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Editorial

Desta vez vamos dar folga ao Presidente, Grande Benemérito. Gestor e Realizador Paulo Maciel, baluarte deste espaço, sempre 
com uma mensagem para os associados do Tijuca Tênis Clube. 

No dia 11 de junho de 2018, comemorativo dos 103 anos do Tijuca Tênis Clube, ele foi solicitado a discursar na Alvorada Tijucana 
e proceder ao hasteamento das Bandeiras, com a sua diretoria. Ainda pela manhã e, juntamente com o Grande Benemérito Hildo 
Magno, recebeu os convidados para os parabéns e corte do bolo, no Tradicional Chocolate. 

À noite, falou na Sessão Solene do Conselho Deliberativo, quando enfatizou que o Tijuca continuará de pé e tem confiança na-
queles que o administrarão, procedendo à entrega dos Títulos Honoríficos, ao lado de Hildo Magno. A festa foi uma grande confrater-
nização da antiga e da nova geração, que ficará na memória de todos que tiveram a felicidade de se encontrarem naquela data. E uma 
prova de que, com fibra e força de vontade tudo é possível, inclusive levantar um país.  

A REVISTA DO TIJUCA VAI ETERNIZAR  ESSES MOMENTOS E, MAIS TARDE, MUITOS DIRÃO AOS SEUS DESCENDENTES: 
MENINOS, EU VI O TIJUCA TÊNIS CLUBE TER FÉ NO FUTURO, CONFIANTE NA FORÇA DA SUA HISTÓRIA.

Alda Rosa Travassos - Editora

Um homem 
e sua missão

A ala feminina deseja boa sorte ao presidente
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Aniversário
103 ANOS
Cerimonial da 
Alvorada Tijucana  Por Kelma do Carmo

A criativa e prestigiada  diretora de 
Eventos, que na Sessão Solene, à noite, 
receberia o título  de Benemérita,  falou 
sobre  o compromisso de reverenciar  
o momento  histórico do Tijuca Tênis 
Clube, agradecendo a participação da 
Banda da Polícia do Exército e  a todos  
que sempre nos prestigiam nesta data, 
valorizando a Administração Paulo 
Maciel.
Ela exaltou a dedicação dos integrantes 
da diretoria e o prestígio dos convidados 
da cerimônia que tem como ponto alto   
de civismo o hasteamento das bandei-
ras e a memória   de todos os grandes 
dirigentes que nos antecederam. 
- Ao Tijuca Tênis Clube desejamos mui-
tas gloriosas Alvoradas.

Palavra do Presidente do Conselho 
Diretor, Grande Benemérito, 
Administrador e Realizador Paulo Maciel 
O mestre, com emoção

Há 24 anos o presidente Paulo Maciel sente uma emoção forte quando, em meio 
à opulência da vegetação que cerca o varandão do TTC.   Ali ele faz o seu discurso de 
aniversário do Tijuca Tênis Clube, agradecendo a Deus por mais  uma etapa cumprida 
na sua missão de  traçar o caminho  de uma agremiação que honra suas metas. Foi um 
discurso de alegria, por ter passado tantos anos neste mister. Um discurso para todas as 
gerações e de respeito aos fundadores e associados que trabalharam por uma agremia-
ção de escol. Uma maneira de dar força à  exuberante nova  geração, cheia de projetos, 
que já está a postos para os anos que virão. TIJUCA TÊNIS CLUBE CADA VEZ MAIS 
FORTE!
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Público atento na manhã do dia 11 de junho

Hasteamento das 
Bandeiras, no varandão
Depois do discurso, veio a cerimônia a que o presidente não abre 
mão, pela simbiose dos esportes com as normas da 
cidadania e os valores da pátria.
Símbolos de civismo e de respeito à tradição das nossas 
instituições, as bandeiras são um ponto alto deste evento, ao som 
do Hino Nacional.  Para hasteá-las foram chamados os membros 
da diretoria do TTC.

