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Caros leitores e associados, é um prazer 
levar a vocês um pouco mais de informa-
ções sobre o nosso clube nessa edição do 
AconTECe.  Tudo o que realizamos aqui é 
pensando em vocês e em benfeitorias que 
os favoreçam; então nada mais justo que, 
de uma maneira fácil e prática, apresen-
temos essas informações sobre os acon-
tecimentos e o dia-a-dia do TEC. Além 
dessas notícias, continuaremos a informá-
-los sobre os eventos sociais e esportivos e 

a contar as novidades que estão por vir. 
Nosso trabalho estará no cotidiano do 
clube e nas páginas deste informativo. Es-
pero que este novo formato do AconTECe 
agrade a todos.

Nesta edição, fico feliz em mostrar um 
pouco mais sobre nossa academia: como 
tudo começou e seu desenvolvimento, 
bem como detalhar como está sendo a 
reforma atual, que melhorará os espaços 
destinados a atividades físicas.

Também mostramos a vocês nossos 
próximos eventos, que terão todo o em-
penho de nossa equipe e o “padrão TEC” 
de sempre; além dos registros dos eventos 
que já aconteceram e que foram sucesso, 
em especial o nosso Baile de Aniversário, 
que comemorou os 37 anos desse clube do 
qual tenho a grande alegria de fazer par-
te, não só como presidente da diretoria, 
mas como associado.

Um abraço a todos!

Antonio José Viotto - Frá Frá
Presidente da Diretoria Executiva do 

TEC - Biênio 2017/2018

Esta edição do AconTECe vem um pouco 
diferente e marca uma mudança no seu 
conteúdo: menos fotos e mais informações 
sobre o clube. Esta mudança visa levar ao 
conhecimento do associado os detalhes do 
dia-a-dia do clube e, ao longo de sua his-
tória, informações sobre gastos, manuten-
ção e obras feitas ou a serem realizadas.

Nela, você poderá conferir também como 
foram os eventos sociais dos últimos meses 
(Boteco Tropical, Baile das Mães, TEC Rock 
Festival, Baile de Aniversário e Arraial Ser-
tanejo) e os esportivos, com destaque para 
as finais do 2º Fuveios e do 5º Campeona-
to de Verão; além dos próximos eventos do 
clube com a nossa Agenda.

O clube mantém uma rotina de  
trabalho e despesas que muitos não conhe-
cem; assim, neste espaço, serão contadas 
algumas “curiosidades” sobre o clube para 
que seu dia-a-dia seja conhecido e sua  
administração seja ainda mais transparen-
te. Como informa a gerência do clube:

- O gasto com produtos para as piscinas 
é de aproximadamente R$7.000,00 por 
mês. Além disso, somente com os aque-
cedores elétricos da piscina aquecida, o  
TEC gasta em torno de R$5.000,00/mês 
de energia;

- A média total de gasto mensal do  
clube com eletricidade é de R$20.000,00;

- O TEC possui, atualmente, 58 fun-
cionários, sendo 17 no setor esportivo, 33  

Dia-a-dia do TEC
no setor de manutenção e limpeza e 8  
no setor administrativo. O investimento 
com salários e benefícios para estes (reco-
lhimentos de INSS e FGTS; assistências mé-
dica, odontológica e ocupacional; vale-ali-
mentação; vale-transporte; treinamentos;  
materiais de E.P.I.; copa e cozinha; unifor-
mes) é de R$180.000,00 mensais; 

- Com base em dados de dezembro  
de 2016, o número de associados do clube 
é de:

• 1.539 proprietários;
• 576 contribuintes;
• 2.478 dependentes;
• 28 remidos;
- O TEC fechou o ano de 2016 com um 

valor patrimonial de R$17.914.337,61.
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Após um período fechada para limpeza 
total e troca do rejunte dos azulejos, a pisci-
na aquecida do clube foi reaberta em 24 de 
março para aulas de natação e hidroginás-
tica, bem como para uso dos associados. No 
início do mês de junho houve um vazamento 
na tubulação do sistema de aspiração da pis-
cina. O vazamento não ocasionou a interrup-
ção das atividades no recinto, porém foram 
necessários dois dias para seu reparo e, com 
isso, o sistema de aquecimento teve que ficar 
parado, ocasionando desconforto para alguns 
usuários da piscina devido à queda de tempe-
ratura da água.

