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Editorial
Mães ...
e memória

Nesta primeira parte do ano, maio representa, para mim, um mês de saudade. Deste tempo no Tijuca, como presidente, guardo
a alegria de conviver com minha mãe, “Dona Clotilde”, como era carinhosamente chamada. Uma pessoa alegre e bem disposta, participando dos eventos do clube, fazendo amigos. Era uma mulher de casa aberta a quem mais chegasse e provasse dos seus quitutes,
com cheiro e sabor de Nordeste. E uma mãe exemplar, para mim e meus irmãos.
Ela se foi, mas a sua alegria ficou na memória e desejo a todos os nossos associados e amigos que aproveitem esta casa centenária
com muita gente querida em volta, curtindo o dia-a-dia, sabendo apreciar as coisas simples da vida, como um mergulho na piscina, uma
pelada, um papo com os amigos, em nossos restaurantes e bares. Experimentem um baile à tarde, no salão nobre e todas as opções
de cultura, esportes e atividades de saúde e bem-estar. O coração vai guardar lindas memórias.
Paulo Maciel
Presidente
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Evento

IV Pet Stop no
Tijuca deixou saudades
Diretores Kelma do Carmo e Reynaldo Velloso, com participantes do evento, no
recolhimento de doações, para as ONGs presentes e Suipa, na abertura da feira

Chegada dos cães do I Batalhão da Polícia do Exército, responsável pela
apresentação que encanta crianças e adultos.

Meia hora depois, o espaço já estava assim... as doações não pararam

Espaços lotados

À espera da adoção, com todo o conforto

Brincadeiras
não faltaram
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Grade de palestras bombou
Randel Silva

resgatista de animais
perdidos, em situação de
risco e maus tratos atraiu
um bom público

Bernardo Segala
Francescutti
médico veterinário,
falou de nutrição específicas
para raças

Dra. Emilene
Zoetis

Médica veterinária falou
de Dirofilária - germe do
coração

Grace Barros

Professora e doutoranda falou
sobre sensciência animal e
questões éticas na relação
animais x humanos e animais x
não humanos

Contatos com o Departamento de Eventos
Tel. (21) 3294-9339 / 3294/ 9331

Felizardos, eles...

Dra. Natália Murici
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Sociocultural
EVENTOS DO SASE
Serviço de Assistência
Social aos Empregados

Márcio Gomes no Chá de Maio

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.

Dia 24 – 15h – salão nobre - Reserve já!
Tel. 3294-9362 /63

MAIO 2018
TARDE DANÇANTE
3ªs feiras – 16h – 3º andar
Dia 8 – Banda Holliday
dia 22 – Banda W.P. Show
HAPPY NIGHT
6ªs feiras – 20h - 2º andar
Dia 04 –Marco Vivan
Dia 11 – Nós e Vozes
Dia 18 –Banda Sol e Mar
Dia 25 – Banda Saveiros
ALMOÇO MUSICAL
domingo – 16h – 2º andar
Dia 06 – Regional de Pedrinho 7 Cordas
Dia 20 – R.P. Show
RODA DE SAMBA
Sábado - dia 19 de maio – 16h
Quiosque próximo ao Bar do Atleta –
Grupo Cultural Exaltação ao Samba Enredo

TEATRO
PEÇAS DE MAIO
5ªs feiras - 20h - OBSESSIVAMENTE
6ªs feiras - 20h - dia 04 - VI MÁGICA

-

SEXTAS-FEIRAS - Dias 11-18 e 25 – 20h
MÁGICO ANDRELLI - NADA NA MANGA
Sábados e domingos às 20h - ÚLTIMA DANÇA
INFANTIS
Sábado e domingo - 15h - ALICE - UMA AVENTURA MUSICAL
Sábado e domingo - 17:30h - QUEM TEM MEDO DO
LOBO MAU?
ADULTO
Sábados e domingos, às 20h, durante todo o mês de maio
A ÚLTIMA DANÇA
Texto: David Tirelle e Paulo Yunnes com os autores e ainda
Anderson Pio. Equipe formada por integrantes do grupo
de Licenciatura em Teatro da Universidade Estácio de Sá,
focalizando uma atitude impensada que pode mudar a vida de
uma pessoa.
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Memória

