
TEC.: 3282.3345



2

Palavra do Presidente Diretoria Executiva do TEC (BIÊNIO 2017/18)

Presidente 
AntOniO JOsÉ ViOttO (FrÁ FrÁ)
1º Vice-Presidente 
LUis AndrÉ siMÃO tOnOn
2º Vice-Presidente 
JOÃO GOnZAGA Bete
1º tesOUreirO 
MAUriciO LUis GiOVAneti
2º tesOUreirO 
OsnYr BAndeirA FiLHO
1º secretÁriO 
JArdeL dA siLVA
2º secretÁriO 
cLAUdiO rOBertO POLAstri 
diretOriA de PAtriMôniO 
MAriA BernAdete de A. BUrAni
iArA MAriA LUcHetti KAeFer
diretOriA de esPOrtes 
ALeX FernAndO BenetOn 
JAnes cLAUdiO dOs sAntOs
LUis AntOniO dO AMArAL JUniOr
tHiAGO GiOVAnetti Vicentin 
diretOriA sOciAL e eVentOs 
cAssiA MArcOn BAcciLi dAMiÃO 
JOsÉ ricArdO GiOVAneti POLAstre 
sOniA MAriA sAcOn BrUnHerOtO cAMArGO 
diretOriA de MArKetinG 
cArLOs AUGUstO BerGAMiM
diretOriA JUrídicA 
PrisciLA dA siLVA cAMPOs
cOnseLHO deLiBerAtiVO 
Presidente  JOsÉ AntOniO rOsA dA siLVA
Vice-Presidente VAnderLei LUis cAsetO MArcOn 
secretÁriO JOÃO MArceLinO BrAndOLise

• Designer: Zaury Casari Junior • Jornalista Responsável: Maíra Bortoletto MTB 40988 • Capa:  
Berga • Fotos: TEC, Portal MB e Colaboradores • Impressão: Titânio Gráfica • Contato  
Publicitário: jornal.tec@gmail.com

Expediente O Informativo AconTECe é uma publicação do Tietê Esportiva Clube.

Editorial

Fo
to

: T
EC

Neste início de biênio 2017/2018 gostaria 
de agradecer a todos os associados pela con-
fiança depositada na chapa “Democracia e 
Transparência” para mais uma gestão e em 
meu trabalho à frente da Diretoria Executiva 
desta. A crença depositada em nosso trabalho 
é muito gratificante e nos impulsiona, cada 
vez mais, a buscar a perfeição nos trabalhos 
executados no TEC.

A “Democracia e Transparência” é com-
posta por um grupo de 40 membros associa-
dos e frequentadores assíduos do clube; um 
grupo unido, engajado e comprometido a dar 
o seu melhor nos próximos dois anos.

O nosso compromisso para esta gestão 

continua sendo o mesmo das passadas, focado 
na administração com austeridade, transpa-
rência, determinação e preocupação máxima 
com a conservação do patrimônio. Faremos 
o possível para desempenhar nossas funções 
da melhor forma possível, proporcionando 
eventos sociais e esportivos de qualidade, bem 
como buscando melhorias e modernizações 
dentro de nossas limitações orçamentárias. 
Para tal, seguiremos as regras estabelecidas 
e consideraremos, ante qualquer assunto, as 
opiniões e os anseios dos associados.

Prometemos dar continuidade a todos os 
trabalhos iniciados na gestão passada e execu-
tar novas e necessárias obras. Inclusive, apro-
veito este espaço para comunicar que a obra 
de ampliação da academia está a todo vapor 
e promete ser uma importante melhoria para 
os associados, dando mais comodidade aos 
usuários dos espaços que serão alterados.

Frente a tudo isso, agradeço novamente 
a confiança depositada no trabalho de todos 
da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal e me comprometo a gerir o 
clube a fim de proporcionar sempre alegria, 
entretenimento e saúde aos nossos associados.

Antonio José Viotto (Frá Frá) 
Presidente da Diretoria Executiva do TEC 

Biênio 2017/2018

Nesta primeira edição de 2017 do Acon-
TECe, você vai conhecer os membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Dire-
toria Executiva do TEC - biênio 2017/2018 
empossados no mês de fevereiro. Saberá 
também como está o andamento do pro-
jeto de ampliação da academia.

Verá ainda os cliques dos diversos even-
tos, esportivos e sociais, realizados pelo clu-
be nos últimos meses, com destaque para o 
Hawaii TEC, o Réveillon TEC, o 11º Fitness 
Kids de Verão e o mais recente deles, o Car-
naval TEC 2017.

Uma boa leitura a todos!

