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Caros associados, 
É um prazer escrever 

essa coluna pela primei-
ra vez como presidente 
da Diretoria Executiva 
do TEC. Há muitos anos 
faço parte do quadro 
de associados do clube e 
há alguns, da diretoria; 
mas essa é a primeira 

vez que me “lanço” como presidente. Estou 
muito grato a vocês por confiarem a mim 
essa missão e, muito feliz por poder ajudar  
a escrever a história do clube - lugar em que 
vivi tantos momentos felizes ao lado de minha 
família e amigos.

Gostaria de agradecer imensamente a 
Antonio José Viotto (Frá Frá) e a José Antonio 
Rosa da Silva (Zé Antonio) por terem condu-
zido brilhantemente o clube como – respec-
tivamente – presidente da diretoria executi-
va e presidente do conselho deliberativo nos  
últimos dois biênios (2015/2016 e 2017/2018). 
Frá Frá e Zé, o trabalho de vocês será sem-
pre reconhecido pela eficácia e transparência. 
Muito obrigado! 

Nesta edição do AconTECe - a primei-
ra de 2019 - você vai conhecer os novos  
conselheiros e diretores do TEC (eleitos  
para dirigir o clube no biênio 2019/2020), 
além de conferir um resumo das últimas 

grandes obras realizadas no clube. Aqui 
você encontrará também os cliques de vá-
rios eventos da programação 2018 e 2019  
do TEC. 

Uma boa leitura a todos!

Queria aproveitar este es-
paço para agradecer a todos 

pelo apoio e confiança depositada em mim 
durante esses quatro anos em que estive  
à frente da diretoria executiva do TEC, nos 
biênios 2015/2016 e 2017/2018.

Agradeço ao presidente do conselho de-
liberativo dos meus anos de gestão, doutor 
José Antonio Rosa da Silva, que se fez sem-
pre presente, dando seu parecer jurídico  
com sabedoria.

Ao conselho fiscal, senhores Adilson Rondó, 
Nilson Bertola, Tiago de Castro e Enio Saccon, 
obrigado pela dedicação e competência.

Aos vice-presidentes da diretoria, João 
Bete e André Tonon, agradeço por terem di-
vidido comigo essa enorme responsabilidade.

A todos os diretores, meu muito obrigado.
Ao gerente André, companheiro de todas 

as horas, queria dizer que nesses quatro anos 
passamos por momentos difíceis, mas con-

Sobre os novos projetos, gostaria de dizer 
que os demais membros da nova diretoria e 
eu já estamos com a “mão na massa”, progra-
mando e avaliando detalhadamente todas  
as possibilidades e oportunidades, a fim de dar 
continuidade ao bom trabalho que vem sen-
do executado no clube.

Já há algum tempo, a antiga diretoria 
vem “enxugando” gastos, com o objetivo de 
manter as contas do clube equilibradas, sem 
comprometer a boa qualidade dos servi-
ços oferecidos e, até mesmo, melhorando-os. 
Nesse novo biênio, trabalharemos com mui-
to afinco na continuação desse projeto, a fim  
de manter as contas do TEC no “azul”. Tam-
bém investiremos no que for preciso para o 
clube continuar crescendo e melhorando.

Nos próximos dois anos, elegeremos as 
prioridades a serem trabalhadas, avaliando 
em que é necessário evoluir, em que é preciso 
dar sequência e o que deve ser modificado ou 
interrompido. Faremos todo o possível para 
melhorar ainda mais nossos serviços e gerar 
bem-estar aos associados, mantendo o TEC 
como um clube de referência em lazer.

João Gonzaga Bete
Presidente da Diretoria Executiva do TEC

Biênio 2019/2020

Espaço aberto seguimos resolver os problemas com muita  
calma e da melhor maneira possível. Obriga-
do, André! Você sabe o carinho que tenho por 
você, a ponto de chamá-lo de filho.

Agradeço a Valdete, locatária dos bares 
da sede campestre, pelas parcerias e pelo 
comprometimento que sempre teve em  
seu ofício, oferecendo aos sócios o melhor tra-
tamento.