A gerência do clube informou que termi-
nado o serviço, os aquecedores foram religa-
dos com força total, porém, por infortúnio, no 
mesmo dia, uma frente fria derrubou a tem-
peratura externa, causando sensação de frio. 
Somado a este fato, duas das cinco bombas de 
calor existentes quebraram - o que intensifi-
cou a queda da temperatura da água – e, na 

Sistema de aquecimento da piscina 
aquecida passa por reparos

mesma semana, as chuvas impossibilitaram 
o funcionamento das placas de aquecimento 
solar, ficando a elevação da temperatura da 
piscina totalmente dependente dos aquece-
dores.

Para resolver este problema, um técnico 
da empresa Toniolo Piscinas - empresa que 
forneceu um dos aquecedores ao clube em 
2013 – foi ao clube e constatou que seria ne-
cessário retificar os aquecedores para que eles 
voltassem a funcionar normalmente.

Além da retificação dos aquecedores, para 
manter o funcionamento da piscina aquecida 
sempre em perfeitas condições, a Toniolo Pis-
cinas fará a manutenção periódica de toda a 
rede de aquecimento do local (tanto a elétri-
ca como a solar), efetuará a troca do motor 
de um trocador de calor, reparará os rola-
mentos dos ventiladores, instalará válvulas de 
pressão, trocará os gases de fluido e instalará, 
junto ao aquecimento solar, um sistema au-
tomático de funcionamento destes trocadores 
de calor; assim como, instalará um visor digital 
de temperatura para que os usuários sejam 
informados sobre a temperatura da água.

Todos estes reparos terão um custo total 
de R$10.000,00 e já foram iniciados. Com 
isso, o clube buscará manter a temperatura 
da água entre 28 e 30 graus, visto que 30°C 
é a temperatura mais elevada possível para 
manter a água sem causar problemas para a 
natação (uma vez que 28°C é a temperatura 
ideal para a prática da modalidade, segundo 
a federação paulista de natação).

No dia 02/04, os alunos de natação do 
TEC, com supervisão do professor Rony M. 
Barrela, participaram do Campeonato de 
Natação promovido pela Prefeitura Munici-
pal de Cerquilho e academia Chamisso. Na 
categoria Master III/50 metros, o aluno Apa-
recido P. Oliveira (52 anos) chegou em 2º  

Alunos de natação do TEC participam 
de campeonato em Cerquilho

lugar. Na categoria Juvenil, o aluno Pedro 
Henrique Baldo (15 anos) foi o 2º colocado 
e Raian Tonon Albino (14 anos), o 3º coloca-
do. Já na categoria Infantil, Theodoro P. S.  
de Souza (12 anos) ficou em 1º lugar. O TEC 
parabeniza seus alunos pela participação e 
conquistas obtidas. 

Foto: TEC
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E.C. Gargalo é bicampeão do 
Campeonato de Verão do TEC

De 11 de fevereiro a 1º de abril, o TEC 
realizou seu 5º Campeonato de Verão de 
futebol society.  

A disputa pelo título de campeão 
aconteceu entre E.C. Gargalo e Netos 
de Bepim e foi eletrizante. O placar ter-
minou em 3 a 1 para o Gargalo, que se 

consagrou bicampeão após vencer 
o campeonato dois anos seguidos 
(2016 e 2017). Após a partida, houve 
entrega de troféus e medalhas para 
os times campeão e vice-campeão e 
troféus para equipe Fair Play (Nos-
travamus F.C.), artilheiro (Renato 
Suaid – E.C. Gargalo) e defesa me-
nos vazada (Fabiano Giacomazzi e 
Gabriel Bonati – Nostravamus F.C.).

