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Queridos associados e leitores, é com ale-
gria que, nesta edição do AconTECe, con-
tamos a vocês um pouco mais sobre o nosso 
Baile de Aniversário, que neste ano terá uma 
atração superespecial: Demônios da Garoa! 

Além do que está por vir, vamos mostrar 
como foram os eventos sociais e esportivos dos 
últimos tempos, com destaque para o Sunset 
Pré-Carnaval, uma festa um pouco diferente 
de todas as outras que já fizemos e que foi um 
grande sucesso!

Ainda nesta edição, contamos as realiza-
ções e aquisições feitas durante todo o ano de 
2017 e falamos um pouco de algumas ativida-
des ministradas no TEC.

Agradeço aqui a disponibilidade do casal 
Ana Maria e Francisco Rosa em nos conceder 
uma entrevista e por estarem sempre presen-
tes no dia a dia de nosso clube.

Um abraço!

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

Biênio 2017/2018

Nesta edição do AconTECe você vai con-
ferir os cliques dos últimos eventos do TEC, 
tanto os esportivos quanto os sociais, bem 
como saberá os detalhes de nosso próximo 
grande evento social: o Baile de Aniversário 
do clube.
No quesito despesas e investimentos, você 
ficará por dentro do que foi efetuado no 
clube ao longo de 2017. 

Entre os destaques desta edição estão tam-
bém informações sobre algumas atividades 
realizadas no clube, como as aulas de ballet 
e jazz e o treinamento funcional, e uma en-
trevista especial com o casal de associados 
Francisco Rosa Filho e Ana Maria Nicolosi 
Rosa.
Uma boa leitura a todos!

Muito foi realizado no TEC durante o 
ano de 2017. Além de eventos de qualida-
de, houve diversas obras de melhoria, ma-
nutenção e novas construções, como a pin-
tura dos alambrados das quadras de tênis 
de campo, a reforma da piscina aquecida, 
a instalação de câmeras de monitoramento 
na sede social, a colocação de guarda-cor-
po no campo 3 de futebol, a construção de 
bancos de reserva e guarda-corpo no cam-
po 1 de futebol, o reforço do muro em torno 
da área esportiva, a instalação de divisórias 
de gesso antiumidade em todos os mictórios 
dos banheiros masculinos das sedes campes-
tre e social, e a pintura de diversos pontos 
da sede campestre. 

Entre os investimentos, houve a compra 
de duas novas catracas para as portarias 
principal e da academia, a aquisição de um 
tobogã inflável, a compra de novos apare-
lhos para a academia, além da manuten-
ção dos já existentes.

Também foram efetuadas obras maio-

Investimentos e realizações  
de 2017

res, nas quais foi necessário um maior inves-
timento financeiro, cujos valores aproxima-
dos de gastos são apresentados abaixo pela 
diretoria para manter seu compromisso 
com a transparência:

- Novo projeto de bombeiros* para a 
sede campestre: R$104.000,00

- Ampliação da academia e monta-
gem do Terraço Fitness e da Sala Cardio: R$ 
108.000,00

- Construção de novo vestiário na área 
esportiva: R$26.000,00

- Construção de muro no campo 2 de 
futebol: R$20.000,00

“Com o intuito de manter o bom padrão 
das dependências do clube, planejamos no-
vos investimentos e obras para o ano de 
2018”, adiantou a diretoria executiva. 

*Além do novo projeto de bombeiros 
para a sede campestre, foram investidos 
cerca de quatro mil reais para a renovação 
do projeto de bombeiros para a sede social.
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XI Torneio Interno de Truco 

10ª etapa – 20/10/17
Campeões: Julio e Juliano
Vice-campeões: João Pelusi e José Rocha

11ª etapa – 24/11/17
Campeões: Bruno e Marcelo
Vice-campeões: Nelson e Fernando

Etapa Final – 08/12/17
Campeões: Juliano e Junior
Vice-campeões: Leo e Carlinhos Pizzol

XII Torneio Interno de Truco 

1ª etapa – 13/01/18
Campeões: Bete e Juca
Vice-campeões: Juliano e Junior

2ª etapa – 16/02/18
Campeões: Juliano e Junior
Vice-campeões: Bruno e Marcelo

VIII Torneio Interno de Tênis de Campo 

10ª etapa – 18/11/17
Campeão: André Martin Assumpção
Vice-campeão: Daniel do Amaral Campos

XV Festival de Natação do TEC

No dia 08 de dezembro de 2017 foi rea-
lizado o XV Festival de Natação do clube. O 
evento contou com a participação de diver-
sos associados que, divididos em categorias,  

“disputaram” o pódio e se diverti-
ram em clima de confraternização 
de fim de ano. 