Estendo a todos os funcionários do clube o 
meu agradecimento.

Aos atuais presidentes da diretoria exe-
cutiva, João Bete, e do conselho delibera-
tivo, Vanderlei Marcon, queria desejar boa  
sorte nessa nova empreitada e dizer que es-
tarei com vocês durante os seus mandatos. 
Contem comigo!

Se acertei, elogios ao nosso grupo. Se er-
rei, peço desculpas. Se Jesus, filho de Deus, que 
mora no céu, não agradou a todos, imaginem 
eu, Frá Frá, filho de dona Antonia, que mora 
na Cohab, não é mesmo? (rs)

Antonio José Viotto (Frá Frá)
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Fotos: TEC
Novos conselhos e diretoria executiva tomam posse
Desde fevereiro, quando aconteceu a elei-

ção para os conselhos deliberativo e fiscal do 
TEC – biênio 2019/2020, o TEC conta com 
novos conselheiros e diretoria executiva. Nes-
te ano, como uma única chapa se inscreveu 
para o pleito – a chapa “Democracia e Trans-
parência” –, ela foi automaticamente empos-
sada, seguindo as regras descritas no artigo 
33, § 3º, do estatuto social do TEC* . 

A chapa “Democracia e Transparência” é 
composta por trinta membros efetivos e dez 
suplentes. Entre os membros efetivos (em or-
dem alfabética) estão: Adilson Luiz Macruz 
Rondó, Alex Fabio Panise Honório, Antonio 
José Viotto, Carlos Augusto Bergamin, Cassia 
Marcon Baccili Damião, Claudio Roberto Po-
lastri, Cleber Ribeiro Rodrigues, Enio Geraldo 
Saccon, Fabio Vidotto Beloto, Iara Maria Lu-
chetti Kaefer, Jardel da Silva, João Gonzaga 
Bete, João Marcelino Brandolise, José Geraldo 
Foltran, José Ricardo Giovaneti Polastre, José 
Rodrigo Gonçalves, Lucia Maria Pelusi Ro-
drigues Alves, Luis André Simão Tonon, Luis 
Antonio do Amaral Junior, Marcelo Piovezan 
Zamuner, Marcelo Rossiti Florian, Marcos Ro-
berto Forlevize Santarém, Maria Bernadete 
de Araujo Burani, Mauricio Luis Giovaneti, 

Nilson Bertola, Osnyr Bandeira Filho, Plinio 
Ferraz da Silveira Junior, Tiago de Castro, 
Vanderlei Luis Caseto Marcon, Wellington 
Cassandre. 

E entre os suplentes (em ordem alfabéti-
ca) estão: Adriano José Saccon, Alex Fernando 
Beneton, Anderson Antonio Simão, Luciano 

Durante todo o ano de 2018, com o ob-
jetivo de manter a qualidade e o padrão do 
clube, a diretoria do TEC realizou diversos  
investimentos. Dentre eles podem ser men-
cionadas as benfeitorias na academia (sala  
de musculação, Sala Cardio e Terraço Fit-
ness), a transformação da quadra de tênis  
de campo de piso rápido em quadra de sai-
bro, a alteração do local do Brinquedotec 
(parquinho), a construção de muro no cam-
po três de futebol, a criação de novo aces-
so à área esportiva do clube, a reforma do 
piso e dos alambrados do paredão de tênis, 

*Art.33 As eleições deverão ser marcadas  
impreterivelmente até o primeiro final de se-
mana de fevereiro do ano em que ocorrerem.
§3º Caso seja inscrita uma única chapa, a 
mesma será empossada automaticamente  
no dia marcado para a eleição, não havendo 
necessidade de votação.

Casari Florian, Luis Augusto Toledo de Mora-
es, Luiz Alfredo Malavasi Sebastiani, Rubens  
de Toledo Lima Junior, Sandro Florian Baze-
lotto, Sebastião Waldir de Sá Junior, Thiago 
Giovanetti Vicentin. 

No mês de fevereiro também foi forma-
da a diretoria executiva do clube, composta  
pelos membros do quadro disposto na página 
2 deste exemplar. 

