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Prezados associados,

É com muita cautela que estamos atravessando esta primeira fase de 
reabertura do clube. As práticas das modalidades e convívio social ainda 
necessitam de controle e restrições, mas sabemos que se trata de uma 
fase passageira e por mais desconfortável que seja garante que 
passemos com segurança por esta pandemia. Dando sequência em 
nossa política de transparência, seguem algumas informações sobre o 
atual momento:

1. Nos dias 16, 17 e 20/07, todos os colaboradores, concessionários e 
prestadores de serviço foram testados para o COVID-19 para assegurar 
uma reabertura segura de nosso clube e na primeira semana de 
setembro, repetiremos os testes.

2. Foi detectado um vazamento na Piscina Semiolímpica externa e 
nossa equipe de manutenção e patrimônio têm trabalhado para que o 
problema seja resolvido o quanto antes. Este é o motivo da alteração no 
nível e na coloração da água que podem ser observados.

3. A partir de outubro, o envio do boleto com a cobrança da taxa de 
manutenção e outras, será feito por e-mail e não mais via correio. Para 
que o associado tenha esta comodidade é necessária a atualização de 
seu e-mail que pode ser feito diretamente na secretaria do Clube ou 
enviando e-mail para secretaria@alphatenisclube.com.br , informando 
também nome, número do título e celular, incluindo dependentes se 
houver. O boleto continuará podendo ser obtido pelo site do ATC na 
opção boleto online.

4. No dia 15/08 se encerra o prazo para todos aqueles que tenham 
valores em aberto com o clube e desejem negociar suas pendências em 
condições especiais. Esta é uma ação da Diretoria Executiva, sensível as 
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dificuldades financeiras que a COVID-19 pode ter acarretado para alguns 
associados. Os interessados podem entrar em contato com a nossa 
Secretaria (11 2188 2665) ou Depto. Financeiro (2188-2655). 

5. Dentro das premissas de distanciamento social previstas nos 
protocolos de segurança, reformamos a entrada social do Clube que 
ficou com espaço mais amplo e também criamos uma área de 
alimentação anexa a lanchonete social, que a partir do dia 22/08 volta a 
funcionar com o serviço da La Ficazza.

Agradecemos a todos que estão comparecendo no Clube e respeitando 
os protocolos de segurança. O momento inspira cautela principalmente 
a coletiva e aos poucos vamos nos acostumando e transformando esses 
protocolos em novas rotinas. Continuamos utilizando nossas redes 
sociais no Instagram (@alphatenisclube) de forma intensa e preparando 
Bazar Virtual, Palestras Online, atividades físicas por vídeoaula, entre 
outras ações. 
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