Novos conselheiros tomam posse

No dia 04 de fevereiro realizou-se, na sede 
social do clube, a eleição para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal - biênio 2017/2018. Como 
houve uma única chapa inscrita para a dis-
puta da eleição, a chapa denominada “De-
mocracia e Transparência” foi empossada. O 
trâmite foi realizado em concordância com 
o artigo 33, § 3º, do estatuto social do TEC, 
em que considera-se desnecessária a votação 
quando há a inscrição de uma única chapa no 
prazo legal.

A chapa “Democracia e Transparência” é 
composta por trinta membros efetivos e dez 
suplentes. Sendo os efetivos:  José Antonio 
Rosa da Silva (Presidente do Conselho Delibe-
rativo); Vanderlei Luis Caseto Marcon (Vice-
-presidente do Conselho Deliberativo); João 
Marcelino Brandolise (Secretário do Conselho 
Deliberativo); Adilson Luiz Macruz Rondó 
(Conselho Fiscal); Nilson Bertola (Conselho Fis-
cal); Tiago de Castro (Conselho Fiscal); Adria-

no José Saccon; Alex Fabio Panise Honório; 
Alex Fernando Beneton; Anderson Antonio 
Simão; Carlos Augusto Bergamim; Cleber Ri-
beiro Rodrigues; Enio Geraldo Saccon; Fabio 
Vidotto Beloto; Iara Maria Luchetti Kaefer; 
José Geraldo Foltran; José Rodrigo Gonçalves; 
Lucia Maria Pelusi Rodrigues Alves; Luciano 
Casari Florian; Luis Antonio do Amaral Junior; 
Luis Augusto Toledo de Moraes; Luiz Alfredo 
Malavasi Sebastiani; Marcelo Piovezan Za-
muner; Marcelo Rossiti Florian; Marcio Biazoto 
Forlevize; Marcos Roberto Forlevize Santa-
rém; Newton Hohol Knippel; Plinio Ferraz da 
Silveira Junior; Ricardo Barbosa; Thiago Gio-
vanetti Vicentin. E os suplentes: Antonio José 
Viotto (Presidente da Diretoria Executiva); 
João Gonzaga Bete (2º Vice-presidente da 
Diretoria Executiva); Luis André Simão To-
non (1º Vice-presidente da Diretoria Execu-
tiva); Mauricio Luis Giovanetti (1º Tesoureiro 
da Diretoria Executiva); Osnyr Bandeira Filho 
(2º Tesoureiro da Diretoria Executiva); Cassia 
Marcon Baccili Damião; Claudio Roberto Po-
lastri; Jardel da Silva; José Ricardo Giovaneti 
Polastre; Maria Bernadete de Araujo Burani.

Também no mês de fevereiro, foi formada 
a Diretoria Executiva do clube, composta pe-
los membros do quadro à direita.

Foto: TEC
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Fotos: Portal MB

No dia 09 de dezembro de 2016, 
o TEC realizou seu XIV Festival 
de Natação. Com a participa-
ção de diversos associados, o 
festival reuniu praticantes de 
natação de diferentes idades 
em um clima superamigável. 
Na ocasião, todos os partici-
pantes receberam medalha. 

XIV Festival de Natação do TEC

11º Fitness  
Kids de Verão

De 17 a 20 de janeiro de 2017, TEC e PBF realizaram o 11º Fitness Kids de Verão. A semana 
foi repleta de brincadeiras, gincanas, brinquedos infláveis e guloseimas para a diversão da ga-
rotada. Todos curtiram a valer e o mau tempo não interferiu na alegria que tomou conta da 
sede campestre do clube.

Fotos: TEC
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1ª etapa

2ª etapa

8ª etapa 9ª etapa Etapa final Campeão  
do ranking 2016

Fotos: TEC

No dia 14 de janeiro de 2017, o TEC deu 
início ao seu XI Torneio Interno de Truco com 
a realização da 1ª etapa do evento espor-
tivo. Nesta etapa, o título de campeão foi 
para a dupla Juliano e Junior; e o de vice-
-campeão, para Marcos Pantojo e Lucas.

No dia 10 de fevereiro, aconteceu a 2ª 
etapa, na qual a dupla campeã foi a com-
posta por Juliano e Junior. O segundo lugar 
ficou com a dupla Nelson e Fernando. 

XI Torneio  
Interno de Truco

Fotos: TEC

X Torneio Interno de Vôlei de Areia 
O X Torneio Interno de Vôlei de Areia do 

TEC teve início no dia 14 de janeiro de 2017 
com a realização de sua 1ª etapa. Nesta, o 
trio formado por Thiago, Alanna e Nilton 
consagrou-se campeão e o formado por Mar-
celo, Pedro Paulo e André ficou com o vice-
-campeonato.

