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Nesta edição do AconTECe, você vai 
conhecer os mais novos investimentos fei-
tos pela diretoria do TEC na estrutura física 
da sede campestre. Aqui, você também vai 
conferir um pouco da história do Esporti-
va Bar (que neste mês de novembro com-
pleta quatro anos), os cliques do 1º Baile 
e Vivência de Dança Circular Sagrada re-
alizado no TEC (evento inédito na cidade 
de Tietê e que foi sucesso entre o público 

participante), além de fotos e informações 
sobre os últimos eventos realizados pelo clu-
be (com destaque na parte esportiva para 
o 28º Futec e para o TEC’s Pub e o Musa 
Hawaii TEC na parte social).

Você ainda vai saber mais sobre a lin-
da Chiara Prupere Giovaneti, Musa Hawaii 
TEC 2018, e todos os detalhes do evento 
mais aguardado do ano, o Hawaii TEC.

Uma ótima leitura a todos! 

Queridos associados e leitores,
É muito bom compartilhar mais uma vez 
com vocês nossas conquistas e investimentos, 
deixando-os a par do desenvolvimento e pro-
gresso do clube. Nesta edição do informativo, 
apresentamos mais detalhes de alguns desses 
investimentos, como as reformas no parque 
aquático, no Boteckinho e no piso da acade-

mia, além da transformação da quadra rápi-
da de tênis de campo em uma nova quadra 
de saibro.
Também estou muito feliz por apresentar a 
vocês a nossa escolhida para Musa Hawaii 
TEC 2018: a belíssima Chiara Prupere Giova-
neti. Chiara será a representante do clube em 
nosso evento mais tradicional, o Hawaii TEC, e 
preenche com louvor todos os requisitos para 
esse posto. Aproveito para agradecer à Chia-
ra por ter aceitado nosso convite e pelo cari-
nho que sempre demonstrou pelo clube. Con-
vido todos a participarem da linda festa que 
estamos organizando para o Hawaii TEC, que 
neste ano acontece no dia 24 de novembro.
Gostaria ainda de dizer que esta é uma edi-
ção especial do AconTECe, pois nela presta-
mos homenagem a um querido amigo que 
nos deixou recentemente, José Carlos Silvestre, 
o Zezinho. 

Um abraço a todos!
Antonio José Viotto (Frá Frá)

Presidente da Diretoria Executiva do TEC 
Biênio 2017/2018

Nos últimos meses, o prédio do Botecki-
nho recebeu diversas melhorias, como apli-
cação de massa corrida, nova pintura nas 
paredes e substituição de toda a iluminação 
por lâmpadas de LED. “O grande número 
de associados que frequentam o Boteckinho 
e suas adjacências torna clara a importân-
cia de investimentos em obras de manuten-
ção no local, seja para maior conforto dos 
associados, seja para modernização de sua 
estrutura física. Com a reforma, o ambiente 
ficou mais harmônico e gerará uma grande 

economia de energia”, comentou o presi-
dente da diretoria do clube, Frá Frá.

Além disso, em parceria com a locatá-
ria dos bares da sede campestre, Valdete 
Romualdo da Silva, novos toldos foram 
instalados em volta de todo o Boteckinho, 
garantindo aos frequentadores maior pro-
teção em dias de chuva ou Sol forte. “Sem-
pre que pudermos melhorar um lugar e ti-
vermos planejamento financeiro para isso, 
faremos em nome do bem-estar de nossos 
associados”, completou o presidente do TEC.

Boteckinho recebe melhorias
Fotos: TEC

Antes da reforma Após a reforma
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Academia passa por nova obra  
e reestruturação

Considerada o pulmão e, por que não, o 
coração do clube, a academia do TEC é uma 
das mais equipadas e estruturadas da região. 
Buscando oferecer sempre o melhor aos fre-
quentadores do local, este espaço, em espe-
cífico a parte destinada para musculação,  
passou por benfeitorias nos últimos meses, 
como a troca parcial de seu piso. 

Substituído há algum tempo, no período 
de reforma e mudança de outras partes da 
academia, o piso começou a apresentar cer-
tos pontos de avaria, o que tornava perigosa 
a locomoção dos associados e atrapalhava a 
realização de determinados exercícios.

