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PALAVRA DO PRESIDENTE 03

Caros amigos e associados, 

Nesta edição do Acontece e na reta final do ano 
aproveitamos para atualizar várias ações que estão 
acontecendo, pois o ATC não para e já começo convidando 
todos a prestigiarem as finais das nossas equipes de futebol 
que estão fazendo uma excelente campanha, vamos torcer e 
apoiar nossos atletas  que tem representado de forma 
brilhante nosso ATC nos torneios e campeonatos externos.  

Nesta edição destacamos a vitoriosa Maria Clara como a 
primeira atleta campeã Pan-americana do ATC, coroado por 
um ano vitorioso conquistando ainda os campeonatos 
Paulista e Brasileiro na sua categoria, destaco e parabenizo 
os professores Jairo e Vinicius e  aproveito para homenagear 
todos os nossos professores, supervisores e coordenadores, 
pois não faltaram grandes e emocionantes vitórias em todas 
as modalidades que disputamos ao longo deste ano muito 
especial para o esporte em nosso clube.

O ano está acabando com vários eventos especiais, entre eles 
o Bazar de Natal, Shows de Dança e Teatro que acontecem 
neste final de semana preparado com muito carinho, o Papai 
Noel pousando de helicóptero aqui no ATC, resgatando e 
preservando a magia do Natal,  e para encerrar a virada do 
ano com nossa tradicional festa de Réveillon com banda ao 
vivo. 

Agradeço nossos amigos e associados por estarem juntos 
com a gente durante todo o ano, desejando boas festas e que 
Deus abençoe as famílias com muita saúde, sucesso, 
prosperidade, união e felicidades.

Forte abraço. 

Pedro Salla Ramos Filho 



ADMINISTRAÇÃO 04

Quadras de Beach Tennis

Clube fechado para a 
Festa dos Funcionários 2019

Retirada de árvores 
(comprometidas ou com risco de queda)

Em novembro, foram instaladas telas para separar as quadras 2 e 3 de 
Beach Tennis. Além disso, foi construído um lava pés exclusivo para o 
local.

Atenção associado, na segunda-feira, 16 de dezembro, o Clube estará 
fechado para a Festa dos Funcionários. Fique atento e programe-se.

Em novembro iniciamos a retirada das árvores que apresentavam risco 
de queda. Durante o processo, alguns trechos foram interditados para 
garantir a segurança dos associados que transitam no local. Este proces-
so está sendo realizado com a autorização dos órgãos* competentes e 
haverá a reposição de 64 mudas de árvores no local.  
*Alvará n° 0534/19. 



CULTURAL 05

DE LEITURA
CLUBE

Nosso próximo Clube de Leitura 
acontecerá no dia 12 de dezembro 
(quinta-feira) na Biblioteca, às 19h30.

O livro discutido será “A ELEGÂNCIA DO 
OURIÇO” de Mouriel Barbery.

Sinopse: À primeira vista, não se nota 
grande movimento no número 7 da Rue de 
Grenelle: o endereço é chique, e os 
moradores são gente rica e tradicional. 
Para ingressar no prédio e poder conhecer 
seus personagens, com suas manias e 
segredos, será preciso infiltrar um agente 
ou uma agente ou — por que não? — duas 
agentes. É justamente o que faz Muriel 
Barbery em A "Elegância do Ouriço", seu 
segundo romance. Para começar, dando 
voz a Renée, que parece ser a zeladora por 
excelência: baixota, ranzinza e sempre 
pronta a bater a porta na cara de alguém. 
Na verdade, uma observadora refinada, ora 
terna, ora ácida, e um personagem 
complexo, que apaga as pegadas para que 
ninguém adivinhe o que guarda na toca: 
um amor extremado às letras e às artes, 
sem as nódoas de classe e de esnobismo 
que mancham o perfil dos seus muitos 
patrões.

Venha participar da última edição de 2019 
e ter momentos de muita descontração e 
aprendizado.

A entrada é gratuita e mesmo que você 
não leia o livro, você pode participar.

DEZEMBRO

Livro do mês: 
Lua de Sangue

de Nora Roberts

Sinopse: Lua de Sangue, o mais 
recente romance de Nora Roberts, 

revela a fascinante de Tory Bodeen. 
Criada em uma modesta casa na 

Carolina do Sul e controlada pelo pai 
com mão de ferro, seus sonhos 

nunca tiveram chance de aflorar. 
Porém, num cenário tão pouco 

alentador, sua amizade com Hope 
ajuda-a a superar as tristezas e 

decepções familiares. Mas, o destino 
também parece não querer 
colaborar para amenizar seu 

sofrimento. Hope será brutalmente 
assassinada e com isso a vida de 
Tory despencará num abismo de 

solidão. Vivendo anos e perseguida 
por assombrações do passado, Tory 
decide voltar a sua cidade natal. E 

mais uma vez, o destino não tardará 
em mostrar seu lado sombrio. O 

irmão mais velho de Hope, e 
herdeiro da família, aproxima-se de 

Tory, que vivenciará surpresas e 
dificuldades jamais imaginadas.