Já a segunda etapa aconteceu no dia 11 de 
fevereiro e teve a equipe composta por Diego, 
Carlos André, Raquel e Thiago como grande 
campeã e a formada por Matheus, Renata, 
Cristina e Rinaldo como vice-campeã.

1ª etapa

2ª etapa

No dia 14 de outubro de 2016, aconteceu 
a 10ª etapa do X Torneio Interno de Truco do 
TEC. A dupla formada por Marcelo e Vinicius 
sagrou-se campeã e a formada por Denis e 
Marcos ficou com o vice-campeonato. Já no 
dia 25 de novembro, realizou-se a 11ª etapa 
do torneio, na qual a dupla campeã foi a for-
mada por Dim e Gel e a vice-campeã foi a 
composta por Marcelo e Vinicius. A etapa final 

X Torneio Interno de Truco
do torneio aconteceu no dia 20 de dezembro e 
foi disputada pelas oito duplas melhor pontu-
adas durante as 11 etapas mensais anteriores, 
sendo estas: Miguel/Marcelo, Nelson/Fernan-
do, Thiago/Matheus, Juliano/Junior, Bruno/
Jorge, Leo/Carlinhos, Bete/Palerma e Denis/
Renato. Os grandes campeões foram Bete e 
Palerma e os vice-campeões foram Leonardo 
e Carlinhos Pizzol.

No dia 29 de outubro de 2016, o TEC re-
alizou a 8ª etapa do seu VII Torneio Interno 
de Tênis de Campo. Nesta etapa, o troféu de 
campeão foi para Cid Gallo e o de vice-cam-
peão, para André Martin Assumpção; o tercei-
ro lugar ficou com Ricardo Lazarini (Chupe-
ta); e a quarta colocação ficou com Marcelo 
Rossiti Florian (Telão). A 9ª etapa do evento 
esportivo aconteceu no dia 19 de novembro e 
teve Ricardo Lazarini (Chupeta) como cam-
peão, Fernando Vizioni Junior (Sapinho) como 
vice-campeão, Fernando Romano como ter-

VII Torneio Interno de Tênis de Campo
ceiro colocado e Luiz Alfredo Malavasi Sebas-
tiani (Tiririca) na quarta colocação. Já a 10ª e 
última etapa do torneio aconteceu no dia 17 
de dezembro, com José Antonio Rosa da Sil-
va garantindo o título de campeão; Ricardo 
Lazarini (Chupeta), o de vice-campeão; Fabio 
Covizzi como terceiro colocado; e Fernando 
Romano em quarto lugar. Neste mesmo dia, 
houve entrega de troféu para o atleta Cam-
peão do Ranking 2016 - o mais pontuado du-
rante todas as etapas anteriores; e quem ficou 
com o título foi Ricardo Lazarini (Chupeta).

Foto: TEC

Foto: Portal MB

De 29 de outubro a 03 de dezembro de 
2016, o TEC realizou o 14º Open de Vôlei de 
Areia na sede campestre. Nesta edição, hou-
ve a participação de quatro equipes: Cruzeiro 
(Thiago, Annita V., Akemi e Patrícia), Praia 
Clube (Diego Brito, Welber, Raquel e André), 
Rio de Janeiro (Pedro Paulo, Rinaldo, Anita 

14º Open de Vôlei de Areia
M. e Renata) e Sesi (Robson, Allana, Cristina 
e Ronaldo). 

A final foi disputada por Praia Clube e Rio 
de Janeiro, com o Rio de Janeiro vencendo o 
adversário por 2 sets a 1 e tornando-se o gran-
de campeão do campeonato.

10ª etapa 11ª etapa Etapa final

Fotos: TEC
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Clube Atlético Tietê Cohab F.C.

E.C. Gargalo

Lance F.C. Nostravamus F.C.

E.C. 3º Tempo

Ira F.C.

Netos de Bepim

E.C. Juventus

Os Brahma Beer Lager

Campeão E.C. 3º Tempo

Vice-campeão E.C. Gargalo

Cassiano, representante  
do Netos Audax, recebendo o 

troféu de Fair Play

Janaelson dos Santos (Eré), 
do E.C. 3º Tempo, recebendo  

o troféu de artilheiro

Paulo Calefe(Lilo), do Comuni-
dade F.C., recebendo o troféu 

de defesa menos vazada

Tchurma

Fotos: Portal MB

Fotos: Portal MB

5º Campeonato de Verão de Futebol Society
Desde o último 11 de fevereiro, nas tardes de 

sábado, vem acontecendo o 5º Campeonato 

de Verão de Futebol Society do TEC. Neste ano, 

onze equipes se inscreveram e foram divididas 

em dois grupos, A e B. O grupo A é composto 

pelas equipes Cohab F.C., Clube Atlético Tietê, 

E.C. Juventus, Netos de Bepim, Os Brahma Beer 

Lager e Tchurma. Já o grupo B é composto  

pelos times E.C. 3º Tempo, E.C. Gargalo, Ira 

F.C., Lance F.C. e Nostravamus F.C.