2º Torneio de Tênis TEC/Roma Brinquedos
De agosto a outubro de 2017 aconte-

ceu a segunda edição do Torneio de Tênis 
TEC/Roma Brinquedos. O evento recebeu 
cerca de 40 inscrições e, para as disputas,  
os participantes foram divididos em três ca-
tegorias: geral, intermediária e principiante. 
Confira os vencedores:
Categoria Geral
Campeão: Daniel do Amaral Campos

Vice-campeão: Tomas de Moraes
Categoria Intermediária
Campeão: Luiz Alfredo Malavasi Sebastiani 
(Tiririca)
Vice-campeão: Ludmar Correa Deliberali
Categoria Principiante
Campeão: Fernando Maciel (Pi)
Vice-campeão: Vinicius Bengozi Tezoto

Categoria Intermediária Categoria PrincipianteCategoria Geral

Terceiro lugar: Fernando Romano
Quarto lugar: Nilton Fré

Etapa Final – 16/12/17
Campeão: Fernando Vizioni Junior (Sapi-
nho)
Vice-campeão: André Martin Assumpção
Terceiro lugar: Ricardo Lazarini (Chupeta) 
Quarto lugar: José Antonio Rosa da Silva
Campeão do Ranking 2017: Ricardo  
Lazarini (Chupeta)

IX Torneio Interno de Tênis de Campo 

1ª etapa – 27/01/18
Campeão: Daniel do Amaral Campos
Vice-campeão: Fernando Vizioni Junior 
(Sapinho)
Terceiro lugar: Fernando Romano
Quarto lugar: Wellington Cassandre

2ª etapa – 24/02/18
Campeão: Francisco Rosa Filho (Tito)
Vice-campeão: Marcelo Rossiti Florian 
(Telão)
Terceiro lugar: Eder Rogerio Spezzotto
Quarto lugar: Jeferson Francisco Bortolazo
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No dia 02 de dezembro de 2017 
aconteceu a grande final do 27º Futec - 
campeonato de futebol society do TEC. 
O tradicional evento esportivo contou 
com a participação de treze equipes 
(Amigos do Cocão F.C., Botafogo F.C., 
Clube Atlético Tietê, Cohab F.C., E.C. 3º 
Tempo, E.C. Gargalo, E.C. Juventus, Gra-
nada II, Ira F.C., Lance F.C., Netos Audax, 
Netos de Bepim e  Tchurma F.C.) e teve 
partidas disputadíssimas. A superfinal, 
disputada entre Lance F.C. e Tchurma 
F.C., teve o primeiro como campeão pelo 
placar de 5 a 2.

Após a partida final, houve entrega 

“Manchester City”  
vence o Futeckinho 2017 

De 09 de novembro a 08 de dezembro de 
2017 foram realizados os jogos do Futeckinho 
2017 - campeonato de futebol society para 
meninos nascidos entre 2005 e 2007. Disputa-
do por quatro equipes (Barcelona, Manches-
ter City, Manchester United e Real Madrid), a 
grande campeã foi a equipe Manchester City. 

Lance F.C. é campeão do 27º FUTEC! 
de troféus e medalhas para as equipes 
campeã e vice-campeã e entrega de tro-
féu de defesa menos vazada para Paulo 
Calefe (Lilo) e Denilson Prezotto da equipe 
Cohab F.C., de artilheiro (com doze gols) 
para Dionata Queiroz do E.C. Gargalo, e 
de equipe fair play para o Ira F.C. 