“A gente não morre. Fica encantado”.
Guimarães Rosa

Benemérito
Isaac Guerchon Cohen
não se foi - ficou encantado
Ele veio ao mundo para ser feliz e não abriu mão nem um
minuto dessa incumbência do criador. Sempre com sua querida
esposa Marlene ao lado, ele se dividia entre a animação do TTC,
onde tocava bongô nas tardes dançantes das quintas-feiras, saía
na Banda do Tijuca (onde foi presidente de Honra,homenageado
como folião, em carro principal) e os inúmeros eventos sociais
do clube,sem esquecer a frequência à Sinagoga Maghen David,
na Tijuca.
Mas também tinha o seu lado internacional, viajando frequentemente para os Estados Unidos para matar saudades de

parte da sua família, ali radicada há anos.
Isaac era meigo, de bom papo e delicado com os amigos. Há pouco tempo, conversando com Vavá, nosso vice-presidente de
Marketing, convidou-o a conhecer o Blue Note – casa noturna famosa que se instalou há pouco na Lagoa, realização que começou
com seus filhos, nos Estados Unidos.
Não podemos esquecer que ele recebeu o título de Benemérito, na Administração Paulo Maciel.
Se houver céu, seja de que religião for, ele também será um Benemérito, de beca e tudo, se enturmando com o coro dos anjos.

Grande Benemérito
Carlos Alípio de Almeida
deixa saudades
O Ed. Leonardo Pereira - marco do término do terreno do Tijuca, ao lado
da maior quadra de tênis da agremiação, onde foi realizada a Copa Davis, em
1995, é um espaço conhecido e bastante frequentado pelos associados. Nele
funcionam sauna, massagem, salão de beleza, salões de xadrez e sinuca e ainda
acomoda campeonatos dessas últimas modalidades.
Durante 23 anos a administração deste segmento ficou a cargo de Carlos Alípio de Almeida, que
nos deixou em março último.
Um clube como o Tijuca tem os seus ícones, seus personagens históricos ou atuais ligados a espaços da agremiação. É costume as pessoas dizerem “vou ao Leonardo Pereira” (nome do primeiro
presidente do Tijuca) e chamarem o local de “prédio do Alípio”
Agora, Carlos Alípio entrou, com muita honra, para a história desta agremiação, que em junho de
2018 completa 103 anos.
Na primavera passada as estagiárias da Revista do Tijuca foram recebidas por Carlos Alípio, que
mostrou as novas plantas, trazidas por ele, para alegrarem a entrada do edifício.
Carioca de Vila Isabel, era casado com Maria da Penha J. de Almeida e tinha duas filhas: Ana Carolina e Cláudia Cristina. Sócio do Tijuca desde 1965, recebeu o título de Grande Benemérito, pela sua
dedicação ao TTC.
O mal que o acometeu nunca o impediu de vir ao clube, cumprir suas obrigações e confraternizar
com o presidente Paulo Maciel, membros da diretoria, funcionários e amigos. Fez a sua história nesta
casa com muita dignidade e companheirismo. Valeu, Carlos Alípio!
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Homenagem
Tijuca Tênis Clube abraça
as mães
O dia delas é o ano todo
Já se vão 86 anos e a data é sempre motivo de carinho,
em todo o país, seja com as mães vivas e aquelas que deixaram
saudades. O pedido para esta homenagem foi feito à presidência
da República pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino.
Antes do decreto presidencial houve uma homenagem às
mães brasileiras no dia 12 de maio de 1918, pela Associação Cristã de Moços, de Porto Alegre- RS.
Também comemoram, na data brasileira, os EUA, Itália, Japão
e Turquia. Em outros países, como Portugal, Moçambique, Espanha, Hungria e Lituânia, a data é o 1º domingo de maio.

Em nome das mães tijucanas homenageamos, em 2018,
Aurileda Pontes Bastos, viúva do Benemérito e ex-presidente do
Conselho Deliberativo Paulo Ferreira Bastos, que deixou uma lacuna como um dos grandes nomes desta agremiação.
No flagrante, Aurileda com o filho Mário Lúcio Pontes Bastos,
Laureado e vice-presidente de Interesses Internos do TTC. Ela
também é mãe da querida Gisele Pontes Bastos, professora de
jazz e ballet contemporâneo do Tijuca e de Paulo Roberto Pontes
Bastos, residente em Santa Catarina.
A data
O Dia das Mães, no Brasil comemorado no 2º domingo de
maio, é resultado de um decreto assinado pelo presidente Getúlio
Vargas, em 1932.
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Posses