Animando as tarde de futebol, após as  

partidas, há música ao vivo para agitar ainda 

mais a galera. 

E.C. 3º Tempo sagra-se tricampeão do FUTEC
No dia 03 de dezembro de 2016, foi re-

alizada a superfinal do 26º Futec, com E.C. 
Gargalo e E.C. 3º Tempo disputando o título 
e proporcionando aos espectadores uma par-
tida digna de final de campeonato. Depois 
de vários lances de arrepiar, protagonizados 
pelas duas equipes, o E.C. 3º Tempo levou a 
melhor e sagrou-se campeão após vencer a 
partida por 5 a 3. Esta é a terceira vez que o 
time vence o campeonato (2010, 2012 e 2016). 
Após a partida, houve entrega de troféus e 
medalhas para as equipes campeã e vice-

-campeã e entrega de troféu 
de defesa menos vazada para 
Paulo Calefe (Lilo) do Comuni-
dade F.C.; de artilheiro (com 15 
gols) para Janaelson dos Santos 
(Eré) do E.C. 3º Tempo; e de 
equipe fair play para Netos 
Audax. Um dos campeonatos 
mais disputados do clube, a 26ª 
edição do Futec contou com a 
participação de 14 equipes.

O VIII Torneio Interno de Tênis de Campo do clube começou no dia 18 de feverei-
ro de 2017. A primeira rodada teve como campeão Daniel do Amaral Campos; como  
vice-campeão, Ricardo Lazarini (Chupeta); em terceiro lugar, Eder Rogerio Spezzotto;  
e na quarta colocação, Luiz Alfredo Malavasi Sebastiani (Tiririca).

VIII Torneio Interno de Tênis de Campo

1ª etapa

Foto: TEC
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Fotos: Portal MB

Para a criançada, a diversão nas matinês carnavalescas do clube rolou solta. As tardes de domingo (26/02), segunda-feira (27/02) e terça-feira 
(28/02) tiveram um “quê” especial com a Banda Xis e a espontaneidade e animação das crianças, que encheram os salões do TEC de alegria.

Matinês Carnavalescas
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Fotos: Portal MB

Fotos: Portal MB

Carnaval TEC 2017
A alegria do carnaval de salão tomou conta da sede social do TEC durante os dias de  

folia. A Banda Xis animou as noites com um repertório especial, que incluiu desde os sucessos do  
momento até as saudosas marchinhas de carnaval.

AGENDAAGENDA
MARÇO
5º Campeonato de Verão de Futebol 
Society (rodadas)
Tardes de sábado – Sede campestre
Som ao vivo após as partidas 

2º Fuveios
Noites de quinta-feira – Sede campestre

04/ABRIL
Final do 5º Campeonato de Verão de 
Futebol Society
Sede campestre
“Encontro de Bambas” (Roda de samba 
no meio do povo) 

06/MAIO
Boteco Tropical
16:30 – Bar das Piscinas (Sede campestre)
Atrações a definir

13/MAIO
Baile das Mães 
22:30 – Sede social
Banda Medida Certa

24/JUNHO
Baile de Aniversário do TEC
22:30 – Sede social 
Atrações a definir

18 A 21/JULHO
22º Fitness Kids de Inverno
13:00 às 17:00 - Sede campestre

Obs.: outros eventos serão agendados 
nesse período. Aguardem informações!
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2017 chegou “com tudo” no Réveillon TEC! 
Na noite de Ano Novo, aconteceu o já 

consagrado Réveillon TEC. A animação se deu 
com as apresentações de Neto Perez & Banda 
Sarau Vipp, Bateria Quebradeira, VJ Wagner 

Vaz e DJ Felipe Mello. O público presente pôde 
desfrutar de uma noite especial, brindando à 
chegada de 2017 com muita alegria. 