O presidente Paulo Maciel na bandeira do Brasil e o vice-presidente 
Geral Hildo Magno na bandeira do Tijuca

Participantes do hasteamento
BRASIL – Presidente Paulo Maciel – Grande Benemérito, 
Gestor e Realizador 
TIJUCA TÊNIS CLUBE – Vice-presidente Geral  e Grande 
Benemérito Hildo Magno da Silva
XADREZ – Grande Benemérito Aluizio Antonio Gomes de 
Souza
GRD - Benemérito Marcos Antonio Pimentel Freitas
ROTARY – Laureado André de Carvalho C. da Silva
BASQUETE – Benemérito Jorge Amaro da Silva Pinto
VÔLEI – Laureado Mário Lúcio Pontes Bastos
TÊNIS – Grande Benemérito - Paulo Cesar Moreira Cinelli
AQUÁTICO – Laureado Roberto Borel dos Santos
CBC – COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES – Benemérito 
Edvaldo Ramos e Sousa 
CORPO DE BOMBEIROS – Laureado Luiz Carlos Gomes
MUNICÍPIO – Grande Benemérito Alcir da Silva Sampaio
ESTADO – Grande Benemérito Gilberto Carneiro da Silveira
TIJUCA TÊNIS CLUBE – Vice-presidente Geral do Conselho 
Diretor e Grande Benemérito Hildo Magno da Silva
BRASIL – Presidente do Conselho Diretor, 
Grande Benemérito Gestor e Realizador Paulo Maciel

Para a posteridade

Presidente Paulo Maciel, vice-presidente  Geral Hildo Magno e staff, 
2018

Banda da Polícia do Exército trouxe civismo, 
arte e beleza ao evento...

...  e reverenciou o histórico  prédio do TTC
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Hora de cortar o bolo. 
Parabéns, Tijuca!

Vice-presidente Geral e Grande Benemérito Hildo Magno discursa na 
homenagem, ao lado do presidente Paulo Maciel

A chefe de Gabinete Ana Lúcia servindo o 
bolo aos dirigentes

A manhã alegre do staff da 
presidência, associados e amigos
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Discursos foram os pontos 
altos da Sessão Solene do 
Conselho Deliberativo
Abertura com discurso de Regina Coeli de 
Freitas Ferreira - Benemérita e presidente do 
Conselho Deliberativo.

SRAS. E SRS. CONSELHEIROS E AMIGOS!  BOA NOITE!
Antes de darmos início à nossa solenidade, compondo o 

Conselho Deliberativo, chamo o vice-presidente do Conselho e 
Presidente do Tribunal de Disciplina Benemérito José Luiz Santos 
Mendes e a Secretária Laureada Vera Catarina Martins, para assu-
mirem os seus lugares à mesa.

2018. Mais um ano se passou e o nosso Tijuca Tênis Clube 
hoje completa 103 anos. E sempre, nesta  data,  dia 11 de junho, 
nos reunimos em Sessão Solene, para comemorarmos o aniver-
sário da nossa casa, com muita alegria e satisfação.

Continuando a compor a mesa, convido o presidente do 

Conselho Diretor, Grande Benemérito, Administrador e Realiza-

dor Paulo Germano Maciel e demais presidentes dos Conselhos.

Com a mesa composta, convido todos os presentes a cantar 

o Hino Nacional. 

O nosso Hino é forte e vibrante e o sentimento de  patrio-

tismo  vem, mesmo nesse momento de insegurança e quando as 

palavras “ORDEM E PROGRESSO” estão sendo difíceis de serem 

cumpridas.

Dando prosseguimento, solicito à Sra. Secretária Vera Catari-

na fazer a leitura do Edital de Convocação.

Continuando, no item, temos a Saudação ao Tijuca Tênis 

Clube. Nosso orador tem muitos anos de casa. Amigo de todos, 

trabalhou em vários Departamentos; sua família, esposa, filhos, 

netos, todos frequentando o clube.

Discurso de Gilberto Carneiro da 
Silveira (Madureira) nos 103 Anos 
do Tijuca Tênis Clube

Excelentíssimos Senhores
Regina Coeli de Freitas Ferreira - Presidente  do Conselho 
Deliberativo 
Paulo Maciel – Presidente do Conselho Diretor
Hildo Magno da Silva -  Vice Presidente-Geral
Demais membros da mesa e Egrégio Conselho Deliberativo
Boa noite!

