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Caros associados, 
Neste primeiro Acon-
tece de 2020, fico 
feliz em mostrar a 
vocês alguns de nos-
sos trabalhos à frente 
da diretoria do clube. 
Nos últimos meses, 
executamos grandes e 

pequenas obras, todas elas com o objetivo de 
deixar nossas sedes campestre e social as mais 
confortáveis possíveis para uso e lazer dos 
associados. Além disso, não abrimos mão de 
realizar eventos sociais e esportivos de quali-
dade para oferecer-lhes ainda mais opções de 
entretenimento. Entre eles, gostaria de desta-
car o Chopp do Centenário e o Hawaii tec 
2019. O Hawaii TEC, como sempre, encheu a 
nossa sede campestre de tropicalidade, com 
suas cores, música e diversão. Já o Chopp do 

Centenário, realizado em 2019 em comemo-
ração aos 100 anos do prédio da sede social do 
TEC, fez tanto sucesso que foi incorporado ao 
calendário oficial do clube! 
O ano de 2020 também começou animado, 
com o Sunset Pré-Carnaval e com as Matinês 
Carnavalescas, que, já tradicionais, levaram 
novamente alegria aos novos e antigos foliões. 
Entre os eventos esportivos, gostaria de men-
cionar o Futeckinho 2019, marcado pelo brilho 
da garotada no futebol; o 4º Torneio de Tê-
nis TEC/Roma Brinquedos; e o espetáculo de 
dança “As Cores da Vida”, que mostrou toda 
a graciosidade e técnica de nossas bailarinas.
Com alegria, agradeço a todos que prestigiam 
nosso clube participando de nossas atividades 
e eventos. Em breve, teremos mais novidades. 
Aguardem! 
Um abraço a todos! 

João Bete
Presidente da Diretoria Executiva do TEC

Biênio 2019/2020

Nesta edição do Acontece, você confe-
re os cliques dos diversos eventos realizados 
no clube no final do ano de 2019 e início 
de 2020. Na área esportiva, o destaque 
vai para o Futeckinho 2019, a final do 29º  
Futec, o 4º Torneio de Tênis TEC/Roma 
Brinquedos, o 8º Campeonato de Verão 

e o 5º Fuveios; e, na área social, o Hawaii 
TEC 2019, o Chopp do Centenário, o Sunset  
Pré-Carnaval e as Matinês Carnavalescas.

Ainda nesta edição, você saberá um 
pouco mais sobre as principais obras efetu-
adas na sede campestre nos últimos meses.

Uma boa leitura a todos!

No início deste ano, parte da arquibanca-
da localizada no campo 2 de futebol passou 
por uma reforma. O objetivo principal da 
obra foi o de eliminar pequenas infiltrações 
que surgiram na estrutura em decorrência 
da ação da água das chuvas. “Assim que o 
problema foi detectado, fizemos uma ava-
liação do local e projetamos sua reforma”, 

Arquibancada do campo 2 de futebol é reformada
afirmou André Saccon, gerente do TEC. Mas 
também houve aprimoramento. “Aprovei-
tamos a obra e abaixamos um pouco o ní-
vel dos patamares da arquibancada para 
melhorar a relação de sua altura com o 
guarda-corpo existente buscando dar maior 
segurança aos associados que utilizam o lo-
cal”, completou.

Horário de funcionamento da academia é ampliado
A partir do mês de abril, a acade-

mia do TEC passa a funcionar sob novo 
horário. A decisão foi tomada pela di-
retoria do clube para que os associados  
tenham mais tempo para desfrutar das 
instalações e serviços da academia. Confira 

abaixo o novo horário de funcionamento:
Segundas-feiras: das 06h às 13h / das 15h às 21h
Terças-feiras a sextas-feiras: das 06h às 21h
Sábados: das 09h às 18h
Domingos e feriados: das 09h às 12h

Durante a reforma Após a reforma

Fotos: TEC
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Mande um WhatsApp para:
                   99705 - 6928
com a seguinte mensagem:
   “Quero fazer inglês na PBF,
     a minha melhor escolha.”
e garanta 30% de desconto 
       no        no valor mensal do curso.