SOCIAL 07

Ação de Natal da Cacau Show

De 11 a 15 de dezembro, acontecerá a “Venda de Produtos Cacau Show” 
no ATC, das 10h às 19h. Mas atenção, neste ano haverá variação de locais 
durante o período, veja: 

Dias 11  e 12 no Salão Nobre
Dias 13 e 12 no Boulevard
Dias 14 e 15 no Salão Nobre 

As formas de pagamento são em dinheiro, cartões de crédito ou débito 
com descontos especiais para associados. Mais informações no Depto. 
Social. 

Vamos celebrar o Natal com a cantata!
Para celebrar o mês das festas no ATC, no dia, 15 de dezembro, a partir das 
11h00 no Orquidário, nosso Coral realizará a tradicional “Cantata de Natal”, 
trazendo o espirito natalino para o clube.  
Nosso grupo é formado por 24 coralistas e regido pelo maestro 
Eli de Souza Gonçalves e novos integrantes são sempre bem vindos!  Prestigie.



SOCIAL 08

Mostra de Dança do ATC 2019
Um espetáculo com alto nível técnico, desde a cenografia, escolha do tema até 
a performance dos nossos alunos. A mostra de Dança do ATC é uma tradição em 
nosso calendário de eventos, onde reúne todos os alunos das modalidades da 
Dança e Teatro que se apresentam em dois dias de um grande show. Neste ano 
o tema será “Mamamia”, inspirado nos filmes e no musical da Brodway. Apesar 
do tema, uma curiosidade sobre o espetáculo é que a trilha sonora dos shows 
será totalmente baseada na discografia do grupo Abba, grupo sueco de 
música pop formado em Estocolmo em 1972 que fez muito sucesso nas décadas 
de 70 e 80 e embala festas até os dias atuais.

Nesta edição que acontecerá nos dias 07 e 08 de dezembro no Teatro 
Arthur Rubinstein, no clube A Hebraica, teremos seis sessões divididas em 
3 espetáculos. O primeiro show que acontecerá às 11h30, terá o foco principal 
no mar da Grécia e tudo que envolve este cenário, peixes, estrelas do mar, 
crianças brincando com boias, enfim, serão temas mais infantis. 

O segundo show que acontecerá na parte da tarde, às 16h30 e já mostra a 
chegada na ilha da personagem principal, Dona. Além desta parte que acontece 
nas praias paradisíacas da Grécia, as turmas irão retratar também a chegada 
das amigas de balsa e a rotina na Vila da Grécia com muitas festas e apresentação 
da dança típica grega.

O último show é protagonizado pelas turmas avançadas e toda a história se 
passa na ilha, onde já se encaminha para o final da história. Nesta parte, o foco 
é a personagem  Sophie, filha da Dona, que vive um dilema entre 3 pretendentes 
que querem se casar com ela. Em todos os espetáculos teremos entre 3 e 4 
números de canto e dança, uma grande novidade na edição deste ano, que é 
uma prévia para o lançamento de uma nova modalidade no ATC, o 
Teatro Musical, que ensinará os alunos a cantar, dançar e interpretar. 
Confira mais detalhes na entrevista que fizemos com a coordenadora de dança 
e diretora geral do espetáculo, Claudia Leoni e a professora e a coreógrafa 
premiada em várias edições do Festival de Dança da ACESC, Helena Camargo.











ESPORTE 13

Nossos eventos do Beach Tennis são sempre 
marcados pelo alto astral e animação dos nossos 
competidores e para encerrar o ano trazemos um 

evento super especial durante o por do sol. Será na 
sexta-feira, dia 06 de dezembro a partir das 18h. Mas 

atenção para a faixa etária, apenas associados 
maiores de 18 anos poderão participar. Mais 

informações no DGE.

Torneio Sunset de 
Beach Tennis

Torneio Field 
Day Golfe

Evento para os nossos golfistas! No domingo,  08 de 
dezembro, a partir das 09h, acontecerá o Torneio Field 

Day, para associados maiores de 10 anos. Os 
interessados deverão procurar nosso Depto. De Esportes 

para mais informações.                                                                                                                                                   



Evento para os nossos golfistas! No domingo,  08 de 
dezembro, a partir das 09h, acontecerá o Torneio Field 

Day, para associados maiores de 10 anos. Os 
interessados deverão procurar nosso Depto. De Esportes 

para mais informações.                                                                                                                                                   

ESPORTE 14

No domingo 08/12 às 10h00 na Arena Barueri
ADPM Falcão Azul x Alphaville Tênis Clube
ATENÇÃO PARA AS RECOMENDAÇÕES: 
- Abertura dos portões às 9h00.
-Necessário a apresentação do convite na entrada 
(seja impresso ou na tela do seu celular), 
juntamente com 1 KG de alimento não perecível 
(exceto sal e açúcar). 
- Não será permitida a entrada no estádio com os 
seguintes itens:
Fogos de artifício, instrumentos musicais, malas, 