Denilson Prezotto e Paulo  
Calefe (Lilo), do Cohab F.C.,  
recebendo o troféu de defesa  

menos vazada das mãos  
do tesoureiro  

Mauricio Giovaneti

Dionata Queiroz, do 
E.C. Gargalo, recebendo  
o troféu de artilheiro do  
campeonato das mãos  

do diretor  
Ricardo Giovaneti

João Mario Belaz,  
representante do Tchurma F.C., 

 recebendo troféu de vice-campeão 
das mãos do vice-presidente 

João Bete

Pedro Henrique Melaré,  
representante do Ira. F.C.,  

recebendo o troféu de equipe  
fair play das mãos do  

vice-presidente do conselho 
Vanderlei Marcon

Danilo Cancian Butignoli,  
representante do Lance F.C., 
recebendo troféu de campeão  

das mãos do presidente  
Frá Frá

Lance F.C., equipe campeã Tchurma F.C., equipe vice-campeã

No dia da final, foram entregues 
medalhas para todos os parti-
cipantes e troféu de artilheiro 
para Carlos Eduardo Correa da 
Cruz (Barcelona) e de defesa 
menos vazada para André Ser-
velin Coan (Barcelona).

Manchester City

Barcelona Real Madrid Manchester United

Fotos: TEC e Portal MB
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Confira 4 bons motivos para 
estudar idiomas:

1 - Currículo 
Saber outra língua, como inglês ou 
espanhol, pode ser o seu diferencial 
na hora de conseguir um bom 
emprego. 

2 - Cultura 
Aprender outro idioma permite que 
você amplie seu repertório cultural. 

3 - Viagens 
Estude uma língua que possa ser 
utilizada em mais de um país, caso 
queira viajar para lugares diversos. 

4 - Conhecimento 
Aprender coisas novas mantém a 
mente ativa e traz bem-estar. 

 3282-4499
    

99705-6928

Atlético de Madrid

Juventus de Turim

Barcelona

Manchester United

Borussia Dortmund

PSG

Celtic

Real Madrid

Amigos do Cocão F.C.

Fotos: Portal MB

Fotos: Portal MB

Em janeiro deste ano, o TEC realizou o 
12º Fitness Kids de Verão. Essa edição do 
evento veio com um novo formato: acon-
teceu todas as sextas-feiras do mês de ja-
neiro e foi restrito aos associados do clube. 
O que não mudou, no entanto, foi a di-
versão da garotada que curtiu para valer 
com brinquedos infláveis e pipoca. 

No dia 17 de fevereiro teve início o 6º Campeonato de Verão de Futebol Socie-
ty do TEC. Neste ano, o campeonato conta com a participação de dez equipes, divididas  
em dois grupos, A e B. O grupo A é composto por Botafogo 
F.C., Comunidade F.C., Clube Atlético Tietê, E.C. 3º Tempo  
e Netos de Bepim. Já o grupo B é formado por Amigos do  
Cocão F.C., Cohab F.C., E.C. Juventus, Lance F.C. e Tchurma 
F.C.  Os jogos do campeonato acontecem aos sábados no  
período da tarde e, após as partidas, há som ao vivo para 
animar a galera.

Desde 22 de fevereiro vem acontecendo o 3º Fuveios - campeonato de futebol society para 
veteranos do TEC. Com a participação de oito times (Atlético de Madrid, Barcelona, Borussia 
Dortmund, Celtic, Juventus de Turim, Manchester United, PSG e Real Madrid), os jogos do cam-
peonato acontecem todas as quintas-feiras à noite na sede campestre do clube.

6º Campeonato de Verão de Futebol Society

12º Fitness Kids  
de Verao

3º Fuveios

Comunidade F.C.
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O treinamento funcional 
é uma prática de exercícios 
que vai muito além da con-
vencional: é realizada em um 
contexto variado de métodos 
e apoiada nos princípios bá-
sicos de treinamentos. Sem 
fazer uso de equipamentos 
para sua realização - utili-

zando apenas o corpo do próprio praticante 
para alcançar resultados - o funcional, como 
é chamado pela grande maioria das pessoas, 
tem como principal propósito ampliar o vo-
cabulário motor do corpo, tornando-o “mais 
inteligente”, visto que nas aulas o aluno ad-
quire melhora das capacidades físicas, como 
flexibilidade, agilidade, resistência, potência, 
força, velocidade, entre outras.

Além da melhora física, o funcional  
contribui, como todo treinamento em gru-
po, para a socialização e para a criação  
de novas amizades. Também gera um maior 
estímulo entre os praticantes, proporcionan-
do uma disputa salutar entre eles durante a  
execução dos exercícios.