Após análise do piso danificado, foi consta-
tado que parte do contrapiso estava arenoso 
e deveria ser refeito. Sabendo da grande fre-
quência de pessoas neste ambiente, a equipe 
do TEC não hesitou em iniciar a obra o quanto 
antes. Apesar de poder causar um transtorno 

Nos últimos meses, uma reforma realiza-
da na quadra rápida (de cimento) da sede 
campestre do TEC transformou-a na mais 
nova quadra de saibro do clube. De acordo 
com a gerência do TEC, a mudança era uma 
reivindicação da grande maioria dos usuários 
das quadras de tênis de campo. “A quadra de 
saibro, ou de terra batida, como também é 
conhecida, é feita de pó de tijolo ou de telha. 
Esse material, que é mais “macio”, é melhor 
para as articulações dos atletas, pois dimi-
nui o impacto e proporciona melhor deslize,  
evitando lesões e causando menos contusões 
que quadras de outros materiais. Além disso, 
com o piso de saibro, há maior absorção da 
força de impacto da bolinha de tênis, o que 
torna o jogo um pouco mais lento que em  
outros pisos, ideal para pessoas de mais ida-
de”, explicou Jean de Oliveira, professor de  

temporário aos frequentadores da academia, 
a obra era necessária.

Para minimizar os possíveis contratempos, 
diversas medidas foram tomadas e o funcio-
namento do setor não foi paralisado. Adapta-
ções foram feitas, aparelhos foram transferidos 
de lugar e, deste modo, as atividades conti-
nuaram a ser oferecidas com todo o conforto 
possível.  Também tomamos o devido cuida-
do de usar uma cola que não possuísse cheiro, 
para, assim, não incomodar os associados que 
estivessem fazendo exercícios físicos próximos 
ao local da obra.

Servindo-nos de toda a movimentação, 
realizamos uma mudança no “layout” da 
academia, o que tornou o espaço mais am-
plo e convidativo para a prática de exercícios 
de musculação. Os aparelhos foram mais bem 
distribuídos e o espaço para circulação de 
pessoas ficou mais amplo, o que trouxe maior 
satisfação para quem busca melhor condição 
física e psíquica em seu dia a dia.

Aproveito este espaço para parabenizar 
o engajamento de todos os profissionais que 
trabalharam nessa obra e dizer que sem eles 
não conseguiríamos este excelente resultado.

Sim, foi um grande feito! Realizado com 
competência e credibilidade para que o as-
sociado desfrute da melhor forma possível  
da academia. 

Foto: TEC

Por Bruno G. Cid – coordenador de esportes do TEC

Quadra rápida de tênis de campo é 
transformada em quadra de saibro

tênis de campo do clube.
No TEC, a quadra de saibro é a preferi-

da dos atletas. “Percebemos que a grande 
maioria dos usuários das quadras de tênis 
preferia jogar nas quadras de saibro. Mesmo 
tendo outras três quadras desse material no 
clube, muitas vezes havia fila de espera para 
utilizá-las, enquanto a quadra rápida ficava 
vazia. Desse modo, verificamos a viabilidade 
da transformação da quadra rápida em mais 
uma de saibro”, disse André Saccon, gerente 
administrativo do TEC.

Para isso, a diretoria executiva realizou 
cotações com cinco empresas especializadas 
neste tipo de serviço. “A empresa Nei Qua-
dras, de Ribeirão Preto, foi a escolhida por 
apresentar o menor orçamento: R$20 mil, 
mais despesas com hospedagem e alimenta-
ção de seus funcionários”.

Fotos: TEC

Antes da reforma Processo de transformação Transformação em quadra de saibro
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O TEC aproveitou o período de inverno 
para fazer algumas reformas em seu parque 
aquático. Ao todo, foram realizadas obras nas 
piscinas balneária e semiolímpica e no tobo-
água. Este último, por exemplo, foi comple-
tamente “repaginado”. Agora, na época de 
calor e de maior movimento, o local está to-
talmente pronto para uso dos associados.

No dia 8 de julho, foi realizado na sede social do TEC o 5º Seminário Tomodachi de Karate 
Shinshukan. O seminário contou com a presença de Mestres e Kodanshas, além de esportistas 
faixas pretas e coloridas de toda a região.

No dia 29 de setembro, o TEC realizou 
em sua sede campestre uma Etapa Especial 
de Vôlei de Areia. As equipes, organizadas 
em quartetos, disputaram com garra o título 
de campeã. Robson, Akemi, Thiago e Luana 
foram os grandes campeões do dia, seguidos 
pela equipe formada por Julia, Bia, Raquel e 
Diego, que garantiu o vice-campeonato.

Parque aquático está pronto para o verão! 