- Muito me honra estar aqui como orador nesta data, em que 
homenageamos o Tijuca Tênis Clube pela passagem do seu 103º 
aniversário... Divido com vocês esta honra, pois me considero, nes-
te momento, um representante de cada membro deste Egrégio 
Conselho.

NO INICIO DOS ANOS 80, RESOLVI ME ASSOCIAR AO 
TIJUCA TÊNIS CLUBE motivado, como a maioria das pessoas 
que aqui estão, em encontrar um espaço para ser a extensão de mi-
nha casa... Claro, em busca de qualidade de vida para minha família, 
principalmente para os meus filhos...

Em épocas diferentes, em função das idades, meus filhos (Si-
mone, Gabriela, Gilberto Jr. e Gabriel) praticaram diversas ativida-
des, inicialmente na piscina, em aulas de natação. Sendo que minha 
filha Gabriela tornou-se atleta de Nado Sincronizado. Mais tarde, o 
meu filho Gabriel entrou para a equipe de Polo Aquático. Ambos 
se entrosaram nos seus grupos e equipes e ajudaram o clube a 
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conquistar títulos, dos quais muito nos orgulhamos...
Meus filhos Gilberto Jr. (Juninho) e Gabriel praticaram ativida-

des de Futebol, inicialmente Escolinha e depois Campeonato Dente 
de Leite.

Um apelido para sempre
Em épocas diferentes, os meninos jogaram todas as catego-

rias do Dente de Leite, do Fraldinha até a ultima... Um aparte: o 
primeiro time que Gilberto Junior jogou, no Dente de Leite, foi o 
Madureira e como ninguém sabia o meu nome, passaram a me 
chamar de Madureira (ficou até hoje).

Minha filha mais velha, Simone, seguramente participou de 
tudo isso acompanhando os irmãos e também desenvolvendo ativi-
dades socioculturais, dentro do Tijuca.

Minha esposa Tânia é frequentadora assídua do clube e além 
de acompanhar as crianças, participa de varias atividades (academia, 
aula de dança, festas etc...), como também me acompanha em to-
dos os eventos sociais que o Clube nos disponibiliza. 

Vieram os netos: Sofia (filha de Simone), Bruno - 3° ano Dente 
de Leite - e Tiago (filhos de Gabriela) e Antonella (filha de Gilberto 
Jr). Atualmente, para acompanhar nossos netos, voltamos a viver 
praticamente tudo de novo... Fica claro que a família é a grande 
motivadora... E o clube é um espaço privilegiado que nos dá lazer, 
esportes e segurança, ajudando-nos a educar os filhos e netos. 

Quando crescem, percebemos a tranquilidade que nos dá co-
nhecermos as raízes da maioria de seus amigos, porque normal-
mente somos amigos de suas famílias através do TTC.

Conheço um pouco do passado do clube, desde a sua funda-
ção, através dos artefatos históricos (fotos, livros etc..) e também 
através de “historias” contadas por amigos... alguns presentes aqui. 
Parece até que eles têm mais de 100 anos e viveram naquelas épo-
cas, tamanha a intensidade com que narram os fatos... Naturalmen-
te existem polêmicas, discussões e controvérsias, porém, sempre 
estamos aprendendo com as pessoas. 

Hoje, por exemplo, conversando no café da manhã com o ex 
-presidente João Vicente da Costa e o Benemérito George Khede,  
João Vicente nos dizia que, embora o terreno para a construção da 
1ª quadra de tênis  na sede do TTC fosse na rua Conde  de Bonfim, 
a ata que lavrou a fundação do Tijuca há 103 anos foi assinada na rua 
Uruguai, 391, tendo Leonardo Pereira como líder. E este endereço 
na Rua Uruguai era uma pensão onde eles alugavam um quarto 
para tratar de assuntos da criação do clube. Para alguns, fica expli-
cado que a 1ª quadra de tênis não foi no quarto de uma pensão, o 
local foi apenas a lavratura de criação do TTC.

Seguramente, é sempre bom saber quanto o Tijuca evoluiu 
desde que plantaram a primeira estaca para construir um clube de 
tênis.