Treinamento funcional  
e suas contribuições para a mente

  Foto: arquivo pessoal

Por Bárbara Salandin Pacher – educadora física do TEC

As aulas de funcional podem ser minis-
tradas em qualquer ambiente, como grama, 
areia, quadra ou, até mesmo, em uma sala.  
O formato do treino é disposto de maneira a 
se adequar ao aluno, e não o contrário, tor-
nando a aula mais flexível, “customizável” e 
com qualidade. Assim, os praticantes, inde-
pendentemente da idade, do gênero ou da 
condição física, conseguem atingir o máximo 
de seu rendimento. 

O funcional e a mente. É importante sa-
lientar que, não só o funcional, mas os esportes 
em geral, possuem uma ligação com o desen-
volvimento mental e, por consequência, com 
o desenvolvimento pessoal, fazendo com que 
barreiras sejam superadas – mesmo aque-
las que parecem impossíveis de serem ultra-
passadas. No dia a dia, é comum as pessoas  
não encararem desafios de forma positi-
va e “recuarem” ante esses. A cada aula de 
treinamento funcional, desafios físicos são  
propostos aos alunos, estimulando-os a vencê-
-los.  Esse trabalho mental para superação de 
desafios nas aulas pode influenciar na supera-
ção de desafios pessoais.

Fazendo uma analogia entre a aula de 
funcional e os acontecimentos da vida, prin-
cipalmente os ligados ao desenvolvimento 
pessoal do ser humano, podemos comparar: 
a “correria” do cotidiano com a varieda-
de de movimentos dos exercícios; as doenças  
psicossomáticas, como estresse, depressão e 
ansiedade, com as dificuldades encontradas 
na prática dos exercícios; e a conquista de 
grandes objetivos ou superação de um pro-
blema, com a concretização do término de 
uma série “matadora”.

Outro benefício para a psique é o de que 
as atividades físicas auxiliam na descontra-
ção e no relaxamento mental. Com a cabeça 
tranquila, é possível pensar mais claramente, 
ampliar os sentidos e encontrar soluções para 
problemas que antes pareciam sem saída. 

Assim, nesse caso, pode-se dizer que,  
com as aulas de treinamento funcional, o in-
divíduo está cada vez mais perto de alcançar, 
além de qualidade de vida e saúde, os princi- 
pais e mais comuns objetivos de vida: viver  
com alegria e obter autoconhecimento e  
satisfação pessoal. 

Rack Monster Monkey agrada a associados
O “Rack Monster Monkey”, aparelho 

para exercícios físicos que foi especialmen-
te desenvolvido para o Terraço Fitness, tem 
agradado aos associados. Seu grande sucesso 
se deve principalmente ao fato de ele possibi-
litar a realização de uma grande quantidade 
de exercícios, com destaque para aqueles que 
permitem a utilização do corpo, ou seja, que 
não dependem de outros aparelhos para sua 
realização. 

Para aumentar a eficácia do Rack 
Monster Monkey e dar apoio a seus usuários, 
os educadores físicos do TEC desenvolveram 
uma agenda de treinamentos diários que fi-
cará à disposição de todos no Terraço Fitness. 

  Fotos: TEC

Trepa-trepa -  
Passagem em suspensão “monkey”

Wall Ball Barra fixaSubir em corda e puxar peso  
em polia alta
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Iniciado na Itália, em meados do século 
XV, o ballet teve real crescimento na Fran-
ça, fato que refletiu na nomenclatura de seus 
passos e movimentos. Com suas sequências 
coreográficas, formadas por movimentos gra-
ciosos e embaladas, geralmente, por música 
clássica, encantou os nobres de diversas cortes. 
O ballet foi se transformando com o decorrer 
dos anos, mas sempre manteve suas bases téc-
nicas, disciplinares e, assim como antigamente, 
continua encantando os amantes dessa arte.

Já o jazz-dance veio como sequência do 
jazz-music. Tem como característica o movi-
mento sincopado e o swing. Embora a liber-
dade de movimentos e a possibilidade de im-
provisos sejam conteúdos dessa modalidade, 
muitos passos têm origem no ballet clássico 
e na dança moderna. A influência do gênero 
musical jazz é intensa, mas atualmente ou-
tras propostas musicais são possíveis na dança, 
agradando assim um público amplo.