na diretoria do Tijuca
O presidente e Grande Benemérito Paulo Maciel deu posse, em abril, a dois membros da Diretoria do Tijuca, que passaram a
ocupar novos cargos, após o falecimento do Grande Benemérito e vice-presidente Carlos Alípio de Almeida, com 23 anos na gestão
do Ed. Leonardo Pereira.
Para o cargo vago, foi nomeado o Benemérito Aluízio Antonio Gomes de Souza, que deixa a posição de vice-presidente de Esportes Aquáticos, cargo a ser ocupado pelo Laureado Roberto Borel dos Santos.
Simples, de acordo com a época que atravessamos, o cerimonial teve lugar na sala do presidente Paulo Maciel, com a presença
do vice-presidente Geral e Grande Benemérito Hildo Magno da Silva (de camisa amarela, à esq.) e membros do Conselho Diretor.

Preparação e assinatura do Termo de Posse por Roberto Borel dos Santos
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Exame da papelada, no início da sessão, tendo por fundo o quadro panorâmico do
Tijuca Tênis Clube, de autoria de Ângela Romanelli, do Atelier de Arte do Tijuca

Aluísio, novo titular do Ed. Leonardo Pereira, na assinatura do documento

Posse de Maurício Ferreira Pradal, premiado atleta, como diretor de Nado
Artístico

Hildo Magno dando aval

Paulo Maciel e Hildo Magno com a sua diretoria e os novos gestores
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Gestores para importantes
segmentos do Tijuca Tênis Clube
A visão deles sobre os espaços a administrar

Roberto Borel dos Santos
Esportes Aquáticos

Local muito trabalhoso, que demandará tempo para novas
diretrizes a serem implantadas. Mas temos a certeza de que,
com muito trabalho, dedicação e sobretudo paciência, teremos
grandes realizações.

“Me senti lisonjeado”,

Aluísio Antonio Gomes de Souza
Ed. Leonardo Pereira

Bastante animado, Aluísio conta que recebeu a visita do presidente
e Grande Benemérito Paulo Maciel, que foi visitá-lo em seu novo
segmento, com o vice-presidente Geral e Grande Benemérito Hildo
Magno da Silva e o vice-presidente de Administração e Grande
Benemérito Gilberto Carneiro da Silveira.
O local também foi visitado, em outro momento, pelo Laureado
Mário Lúcio Pontes Bastos, vice-presidente de Interesses Internos e
Marcelo Braga, do setor.

disse Aluísio.

Com Agda Milagres da Fonseca, secretária e seu braço direito, com 38 anos no Ed. Leonardo Pereira, Aluísio está começando a organizar as coisas, como a substituição do ar condicionado
na entrada (muito barulhento) e do elevador (tem uns 40 anos).
Um grupo interno vai localizar problemas.
- Já demos a partida para a dinamização, diz Aluísio. Não
vou inventar nada, mas queremos melhorar os serviços, tratar
das saunas masculina e feminina, em dias alternados; do judô, da
sinuca e do xadrez e trazer o pilates pra cá, atraindo antigos e
novos só sócios. Tudo é possível.
Aluísio, brincando: Não vamos transformar isto aqui em um
hotel 5 estrelas, mas colocar este espaço em movimento.
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A diretoria do Tijuca, associados, funcionários e amigos desejam muito sucesso
na jornada iniciada pelos dedicados empreendedores desta casa, no ano em
que o TTC completa 103 anos .

Esportes Aquáticos
Vice-Presidente - Roberto Borel dos Santos

Esportes Paralímpicos / Momentos Especiais
Profº Menescal Pedrinha relembra e agradece
Há 24 anos desenvolvendo Atividades Paralímpicas, Natação
e Bocha Adaptadas, quando o nosso Tijuca Tênis Clube tornou-se
o primeiro Clube Social/ Esportivo convencional a se filiar nas Associações Paradesportivas que gerenciavam os paradesportos no
Brasil, voltadas aos DEFICIENTES FÍSICOS, VISUAIS e INTELECTUAIS; antes ainda da criação do Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB), em 1995.
Dirigentes, professores/técnicos de outras associações de deficientes em geral estranhavam a nossa participação, por sermos
na época, o único clube convencional a participar de eventos específicos de deficientes. Perguntavam como era a relação com os
associados do clube, a adaptação dos nossos paratletas e outras
coisas mais. Respondia na maior tranqüilidade sobre todos esses
momentos, dizendo que foi bem mais positivo do que se poderia
imaginar.
Tínhamos associados que estranhavam, mas não reclamavam
e tínhamos, também, alguns que já participavam das atividades,
pois nosso CLUBE CIDADE tem em seu quadro associados que
são deficientes e se integraram nas atividades. Como exemplo
cito Mauro Bernardo Oliveira, que por ser sócio, já treinava nas
piscinas tijucanas e no parque aquático Júlio Delamare desde
1985 - quando ficou lesionado - e no convênio SADEF/TTC, firmado em 1991/93. Mauro participou do Parapanamericano de
Porto Rico, em 1986, sendo Campeão Parapanamericano nos