4º Torneio de Tênis TEC/Roma Brinquedos
 Fotos: TEC

De setembro a novembro de 2019, o TEC realizou o 
4º Torneio de Tênis TEC/Roma Brinquedos nas quadras 
da sede campestre. As disputas pelo pódio acontece-
ram em quatro categorias: Principiante, Intermediária 
B, Intermediária A e Geral. Na categoria Principiante, 
Welber de Queiroz sagrou-se campeão, seguido por 
Neto Perez que garantiu o vice-campeonato. Na ca-
tegoria Intermediária B, o primeiro lugar ficou com 
Jeferson Francisco Bortolazo, e a segunda colocação, 
com Welber de Queiroz. Na categoria Intermediária 
A, Fernando Romano foi o primeiro colocado, e o vice-
-campeonato ficou com Sérgio Tosta. Já na categoria 
Geral, o grande campeão foi Marcelo Pastor, e o vice-
-campeão, André Martin Assumpção.

Espetáculo de dança  
“As Cores da Vida” encanta público
No dia 23 de novembro de 2019, o TEC Ballet e a Eleve Espaço de Artes apresentaram  

o espetáculo de dança “As Cores da Vida”. O palco do salão da sede campestre foi colorido  
e iluminado pelas alunas de ballet e jazz do TEC e da Eleve, que deixaram o público  
presente encantado.

 Fotos: TEC

Categoria Geral: 
André Martin 
Assumpção 

(vice-campeão)

Categoria Intermediária A:  
Fernando Romano 

(campeão)

Categoria Intermediária B: 
Jeferson Bortolazo 

(campeão)

Categoria Intermediária A:  
Sérgio Tosta 

(vice-campeão)

Categoria Intermediária B:  
Welber de Queiroz 

(vice-campeão)

Categoria Geral: 
Marcelo Pastor 

(campeão)
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xiii torneio interno de truco
9ª etapa – 07/09/19
Campeões: Juliano e Junior
Vice-campeões: Pedro Pizol e Sergio

10ª etapa – 25/10/19
Campeões: Rodrigo e Diego
Vice-campeões: Alex e Pedro

11ª etapa – 30/11/19
Campeões: Rodrigo e Diego
Vice-campeões: Alex e Pedro

Etapa final – 07/12/19
Campeões: Rodrigo e Diego
Vice-campeões: Juliano e Junior

torneio aberto de vôlei de areia
9ª etapa – 28/09/19
Campeões: João Arruda, Bia Lara e José Rocha
Vice-campeões: Bia Zani, Welber, Diego  
Garcia e Akemi

x torneio interno de tênis de campo
9ª etapa – 28/09/19
Campeão: Marcio Daniel Foltran Junior

No dia 23 de novembro de 2019, aconteceu 
a grande final do 29º Futec, o campeonato de 
futebol society do clube. Com a participação 
de oito equipes (Amigos do Cocão F.C., Bo-
tafogo F.C., Clube Atlético Tietê, Cohab F.C., 
E.C. Juventus, Lance F.C., Netos de Bepim e 
Tchurma F.C.), a edição de 2019 do evento foi 
sinônimo de grandes jogos. A partida final foi 
disputada entre Amigos do Cocão F.C. e Lan-
ce F.C. em jogo equilibrado. O empate por 2 
a 2 no tempo normal levou a partida para os 
pênaltis, quando o Lance garantiu o título por 
3 a 2 e tornou-se bicampeão do Futec.

Após a partida, houve entrega de troféus 
e medalhas para os campeões e vice-campe-
ões, além de entrega de troféus de equipe fair 
play para o Netos de Bepim, de defesa me-
nos vazada para Cristiano Soares de Proença 
(Netos de Bepim) e de artilheiro do campeo-
nato para Lucas Jacão (Tchurma F.C.).

Lance F.C. é bicampeão do Futec

Vice-campeão: José Mescollotto Junior
Terceiro lugar: Thiago José Pasquotto Casa 
Grande
Quarto lugar: Laercio Bellotto Filho (Tuto)

10ª etapa – 19/10/19
Campeão: Tiago Henrique Marçolla
Vice-campeão: Fernando Vizioni Junior  
(Sapinho)
Terceiro lugar: Diego Fernando Garcia (Escova)
Quarto lugar: Welber de Queiroz

11ª etapa – 30/11/19
Campeão: Fernando Romano
Vice-campeão: Vanderlei Marcon
Terceiro lugar: Fabio Corniati
Quarto lugar: Nilton Fré