  Fotos: TEC

  Foto: arquivo pessoal

Ballet e Jazz
Por Aline Beatriz da Conceição e Silva – professora de ballet e jazz do TEC

Além de serem práticas belas e prazero-
sas, o ballet e o jazz, quando exercitados em 
sua amplitude, proporcionam benefícios em 
diversas áreas: individual, social, física e men-
tal. Seus movimentos bem monitorados auxi-
liam na evolução muscular, na flexibilidade, 
na postura, na respiração e no equilíbrio do 
educando. Além disso, o aprendizado dessas 
modalidades vem como intermediador do  
desenvolvimento infantil, aliando-se à edu-
cação formal devido a suas tradicionais bases 
disciplinares.

Enquanto educadora na área, sinto-me 
honrada e grata por poder contribuir com o 
desenvolvimento de vida de cada aluno.

Idade ideal e contraindicação. A partir 
dos dois anos de idade é possível introduzir a 
dança na rotina da criança, mas vale ressaltar 
que, nesse caso, será um trabalho repleto de 
ludicidade, brincadeiras rítmicas e atividades 
expressivas. Aos cinco anos é possível iniciar 
um trabalho mais preciso com as bases do bal-
let e, aos oito anos, com o jazz. É importante 
ressaltar que, basicamente, não há contrain-
dicações para a prática dessas modalidades, 
porém o aluno deve estar com a saúde em 
ordem e casos específicos devem ser avaliados 
pelos devidos profissionais.

TEC. As aulas de ballet e jazz do clube 
são divididas por faixa etária e nível técnico 
e possuem conteúdos característicos de cada 
modalidade, desenvolvidos em momentos 
agradáveis.

Aline Beatriz é educa-
dora na área há dez 
anos. Iniciou os estudos 
de ballet clássico aos 
cinco anos no “Con-
servatório de Música 
e Dança Villa Lobos” 
em São Paulo. Poste-
riormente, ao mudar-
-se para o interior do 
estado, estudou pelo 
método Royal Acade-

my of Dance, no qual concluiu o nível In-
termediate. Estagiou no Ballet Municipal 
de Cerquilho, em que também integrou 
o corpo de baile e conquistou o posto de 
primeira bailarina.
Aline é licenciada em Educação Física e 
formada em Música Popular Brasileira 
pelo “Conservatório Dramático e Musical 
Dr. Carlos de Campos” de Tatuí. Além de 
educadora na região, é proprietária, di-
retora e coreógrafa da “ELEVE Espaço de 
Artes” de Cerquilho.

Alunas do nível básico com a professora Aline Beatriz

Aluna do nível intermediário

Alunas do nível “baby class”



8

No dia 28 de outubro de 2017, em parceria com o Fisk, o TEC realizou o Halloween Party em sua sede social.  Mantendo a tradição da data 
comemorativa, o ambiente foi decorado especialmente para a festa, e houve entrega de doces e maquiagem temática grátis para a garotada 
participante. A animação musical ficou por conta dos DJs Felipe Mello, Fellix e Victor Mello. 

Halloween Party TEC/Fisk

Em mais uma edição do Acontece, temos 
o prazer de dar voz aos nossos associados. 
Dessa vez em dose dupla, o querido casal 
Francisco Rosa Filho (Tito) e Ana Maria Ni-
colosi Rosa foi o escolhido para abrilhantar 
nossas páginas.

TEC: Conte-nos um pouco da história do 
casal e também da relação do casal com 
o esporte.
Tito e Ana: Somos tieteenses e nos conhece-
mos aqui. Quando nos formamos, mudamos 
para São Paulo e lá moramos até 2002. Ti-
vemos dois filhos, Felipe e Daniel. Este casou-
-se com a Renata e nos deu o Davi, nosso 
querido neto.
Sempre praticamos esportes. Além do tênis 
de campo, gostamos de fazer longas cami-
nhadas juntos, das quais destacamos: Tietê-

Cantinho do associado
-Aparecida (345 km), Santiago de Compos-
tela (mais de 800 km) e Caminhada Inca, em 
que subimos até 4.215 m de altitude.  

TEC: São sócios do TEC há quanto tempo?
Tito: Ficamos sócios há dezesseis anos, mas 
antes de me mudar para São Paulo eu tam-
bém frequentei o TEC de seu início até 1963. 

TEC: Gostam da estrutura que o TEC ofere-
ce aos associados?
Tito e Ana: Sim, é sem dúvida um clube mui-
to bem estruturado, fruto do trabalho conti-
nuado das diretorias. 