Reforma das piscinas. Após a constata-
ção de um vazamento na piscina balneária, 
esta foi esvaziada para realização de obra de 
contenção. Na ocasião também foi realizada 
a limpeza total dos rejuntes dos azulejos e o 
arredondamento das pedras “Goiás”, locali-
zadas nas bordas da piscina. “O formato reto 
das bordas poderia causar desconforto para 
quem se sentasse próximo à piscina. Para 
manter nosso padrão e levar mais conforto ao 
associado, decidimos arredondá-las”, contou 
Frá Frá, presidente da diretoria do TEC.

Com o fim dessas obras, passou a ser rea-
lizada a limpeza do rejunte dos azulejos e o 

arredondamento das pedras da borda da pis-
cina semiolímpica. Para isso, toda a água da 
piscina foi retirada e transferida para a pisci-
na balneária. “Deste modo contribuímos com 
o meio ambiente e evitamos o desperdício, 
economizando todo o volume de água que 
usaríamos para encher a piscina balneária”, 
comentou Frá Frá. 

Toboágua. Já o toboágua passou por 
mudanças em toda a sua estrutura, desde a 

parte metálica (que antes era de ferro e foi 
completamente substituída por aço inoxidá-
vel), até a fibra (que recebeu novo embor-
rachamento) e a bomba (que foi retificada). 
Além disso, todo o toboágua recebeu uma 
nova e mais moderna pintura. “Todas essas 
obras foram idealizadas para melhorar, além 
da estética, a qualidade do parque aquático, 
tornando o ambiente mais seguro e favorável 
ao total divertimento do associado”, finalizou.

Fotos: TEC

Fotos: Tomodachi Karate

5º Seminário Tomodachi  
de Karate Shinshukan

Etapa Especial  
de Vôlei de Areia

Foto: TEC
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XII Torneio Interno 
de Truco

7ª etapa – 21/07/18
Campeões: Bruno e Marcelo
Vice-campeões: Eder e Tiago

8ª etapa – 11/08/18
Campeões: Juliano e Junior
Vice-campeões: Danilo e Murilo

9ª etapa – 01/09/18
Campeões: Pedro e Alex
Vice-campeões: Danilo e Murilo

IX Torneio Interno 
de Tênis de Campo
7ª etapa – 28/07/18
Campeão: Laercio Bellotto Filho (Tuto)
Vice-campeão: Ludmar Correa Deliberali
Terceiro lugar: Luiz Alfredo Malavasi 
Sebastiani (Tiririca)
Quarto lugar: Fernando Vizioni Junior 
(Sapinho)

8ª etapa – 29/09/18
Campeão: Nilton Cesar Fré
Vice-campeão: André Martin Assumpção
Terceiro lugar: Diego Fernando Garcia
Quarto lugar: Eder Rogerio Spezzotto

No dia 15 de setembro, o TEC deu início  
à vigésima oitava edição do Futec, o cam-
peonato de futebol society mais importante  
do clube.

Neste ano, o evento esportivo está sen-
do disputado por 11 equipes, divididas 
nas etapas classificatórias em dois 
grupos. No grupo A estão: Ami-
gos do Cocão F.C., Botafogo  

Botafogo F.C.

Cohab F.C. / Netos de Bepim

E.C. Gargalo

Clube Atlético Tietê

Ruinha is BackLance F.C.

Ira F.C.

E.C. 3º Tempo

Amigos do Cocão F.C.

E.C. Juventus

Tchurma F.C.

Fotos: Portal MB28o FUTEC
F.C., Cohab F.C./Netos de Bepim, E.C. 3º 
Tempo, Ruinha is Back e Tchurma F.C.  
E no grupo B estão: Clube Atlético Tietê,  
E.C. Gargalo, E.C. Juventus, Ira F.C. e  
Lance F.C. 

Os jogos acontecem nas tardes de sábado 
na sede campestre do clube e ao final  

das partidas há música ao vivo  
para agitar a galera.



6

Fotos: TEC

De 17 a 20 de julho, aconteceu a 23ª edição do Fitness Kids de Inverno. O clima colaborou e o Sol compareceu todos os dias para iluminar a 
diversão da garotada. Brinquedos infláveis, guloseimas e aulas de dança (uma novidade desta edição) fizeram a alegria da criançada.