50m Borboleta e terceiro no Medley. Na Paralímpíada de 1992,
em Barcelona, tirou o quinto lugar nas mesmas provas de Porto
Rico. Em 1996 Mauro parou de nadar, quando terminou Educação Física e, posteriormente, foi convidado a integrar-se como
Professor de Natação em nosso Tijuca.
Foi incrível o apoio recebido, desde o mais alto escalão, presidência, vice-presidentes, Esportes Aquáticos, Esportes
Terrestres, Financeiro, Divulgação e outros mais, como pais de
atletas e associados. Eles abriram seus corações, abraçando nossa
causa e hoje torcem conosco e fazem questão de acompanhar as
atividades.
Fomos agraciados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)
com projetos em 2012/2013, Clube Escolar Paralímpico e pelo
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), que desde 2013/2014 até
hoje patrocinam nossas atividades, nossos uniformes, aparelhos
de fisioterapia, materiais de Natação e Bocha Adaptadas, viagem/
transporte para competições e nos variados esportes do nosso
TIJUCA. Cabe lembrar que hoje temos três paratletas agraciados
com os Títulos Honoríficos de EMÉRITOS ATLETAS: ANA LUCIA GUILHERME NOVAES, ANDRÉ CANDIDO LACERDA E
ISABEL CRISTINA GODINHO MORAIS.
Agradecemos a todos que estão juntos com os PARALÍMPICOS: dirigentes, sócios, amigos e simpatizantes.

Em Natação Adaptada:
Fisioterapeuta
Anna Carolina Bordalo Pedrinha
Professores
Carolina Santos E Santos, Hudson Guerreiro Gomes e Leandro Marcel M. de Pinto Oliveira
Em Bocha Adaptada:
Carlos Rodrigo de Oliveira Cordeiro
* Paratletas de Bocha e Natação Adaptadas
Por: Prof. Luiz Alberto Menescal Pedrinha – Coord. Paralímpico
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Valeu a pena!

Campeonato Regional
Leste de Bocha Paralímpica
2018
Por Carlos Rodrigo - Educador Físico

O Campeonato Regional Leste de Bocha ocorreu na primeira
quinzena de março, em Colatina/ES, com 12 clubes participantes.
Um acréscimo de seis clubes de 2017 para 2018. Com este
crescimento, o Tijuca Tênis Clube levou cinco atletas e Luiz Carlos (bc2) se manteve no pódio em uma disputa boa, ganhando a
prata para nossa agremiação.
Fomos para a competição com um atleta novo no TTC, mas
com vasta experiência na bocha: o Jenison, atleta bc3 e seu calheiro Fernando. Eles tiveram um início de campeonato muito
bom, com três vitórias, mais infelizmente o calor da cidade fez o
atleta passar mal e abandonar o jogo. E com este infeliz w.o ficou
fora das oitavas de final.
Com os novos protocolos de classificação, a maioria dos atletas sofreu modificações: Yuri Andrey ( bc1), Luiz Carlos ( bc2)
e Nathaly ( bc4) passaram por avaliações, havendo apenas uma
mudança: Nathaly descendo de bc4 para bc2. Os outros atletas
se mantiveram nas suas classes de origem.
Infelizmente, o calor não só abalou o nosso novo atleta. Outros passaram mal, atrapalhando inclusive a disputa de terceiro lugar em bc2, fazendo com que a atleta saísse desmaiada de quadra.
Mas de um modo geral os atletas tiveram uma boa evolução:
Isabel Cristina chegou às oitavas fazendo jogo duro e perdendo
por apenas um ponto. Yuri Andrey fez o jogo mais difícil para a
campeã, perdendo por detalhes. Nathaly, na competição anterior,
não conseguia jogar distante. Neste campeonato ela colocou bolas coladas e próximas à bola branca.
Com a medalha de prata do Luiz Carlos (bc2), o Tijuca Tênis
Clube se manteve na parte superior das agremiações, terminando em quinto entre os demais. Estamos no caminho certo.
Obrigado ao Tijuca Tênis Clube e à CBC pelo apoio.