Fotos: Portal MB
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Fotos: Portal MB
Animação foi a palavra-chave do Hawaii TEC 2016
No dia 26 de novembro de 2016, o TEC realizou 

seu maior e mais tradicional evento, o Hawaii TEC. 
A animação do público presente tomou conta da 
sede campestre do clube e fez a noite ser mágica. 
Ao som da banda Lex Luthor – uma das melho-
res bandas-show do Brasil -, da Banda Xis e do Na  
Pegada do Morro, o parque aquático “ferveu”.  No 
salão social, além da deliciosa canja, o público pôde 
curtir o bom samba do Trio Santo Jorge & banda. Já 
no terraço destinado para o espaço e-music, os DJs 
Felipe Mello e Renan Lopes e Projeto Clímax ani-
maram o público ao som da música eletrônica. 

Doação de alimentos. No dia 20/12/16, o TEC 
doou os itens comprados com a arrecadação em di-
nheiro das senhas do Hawaii TEC 2016. Neste ano, 
ao invés de arrecadar alimentos, o clube optou por 
cobrar as senhas somente em dinheiro e reverter a 
verba em itens de necessidade para algumas en-
tidades locais (Albergue Noturno, Casa de Maria, 
Casa dos Meninos e Recanto Rogério de Souza).
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Fotos: Portal MB

No dia 05 de novembro de 2016, o TEC realizou sua Festa do Chopp na sede social. A noite foi regada a chopp Bamberg e teve a apresentação 
da banda Asas da Lua e do VJ Wagner Vaz. 

Festa do Chopp

No dia 29 de outubro de 2016, TEC e Drink Full Eventos realizaram o Le Halloween - Bruxas TEC, o evento mais aterrorizante da região. 
Mantendo a tradição do halloween e dando um clima especial à noite, a festa foi à fantasia e contou com o som do DJ Colorado (black music), 
da banda Revoltrio (pop rock) e do DJ Felipe Mello (música eletrônica/funk)! 

Le Halloween - Bruxas TEC

Fotos: Portal MB
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AcAdemiA recebe AmpliAção
Os que frequentam a academia do TEC ou 

demais salas destinadas à prática de algum 
tipo de exercício já começaram a perceber as 
mudanças. Desde janeiro, as dependências 
da academia do clube vêm passando por um 
processo de ampliação. O objetivo é efetuar 
melhorias na estrutura física e, assim, oferecer 
melhores serviços aos associados. Como expli-
ca a diretoria do TEC, com as mudanças, o es-
paço destinado aos aparelhos e realização de 
musculação aumentará devido à alteração 
das funções de outros espaços do prédio.

A obra está dividida em três partes:
1- Transferência da sala 1 de ginástica para 

o ambiente do terraço, que receberá nova co-
bertura e ambientação e se transformará no 
“Terraço Fitness”;

2- Destinação do atual espaço da acade-
mia unicamente para aparelhos de muscula-
ção;

3- Transferência de todos os aparelhos de 
exercícios aeróbicos para a sala 1, que recebe-
rá o nome de “Sala Cardio”.

Confira abaixo o protótipo do projeto:

Para criar opções de entretenimento 
que vão ainda mais ao encontro dos de-
sejos e gostos de vocês, associados, o TEC  
quer saber sua opinião: o que você gostaria 
que houvesse com mais frequência no clube, 
eventos esportivos ou sociais? E qual o perí-
odo de preferência para a realização desses 
eventos, dia ou noite? Que tipo de estilo mu-
sical você gostaria de ouvir nesses eventos?  
Dê dicas, envie sugestões, faça críticas atra-

Pesquisa de Opinião
vés do e-mail contato@tectiete.com.br e 
ajude-nos a fazer um clube cada vez mais 
com a cara do associado.

Agradecemos desde já a colaboração 
de todos e pedimos, por gentileza, que isso 
seja feito até a primeira quinzena de maio 
para que, baseada na opinião dos associa-
dos, a agenda do segundo semestre possa 
ser elaborada.
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15 3282.1634
Contabilidade

f. 15 3282.6930

roupas e acessórios
 99714.8840

Tel.:99705.5765

Nos meses de fevereiro 
e março, o TEC realizou 

limpeza total e troca dos 
rejuntes dos azulejos da 
piscina aquecida. Para 

que isso fosse efetuado, as 
atividades realizadas no 

recinto foram temporaria-
mente transferidas para as 

piscinas externas. “O TEC 
agradece a compreensão 

de todos para a realização 
deste importante serviço”.

Novas catracas são adquiridas

Nos últimos meses, 
buscando moderni-
zar seu patrimônio,  
o TEC adquiriu três 
novas catracas de  
acesso para as  
portarias principal, 
da academia e das 
piscinas.

Piscina aquecida passa por limpeza total
Foto: TEC

Catraca na portaria principal

Foto: TEC


