Depoimentos extraído da internet de Dirigentes ,ex atletas e torcedores
meu grande irmão, hoje estou na Europa com uma condição diferentedo que tinha
no início da minha carreira. vou te confessaruma coisa. Tudo isso eu devo a você Ari
Grecco, meu grande amigo.
o meu muito obrigado mesmo de coração. Todas as vezes que eu recordo os
momento em que passamos juntamente com os demais colegas de profissão e a
união que você criou para a conquista do título de 1093 fico extremamente
emocionado. Tudo isso me ajudou muito, muito obrigado mesmo.
Estou aqui em Portugal a sua disposiçãoassim que precisar de mim venha degustar
da gastronomia deste País e suas paisagens .
nça precisa se preocupar, precisando é so avisar que eu cuido de todosos detalhes
nãoprecisa gastar nada tbm meu manopor Deus Altíssimo
Mario da Costa – Mariolino centro avante da tuna luso brasileira

eu tenho um sentimento de gratidão por ti, por tudo que me ajudou e pelas
oportunidades que me deu na vida, hoje so estou no futebol graças a você e a
Deus.
Obrigado pelas oportindade quando voçe realizava torneios, no Flamenguinho de
Vila Ramos, eu ficava de gandula e depois ganhava dinheiro . Sou muito grato pelo
que fez para mim, vc para mim é como um pai, um amigo que vou levar pelo resto
da vida, e uns espetinhos, tbm na chácara das Peras , , no Garoa e na quadra de
areia. Obrigado Ari Grecco e espero revê lo em breve com saúde e quem sabe
voltarmos a trabalhar juntos novamente. Estou a sua disposição grande mestre ,
abraços estamos juntos sempre apesar da distancia
Thiago goleiro do idependente do Acre

Nestas mnhasconquistas agradecimento sempre ao mestre e nsso eterno treinador
Ari Grecco pelas oportunidades e por confiar em nosso trabalho.
Germanao Thiago – ex atleta do remo tuna e paisanduBelem Pará
Ari Grecco jamais esquecerei que quando eu jogava na Tuna Luso e o Sr. Era
técnico dos profissionais o Sr. Largou seu treino para me socorrer e me levou em

seu carro para o Maradei, infelizmente quebrei a perna e não pude mais jogar , mas
sou grato ao sr. Porque naquele momento minha dor era insuportável.
Hercules atleta juniores da Tuna Luso Brasileira - Belém do Pará

Ari Grecco meu mestre sua casa é Portuguesa , seu habitat natural com certeza!
Tiaguinho camisa 7 macapá- AP

Ari Grecco é um dos melhores treinadores que passaram pela Tuna Luso, muitos
garotos da época inspiraram em seus treinamentos. Hoje a Tuna não gosa mais de
treinadores como esse.
Hercules Uchoa – Belem Pará
Ari Grecco voçe é um grande homem e exceente treinador, eu ,luizarlos,
Thiago,Paulo Guilherme somos grato a voçe pelo sua forma de motivar as equipes
com as quais voçe treina. Parabens.
João Guilherme Duarte Pereira Belem do Pará
Sou muito grato ao Mestre Ari Grecco, por ter me dado a oportunidade de jogar nos
profissionais eu tinha 17 anos e era lembrado constatamente pelo sr.
João Guilherme Duarte Pereira Belem do Pará
Grande Ari Grecco, patrimônio de Fco. Da Rocha
Dr.Carlos Augusto de Castro- Caiieiras SP
Prof. Ari Grecco sempre trabalhando pelo futebol deu show no Pará com suas
palestras.
Raimundo Sampaio Belem do Pará
Que trabalho lindo realiza o técnico Ari Grecco capacitando aqueles que entram para
o mercado da bola.
Elisangela Almeida Souza – VarzeaPta. São Paulo

Ari Grecco, esbanja elegância e competência por anda passa!
Luiz Carlos MounnemFco da Rocha SP

Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer e parabenizar o treinador Ari
Grecco por ter aceito nosso convite e pelo brilhante curso ministrado na cidade de
Cataguases, todos ficara encantados com seu conhecimento e experiências vividas,
Deixo meu abraço e gratidão
Paulo Santana presidente da LEC Cataguases MG