GRANDE FINAL COPA CBE
PAULISTANA DE FUTEBOL

GRANDE FINAL CAMPEONATO INTERCLUBES
CATEGORIA 54+

Vamos torcer pelos nossos atletas, 
momentos de decisão entre o ATC e o time 
do Clube IPÊ, veja as datas e prestigie:

bandeirões, guarda-chuvas, lanches caseiros e líquidos de qualquer tipo, animais (exceto 
cães-guia), guarda-sóis, escadas, cadeiras, vuvuzelas, instrumentos que façam barulho 
excessivo e qualquer dispositivo que produza fumaça. 
- Cartazes e bandeiras, só serão permitidos nas dimensões de até 2,00 metros por 1,50 
metros, sendo feitos de material considerado pouco inflamável, e os mastros de 
bandeiras têm que ser de plástico flexível.

Adquira o seu ingresso através do link:
www.sympla.com.br/final-copa-cbe-paulistana-2019__733479 

JOGO 1

x

Domingo, 8/12 ás 10h00 no Clube IPÊ

JOGO 2

x

Quinta-feira, 12/12 às 20h30 no ATC



Sexta-feira, 13/12 às 21h no Aramaçan

Quarta-feira, 18/12 às 20h30 no ATC

x

x

ESPORTE 15

FINAL INTERCLUBES 
CATEGORIA PRINCIPAL

FINAL INTERCLUBES 
CATEGORIA 39+





ESPORTE 17

Maria Clara é campeã Pan-americana

Nossa estrelinha do judô, Maria Clara Fedato, de 
apenas 11 anos, atingiu mais um marco em sua 
trajetória no esporte. No último dia 08/11, no 
México, a pequena trouxe um título inédito para 
o ATC, faturando a medalha de ouro no 
campeonato Pan-americano.  Modesta, após a 
conquista a pequena fez um vídeo agradecendo 
a Diretoria do ATC, seus professores e aos seus 
amigos de treino e especialmente a amiga Julia, 
que esteve com ela durante o campeonato.

Maria Clara, entrou para o Judô na turma de 
Iniciação do Alphaville Tênis Clube com os 
professores Jairo Azevedo e Vinicius Fonseca e 
a partir daí nasceu a paixão pela modalidade. 
Em 2018, a pequena atleta conseguiu as 
primeiras conquistas e em 2019 veio o resultado 
de 5 anos de dedicação, após passar por uma 
lesão e uma dolorosa derrota, Maria Clara foi 
campeã na Copa São Pauloda classe Sub 13 
Super Ligeiro (até 28 Kg), evento que reuniu 
2.500 atletas de 16 estados brasileiros e do 
Chile. Após este título, a judoca foi campeã no 
Campeonato Paulista Aspirante Fase Regional 
em São Lourenço da Serra, na fase Inter-estadual 
do Campeonato Paulista de Judô da Divisão 
Aspirante, na fase final do Campeonato Paulista 
de Judô Sub 13 Divisão Aspirante e Sub 15 
Divisão Especial em São Carlos e finalmente 
Campeã Brasileira.

Sempre acompanhada da mãe, Adriana Fedato, 
Maria fala de suas vitórias de maneira 
despretensiosa e sempre muito focada, fator essencial para suas conquistas, 
segundo o seu professor, Vinicius Fonseca. Com a vitória, Maria atingiu o 
ápice em sua categoria e só poderá competir o mundial quando atingir a 
idade para subir para a sub18.   
 



ESPORTE 18

Alunas da Dança ganham como bailarinas 
destaque da Mostra Acesc de Dança
Além da classificação com as coreografias,  duas de nossas alunas faturaram o
prêmio de bailarina destaque dentre todos os clubes participantes: 

MIRELA BALIEIRO - Bailarina destaque de Sapateado

BEATRIZ ALVEZ - Bailarina destaque de Street Dance 

Copa Mondial de Futebol Master
Sábado, dia 23 de novembro aconteceu no ATC a COPA MONDIAL 
DE FUTEBOL MÀSTER, que reunião os times América de Araçatuba e 
Master Araraquara. O Alphaville Tênis Clube ficou em primeiro lugar, sendo 
seguido pelo vice-campeão, América de Araçatuba.



ESPORTE 19

Somos finalistas da Mostra Acesc de
Dança 2019
Em junho, nossas dançarinas participaram da Mostra Acesc 2019, onde levamos 
6 coreografias e classificamos todas. Além disso, estamos entre as três melhores
notas do festivam e já garantimos lugar no pódio. A divulgação do resultado 
final será no dia 03/12 na premiação que acontecerá no Clube A Hebraica. 
Parabéns as alunas e professoras! 

Equipes de Futebol se destacam no
Inteclubes
As equipes 39+ e Principal fizeram uma campanha incrível no campeonato 
Interclubes de Futebol e chegaram as finais. Parabéns aos atletas pela 
ótima trajetória! 



Boas Festas
A família ATC deseja
a todos os nossos
associados um Natal
repleto de paz, amor,
união e a chegada
de um novo ano
fantástico com
muitas conquistas.