No dia 26/02, diretoria e funcionários do TEC 
participaram de uma missa em ação de graças  
ao ano que passou e a todos os bons acontecimen-

TEC participa de missa em ação de graças

Fotos: TEC

Clube recebe diversos investimentos em 2018
a limpeza de dois poços artesianos existentes 
no clube, a obra de contenção do vazamen-
to da piscina balneária, a reforma completa  
do toboágua, a instalação de nova janela 
blindex e melhorias no sistema de aqueci-
mento elétrico e solar no recinto da piscina 
aquecida, a substituição de iluminações in-
candescentes por lâmpadas econômicas de 
LED na sede campestre, a reforma completa 
do Boteckinho, as obras na sede campestre 
para novas adequações ao projeto do Corpo 
de Bombeiros, a reforma e a pintura do piso 
da quadra poliesportiva, a pintura de todos 

os setores da sede campestre (para embele-
zamento e conservação do patrimônio), a 
pintura da parte externa da sede social em 
parceria com a empresa Megamax T.I., e a 
adequação da sala do piso superior da sede 
social para realização de reuniões diversas. 
“Sempre buscamos realizar obras novas e  
de manutenção. Nosso intuito é estar em 
constante processo de inovação e sempre le-
var conforto e praticidade aos nossos associa-
dos. O que mais queremos é ver o associado 
satisfeito e feliz”, afirmou André Saccon, ge-
rente do TEC.

tos sucedidos no TEC. Essa celebração também  
foi realizada em agradecimento à confiança  
depositada na diretoria e conselhos deliberativo e 

fiscal do biênio 2019/2020 e para pedir ilumina-
ção para que os mesmos possam realizar um bom  
trabalho nessa gestão.



4

XII Torneio Interno de Truco (2018)

10ª etapa – 26/10/18
Campeões: Rodrigo e Diego
Vice-campeões: Danilo e Murilo

11ª etapa – 17/11/18
Campeões: Bete e Nil
Vice-campeões: Eder e Tiago

Etapa final – 01/12/18
Campeões: Juliano e Junior
Vice-campeões: Leo e Carlinhos Pizzol

IX Torneio Interno de Tênis de Campo (2018)

9ª etapa – 27/10/18
Campeão: Vanderlei Luis Caseto Marcon
Vice-campeão: Marcelo Rossiti Florian (Telão)
Terceiro lugar: Rubens de Toledo Lima Junior
Quarto lugar: Fernando Romano

10ª etapa – 17/11/18
Campeão: Laercio Bellotto Filho (Tuto)
Vice-campeão: Marcelo Rossiti Florian (Telão)
Terceiro lugar: Diego Fernando Garcia  
(Escova)
Quarto lugar: Fernando Vizioni Jr. (Sapinho)

11ª etapa – 08/12/18
Campeão: Fernando Vizioni Junior (Sapinho)

Vice-campeão: Ricardo Lazarini (Chupeta) 
Terceiro lugar: Laercio Bellotto Filho (Tuto)
Quarto lugar: Eder Rogerio Spezzotto
 
Vôlei de Areia – Etapas especiais (2018)

20/10/18
Campeões: Robson, Akemi, Pedro Paulo
Vice-campeões: Giovana, Juliana, Bia,  
José Rocha

10/11/18
Campeões: João, Anita, Bia Zani, Welber 
Vice-campeões: Robson, Akemi, Luana, 
José Rocha

01/12/18
Campeões: Welber, Karina, Sapinho
Vice-campeões: Diego, Bia, Luana

XIII Torneio Interno de Truco (2019)

1ª etapa – 19/01/19
Campeões: Juliano e Junior
Vice-campeões: Marcelo e Bruno

2ª etapa – 15/02/19
Campeões: Juliano e Junior
Vice-campeões: Eder e Tiago

X Torneio Interno de Tênis de Campo (2019)

1ª etapa – 26/01/19
Campeão: Luiz Alfredo Malavasi Sebastiani 
(Tiririca)
Vice-campeão: André Martin Assumpção
Terceiro lugar: Nilton Cesar Fré
Quarto lugar: Wellington Cassandre