TEC: Perceberam alguma evolução ao  
longo do tempo na estrutura do clube?
Tito e Ana: Sim, é notória a evolução. Um 
exemplo são os esportes que praticamos. Veja 
como evoluíram o tênis de campo e a acade-
mia - que nos dá o suporte para a prática de 
tantos outros esportes.

TEC: Acreditam que o TEC é um bom lugar 
para o lazer em família?
Ana: No TEC, a piscina é o melhor lugar para 
reunir a família.
Tito: Bem, falando em lazer em família, onde 
eu estaria me divertindo com ela? Nas pis-
cinas! Mas também há os eventos sociais, os 
grandes bailes, os eventos para a criançada, 
alguns torneios. 

TEC: Há anos vocês são praticantes do  
tênis de campo no clube. O que acham de 
nossa estrutura para esse esporte?
Tito e Ana: O tênis de campo é nosso espor-
te preferido, já nos deu muitas alegrias. Em 
São Paulo, no CEPEUSP, jogávamos com um 
grupo de amigos e até hoje nos reunimos de 
vez em quando em alguma quadra. Há cer-
ca de um mês, esses amigos estiveram no TEC 
para um evento e foram muito bem recebi-
dos por todos. Não faltaram elogios e agra-
decimentos e nós ficamos muito orgulhosos.
A evolução desse esporte no TEC se deu gra-
ças à Diretoria, aos professores e aos profissio-
nais da manutenção. Os jogadores cresceram 
muito em quantidade e qualidade e até já 
pedem uma quadra coberta! 

TEC: Praticam ou já praticaram algum 
outro esporte no clube?
Ana: Hidroginástica com a professora Marta, 
que é uma excelente profissional. 

TEC: Têm boas recordações de momentos 
vividos no TEC?
Tito e Ana: Sim, desde nossa adolescência 
nos “Bailes de Carnaval” no Esportiva e ou-
tros tantos bailes com grandes orquestras e 
conjuntos famosos. Sempre teremos boas re-
cordações! 

  Foto: arquivo pessoal
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Hawaii TEC 2017  
é sucesso total! 

O ano de 2018 começou com o pé direito no tradicional “Réveillon TEC”. Música de qualida-
de e animação fizeram da noite de Ano Novo mais que especial ao som da Banda Virada do 
Século, VJ Wagner Vaz e Bord Action.

No dia 25 de novembro de 2017 aconteceu 
o evento mais importante do TEC, o Hawaii 
TEC 2017. A alegria do público presente foi o 
grande destaque da noite e contagiou toda 
a sede campestre. No parque aquático, a di-
versão foi embalada pelas bandas Gang Lex e 

Réveillon TEC 

Oitava Cor Bateria Samba Show. O ambiente 
e-music e o salão social não ficaram para trás 
com a animação de Carlinhos Martins & ban-
da, Vaz Projeto Audiovisual, DJ Felipe Mello, 
DJ Renan Lopes, Bord Action e Digital Tech.
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No dia 03 de fevereiro o TEC realizou o evento Sunset Pré-Carnaval em sua sede campestre. Em um cenário perfeito, os DJs Felipe Mello e 
Wagner Vaz e a banda Xis agitaram o público presente, que entrou no clima da folia e se divertiu para valer.

Sunset Pré-Carnaval dá início à folia 2018! 
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Para alegrar a garotada no Carnaval 2018, o TEC realizou, nas tardes de domingo, segunda 
e terça-feira, as Matinês Carnavalescas. Com a Banda Xis e um repertório especial para a folia, 
a diversão foi garantida! 

Matinês Carnavalescas
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15 3282.1634
Contabilidade

f. 15 3282.6930

roupas e acessórios
 99714.8840

Tel.:99705.5765

Baile de Aniversário
09 junho 2018  ::  22h30  ::  sede campestre

Demônios da Garoa
BANDA PALLADIUM

Reserva de mesas: R$120,00
Período exclusivo para sócios: de 14/04 a 12/05

Período para não sócios: a partir de 14/05
“Somente será permitida a entrada com reserva de mesas”
Ingressos para não sócios: R$50,00 na secretaria do TEC

DIA 28 DE ABRIL... 

VEM AÍ... 

BOTECO TROPICAL

  Foto: divulgação


