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O Tênis de Mesa de Itororó esta organizado não só como uma equipe esportista, mas sim
como uma associação que trabalha o lado social de cada atleta, além de interagir a sociedade
ao esporte e a inserção do esporte na sociedade. Todos os anos é realizada a Confraternizaç
ão do Tênis de Mesa de Itororó
, aonde os atletas apresentam seus títulos aos convidados representantes da sociedade e
também os mesmos atletas recebem os certificados de
Honra ao Mérito
e títulos conquistados durante o ano.
A Confraternização 2009, foi realizada no dia 23 de dezembro na Loja Maçônica de Itororó,
contou a presença de vários representantes e amigos e reuniu os melhores atletas de
Tênis de Mesa de Itororó
, da Bahia e inclusive do Brasil. No entanto, este ano houve uma diferença na confraternização,
pois além dos atletas serem homenageados pessoas e entidades também receberam uma
placa de agradecimento dos atletas pelo apoio prestado durante a Campanha de 2009.
Em destaque contamos com a participação do Técnico e Professor Ednaldo Fernandes (Didi)
, o Campeão Baiano Juvenil 2009 Uesley Neri
, a Campeã Baiana Feminino 2009Maria del Mar (FAINOR)
, os padrinhos de
Rafael Rocha
que vem se destacando nos Campeonatos Brasileiros e Copa Brasil representante do Estrela
de Ouro- SP, foram homenageados em especial a
SUDESB
eo
CADERNO 2
.
A Presidente da AMI- Associação do Tênis de Mesa de Itororó - Maria do Socorro, foi a
responsável por esta grande festa e merece também os parabéns da nossa equipe. A festa
terminou com a participação musical de
Isaac
e
Zuleica
que deram um show de MPB ao estilo 'barzinho' (voz e violao).
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Parabenizamos todos aqueles que se fizeram presente nesta grande festa aonde toda a
sociedade faz parte dos bons resultados obtidos pelos atletas destaque!!!
{morfeo 34}
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