2ª etapa – 23/02/19
Campeão: Pedro Paulo Brunherotto Pessatto
Vice-campeão: Fernando Vizioni Junior  
(Sapinho)
Terceiro lugar: Erlon Milanelo Ciconelo
Quarto lugar: Vanderlei Luis Caseto Marcon

Torneio Aberto de Vôlei de Areia (2019)

1ª etapa – 26/01/19
Campeões: Bia Lara, Bia Zani, José Rocha, 
Giovana
Vice-campeões: Diego, Claudio, Vitor Tolini, 
Julia

2ª etapa – 16/02/19
Campeões: José Rocha, Bia Bufo, Pedro Paulo, 
Marcelo
Vice-campeões: Welber, Julia, Akemi, Bia Zani

No dia 30 de novembro de 2018 o departamento de esportes do TEC realizou o XVI Festival de Natação do clube. Houve disputas em diversas 
categorias e todos os participantes ganharam medalhas.

XVI Festival de Natação Fotos: Portal MB

Fotos: TEC13 0 Fitness Kids de Verão
Nos dias 11, 18 e 25 de janeiro, o TEC realizou a 13ª edição do Fitness Kids de Verão. Em  

tardes calorosas, a garotada se divertiu bastante com os brinquedos que foram montados  
especialmente para o evento. 
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No dia 07 de dezembro, o TEC realizou 
uma cerimônia especial para homenagear os 
melhores do esporte de 2018 em diversas ca-
tegorias. O evento, que aconteceu na sede so-
cial, contou com entrega de troféus e anima-
ção da banda Sr. Wilson. Confira as categorias 
premiadas:
Ranking de tênis de campo:
- Campeão: Luiz Alfredo Malavasi Sebastiani 
(Tiririca)

Espetáculo de dança “A Menina de Luz” encanta público! 
No dia 17 de novembro de 2018, TEC Ballet e Eleve Espaço de Artes apresentaram o espetáculo de dança “A Menina de Luz” no salão da sede 

campestre do clube. Conduzidas pela professora de ballet e jazz do TEC, Aline Beatriz, as bailarinas iluminaram o palco com muita graciosidade 
e leveza, deixando o público presente maravilhado.

Fotos: Portal MB

TEC premia os melhores do esporte de 2018
- Vice-campeão: Fernando Vizioni Junior (Sa-
pinho)
- 3º lugar: Laercio Bellotto Filho (Tuto)
Ranking de vôlei de areia:
- Campeão: Robson Momi
- Vice-campeã: Helena Akemi Inoue Ronchi
- 3º lugar: Welber de Queiroz
XII Torneio Interno de Truco:
- Campeões: Juliano e Junior
- Vice-campeões: Leo e Carlinhos Pizzol

28º Futec:
- Melhor goleiro: Idivaldo Modolo
- Melhores zagueiros: Matheus P. Correia (Ti-
ziu) e Danilo Cancian Butignoli
- Melhores meio-campistas: Rodrigo Reis Gou-
veia, Allan Robinson F. de Souza e Marcio Car-
doso 
- Melhor atacante: Bruno Donizete A. Soares 
- Melhor técnico: Anderson Simão 
- Melhor jogador: Márcio Cardoso 

Fotos: Portal MB
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70 Campeonato de Verão 
No dia 9 de fevereiro, o TEC deu início 

ao seu 7º Campeonato de Verão de Futebol 
Society.  Sete equipes (Amigos do Cocão F.C., 
Cohab F.C., Clube Atlético Tietê, E.C. Juventus, 
Lance F.C., Netos de Bepim e Tchurma F.C.) 
disputam o título deste ano em confrontos 
diretos que acontecem aos sábados à tarde 
na sede campestre do clube. Em todas as ro-
dadas, após as partidas, haverá som ao vivo 
para agitar a galera. 

No dia 14 de março,  
na sede campestre do TEC, 

iniciou-se o 4º Fuveios,  
o campeonato de futebol  

society para veteranos  
do clube. Neste ano,  

o campeonato conta com a  
participação de 106 atletas, 
divididos em oito equipes  
(Argentina, Bolívia, Chile,  

Colômbia, Equador,  
Paraguai, Peru, Uruguai)  
e as rodadas acontecem  
todas as quintas-feiras  

a partir das 18:45.