No dia 14 de julho, TEC e Eleve – Espaço de Artes apresentaram o Festival de Inverno “Na Época dos Nossos Pais”. O evento aconteceu na sede 
social do clube com as alunas de ballet e jazz do TEC e da Eleve apresentando coreografias e esbanjando graça e elegância. O público presente 
ficou encantado e aplaudiu de pé os artistas da noite.

230 Fitness Kids de Inverno contou com aulas de dança

Alunas de ballet e jazz são aplaudidas de pé no Festival de Inverno do TEC
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Cantinho do Associado
Sua honestidade, competência e extrema 

dedicação são constantemente lembradas pe-
los amigos e funcionários do clube. Atencioso, 
mostrava sempre seu lado prestativo e huma-
no, oferecendo ajuda aos funcionários, espe-
cialmente nos eventos realizados pelo clube. 
“Lembro-me de que ele sempre nos ajudava 
nos eventos, perguntava se precisávamos de 
algo e fazia o que podia para nos auxiliar. 
Era de uma dedicação incrível para conos-
co”, conta Neusa Sanches, funcionária do TEC. 
“Tenho muito a agradecer ao Zezinho. Ele me 
ajudou bastante no início de minha carreira. 
Suas dicas foram muito importantes para 
que eu evoluísse e me tornasse o profissional  
que sou hoje!”, comenta o gerente do TEC, 
André Saccon.

Mas não foi somente como parte da di-
retoria que Zezinho se destacou; como asso-
ciado também deixou sua marca. Sempre 
presente nos eventos do clube, seu jeito de  
ser chamava a atenção de todos. “É impossí-
vel falar do Zezinho sem citar o Hawaii TEC.  
Ele era um dos mais animados, um dos primei-
ros a chegar para reservar mesa. Muitas vezes  
trazia cadeira, café para as pessoas da fila. 
Até distribuía senhas para ajudar na organi-
zação”, relembra com carinho André Saccon.

Do desejo de proporcionar noites agradá-
veis à família tieteense, surgiu a ideia de criar 
um ambiente único, com estrutura moderna, 
charmosa e elegante. Assim, deu-se início ao 
projeto do Esportiva Bar. 

Para que tudo saísse como o idealizado, 
pensamos que o projeto arquitetônico teria 
que ser feito por um profissional que captasse 
a essência do empreendimento; para isso, con-
vidamos a notável Rosmari Calefe, que desen-
volveu com maestria nossas aspirações. 

Após essa etapa, era hora de criarmos nos-
so cardápio, que foi minuciosamente elabora-
do sob o conceito de “boteco”, com produtos 
de alta qualidade e opções que trazem boas 
sensações ao paladar, desde lanches, aperiti-
vos, até drinks e sobremesas. 

Com todos os detalhes planejados, era 

Nesta edição, o “Cantinho do Associado” 
abre espaço para uma homenagem espe-
cial a um ex-sócio do clube que, por muitos 
anos, também integrou a diretoria do TEC. O 
querido José Carlos Silvestre, ou simplesmente 
Zezinho, trabalhou como tesoureiro do TEC 
de 1993 a 1996. Nesta época, desempenhou 
com excelência sua função. “Este período foi 
de crescimento para o clube, com bons inves-
timentos e eficiência. Responsável pela parte 
financeira, a passagem de Zezinho pela tesou-
raria do TEC foi memorável”, afirma Frá Frá, 
presidente da diretoria do TEC.

Esportiva Bar  
completa quatro anos de sucesso

Por Renata Coam – gerente administrativa do Esportiva Bar

hora de pôr em prática nosso 
sonho e mostrá-lo ao público. 
Abrimos pela primeira vez em 
novembro de 2014 e foi um su-
cesso. O Esportiva Bar virou a 
menina dos nossos olhos! 

Desde o início, nossos obje-
tivos foram norteados pelo de-
sejo de proporcionar momentos 
de descontração e divertimento 
aos frequentadores; com isso, a 
música ao vivo, principalmente 
aos finais de semana, foi nossa 
característica mais marcante. 

Foto: divulgação

Não poderíamos deixar de falar de nossa 
equipe de colaboradores, sempre voltada à 
excelência no atendimento de forma persona-
lizada e carinhosa. 

Ao longo dos anos, todo o planejado foi se 
concretizando e novas ideias e sonhos foram 
surgindo. Ampliamos nosso atendimento e, 
atualmente, servimos também “almoço exe-
cutivo” durante a semana. 

Administrado pelo empresário Edwilson 
Brugneroto, conhecido carinhosamente como 
Ed, o Esportiva Bar estará sempre em expan-
são, a fim de proporcionar aos clientes nosso 
foco principal: o servir bem. 