Etapa final – 14/12/19
Campeão: Laercio Bellotto Filho (Tuto)
Vice-campeão: Alex Sandro Antonio Ferreira
Terceiro lugar: Marcelo Pastor
Quarto lugar: André Martin Assumpção

campeão do ranking 2019: Luiz Alfredo  
Malavasi Sebastiani (Tiririca)

xiv torneio interno de truco 
1ª etapa – 24/01/20
Campeões: Rodrigo e Diego
Vice-campeões: Sérgio e Thiago

2ª etapa – 14/02/20
Campeões: Alex e Pedro
Vice-campeões: Antonio Carlos e Danillo

xi torneio interno de tênis de campo
1ª etapa – 25/01/20
Campeão: Marcelo Pastor
Vice-campeão: Luiz Alfredo Malavasi  
Sebastiani (Tiririca)
Terceiro lugar: Marcelo Rossiti Florian (Telão)
Quarto lugar: Michael d’Aloisio (Mika)

2ª etapa – 29/02/20
Campeão: Nilton Fré
Vice-campeão: Jeferson Francisco Bortolazo
Terceiro lugar: Marcelo Pastor
Quarto lugar: Osmar Ruy Neto

ii torneio aberto de vôlei de areia  
Campeões: Welber, Anita, Vera e Julia
Vice-campeões: Robson, Luana, Chiquinho e Vitor

Cassiano Baldo, 
representante do Netos 
de Bepim, recebendo 

o troféu de equipe 
fair play das mãos do 

presidente do TEC 
João Bete

Cristiano de Proença, 
do Netos de Bepim, 

recebendo o troféu de 
defesa menos vazada 
das mãos do segundo 
tesoureiro do TEC, 

Osnyr Bandeira Filho

Danilo Cancian, re-
presentante do Lance, 
recebendo o troféu de 
campeão das mãos do 

diretor do TEC  
Jú Amaral

Marconi, representante 
do Amigos do Cocão, 

recebendo o troféu 
de vice-campeão das 
mãos do diretor do 

TEC Thiago Giovanetti 
Vicentin

Amigos do Cocão F.C. - vice-campeão

Lance F.C. - campeão
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Fotos: TEC

XVII Festival de Natação do TEC
No dia 6 de dezembro de 2019, na sede campestre do TEC, aconteceu o XVII Festival de Natação do clube. As provas foram realizadas nos 

estilos crawl e costas – 25m, nas categorias feminina e masculina, e tiveram a participação de diversos associados. No final do evento, todos re-
ceberam medalha de participação. 

Portugal e França são campeões do Futeckinho 2019
De 16 de novembro a 07 de dezembro,  

o TEC realizou a edição de 2019 do seu Fu-
teckinho, o campeonato de futebol society  
para meninos nascidos entre 2006 e 2010. 
As disputas dividiram-se em duas categorias: 
sub-13 e sub-11. Pela categoria sub-13, par-
ticiparam as equipes Alemanha, Bélgica e  
Portugal. Já pela categoria sub-11, Espanha, 

França e Inglaterra.
Na categoria sub-13, a equipe Portugal  

foi a grande campeã, seguida pela Bélgica 
que ficou com o vice-campeonato. Na cate-
goria sub-11, a equipe França sagrou-se cam-
peã e a equipe Espanha galgou o vice-cam-
peonato.

Após as partidas, houve entrega de me-

dalhas para todos os participantes e entrega 
de troféus de artilheiros do campeonato para 
Rodrigo Paulin Santa Rossa (sub-13) e Pedro 
Ferraz do Amaral (sub-11), e de defesa menos 
vazada para Gabriel Giacomazzi Coan (sub-
13) e Erick Ronchi Deliberali (sub-11).

Fotos: TEC

14º Fitness Kids de Verão
Aproveitando a época de férias e o calor do verão, nos dias 10, 17 e 24 de 

janeiro o TEC realizou o 14º Fitness Kids de Verão. Como em edições anteriores, 
as tardes foram regadas de alegria com brinquedos infláveis e muita diversão 
para a garotada.

“Nós, funcionários do TEC, ficamos muito felizes em poder proporcionar  
esses momentos para as crianças. Vê-las se divertindo é gratificante!”, comentou 
Juliano Tezoto, coordenador de esportes do TEC.