Aqui passaram grandes nomes, pessoas que realmente foram 
mantendo o clube no mais alto padrão, sempre atentas aos cenários 
externos, com foco no futuro, preparando a instituição para sua 
eterna existência. Sempre foi preciso, como ainda é hoje, muito 
conhecimento e criatividade para sustentar um gigante desse, no 
topo da pirâmide dos clubes do Brasil, atendendo os associados 
e cumprindo em dia todos os seus compromissos: sociais, fiscais, 
administrativos e operacionais. 

Vale registrar que fomos um dos primeiros clubes do Rio a 
estar habilitado a conseguir recursos externos através de convê-
nios com o Ministério dos Esportes, Fenaclubes e CBC. Hoje, esses 

recursos compõem parte de nossas receitas, o que nos permite 
continuar investindo nos diversos esportes praticados pelas equipes 
do TTC, mesmo em tempos de crise.

Sabemos também que, sem o apoio e união dos nossos con-
selhos, nesses momentos difíceis, nada seria possível... 

Gestão do Clube 
Faço parte da administração do clube desde 1988, quando 

ainda na gestão do Carim Khede, fui consultor no antigo CPD e 
participei da coordenação do Dente de Leite...

Desde que a Chapa Branca assumiu, aproveitando a minha 
formação como Analista de TI e Administrador de Empresas com 
especialização profissional em Tecnologia e Gestão, faço parte do 
Conselho Diretor como:

- Diretor de Informática, dando minha colaboração no inicio da 
reestruturação do CPD...

- Vice- presidente de Jogos Recreativos, da qual fui o 1º VPR 
(com a plataforma de colocar grama sintética nos campos de fute-
bol). 

- Vice-presidente de Patrimônio (atuando também como con-
sultor em projetos especiais).

- Vice-presidente Administrativo, função que exerço atualmente.
Considerando cada ano de vida do TTC, sou o 103° orador 

a subir aqui, embora não seja a 103ª pessoa, porque seguramente 
alguns oradores o fizeram mais de uma vez... 

É uma data que será sempre muito importante para a minha 
história, porque além de lembrar do aniversário do clube, ficará 
registrada também que foi pela primeira vez que subi neste palco 
para falar a este Egrégio Conselho, pelo qual tenho muito respeito 
e admiração...

 E justamente quando completo 30 anos como Conselheiro, 
pois ingressei no Conselho do TTC em 1988, ainda na gestão do 
nosso saudoso Carim. E faço parte do grupo fundador da Chapa 
Branca, liderado pelo presidente Paulo Maciel... 

Quando penso que se passaram tantos anos e estou aqui com 
o mesmo entusiasmo do passado, com a mesma emoção de en-
contrar e fazer amigos, não tenho dúvidas da importância do Tijuca  
em nossas caminhadas. 

Tenho uma família muito especial e a sorte de, junto com ela, 
fazer parte dessa outra importante família que são os muitos amigos 
que temos aqui. Isso, por si só, já sinaliza o quanto esse clube é 
importante nas nossas vidas... 

Costumamos dizer que o Tijuca é uma verdadeira fábrica de 
amigos, para nós e para os nossos filhos... Acho que aí está o grande 
segredo e que justifica todo esse amor que temos pela instituição...

Agradeço a honra que me foi concedida, pelo Conselho Deli-
berativo, seguro de que, graças a vocês, será mais uma bela e ines-
quecível experiência que ficará para sempre no meu coração. É 
maravilhoso ter um local para nos reunirmos, com  segurança e 
qualidade de vida e ainda fazer, sempre, novos amigos... 

Em homenagem ao clube, penso comigo mesmo: o Tiju-
ca é uma das partes que compõem o nosso “Mundo Maravilho-
so”... como diz a introdução  de “Mundo Maravilhoso” (Wonderful 
Word)... Parabéns, Tijuca Tênis Clube, pelo seu 103º aniversário!!!
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O vice-presidente Geral e Grande Benemérito Hildo Magno fez a entrega de uma 
placa comemorativa dos 103 anos do TTC ao orador Gilberto Carneiro da Silveira, 
que foi convidado pelo presidente Paulo Maciel a compor a mesa

A Benemérita Regina Coeli de Freitas Ferreira retoma a palavra
Tijucanos amigos!
Nesta data importante, em que o nosso clube  faz 103 anos, 

quero citar um pensamento de Buda, que sabiamente disse: “o 
tempo mais importante é agora – não o passado nem o futuro. 
Agora!