Agradecemos a todos os clientes, amigos e 
colaboradores pela confiança que nos foi de-
positada nesses quatro anos. Que possamos 
comemorar, juntos, esse sucesso por muito 
mais tempo!

Fotos: arquivo TEC

Zezinho e família na 
inauguração do toboágua 
do TEC - 1994

Zezinho e família no 
Hawaii TEC - 2000
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Fotos: Portal MB

No dia 11 de agosto, a sede social do TEC foi palco da 1ª edição do TEC’s Pub, realizada em comemoração aos 27 anos da banda Rock Histó-
ria. No evento, os aniversariantes deram um supershow e detonaram no rock-and-roll junto a seus convidados. Para animar ainda mais a noite,  
o VJ Wagner Vaz tocou um set especial.

O TEC promoveu no dia 15 de setembro, 
em sua sede social, o 1º Baile e Vivência de 
Dança Circular Sagrada. A focalizadora con-
vidada, Ana Flores, e a focalizadora de Dança 
Circular do TEC, Ivonete Brunheroto, conduzi-
ram os participantes nas danças, dando uma 
prévia explicação dos passos e seus significa-
dos. Esta foi a primeira vez que um evento 
como este foi realizado na cidade de Tietê.

TEC’s Pub com Rock História

1º Baile e Vivência de Dança Circular Sagrada em Tietê
Fotos: Portal MB
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AGENDAAGENDA

Réveillon TEC
31/12/18 – 23:30
Parque aquático da sede campestre 
Banda Virada do Século

Hawaii TEC 2018
24/11/18 – 22:30 – Sede Campestre

Parque Aquático

Terraço e-music

Salão Social

Reserva de mesas*

Projeto audiovisual com: VJ Wagner Vaz 
                                          VJ Chips 

DJ Renan Lopes  
DJ Felipe Mello  
Bord Action  
DJ Moras 

A partir de 10/11, às 09:00, na secretaria do TEC
Área coberta: R$ 280,00
Área descoberta: R$ 240,00
*Estes valores devem ser pagos no ato da reserva

Retirada de senhas para sócios
De 27/10 a 10/11: R$ 5,00
De 11/11 a 24/11 (até às 12:00): R$ 10,00
Na hora do evento: R$ 15,00

Censura: 16 anos***
Obs.: sócios do TEC com 14 e 15 anos, obrigatoriamente acompanhados  
dos pais ou responsável legal, poderão entrar por portaria especial.
***Obrigatória a apresentação de documento original com foto.

Vendas de ingressos para não sócios**
1º lote (até 10/11): R$ 90,00 
2º lote (até às 12:00 do dia 24/11): R$ 100,00
3º lote (na hora do evento): R$ 120,00
**Ingressos limitados

Pontos de Venda 
Tietê
Secretaria do TEC: 15 3282.3345 
Esportiva Bar: 15 3282.1644 
Megamax T.I.: 15 3282.4151
Moda Mania: 15 3282.6094 
Ultra - Cris Castilioni: 15 2108.0464

Cerquilho
Vivenda do Trigo: 15 3384.3515

Laranjal Paulista
Foto Cardia: 15 3283.1644

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

3 ambientes

Foto: divulgação



10

 

No dia 22 de setembro, com uma super-
festa, o TEC apresentou sua escolhida para 
Musa Hawaii TEC 2018. Neste ano, a belíssi-
ma Chiara Prupere Giovaneti vai representar  
o clube e ser a “cara” do tradicionalíssimo  
Hawaii TEC.

Musa Hawaii TEC 2018

Nota: agradecimento especial à fotógrafa Fernanda Brandão por ter concedido o uso de foto de sua 
autoria para o material de divulgação do Musa Hawaii TEC 2018, sem a necessidade de divulgação 
do crédito da imagem.

Para deixar a festa ainda mais especial, 
dj Moras e André Pupe & banda agitaram  
a galera.

O TEC agradece imensamente à Chiara 
por ter aceitado o convite, à Fabiana Cunha 
(Musa Hawaii TEC 2017) por ter representa-
do o clube no último ano, e aos apoiadores  
do evento.
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 Às vezes, é o jeito de menina que se so-
bressai; em outras, o que se destaca são as  
atitudes decididas e fortes de mulher. Seja 
como for, o fato é que a linda Chiara Prupe-
re Giovaneti é tudo o que se espera da Musa 
Hawaii TEC 2018.