Sub-11 - Espanha

Sub-13 - Alemanha

Sub-11 - França

Sub-13 - Bélgica

Sub-11 - Inglaterra

Sub-13 - Portugal

Sub-11 - Erick Deliberali 
recebendo o troféu de defe-
sa menos vazada das mãos 
do presidente da diretoria 

do TEC, João Bete

Sub-11 - Pedro Amaral 
recebendo o troféu de 
artilheiro das mãos do 

diretor de esportes do TEC 
Jú Amaral

Sub-13 - Gabriel Coan 
recebendo o troféu de defesa 
menos vazada das mãos do 
secretário da diretoria do 

TEC Claudio Polastri

Sub-13 - Rodrigo Santa 
Rossa recebendo o troféu 
de artilheiro das mãos do 
presidente da diretoria do 

TEC, João Bete

Foto: TEC
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8º Campeonato de Verão do TEC
No dia 1º de fevereiro, iniciou-se o 8º Campeonato de Verão de Futebol Society do TEC. Nesta edição, o  

evento esportivo conta com a participação de seis equipes: Amigos do Cocão F.C., Clube Atlético Tietê, E.C. Juventus,  
Netos de Bepim, Nostravamus F.C. e Tchurma F.C. As partidas acontecem aos sábados à tarde com confrontos  
diretos entre as equipes.

5º Fuveios

No dia 06 de fevereiro, o TEC deu início ao 
5º Fuveios, o campeonato de futebol society 
para veteranos do clube. Com a participação 
de sete equipes (Boca Juniors, Cerro Porteño, 
Colo-Colo, Nacional, Olimpia, Peñarol e River 
Plate), os jogos acontecem às quintas-feiras à 
noite na sede campestre do clube.

Amigos do Cocão F.C.

Cerro Porteño

Netos de Bepim

Olimpia

Clube Atlético Tietê

Colo-Colo

Nostravamus F.C.

Peñarol

E.C. Juventus

Nacional

Boca Juniors

Tchurma F.C.

River Plate

Fotos: TEC
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Halloween Party TEC/Fisk
No dia 18 de outubro de 2019, TEC e Fisk realizaram mais uma edição da Halloween Party. A noite mais aterrorizante do ano foi superdiver-

tida com a apresentação dos alunos da escola de música Camargo Guarnieri e de djs, animação com a Play Festas, maquiagem temática com 
Bruna Madureira e Giovana Coppini, e decoração de arrepiar!

Hawaii TEC 2019
No dia 26 de outubro de 2019, o TEC re-

alizou seu mais tradicional evento, o Hawaii 
TEC. As atrações especiais (Banda Gang Lex, 
Bateria da Escola de Samba Acadêmicos  
do Tatuapé, dj Marcinho, banda Alegria de 

Benê, vj Wagner Vaz, Bord Action & Maju 
Motta, dj Victor Mello, dj Felipe Silva e Moras) 
e a noite de clima agradabilíssimo deram o 
tom da festa e agitaram a galera, que curtiu 
até o sol raiar.

A diretoria do TEC agradece a todos os 
que ajudaram e fizeram esse lindo evento 
acontecer. “Aos funcionários, aos apoiadores 
e a todos aqueles que curtiram com a gente”.
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“Chopp do Centenário” comemora 100 anos  
do prédio da sede social do TEC

Com uma animada festa do chope, o TEC comemorou em 2019 os 100 anos do prédio de sua sede social. O evento, batizado de  
“Chopp do Centenário”, aconteceu no dia 30 de novembro e contou com a apresentação de três bandas consagradas de Tietê: Rock História,  
Sr. Wilson e Banda Xis. Com o sucesso do evento, ele entrou para o calendário oficial do clube.

Réveillon TEC
Para comemorar a chegada de 2020, o TEC realizou, na noite da virada do ano, o “Réveillon TEC” em sua sede social. A festa teve animação 

do dj Felipe Mello e da banda Doctor Jack.
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Sunset Pré-Carnaval agita a galera
No dia 15 de fevereiro, como preparativo para a folia, o TEC realizou em sua sede campestre o Sunset Pré-Carnaval. Abençoado por um  

entardecer lindíssimo, o evento foi marcado pelo clima carnavalesco que fez com que a galera curtisse muito ao som da banda Xis e dos djs Felipe 
Silva e Renan Lopes.
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Mais uma vez, as Matinês Carnavalescas do TEC fizeram a alegria dos pequenos e grandes foliões. Animadas pela banda Xis, com participa-
ção do cantor Felipe Ferreira, as tardes de domingo, segunda e terça-feira de Carnaval foram um grande sucesso. Confetes, serpentinas e muita 
alegria encheram o salão e os corações carnavalescos.