Netos de Bepim

Clube Atlético Tietê

Lance F.C.

Amigos do Cocão F.C.

E.C. Juventus

Tchurma F.C.

Cohab F.C.

Fotos: Portal MBAmigos do Cocão vence 280 Futec
Em 1º de dezembro de 2018 aconteceu a 

grande final do 28º Futec – o campeonato de 
futebol society do TEC. Amigos do Cocão F.C. 
e E.C. Gargalo competiram pelo título deste 
ano em uma partida bastante disputada.  
Invicto durante todo o campeonato, o Amigos 

do Cocão venceu a partida pelo placar de 3 a 
1, e a conquista do título foi comemorada por 
jogadores e torcida. 
Após a final, houve entrega de troféus e me-
dalhas para as equipes campeã e vice-cam-
peã, além de troféu de artilheiro para Diona-

ta Queiroz (E.C. Gargalo) e de defesa menos 
vazada para Mauro Adorno (E.C. Gargalo).
Preliminar. Antes da partida final do Futec, 
houve jogo preliminar entre os veteranos do 
TEC e o time “Agora Eu Se Consagro” (AESC), 
em que o AESC venceu por 6 a 1.

Dionata Queiroz (E.C.  
Gargalo) recebendo o 
troféu de artilheiro.

Mauro Adorno (E.C. Gar-
galo) recebendo o troféu 
de defesa menos vazada.

Murilo Campos, representante 
do Cohab F.C. / Netos de 
Bepim, recebendo o troféu  

de equipe fair play.
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Karate - a arte de “mãos vazias”
Por Renata Trevisan – atleta e professora de Karate

De origem japonesa, a palavra Karate 
significa “mãos vazias”, uma relação essencial 
com o fato de essa arte marcial não utilizar 
nenhum tipo de “arma” - apenas o próprio 
corpo - para a defesa pessoal. Desenvolvida 
no Japão como uma forma de treinamen-
to para soldados que estavam em guerra,  
o Karate é fundamentado em três pilares: o 
Kihon (golpes em base), o Kata (“luta imagi-
nária”) e o Kumite (luta). Seus principais mo-
vimentos são os baseados em socos, chutes e 
técnicas de defesa.

Por ter como ali-
cerce valores como 
honestidade, respeito, 
responsabilidade, so-
lidariedade, caráter, 
dignidade e ética, o  
Karate auxilia diretamente na disciplina, na 
concentração e nos controles físico e emocio-
nal do praticante.

Além disso, melhora a capacidade física e 
as habilidades motoras através de exercícios 
que podem ser trabalhados de forma indi-
vidual (como exercícios para coordenação 
motora) ou combinada (como exercícios que 
estimulam agilidade e coordenação motora). 
A modalidade também desenvolve o auto-
controle, a paciência, o autoconhecimento e, 
por ser repleta de valores positivos, fortalece 
amizades e laços fraternais.

O Karate na infância. A importância de 
se praticar uma atividade que desenvolva 
essas habilidades é ainda maior na infância, 
quando corpo, mente e valores estão come-
çando a se desenvolver. Todo estímulo nesta 
fase é absorvido mais rapidamente e apren-
dido sem qualquer padrão antigo de movi-
mento. A criança torna-se capaz de executar 
melhor os movimentos e de torná-los madu-
ros; além disso, suas habilidades são melhor 
desenvolvidas permitindo que ela tenha uma 
base sólida para realizar até mesmo outras 
modalidades esportivas. 

Para a parte física, a prática constante do 
Karate ajuda a fortalecer diversos músculos, a 
exercitar todo o corpo do aluno e a desenvol-
ver as capacidades cardiovascular (proporcio-

Renata Trevisan, professora de Karate do TEC, é faixa preta 3º 
Dan na modalidade. Atleta desde os onze anos de idade, e com 
diversos títulos nacionais e internacionais, é filiada à FPK (Fede-
ração Paulista de Karate) e à CBK (Confederação Brasileira de 
Karate). Profissional dedicada, ela é formada em educação física 
pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep).

