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Editorial

Duas faces da 
grandeza do Tijuca

O  ano  de 2018 ainda está procurando seus caminhos  e aqui  nesta   casa de tantas histórias, prestes a completar 103 anos em 

junho, já temos o que guardar no coração, como modelo  de superação, liderança, vitória, companheirismo, amor ao próximo e alegria 

de viver.

Estou falando do 45º Campeonato Dente de Leite, este ano magnificamenre organizado e apresentado pelo vice-presidente 

André de Carvalho com seu staff, famílias e amigos, muitos amigos. Foram dois dias para não esquecer.  O Dente de Leite já se tornou 

uma instituição, segmento que deveria ser estudado como exemplo para as futuras gerações.  Só havia uma coisa que impedia os seus 

100% de excelência: a participação das meninas, Agora elas chegaram com força: não falta mais nada.

A outra grandeza também a ser mostrada às novas gerações é o exemplo de vida  de Lola Bottrel, falecida em março deixando um 

rastro de amor e empreendedorismo. Foi uma primeira dama que marcou presença à frente do DASE – Departamento de Assistência 

Social aos Empregados (hoje SASE), arregimentando as tijucanas para muitas realizações.

Que venham outros bons  exemplos!

Paulo Maciel - Presidente
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Dente de Leite
45º  Campeonato  
Dente de Leite

Por André de Carvalho Chagas da Silva
vice-presidente

Enfim, começou!
A indústria de fazer amigos funciona a todo vapor

Arregacem as mangas e tirem as bandeiras do armário, pois o maior campeonato de futebol 
recreativo do Brasil dá o ar de sua graça.

No dia 10/03/2018, sob os olhares do presidente Paulo Ma-
ciel e do vice-presidente Geral Hildo Magno, o ginásio do Tijuca 
Tênis Clube foi palco de um verdadeiro show. Que abertura !!! 
Quanta gente !!! Nossas crianças tiveram um espetáculo digno de 
sua importância.

Ginásio abarrotado para ver uma projeção que tomou conta 
de toda a quadra, nossos craques desfilando literalmente em um 
palco, com um mega telão de 10 metros mostrando não só o 
nome e a bandeira das seleções, bem como a foto de todas as 
crianças das equipes participantes. Uma verdadeira inovação. Ja-
mais o Dente de Leite teve uma abertura tão grandiosa.

Poucas vezes se vê em nosso país um 
espetáculo à altura da abertura do 45º 
Campeonato de Futebol Dente de Leite do 
Tijuca Tênis Clube.

Depoimentos de craques e personalidades também não fal-
taram, pois Alex Escobar, Philippe Coutinho e o melhor lateral 
esquerdo do mundo – Marcelo, do Real Madrid e da Seleção 
Brasileira, também desejaram boa sorte aos atletas que participam 
do nosso campeonato.

Como é bom ver nosso Tijuca novamente lotado, com crian-
ças correndo para todos os lados, brincando, se divertindo. É para 
isso que serve o clube, é para isso que serve o Dente de Leite.

Este ano tivemos também depoimentos emocionados de 
ex-atletas do Dente de Leite, atestando a importância do cam-
peonato na sua vida, na construção de amizades eternas e no 
sonho de ver seus filhos tendo, dentro do clube, o mesmo que 
tiveram.  ISTO É O DENTE DE LEITE: UMA INDÚSTRIA DE 
FAZER AMIGOS.

Começamos com o pé direito. As novidades 
não pararam por aí.
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Outra inovação é a criação da funpage no facebook (https://
www.facebook.com/dentedeleitettc/) e o instagram oficial (@
dentedeleitettc), que vieram para se juntarem ao site (www.den-
tedeleiteoficial.com.br) que já possui mais de 40.000 acessos.

Entrem, curtam e sigam as mídias sociais do Dente de Leite 
para ficarem por dentro das novidades, terem acesso a vídeos e 
fotos exclusivas, bem como concorrerem a prêmios.

Vocês acham que acabaram as novidades ??? 
Ainda não. Fiquem de olho nelas!

Este ano nosso campeonato está mais charmoso, pois temos 
a participação inédita de três meninas: Letícia Pinho, no México 
(categoria Fraldinha), Alice Machado, na Dinamarca (categoria 
Dentinho) e Letícia Rollo, na seleção Mexicana (categoria Den-
tinho).

Mas quem disse que essas meninas trouxeram somente char-
me ao campeonato ??? Trouxeram também muito bom futebol, 
sendo a Letícia Pinho campeã do Torneio Início pelo México, na 
categoria Fraldinha; e Alice Machado, campeã do Torneio Início 

Ao lado do vice-presidente André Carvalho  de Carvalho, Paulo Maciel falou  da 
emoção de ver o Dente de Leite, segmento de 45 anos, a cada dia melhor e o 
mais importante: formando gerações

Homenagem ao patrono do Campeonato, Salvador Luiz de Almeida, o querido  
“Tio Pereba”

pela Dinamarca, na categoria Dentinho e a Letícia Rollo vice-cam-
peã do Torneio Início pelo México, na categoria Dentinho.

