ao lado 
da Pista de cooper.

Aula Aberta de Muay Thai: 

Sábado, 30 de abril, a par-
tir das 10h, no Espaço Lutas.
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XIX Campeonato Interno de Futebol 
Adulto 2016!

No dia 05 de abril começou o maior cam-
peonato interno de futebol de campo do 
ATC, com jogos as terças e quintas feiras, 
a partir das 20h15. Estamos atualizando 
o andamento do campeonato em nosso 
site, portanto fique ligado e não perca ne-
nhum lance! 

ParTiciPe! aulas abertas de abril.

2ª Etapa do Ranking de Tênis 2016
Nos dias 30 de abril, 01, 07 e 08 de maio, 
o Atc realizará a 2ª Etapa do Ranking 
de Tênis 2016. As inscrições deverão ser 
realizadas no DGE e poderão se inscrever 
associados maiores de 18 anos. Os jogos 
acontecerão a partir das 07h30 nas qua-
dras de tênis 01 a 04.  

Mais informações no DGE. Participe!
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De 22 de maio a 19 de junho o Atc 
realizará o maior evento esportivo 
amador da região. Com a partici-
pação de 11 residenciais, cerca de 
3.500 atletas e 20 modalidades, a 
competição tem como objetivo a in-
tegração da comunidade de Alpha-
ville, Barueri e região. com patrocí-
nio do Banco Bradesco e apoio das 
prefeituras de Barueri e Santana de 
Parnaíba, o torneio promete repetir 

o sucesso que vem se concretizando 
desde o início. 
com mais de 980 jogos realizados e 
21 modalidades esportivas em nos-
sa última edição, o evento conta tam-
bém com arrecadação de alimentos 
que são doados posteriormente para 
instituições de caridades. 
Não perca! 

Vem ai ...´
XIII Olimpiadas Inter Alphas 2016!´



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

#40AnosComVoce