Matinês Carnavalescas são sucesso! 

Fotos: TEC e Portal MB
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Como parte do projeto de manutenção 
e melhorias do clube, as instalações da pis-
cina aquecida passaram por algumas refor-
mas durante um período que se estendeu de 
meados de dezembro de 2019 a meados de 
janeiro de 2020. O período para a reforma 
foi cuidadosamente planejado. “O período de 
calor é o ideal para reformas e obras na pisci-
na aquecida, pois, após o período de férias das 
modalidades do clube, as aulas de natação e 
hidroginástica podem ser transferidas para as 
piscinas balneárias sem que causem descon-
forto aos alunos dessas modalidades”, esclare-
ceu João Bete, presidente da diretoria do TEC.

Além da reforma e da limpeza dos azule-
jos da piscina, uma nova pintura foi realizada 
no telhado do espaço que a abriga.

Sede campestre recebe melhorias

Obras de manutenção e reformas fazem 
parte da rotina de grandes instalações. No 
TEC, elas acontecem todos os anos e têm por 
objetivo cumprir com a sua função de garan-
tir a comodidade e a segurança dos associa-
dos. “Fazemos isso para que o clube exerça 
sua missão com maestria: a de levar e ser local 
de entretenimento para os associados e pro-
mover a saúde e o bem-estar”, afirma a dire-
toria. Mas além delas, todos os anos, também 
são realizadas novas obras e aquisições que 
visam à modernidade. “Para manter a ima-
gem do TEC de ‘clube referência na região’ é 
necessário sempre buscar novos investimentos 
e dar a manutenção necessária para seu bom 
funcionamento. Nosso desejo é ver o associa-
do feliz e satisfeito com os serviços oferecidos 
pelo clube”, comenta André Saccon, gerente 
do TEC.

No ano de 2019, diversas obras e melho-
rias foram executadas, das quais podem ser 
destacadas:
- a reforma e pintura dos alambrados das 
quadras de tênis de campo;
- a criação de novo acesso à área esportiva 
para pessoas com dificuldades de locomoção, 
com automação de portão (ao lado do Bo-
teckinho);
- a compra de quatro bebedouros industriais 
(e suas devidas instalações na sauna e na área 
esportiva);
- a adequação do banheiro e instalação de 
chuveiro adaptado para pessoas com necessi-
dades especiais no vestiário masculino do par-
que aquático;
- a abertura dos dois camarins do palco do 
parque aquático para uso dos associados  
(que servirão como banheiros masculino e 
feminino para os frequentadores das piscinas 
balneárias);
- a instalação de novo móvel com nichos e ca-
bideiro na academia;

- a reforma completa das ferragens e pintura 
do toboágua;
- os novos abrigos para bancos de reservas e 
mesários no campo 3 de futebol e a ampliação 
do abrigo para tenistas das quadras 3 e 4 de 
tênis de campo;

- a instalação de sistema de climatização  
na Sala Cardio;
- a instalação de chafariz em formato de  
cogumelo na piscina infantil;

- a elevação do telhado da área coberta do 
Terraço Fitness, bem como a substituição das 
placas de aquecimento solar situadas no local; 
- a compra de quatro caixas acústicas para 
incrementar a aparelhagem de som do clube;
- a compra de uma cadeira de rodas que  
ficará à disposição dos associados em caso  
de necessidade;

- a reforma completa de 100 guarda-sóis do 
parque aquático; e 
- o serviço de desobstrução da tubulação de 
água do prédio da sede campestre.

Espaço da piscina aquecida  
passa por obras de manutenção

Fotos: TEC

Fotos: TEC

Início da reforma

Obra finalizada
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15 3282.1634
Contabilidade

Os carnavais fazem a alegria do TEC há muitos anos. Confira um pouco de como foram outros anos de folia!

Carnaval 1993

Carnaval 2000

Carnaval 2000

Carnaval 2004