Melhor ainda foi ver a Letícia Rollo marcando o primeiro gol 
feminino do campeonato, na final do Torneio Início.

Hasteamento das Bandeiras pelo presidente e Grande Benemérito Paulo Maciel, 
vice-presidente Geral e Grande Benemérito Hildo Magno, vice-presidente André 
de Carvalho Chagas da Silva,  Salvador Luiz de Almeida, Patrono do Campeonato 
2018 e o nosso mascote

Este 45º campeonato de Futebol 
Dente de Leite promete... 
Parabéns às equipes campeões do Torneio  Início!

Categoria Fraldinha: MÉXICO; Categoria Dentinho: DINAMARCA
Categoria Pré-Mirim: PORTUGAL; Categoria Mirim: BÉLGICA
Categoria Infantil: PANAMÁ; Categoria Juvenil: IRÃ
Categoria Dentinho: DINAMARCA
Categoria Pré-Mirim: PORTUGAL
Categoria Mirim: BÉLGICA
Categoria Infantil: PANAMÁ
Categoria Juvenil: IRÃ

Presidente e Grande Benemérito Paulo Maciel (C), vice-presidente Geral e 
Grande Benemérito Hildo Magno da Silva (D) e o ex-presidente, Benemérito, 
pesquisador e escritor João Vicente da Costa
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Presenças no tradicional e alegre evento:
• O presidente Paulo Maciel, vice-presidente geral Hildo Magno, diretores e técnicos
• A homenagem a Salvador Luiz de Almeida, o patrono do Campeonato 2018
• A explosão criativa da garotada e premiações
• A presença forte das meninas, já brilhando
• As famílas tijucanas que preservam este segmento

Juramento do Atleta – Pedro Soares Fernandes - categoria infantil

Categoria  Dentinho – campeão Dinamarca

Categoria Dentinho – vice-campeão México

Categoria Fraldinha – campeão - México

Ginásio Torneio Início
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Categoria Juvenil – vice-campeão Costa Rica

Categoria Mirim – campeão Belgica

Categoria Fraldinha – vice-campeão  Argentina

Categoria Infantil – campeão  Panamá

Categoria Infantil – vice-campeão Brasil

Categoria Juvenil – campeão Irã
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Categoria Mirim – vice-campeão Uruguai

Categoria Pré-Mirim – campeão Portugal

Categoria pré Mirim – vice-campeão – Time Croácia

Momentos dos Desfiles
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Visão geral do estádio
Técnicos do Futsal

Escola do Tio Peninha

Grupos de Suporte ao Grande  Evento

Quem sai aos seus...  Júlia, filha 
de André,  fez questão de 
colaborar para o cerimonial do 
evento



Revista Tijuca Tênis Clube -  13

Curtam os dribles, as fintas, a defesa  e  a malícia da 
garotada do  Dente de Leite tijucano

Agora é que são elas...

À  esq:  Alice Suarte, categoria Dentinho – Time Dinamarca; no meio, Letícia 
Pinho, categoria  Dentinho – Time México e à direita, Letícia Rollo,  categoria 
Dentinho, Time México – primeiro gol feminino do campeonato, na final do 
Torneio Início, como destacou  o vice-presidente André de Carvalho
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Carlinhos falou pela Casa Ronald
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Sociocultural

ABRIL

Tarde Dançante
3ª  feira – Salão Nobre – 16h
Dia 03 - Banda Rio Postal 
Dia 17 – Banda Devaneios

Almoço Musical
domingo – 13h  -  Salão do 2º andar
Dia 8 – Regional Pedrinho 7 cordas
Dia 22 – Conjunto R.P. Show

Happy Night
6ª - Feira  - 20h -  Salão do 2º andar
Dia 6 – Enio Baronne
Dia 13 – Banda Pérolas
Dia 20 – Rezilan
Dia 27 – Trinidance

Roda De Samba
Dia 21 – 16h – quiosque próximo ao Bar do Atleta

TEATRO  

Adulto
5ª feiras-20h - Relações
6ªFeiras-20h - Exu 
Sábados e domingos  
19:30h - Entre dois mundos

Infantil
Sábados e Domingos
15h - Casa de Brinquedos -  Dias 7-8-14 e 15. 
15h – Nos Embalos  dos Contos de Fadas –  
Dias 21-22-28 e 29.   
17:30h - Aventura na Terra do Nunca
Feriado -  Dia 23/4
15h  e às 17h - A  Guarda  do Leão.

Ingresso: R$50,00 (Inteira) / R$ 25,00 (Meia) 
Sócio R$20,00/ Filipeta R$22,00 – Class. Livre

Inf.: Departamento de Cultura
3294-9326 / 9409. 