Podendo ajudar na socialização, 
nos controles físico e emocional e 
no autoconhecimento, o Karate 
prepara o aluno para a vida. 

nando um bombeamento eficiente do sangue 
e transportando oxigênio para todo o corpo), 
respiratória (tendo, inclusive, exercícios especí-
ficos para esse fim) e motora (aprimorada ao 
executar os movimentos de maneira eficiente 
e precisa).

No aspecto mental, as vantagens identi-
ficadas são o potencial crescimento do auto-
controle (em razão da concentração exigida 
na aula) e da disciplina demandados para sua 
prática. O desenvolvimento da paciência, do 

controle das emoções 
e da atenção também 
ajudará o aluno em 
diversas outras situ-
ações da vida, como 
trabalhar melhor a 
ansiedade, ter foco, 

definir prioridades e pensar antes de agir.
Outro ponto importantíssimo é a melhora 

da autoestima. Ao longo dos treinos, o aluno 
aprende a se conhecer melhor e a reconhecer 
seu potencial, sentindo-se mais seguro e con-
fiante para tomar decisões, seja durante os 
treinos ou em outras circunstâncias.

Restrições. Ainda que, a princípio, não 
haja restrições para a prática do Karate, é 
sempre importante consultar um profissional 
antes de iniciar qualquer atividade física, a 
fim de receber orientação e identificar limita-
ções ou restrições.

Karate no TEC. Dividido em vários tipos 
e linhagens, o Karate ensinado no TEC é o es-
tilo Shorin-ryu e a linhagem é a Shinshukan, 
pois esse é o estilo ligado à WKF (World Karate  
Federation - Federação Mundial de Karate) 
e filiado ao COI (Comitê Olímpico Internacio-
nal) e ao COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

As aulas no clube são ministradas às ter-
ças e quintas-feiras em duas turmas: uma das 
18h15 às 19h, para alunos de 6 a 12 anos; e ou-
tra, das 19h às 20h, para alunos com 13 anos 
ou mais.

Graduação e competições. A graduação 
do Karate na linhagem Shinshukan é feita 
por cores de faixa, que vão progredindo na 
seguinte ordem: faixa branca, amarela, laran-
ja, azul, verde, roxa, marrom, preta (10 ao 60 
Dan), vermelha e branca (70 e 80 Dan) e ver-
melha (90 e 100 Dan).

Nas competições, o Karate tem um dife-
rencial, pois não é uma arte marcial que bus-
ca deixar o adversário sem condições de con-
tinuar lutando, ou seja, não há nocaute, nem 
finalizações. O objetivo é pontuar de forma 
rápida e técnica.

Foto: TEC
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Fotos: Portal MB

Fotos: Portal MB

No dia 26 de outubro de 2018, TEC e Fisk realizaram o Halloween Party, a festa mais aterrorizante do ano. As tradicionais fantasias, a deco-
ração especial e o som dos djs Felipe e Victor Mello garantiram a diversão da garotada.

DiscoTEC resgata sons que marcaram época
No dia 20 de outubro de 2018, mais uma vez o TEC realizou o melhor flashback da região. O DiscoTEC aconteceu na sede social do clube e 

contou com telões e TVs que projetaram os melhores videoclipes das décadas de 70, 80 e 90. Com muita animação, o VJ Wagner Vaz não deixou 
ninguém parado e agitou o público toda a noite.

Halloween Party agita a garotada
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Hawaii TEC 2018 é sucesso absoluto mesmo debaixo de chuva
Fotos: Portal MB

No dia 24 de novembro, o TEC realizou 
seu maior e mais aguardado evento, o Ha-
waii TEC. A chuva que caiu na cidade durante 
todo o sábado não tirou a animação da ga-
lera presente, que curtiu a noite toda e fez o 
evento ser sucesso absoluto por mais um ano.

A qualidade das atrações musicais (San 
Marco Banda Show, Banda Balakubaka, Fe-
lipe Mello, Gustavo Vieira & banda, Vaz pro-
jeto audiovisual, Vj Chips, Renan Lopes, Moras 
e Bord Action) foi essencial para manter a ale-
gria e a diversão do evento nas alturas.