É exatamente agora que o nosso centenário Tijuca Tênis Clu-
be mais precisa de nós. Que lutamos para engrandecê-lo, pois 
são necessários cuidados, acertos, ajustes e reconstruções. Na 
conservação de suas alamedas, onde histórias foram vividas, pes-
soas se encontraram e aqui dentro formaram suas famílias cujos 
filhos e até netos frequentam e participam das atividades sociais, 
esportivas e culturais.

O Tijuca Tênis Clube foi fundado por jovens, que deixaram 
até hoje a semente da perseverança e da alegria. É por isso que, 
muito embora o país passando por situações difíceis, ele mantém 
até hoje toda a sua glória e seu charme.
Deixo a vocês um provérbio hindu que diz:

“ A árvore não prova a doçura dos próprios frutos; o rio não 
bebe suas próprias águas; as nuvens não despejam águas sobre 
si mesmas. A força dos bons deve ser usada para benefício de 
todos.”

Então, srs. Presidente, vice-presidentes, diretores e a  todos 
que aqui dentro se doam, continuem colaborando para que o 
Tijuca Tênis Clube cresça cada vez mais, fazendo jus ao título de 
clube-cidade. 

 E para celebrarmos os seus 103 anos, fiquemos de pé, para  
cantarmos com muita alegria Parabéns pra você, Tijuca Tênis Clu-
be!

Palavra do Presidente Paulo Maciel –
Grande Benemérito, Administrador e Realizador

Hoje, tenho a certeza absoluta de que o Tijuca vai 
permanecer de pé!

- Nesta sessão solene relembramos a história e fatos pitores-
cos do nosso Tijuca Tênis Clube.

O orador da noite, Gilberto Carneiro da Silveira – “Madurei-
ra” – apelido que herdou do clube, por ser o time que seu filho 
jogava no Dente de Leite – relembrou um dado interessante: o 
TTC não nasceu no endereço atual – funcionava na Rua Uruguai, 
394.

Depois é que se firmou na Rua Conde de Bonfim, 451 e 
me veio à lembrança um brechó que Kelma e Ana montaram nas 
proximidades, para angariar recursos para as despesas do Tijuca. 
Sempre tivemos muito amor pelo clube. Na realidade, a gente 
fazia qualquer coisa. Esses beneméritos vão ficar na história.

- Em 1995 tivemos a Copa Davis aqui, com Pelé, Meligeni, os 
melhores do tênis mundial. A gente fez um bom trabalho, o Hildo 
ao meu lado, tive sorte.

Hoje pela manhã eu me perguntava: por que uma Copa tão 
fraca? É que o povo está triste. 

Quando falo de despedida, de último ano, não me arrepen-
do de nada. Só do que eu não fiz. O Tijuca está no mais alto do 
pódio, mas tive que segurar verbas, passamos este período com 
muitas crises, em todo o Brasil. Agora precisamos de uma mu-
dança, de jovens com novas idéias, para não prejudicar o clube. 
Foi uma façanha ter conseguido manter os compromissos em dia 
por 24 anos. Esse engrandecimento podia ser maior, mas foi o 
que pude fazer.

Mesmo fora da presidência vou ajudar o clube. Vou sair da 
presidência mas não do Tijuca. Sou do Conselho Deliberativo 
desde 1992.

O Brasil está sofrendo, sem recursos para os esportes. Hoje 
tenho a certeza absoluta de que o TTC vai permanecer em pé. 
A diretoria tem que ser segura, fraterna. Agradeço à Deus cada 
colaboração.

Em dezembro haverá eleição em todos os Conselhos. A 
Chapa Branca prossegue, com Hildo Magno dando continuidade 
ao trabalho. Contem comigo de todo o coração.