De 16 de março a 11 
de maio, aconteceu o 2º 
Fuveios - campeonato de 
futebol society para vete-
ranos do TEC. Com parti-
cipação de cinco equipes 
(Guarani, Ituano, Mirassol, 
São Bento e XV de Piraci-
caba), Mirassol e Guarani 
chegaram à etapa final e, 

Mirassol é campeão do 2º Fuveios

Para garantir a segurança patrimonial 
do clube e a tranquilidade dos associados, a 
diretoria do TEC decidiu construir um muro 
entre a rua Cesário Cardoso de Almeida e o 
campo 2 de futebol, no qual se realizam as 
principais partidas do Futec (Campeonato 
de Futebol Society do TEC).

O muro deverá ter uma extensão de 60 

Muro será construído perto  
do campo 2 de futebol

metros por 2,5 metros de altura e seu cus-
to será de aproximadamente dez mil reais 
(valor que será restituído às contas do clube 
com a venda de espaços para publicidades 
em sua parte interior).

A obra tem previsão de início para julho; 
e de conclusão, em agosto deste ano.

após uma vitória por 5 a 3, a equipe Mi-
rassol foi a grande campeã. Houve entrega 
de troféus e medalhas para os campeões e 
vice-campeões, além de entrega de troféu 
de artilheiro para Alessandro Mota (Tufão) 
do Mirassol e de defesa menos vazada para 
Alex Sandro Ferreira do Guarani.
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Obras do vestiário em 12/06/2017 Bancos de reserva e de mesário

Guarda-corpoObras do vestiário em 03/07/2017

Fotos: TEC

 Além de realizar eventos (sociais e esporti-
vos) e obras de grande porte - como a da aca-
demia, por exemplo -, a diretoria do TEC con-
tinuamente trabalha para que outras obras 
sejam concretizadas e, assim, a manutenção 
e o melhoramento do clube sejam constantes 
e eficazes.

Uma dessas obras está em plena ativida-
de: é a construção de um vestiário para servir 
o campo 1 de futebol, espaço que dará su-
porte e mais conforto aos atletas do clube. O 
vestiário será fixado onde se situava uma sala 
de depósito de materiais diversos (local antes 

Obras para o campo 1 de futebol  
estão em andamento

pouco utilizado e que se encaixou perfeita-
mente nos planos da diretoria para a nova 
utilidade).

Campo 1. Além do vestiário para o cam-
po 1, outras pequenas obras foram realizadas 
para melhorar este espaço, como a instalação 
de bancos de reservas com cobertura, guarda-
-corpo e área para mesário.

De acordo com a gerência, as obras para o 
campo 1 foram idealizadas e programadas fi-
nanceiramente para que coubessem no orça-
mento do clube, ficando a estimativa de gasto 
total delas em R$25.000,00.

Termômetro baixando, 
aquele friozinho, dá pre-
guiça de sair das cobertas, 

não é? O corpo precisa de mais calorias para 
se aquecer, aumentando assim o gasto calóri-
co, por isso a vontade de consumir alimentos 
mais calóricos.

Após 15 dias sem atividade física, a capa-
cidade aeróbica e a produção de endorfina 
(hormônio responsável pelo bem-estar) dimi-
nuem, causando indisposição, irritabilidade e 
dificuldade para dormir.

A continuidade na prática de exercícios 
é de suma importância para regularizar as 
funções fisiológicas, dar flexibilidade ao corpo, 
manter a massa muscular, melhorar a imuni-
dade, fortalecer o coração e os pulmões, den-
tre outros benefícios. Vale lembrar que essa 
continuidade deve ser ministrada por um pro-
fessor que fará uma planilha de treinamento 
de acordo com sua capacidade.

X Torneio Interno de Vôlei de Areia
3ª etapa – 25 de março
Equipe campeã: Pedro Paulo, Renata e 
Matheus
Equipe vice-campeã: Thiago, Anita Mela-
ré e Robson
4ª etapa – 29 de abril
Equipe campeã: André, João e Robson
Equipe vice-campeã: Welber, Luana e 
Pedro Paulo
5ª etapa – 20 de maio
Equipe campeã: Welber, Anita Melaré e 
Thiago
Equipe vice-campeã: Annita Viotto, Pe-
dro Paulo e Renata
6ª etapa – 17 de junho
Equipe campeã: Patricia, Robson e 
Renata
Equipe vice-campeã: Raquel, Anita Mela-
ré, Thiago e Annita Viotto