“O TEC agradece a todos os envolvidos na 
realização do Hawaii TEC, pelo profissiona-
lismo e dedicação com que conduziram esta 
maravilhosa festa. Ao público presente, vocês 
foram sensacionais! Até o Hawaii TEC 2019!”, 
disse André Saccon, gerente do TEC.

Após pedidos para que o Hawaii TEC fosse 
realizado em uma data diferente da habitual 
(último sábado do mês de novembro), nós, da 
diretoria do clube, analisamos a situação e de-
cidimos que, em 2019, o nosso evento mais tra-
dicional será realizado no dia 26 de outubro.

Apesar da tradição, analisamos cuidado-
samente todos os pedidos e razões para a mu-
dança da data do “Hawaii” e alguns deles nos 
fizeram decidir por sua alteração. O final de 
novembro é uma época com vestibulares de 
diversas universidades importantes em nosso 
país, o que fazia com que grande quantidade 
de vestibulandos não pudesse curtir nossa fes-
ta. Além disso, muitas formaturas e confrater-
nizações são realizadas nesse período, fazendo 
com que as pessoas tivessem que escolher en-
tre um dos eventos para ir.

novembro é uma das épocas em que os asso-
ciados mais gostam de aproveitar as piscinas 
do clube e, devido à realização do Hawaii, 
o local tinha que ser fechado por alguns dias 
para a montagem do evento (antes) e limpe-
za (pós-evento). Para que nossos associados 
possam curtir ao máximo as opções de lazer 
que proporcionamos, a data de outubro nos 
pareceu ideal.

Por isso, este ano, se preparem mais cedo. 
Dia 26 de outubro será “o” dia.

As atrações ainda não foram definidas, 
mas podemos garantir que a qualidade do 
evento será a mesma, com muita diversão em 
um ambiente sem igual!

E vamos torcer para a chuva dar uma tré-
gua esse ano (rs).

Diretoria do TEC

A galera pede, a gente faz...Hawaii TEC em nova data... 
Neste ano em 26 de outubro! 

Outro ponto importante que nos fez mu-
dar de ideia foi o fato de que a frequência 
de associados no parque aquático do TEC é 
muito menor em outubro do que em novem-
bro. Com o verão se aproximando, o final de 

2019
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Sunset Pré-Carnaval antecipa folia no TEC
No dia 23 de fevereiro, para entrar com tudo no clima da folia 2019, o TEC realizou em sua sede campestre o Sunset Pré-Carnaval. A energia 

e o bom som da banda Xis e dos djs Felipe e Victor Mello marcaram a festa.

Para brindar a chegada de 2019 em grande estilo, o TEC realizou em sua sede campestre o Réveillon TEC. A noite da virada contou com a 
animação da banda Virada do Século, Vaz projeto audiovisual e Dj Felipe Silva. 

Réveillon TEC dá “pontapé inicial” a 2019
Fotos: Portal MB
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Nas tardes de domingo, segunda e terça-
-feira de Carnaval, o TEC agitou sua sede so-
cial com as tradicionais Matinês Carnavalescas  
para a garotada. A banda Xis comandou a festa 
e fez a alegria dos presentes.

Matinês Carnavalescas  
fazem a festa dos pequenos foliões!

Folia nas piscinas. No sábado de Carna-
val houve folia, para os associados, no recinto  
das piscinas do TEC. Com um repertório especial,  
a banda Xis celebrou o início do Carnaval do  
clube. Fotos: TEC e Portal MB
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15 3282.1634
Contabilidade

f. 15 3282.6930

Túnel do Tempo  Fotos: arquivo TEC

Primeira equipe de natação do TEC  
em seletiva para os Jogos da Juventude no Clube 

dos Bancários de Itapetininga (2003)

A natação sempre foi parte muito importante do TEC. Confira alguns momentos que marcaram essa história.

Participantes reunidos no Campeonato  
de Natação do TEC (1994)

Alunos do TEC participando de uma das etapas  
do Campeonato Gustavo Borges de natação em  

São José do Rio Preto (2006)