Aos 19 anos, Chiara cursa o 4º semestre da 
faculdade de Direito da PUC de Campinas, 
cidade onde mora atualmente. A infância e 
a adolescência, no entanto, foram marcadas 
por bons momentos vividos em Tietê, espe-
cialmente no TEC. “São inúmeras as histó-
rias que aconteceram no TEC e me marca-
ram. Algumas cômicas, como quando minha  
amiga caiu na piscina com roupa e bolsa.  
Outras felizes, como quando conheci meu 
namorado durante as aulas de natação. Ou-
tras nostálgicas, quando me reunia com meus 
amigos todas às sextas-feiras no clube. O TEC 
me traz ótimas lembranças, por isso estou 
muito feliz com a oportunidade de represen-
tá-lo!”, conta.

Determinada e sonhadora, ela não mede 
esforços para atingir seus objetivos. E nessa 
trajetória, o combate à desonestidade e à 
injustiça é uma de suas diretrizes. “Odeio de-
sonestidade; e injustiça me deixa indignada. 
Acho que é por isso que curso a faculdade de 
Direito. Sonho em ser advogada desde crian-
ça. Injustiças são muito recorrentes no cenário 
brasileiro; poder mudar a realidade do nosso 
país, motivou-me a seguir esta carreira que 
tanto amo!”.

Apegada à família, Chiara aponta o irmão 
Thiago como seu maior exemplo. “O Thiago  
é uma pessoa batalhadora. Sempre que quer 
algo, busca e conquista por si próprio”. 

Vida. Nos momentos de lazer, ela gosta  
de sair com os amigos, ler, correr e relaxar  
assistindo a filmes e séries. Para manter a saú-

Chiara em detalhes

Qualidade: ser esforçada

Defeito: ser insegura

Hobby: praticar pole dance 

Tem paixão por: meus cachorros 

Sonho de consumo: conhecer a 
Indonésia, a Grécia e a Austrália 

Lema de vida: sempre dar valor 
para as pequenas coisas 

Um momento feliz de sua vida: 
gosto de pensar em todos os meus 
dias como dias felizes

Chiara Prupere Giovaneti – Musa Hawaii TEC 2018
Fotos: Foto Paladini

de e a boa forma, busca ter uma alimentação 
balanceada e praticar atividades físicas regu-
larmente, além de nunca dispensar o uso do 
protetor solar.

Questionada sobre o assunto, Chiara diz 
não acreditar em um padrão de beleza.  
“Cada um é bonito do jeito que é. Para mim, 
sinônimo de beleza é ser feliz!”. E essa felici-
dade está bem representada em seus olhos, 
de uma cor e brilho indescritíveis. Não é à toa 
que ela busca estar sempre com as sobran-
celhas bem-feitas, os olhos são suas partes do 
corpo preferidas.

Para o futuro, deseja ter sucesso profissio-
nal, construir uma família e, claro, continuar 
sendo feliz.

Chiara veste: Moda Mania
Calçados: Casa Sacconi
Acessórios: Bendita Dica
Beleza por: Mad! Maquiagem e Estilo (Bruna 
Madureira)
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Hawaii 1990
Da esquerda para a direita: Antônio Sanson (Dô), Jair 
Machado (in memorian), Beatriz Machado e Ione Sanson

Hawaii 1995
Da esquerda para a direita, em pé: Cadi,Cintia, Noemia 
(in memorian) e Laércio Bellotto (fundo), Lurdinha, Cláu-
dia, Vânia e Pierito Milanelo (fundo) (in memorian), Chico 
e Cidinha Biagioni. Agachados:Tute, Dingue e Cesar.

Hawaii 1993
Da esquerda para a direita: Raquel de Paula, 
Vicente Cury, Carmo, Isnard Bonadia, Beto e Inês 
Martelini

Hawaii 1991
Da esquerda para a direita: Inês Moreli (frente), Guto 
Moraes, Renata, Juliana Camargo, Daniela (frente) e 
Leopoldo

Hawaii 1995
Da esquerda para a direita: Pilé e Maria Helena, 
Marise e Rubens Coan e Katia Botini (em pé)

Hawaii 1994
Da esquerda para a direita: Brunão Albert, Leno,  
Paulolo, Aldo (in memorian), Zaury (fundo), Marcio 
Sacconi, Pogginho (fundo) e Mauro (Galo)

O Hawaii TEC 2018 está chegando e nada melhor nessa seção do que relembrar outros anos desse evento tão especial.