Encerrada a sessão, procedeu-se à entrega de 
títulos honoríficos, 
Pelo presidente Paulo Maciel e vice-presidente
Geral Hildo Magno

Autoridades na entrada do salão nobre, para o hino do Tijuca e 
a concessão de TÍTULOS HONORÍFICOS
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Iniciando a cerimônia, foram chamadas personalidades dos esportes

Rafael  Hall  - Grande Emérito Otávio Gonçalves Rezende - Emérito

A Benemérita Regina Coeli pede a palavra:
- O Tijuca foi um espaço que deu à mulher liberdade para mostrar o seu valor. E como diz o nosso vice-presidente Geral Hildo 
Magno, Ladies First! 
São chamadas as damas.

Kelma do Carmo Gomes Abreu Santos – diretora de Eventos, 
Laureada - agraciada com o título de  Benemérita

Leila Lúcia Miranda Fampa Cavalcanti – diretora Sociocultural, 
Laureada  –  agraciada com o título de Benemérita

Laureado Edvaldo Ramos e Sousa, vice-presidente de Marketing e Divul-
gação, agraciado com o título de Benemérito

Em seguida, foram chamados os cavalheiros:

Laureado João Fucetula, agraciado com o título de Benemérito
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Os Títulos

Laureado Marcos Antonio Pimentel Freitas, vice-presidente Sociocultural, 
agraciado com o título de Benemérito 

Laureado José Luiz Santos Mendes, vice-presidente do Conselho 
Deliberativo e presidente do Tribunal de Disciplina, agraciado com o 
título de Benemérito

O trio formado por Ana Lúcia de O.C. Araújo, chefe de gabinete (C), 
Ana Cláudia Lira Martins, oficial de gabinete (E) Evanice dos Reis Pires 
(secretária) foi responsável pela condução impecável do cerimonial

Salão nobre lotado Hora do bolo e do parabéns
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Sociocultural
Aqui, as melhores sugestões de eventos

Já se vão 10 anos que a Diretora de Eventos – hoje a Benemérita  
Kelma do Carmo – teve a idéia de montar uma FEIRA ESOTÉRI-
CA no Tijuca Tênis Clube.  A jornalista Alda Rosa aderiu  ao proje-
to e se dedicou às palestras e à divulgação.  Kelma criou uma feira 
diferente, com profissionais de alto gabarito e muitas atrações em 
termos de atendimento, arte e  novidades. Quem já  participou 
da FEIRA ESOTÉRICA DO TIJUCA sabe que o astral é muito 
bom e vale a pena abrir a mente e o coração para a vida espiritual.

CONTATOS: Tel. 3294- 9339/9331   

XXVII Mostra de Dança - Núcleo TTC

Venha ver um pouquinho do trabalho realizado com os nossos 
alunos durante o semestre e testemunhar como a dança faz bem 
para o corpo e para a alma! Quem sabe você não é a próxima 
pessoa a fazer parte do nosso Núcleo?
Dias 12 e 13 de julho
Horário: 19:30h
Local: Salão Nobre do Tijuca Tênis Clube
Rua Conde de Bonfim, 451
Ingresso: R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia para os garantidos 
por lei e sócios do clube).
Com a apresentação deste flyer ou levando 1k de alimento não 
perecível, terá direito a meia entrada.
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TARDE DANÇANTE 

3as. feiraS – 16H  - 3º andar

Dia 3 - Banda Para Todos

Dia 17 - Orquestra Tupy

Dia 31 - Banda Aeroporto

 ALMOÇO MUSICAL  

Domingo - 13H - 2º ANDAR

Dias: 22 - Regional de Pedrinho 7 Cordas

         29 - Conjunto R.P. Show

HAPPY NIGHT

6ªs – 20h – 2º andar

Dia 13 - Banda Pérola 

Dia 20 - Trinidance

Dia 27 - Trio Nós e Vozes

RODA DE SAMBA 

Sábado –  Dia 21- 16h  

Quiosque próximo ao Bar do Atleta

Peças de julho
Adulto
5ªs feiras
20h - Sua vida me pertence 
6ªs feiras
20h - Os Caça- Fantasmas
Sábados e domingos
A Arriscada Arte de Enganar o Próximo
a partir do dia 14.