Momento de Encerramento com uma selfie da equipe do Tijuca com paratletas.
Da esquerda para direita: Isabel, Jenison, Luiz Carlos, Yuri e Nathaly, com seus
staffs

Etapa Regional Rio-Sul de Natação
Adaptada Loterias Caixa

Acompanhem os eventos
Da esquerda para direita: Roberto Felix, Douglas Felipe, André Lacerda, Ana
Lúcia Novaes, Prof. Hudson Guerreiro e Eli Novaes (Staff)

Cerimônia de entrega de medalhas: De uniforme do TTC (vermelho): Prof. Carlos
Rodrigo e o Paratleta Luiz Carlos, 2º lugar na categoria BC2
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No mês de março (de 09 a 11), participamos da Etapa Regional Paralímpica em Porto Alegre/RS. Apesar do evento ter sido
sediado na capital do Rio Grande do Sul (Grêmio Náutico União),
fomos agraciados com dias ensolarados e de calor incomum nesta
região do país (média de 33°). A equipe do Tijuca Tênis Clube,
composta por quatro atletas, saiu-se muito bem conquistando um
total de seis medalhas. Ana Lucia Guilherme Novaes, André Lacerda, Roberto Felix e Douglas Felipe voltaram com 4 medalhas de
prata e 2 de ouro! Parabéns aos atletas e à comissão técnica da
Natação Adaptada TTC.

Salomão Superação - foi dada a partida

Atleta tijucano realiza maratona nadando 12 horas sem parar - das 20h
de sexta-feira (20 de abril) às 12h de
sábado, dia 21. O evento é o primeiro
de uma série que visa à sua
participação no famoso Águas
Abertas, no Canal da Mancha, em
2020.

O vice-presidente Roberto Borel (no meio, com a camisa
do evento) deu força à realização ao lado de Salomão e convidados de renome como Jorge Fernandes e Ciro Delgado (dir.),
ex- atletas da natação tijucana, medalhistas de bronze nas Olimpíadas de Moscou; Igor de Souza - que já fez ida e volta no Canal
da Mancha - 76 Km e Djan Madruga, com muitas vitórias em sua
carreira (esq.).
Pessoa de grande força de vontade, superando a adversidade
como soro positivo e há seis anos imune ao vírus HIV e efeitos
colaterais, Salomão agora é uma pessoa saudável e atleta de ponta
do Tijuca Tênis Clube.
Ele agradece ao presidente Paulo Maciel, vice-presidente
Geral Hildo Magno; vice-presidente de Finanças, Cleber Belfort,
vice-presidente de Esportes Aquáticos, Roberto Borel dos Santos; vice-presidente de Marketing e Divulgação, Edvaldo Ramos e
Sousa; vice – presidente Sociocultural, Marcos Freitas; vice-presidente de Interesses Internos, Mário Lúcio Pontes Bastos, às equipes de apoio da casa e aos sócios do Tijuca. Particularmente, à
esposa Lucimar, incansável no apoio às suas realizações.

de Salomão visando realização maior – a Travessia Águas Abertas,
no Canal da Mancha – França, em 2020. Agora ele pode dar um
exemplo de que, quando nos abrem os braços, é possível, até,
reconstruir um país, como na música de Antonio Adolfo.

Ele abre o coração:
- Foi emocionante ver os atletas tijucanos do nado artístico,
mirim, polo aquático... pessoas de várias equipes de finalização e
os guerreiros da madrugada, todos acreditando na força de vontade e na superação da adversidade. Obrigado, Deus!
Nota da redação:
Todos estão colaborando para tornar realidade esta arrancada
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TAG

Atenção, galera!
Aulas de Zumba na TAG
Venha experimentar uma dança diferente, numa aula onde
você sente aumentar a energia do seu corpo, adotando um estilo
de vida mais saudável,
Até aqueles que nunca praticaram qualquer tipo de dança
vão se amarrar a este modelo de inspiração latina que é uma
festa! Corpo e alma integrados, sentidos em alerta máximo. Mais
alegria e disposição.
As aulas de Zumba incorporam ritmos exóticos como salsa,
merengue e cumbia. Sensação de energia nas alturas. Não existe
outra aula como essa: fácil de acompanhar, empolgante e uma

oportunidade de fazer novos amigos.
A perfeita combinação de diversão com dança faz com que as
aulas de Zumba sejam um verdadeiro fenômeno a nível mundial,
ministrada em mais de 180 países. E feita para todos!
Onde praticar – TAG – Tijuca Academia de Ginástica – 7º
andar do prédio Casa do Atleta (ao lado do parquinho).Horário:
terças e quintas – 19h.TEl.: 3294-9323/9411.