XI Torneio Interno de Truco 
3ª etapa – 24 de março
Dupla campeã: Bruno e Jorge
Dupla vice-campeã: Alex e Peterson
4ª etapa – 29 de abril
Dupla campeã: Bete e Thiago (Palerma) 
Dupla vice-campeã: Juliano e Junior
5ª etapa – 20 de maio
Dupla campeã: Juliano e Junior
Dupla vice-campeã: Fernando e Nelson
6ª etapa – 17 de junho
Dupla campeã: Juliano e Junior
Dupla vice-campeã: Carlinhos Pizzol e 
Ana Laura

VIII Torneio Interno de Tênis de Campo 
2ª etapa – 25 de março
Campeão: André Martin Assumpção
Vice-campeão: Wellington Cassandre
3º lugar: Daniel do Amaral Campos
4º lugar: Diego Garcia
3ª etapa – 29 de abril
Campeão: Daniel do Amaral Campos
Vice-campeão: Laercio Bellotto Filho 
(Tuto)
3º lugar: Fernando Romano
4º lugar: Eder Spezzotto
4ª etapa – 27 de maio
Campeão: Daniel do Amaral Campos
Vice-campeão: Luiz Alfredo Sebastiani 
(Tiririca)
3º lugar: Fernando Vizioni Junior (Sapi-
nho)
4º lugar: André Martin Assumpção
5ª etapa – 24 de junho
Campeão: Fernando Vizioni Junior (Sa-
pinho)
Vice-campeão: Luiz Alfredo Sebastiani 
(Tiririca)
3º lugar: Ricardo Lazarini (Chupeta)
4º lugar: André Martin Assumpção

Atividade física x Inverno
Fotos: Arquivo Pessoal e Freepik

Nas temperaturas baixas é aconselhável 
se agasalhar, mas sem exageros, e se hidratar 
adequadamente porque o corpo também 
perde água nessa época do ano.

Segundo a Organização Mundial da Saú-
de (OMS), o conceito de saúde está catego-
ricamente definido como “situação de pleno 
bem-estar físico, psíquico, social e espiritual”. 
Então deixe as desculpas de lado e pense no 
bem que você estará fazendo para você!

Por: Bia Branco - professora da academia do TEC
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Inauguração da academia em 1994

Fundado em 1980, o TEC passou por 
muitas mudanças durante toda a sua histó-
ria, principalmente no que diz respeito à sua  
estrutura, que ganhou novos espaços e passou 
por remodelagens.

Inicialmente, sua estrutura era basea-
da, essencialmente, na área das piscinas. O  
clube funcionava “a todo vapor” na época 
mais quente do ano e nas outras estações  
permanecia fechado. 

Esta situação começou a mudar a partir 
de 1993, quando, dois diretores da ocasião, 
Zaury Casari Junior e Lavinia Foltran Santa-
rossa, realizaram uma pesquisa com os asso-
ciados do clube. Esta pesquisa foi feita com o 
intuito de verificar as opiniões e sugestões dos 
associados, dando a eles a oportunidade de 
se manifestar, além de coletar dados impor-
tantes para a diretoria trabalhar com mais 
segurança e resultados positivos. Do resultado 
da pesquisa, um dado se destacou e tornou-se 
ponto inicial para uma grande mudança no 
clube: a construção de uma academia para 
aumentar o fluxo de associados em todo o 
ano, não somente no verão. Após reuniões e 
planejamentos, em 1994, sob supervisão do 
então presidente da diretoria, Isnard Bonadia, 
a academia do TEC foi inaugurada.

Uma das primeiras academias de muscu-
lação de Tietê, a academia do TEC foi uma 

Academia do TEC, história e evolução
grande novidade. Inicialmente, ela funciona-
va com apenas oito aparelhos (duas bicicle-
tas e seis aparelhos de musculação) em um  
ambiente pequeno - com chão de taco - 
que era utilizado para a musculação (com  
instrução de Marta de Lima Cimaglia) e aulas 
de ginástica aeróbica. Como conta Marta, a 
academia tinha aproximadamente 30 alu-
nos, com predominância masculina na parte 
da musculação e feminina na parte aeróbica.