EVENTOS DO SASE  
Serviço de Assistência 
Social aos Empregados
Por Glória Campos

BAZAR DE MAIO
Os dias 11 e 12 de maio trarão boas oportunidades de compra 
para os tijucanos, com a realização do tradicional BAZAR DE 
MAI0,  bijuterias, roupas, artesanato e gastronomia. Horário: de 
10h às 19h.

Márcio Gomes no Chá de Maio

Dia 24 – 15h – salão nobre - Reserve já! 
Tel. 3294-9362 /63
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Clubes voltam a atrair público à tarde, para 
dançar, namorar e fazer amigos

De repente, aquela programação que muitos pensavam estar 

no diário de uma geração passada volta a ser motivo para sair de 

casa, encontrar amigos (e quem sabe um namorado?) e dançar ao 

som de uma orquestra. 

O diretor social Horácio Netto, do Tijuca Tênis Clube, que 

acompanha esta faixa de lazer  desde 1992, na Administração 

Paulo Maciel, diz que  a volta a este tipo de programa deve-se à 

procura por segurança, trocando as ruas  por lugares de tradição 

familiar.

- O Tijuca tem bailes da 3ª idade  às terças-feiras,  no 3º 

andar (salão nobre),  com bandas e orquestras  de renome e um 

Almoço Musical aos domingos, às 13h, no segundo andar, com 

o conjunto R.P. Show, do maestro Paciência. Em dezembro tem 

o Baile do Branco, um sucesso de público e neste mês as mesas 

estão sempre enfeitadas, pelos participantes.

 Já passaram pelo Tijuca as orquestras Tupi, Tabajara, Waldir 

Calmon, Pingos e Gotas, Aeroporto etc.  Hoje temos três dança-

rinos contratados para atender às damas, sem custo.   

Já houve casamento no baile,  muita amizade e gente feliz. Os 

participantes (quarentões) sabem aproveitar a vida.
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Memória

Lola Bottrel 
Uma mulher admirável
Ela partiu em março de 2018 mas a sua presença 
continuará no Tijuca Tênis Clube, estimulando as 
novas gerações

Esposa do ex-presidente Paulo Bottrel (período 1975-1979), 
D. Lola, como era carinhosamente chamada, era uma ativista  de  
coração e mente e com essa visão,  mergulhou fundo na  parti-
cipação da mulher na sociedade do TTC, abrindo frentes, como 
primeira dama, nos anos 70,  para a dinamização do DASE – De-
partamento de Assistência  Social aos Empregados (Hoje SASE 
– Serviço de Assistência Social aos Empregados).

Era uma dinâmica realizadora de desfiles e eventos para arre-
cadação de fundos visando à melhoria da qualidade de vida daque-
les que faziam o clube funcionar a todo vapor. E não esquecia dos 
filhos deles, para quem entregava uniformes e material escolar.

A turma do Bem
Para fazer girar a roda da filantropia unia em torno de si as 

senhoras influentes no TTC, como Therezinha Tavares, Zizi Paoli,  

Maria Helena Barreto, Léa Oliveira, Izolete Lima, Alba Martins e 
as jovens Ocacyra Horácio e Kelma do Carmo  - esta última diz 
que até hoje orgulha-se de ter implantado com ela o famoso CHÁ 
DE MAIO e o CHÁ DA PRIMAVERA e enveredado pelo caminho 
da ajuda às pessoas carentes e da proteção aos animais.

- Lola nos deixou um legado para a vida toda: fazer o bem, 
ressalta Kelma e Ocacyra faz coro, dedicando seu tempo, como 
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diretora auxiliar, a  assessorar a  diretora Glória Campos,  hoje à 
frente do SASE. 

Glória, que hoje faz um belíssimo trabalho como diretora do 
SASE, diz que sempre se inspirou em Lola Botrel, mantendo um 
grupo unido, para angariar fundos nos chás e bazares. “Precisamos 
manter um ambiente em que os funcionários se sintam ampara-
dos e tenham orgulho das suas atividades  e responsabilidades no 
clube”.

Regina Maciel, esposa do atual presidente e naquela época 
com filhos pequenos, também deu a sua colaboração e, nesta 
reportagem, aparece ao seu lado na organização de um evento.

Ocacira relembra que, para Lola, não havia tempo ruim: Se 
havia necessidade de fazer alguma coisa, os recursos e a força de 
trabalho iam aparecer. E o acontecimento era sempre um marco 
de deixar saudades. 

Se era preciso arranjos para um jantar festivo e não se tinha 
dinheiro para comprá-los, Lola chamava a mulherada e ia todo 
mundo botar mãos à obra. Na hora H todos elogiavam a deco-
ração. 

Elegante por natureza, qualquer coisa que usasse lhe caía 
bem. 

Mas o que enfeitou lindamente a sua vida foi a extraordinária 
capacidade de amar as pessoas, de espalhar vida e alegria sem 
querer nada em troca.

O presidente Paulo Maciel, o vice-presidente Geral Hildo 
Magno, diretoria e associados que a conheceram aplaudem a vida 
de trabalho e amor desta grande dama.
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