VEM AÍ A
FEIRA ESOTÉRICA 2018
DE 24 A 26 DE AGOSTO
SEXTA, SÁBADO E DOMINGO
DAS 11H ÀS 20H – TÉRREO E
2º ANDAR – ENTRADA FRANCA
Consultas, palestras, danças, espaço gourmet e muitas opções de
compras.
Contato: Tel. 3294 -9329/ 9331
imprensattc@gmail.com
Tijuca Tênis Clube
Rua Conde de Bonfim, 451
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Tênis

Jorge Costa e amigos em quadra

Abril foi o mês escolhido para “abrir” a temporada do Secos e Molhados, grupo formado pelo veterano tenista Jorge Costa há 42
anos, quando as premiações dos torneios eram garrafas de vinho e iguarias de dar água na boca- daí o nome.
A turma vestiu o uniforme e partiu para o abraço, no saibro e, depois, na tradicional feijoada de D. Maria.
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Prepare seu Coração!
No dia 11 de junho o
Tijuca completará 103 anos.
É uma data para comemorar
com a família e amigos.
Praticando atividades esportivas e artísticas, saboreando quitutes e petiscos de nossos restaurantes e bares,
trazendo as crianças para brincar no parquinho e outros espaços, participando de eventos culturais,
cuidando da beleza e boa forma, conversando numa roda, curtindo a natureza, pegando um livro em nossos
espaços de leitura... O Tijuca está cada vez mais jovem!

Administração Paulo Maciel
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Informe
O Instituto Semente do Esporte e o Tijuca Tênis Clube fecharam uma parceria para alavancar a SUA carreira
profissional!!! São mais de 500 cursos livres no sistema de educação a distância com certificado de conclusão, e
descontos exclusivos para sócios do clube! Confira as opções dos cursos em www.iseeducacao.com.br
Pelo departamento de Educação - o ISE Educação, você tem uma loja de cursos em 20 áreas de conhecimento para a formação de jovens estudantes, oferecendo aos associados e família Tijucana 30% de desconto em
todos os seus mais de 500 cursos livres.
Áreas

Número
de cursos
da área
18

Oportunidades

Recursos
Humanos

22

Cargos, salários e remuneração, benefícios e serviços,
comportamento organizacional

Marketing

16

Administração de vendas,
análise de mercado, comportamento do consumidor

Logística

15

Gerenciamento de cadeia de
suprimentos, gerenciamento
de atacado e varejo e estratégia logística

Gestão

6

Gestão da qualidade total,
gestão da informação e do
conhecimento, métodos
quantitativos aplicados a
negócios

Web Design e
Editoração Gráfica

Complementando esta gama de possibilidades, o
aluno encontra ainda outras 15 áreas como exemplo
cursos para o ENEM, Apoio Escolar, Educação Básica
e muitos outros!
Melhore seu currículo por nosso site:
www.iseeducacao.com.br
Maiores informações:
iseeducacao@iseeducacao.com.br
Ou pelo telefone:
(21) 3714-4729 de 2ª. a 6ª. feira das 9 às 17h.
Mais sobre o ISE:
Associação privada, fundada em 2008, com
projetos de desenvolvimento social nas áreas de
esporte, cultura, lazer, inclusão digital e qualificação
profissional. Missão:contribuir para o desenvolvimento
humano por meio de ações estratégicas na busca
da formação educacional, desportiva e cultural para
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Ampla gama de máquinas
e sofwares, buscando
acompanhar as especialidades de cada aluno

todas as faixas etárias, com foco especial em crianças,
adolescentes e jovens, incentivando o exercício da
cidadania.
Desenvolve pesquisas acadêmicas para contribuir
com a ampliação do conhecimento por seu Conselho
Acadêmico formado por Professores, Mestres e
Doutores, objetivando produzir conteúdo acadêmico
para publicação,visando o desenvolvimento na área
dos Esportes de nosso país.
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