Segundo o gerente do TEC, André Sac-
con, ao longo dos anos, o número de alunos 
foi crescendo e a necessidade de um espaço 
maior tornou-se evidente. Assim, em 1997  
foi realizada a primeira grande reforma  
da academia, na qual um novo projeto de  
arquitetura foi concretizado com reformu- 
lação geral de piso, pintura e sistema de som, 
além da compra de novos aparelhos. “Em 2008,  
foi feita nova reforma para pintura e troca  
de piso. Além disso, desde sua inauguração  
até os dias de hoje, periodicamente os  
aparelhos foram sendo renovados”, informou 
Saccon.

Nova reforma. Atualmente, outra gran-
de reforma está em andamento. Uma obra 
foi planejada para: transferir a sala 1 de  
ginástica para o ambiente do terraço, que 
receberá nova cobertura e ambientação e  
se transformará no “Terraço Fitness”; desti-

nar o atual espaço da academia unicamente 
para aparelhos de musculação; transferir to-
dos os aparelhos de exercícios aeróbicos para a 
sala 1, que receberá o nome de “Sala Cardio”. 

Deste planejamento, muito já se concreti-
zou. A Sala Cardio está finalizada e equipada 
com oito esteiras, três bicicletas horizontais, 
duas bicicletas de spinning, um remo, dois 
aparelhos elípticos e um step, propiciando  
um espaço mais amplo para a prática de 
exercícios aeróbicos. O ambiente da academia 
já se encontra somente com aparelhos para 
musculação, os quais foram reordenados re-
sultando em um espaço mais cômodo e ade-
quado para a execução dos exercícios. 

No Terraço Fitness, as obras estão em an-
damento, com parte do programado já rea-
lizada, como: a cobertura parcial de sua es-
trutura em local que será destinado a aulas 
de ginástica; um espaço montado para ser 
depósito de materiais; o tratamento no piso 
de concreto; e o início da pintura da pista de 
caminhada e corrida.

“Até o atual momento, o custo da 
obra de expansão é de aproximadamen-
te R$90.000,00, investimento este que está 
dentro do valor programado para esta pri-
meira fase da obra, de R$100.000,00”,  
afirmou Saccon.

Reinauguração da academia em 1997

Academia após reforma em 2017
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Marta Cimaglia, primeira professora de 
musculação do TEC
“Estive presente na inauguração da aca-
demia, ajudei na cotação e na escolha 
dos aparelhos e é muito interessante ver 
a evolução que a academia do TEC e a 
musculação tiveram daquele período  
até agora. Trabalhei de 1994 a 1995 na 
academia e, após 20 anos, voltei a dar 
aulas no TEC e pude sentir toda a dife-
rença, tanto na estrutura como no com-
portamento e objetivos dos alunos com  
os treinos. No início, muitos alunos co-
meçaram a frequentar a academia por 
curiosidade, para ver como era, já que 
era uma novidade; com o tempo, as 
pessoas foram tomando consciência das 
benfeitorias das atividades físicas, ficaram 
mais preocupadas com a qualidade de 
vida e o bem-estar. Hoje em dia também 
há uma preocupação maior da Terceira 
Idade com a saúde e a importância da 
musculação para este fim.”

Cantinho do associado
Muitos associados são frequentadores da academia desde seu início, como Sergio Tosta, 
Lana Salvador, Alexandre Puliti, Adilson Rondó, Jacques Neto, Beto Bussamra, Martha 
Toledo, Cecy Poggi, Eliana Foltran, Djalma Cestarioli e muitos outros. Estes são alguns  
dos atletas que, dentre tantos outros, o TEC agradece por sempre terem feito parte de 
nossas atividades.

Neusa Sanches, recepcionista da acade-

mia desde sua inauguração

“Iniciei meu trabalho no TEC em 1991 na 

portaria das piscinas; saí e retornei após 

três anos para trabalhar na recepção da 

academia, que, por sinal, é um trabalho 

que eu amo fazer nesses meus 23 anos 

de TEC. Posso dizer que me sinto muito  

feliz em compartilhar as idas e vindas  

dos associados ao passarem por mim. 