Infantil 
Sábados e domingos
15h - Chapeuzinho Vermelho - Um Musical Brasileiro
Sábados e domingos
17:3h - Dia 14 - Frozen - As Aventuras de Olaf
Dias  21 e 22
Heróis e Princesas Contra a Bruxa do Mal                                                                                                                              
Dias 28 e 29
Doutora  Brinquedo

Teatro Henriqueta Brieba

Profº Lion
I Seminário Gratuito de Segurança do Dia-a-Dia  

Das 19h às 21:30h  em  11 de julho de 2018 
(Quarta feira).

Evento gratuito para sócios do Tijuca
- Abordagem e análise de situações de perigo no 

dia-a-dia. Vagas limitadas. 
Contato: fernandolionlt@gmail.com

Local – Academia Tag – Tijuca Tênis Clube

Aulas com o Prof. Lion Academia Tag
Tijuca Tênis Clube:

seg, qua e sex. - 18h - Muay Thai
- Seg, Qua e Sex

19h  - Wushu - Sanda e Kombato.
Venha Fazer uma aula experimental sem compro-

misso, na melhor estrutura do clube para artes 
marciais.

Contato: 
Prof. Lion Wats - 974 008692 
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Futebol Dente de Leite
Rola a Bola da Solidariedade
Por André de Carvalho Chagas da Silva - Vice-presidente

Em 11/06/2018 o Tijuca Tênis Clube 
completou 103 anos, mas quem receberá 
o presente de aniversário são os morado-
res do Jardim Gramacho (Lixão) de Duque 
de Caxias.

No tradicional Torneio de Aniversário 
do Campeonato de Futebol Dente de Lei-
te, nos dias 08, 09 e 10 de junho, em uma 
ação solidária totalmente inovadora, foram 
arrecadados mais de UMA TONELADA 
DE ALIMENTOS. Isso mesmo! Pasmem 
!!!! MAIS DE  UMA TONELADA. Para ser-

mos mais precisos 1 tonelada e 90 kg de 
alimentos foram arrecadados para serem 
doados para a  população carente do Jar-
dim Gramacho.

É muito bom vermos que a ideia do 
“DENTE DE LEITE SOLIDÁRIO” foi tão 
bem recebida que vários responsáveis já 
procuraram a direção deste seguimento 
para solicitar que tais campanhas sejam 
feitas em um número maior de vezes, du-
rante o ano.

Como é gratificante vermos que, no 

Esta é a família Dente de Leite - Solidariedade

Campeões

mundo atual, onde somos massacrados 
diariamente por notícias ruins, muitas ve-
zes desacreditados no futuro de nosso 
país, ainda temos uma maioria esmagadora 
de pessoas boas, pessoas do bem.

O Dente de Leite agora não é só uma 
“indústria de fazer amigos”, não é só um 
campeonato de futebol para pais e crianças 
se divertirem e confraternizarem, o Den-
te de Leite agora é um campeonato onde 
seus participantes também têm a oportu-
nidade de fazerem o bem, de ajudarem o 
próximo, os mais necessitados, de exerci-
tarem a concepção da palavra “SOLIDA-
RIEDADE”.

França – campeã do Torneio Aniversário– 
Categoria Fraldinha 

Portugal -vice-campeão – categoria Mirim Nigéria - vice-campeã – categoria Pré-
Mirim



Revista Tijuca Tênis Clube -  21

Brasil – campeão do torneio - categoria 
Pré-Mirim

Portugal – campeão do torneio – Catego-
ria Dentinho 

Alemanha – vice-campeã do torneio – 
Categoria Dentinho

Uruguai – campeão do torneio – categoria 
Mirim 

Coréia – campeã do torneio – Categoria 
infantil 

Panamá - vice-campeão – categoria 
infantil

Tunísia – campeã do torneio – categoria 
juvenil

Irã – vice-campeão do torneio -  categoria 
juvenil

Alemanha – vice-campeã do torneio – 
Categoria Fraldinha 
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Este grupo trabalhou com 
afinco para angariar alimentos 
– exemplo  da juventude do 
Tijuca,  engajada em boas ações
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