Graças a Deus nunca tive atritos ou pro-

blemas com as pessoas; pelo contrário, 

muitos se tornaram meus amigos e me 

deram até apelidos. Trabalhar neste  

local, para mim, é um grande privilégio; 

tenho muita consideração pelos meus 

colegas de trabalho, diretores e presiden-

tes. Também presenciei muitas reformas 

na academia, que evoluiu muito. Para 

mim, esta é uma das melhores acade-

mias da região, uma das mais estrutu-

radas, tanto em aparelhos quanto em 

profissionais capacitados. Gratidão é o 

que sinto por trabalhar neste local. A 

academia do TEC é só alegria e saúde!”

Lucilene Foltran, professora de muscu-

lação do TEC de 1995 a 2002

“Hoje, como frequentadora da acade-

mia, vejo uma grande mudança em 

relação à época em que eu trabalha-

va. Agora os aparelhos são bem mais 

modernos, não forçam as articulações, 

apenas a musculatura; muito diferente 

de 20 anos atrás, quando os aparelhos 

existentes no mercado não tinham tan-

ta qualidade e os cabos arrebentavam 

facilmente e forçavam bastante o atle-

ta. O número de alunos cresceu muito, 

o que exigiu uma demanda maior de 

professores nessa área. Percebo que hoje 

muitas pessoas procuram o clube devi-

do à academia, tendo este espaço como 

principal atrativo.”

Sala Cardio Obras no Terraço Fitness

Reinauguração da academia em 1997
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No dia 20/05, aconteceu mais uma edição do TEC Rock Festival. O evento teve apresenta-
ção do DJ Old Wilson, das bandas Kuadhra 30, In Rock e Rock História e o agito dos presentes 
fez a sede social do clube ferver!

No dia 06 de maio, aconteceu o Boteco Tropical no bar das piscinas do TEC. A festa, que teve 
início à tarde, adentrou a noite com muita animação do público presente. A banda Kemkésam-
ba, a dupla Ivan & Anderson e o DJ Felipe Mello fizeram todos se divertir para valer.

Boteco Tropical é sucesso! 

TEC Rock Festival agita sede social

Fotos: Portal MB

Fotos: Portal MB



9

Fotos: Portal MB

No dia 13 de maio, em comemoração ao Dia das Mães, o TEC realizou o Baile das Mães para casais. A sede social do clube foi tomada pela 
alegria da banda Medida Certa que embalou a todos numa noite agradabilíssima.

Baile das Mães para casais

No dia 24 de junho, em comemoração aos 37 anos do TEC, aconteceu o Baile de Aniversário do clube em sua sede campestre. A Revolution 
Banda Show tocou um repertório especial para esta data e não deixou ninguém ficar parado. Os presentes, esbanjando elegância e glamour, 
fizeram a festa ser ainda mais especial. 

Animação e glamour no Baile de Aniversário do TEC

Fotos: Portal MB
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Fotos: Portal MB

No dia 08 de julho, realizou-se o Arraial Sertanejo do TEC. Com apresentação da dupla 
Aruan & Tiggre, do cantor Roberto Cristiano, do DJ Felipe Mello e com a participação especial 
de Xis, o evento levou para o público presente o melhor do sertanejo - do modão ao sertanejo 
universitário – e fez o chão da sede social tremer.

     Arraial Sertanejo  
            faz o chão tremer
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AGENDAAGENDA

Réveillon
31/12 – 23:30 –  
sede campestre
Atrações a definir

Hawaii TEC
25/11 – 22:30 –  

sede campestre
Atrações: Banda Gang Lex 

e muitas outras atrações  
a definir.

Halloween TEC  
para crianças
28/10 – sede social
Atrações a definir

Musa Hawaii TEC
23/09 – 23:00 – sede social
Atrações a definir

DiscoTEC
07/10 – 22:30 – sede social

O melhor dos anos 70, 80 e 
90 com o vj Wagner Vaz
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15 3282.1634
Contabilidade

f. 15 3282.6930

roupas e acessórios
 99714.8840

Tel.:99705.5765

Fotos: TEC

ReabRimos neste infoRmativo um espaço paRa RelembRaR bons momentos vividos no clube.  

Baile de Aniversário de 3 anos do TEC (1983) com show especial do cantor Belchior

Bem-vindos ao nosso túnel do tempo!


