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106Anos

Vamos em frente e juntos pelo  
nosso Clube Cidade!!!

Vice-presidentes do Tijuca Tênis Clube também foram homenageados

Mesa da solenidade contou com Paulo Maciel (terceiro da direita para a esquerda), ex-presidente do TTC e atualmente presidente do CBC

Medalha Pedro Ernesto foi entregue ao presidente Hildo Magno pelo vereador Márcio Ribeiro, que disse que o 
homenageado é “um ídolo”; ele estava acompanhado do secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder

Novos laureados, eméritos, beneméritos e grandes beneméritos; presidente e vice-geral com chefes de gabinete

O parabéns; a oradora da noite, Leila Fampa, com o presidente Hildo Magno; destaque para uma das medalhas entregues na reunião

o dia 11 de junho, o Tijuca Tênis Clube completou  
106 anos. Pelo segundo ano consecutivo, por conta  
dos protocolos sanitários, infelizmente tivemos que  

suspender a cerimônia da Alvorada, seguida do nosso  
tradicional chocolate, porque teríamos que limitar muito  
a presença de vocês, sócios, que são a principal razão desse  
Clube Cidade. Fizemos apenas, no dia do aniversário, uma  
reunião do Conselho Deliberativo, prevista no estatuto,  
que contou com 200 pessoas, um número bem abaixo  
do limite previsto atualmente para eventos no Salão Nobre. 

Nesta solenidade, além de agraciar alguns ex-atletas por seu 
desempenho e membros da diretoria por seu trabalho no clube, 
tive a honra de receber das mãos do vereador Márcio Ribeiro 
a medalha Pedro Ernesto, a maior condecoração da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro. Gostaria de dividir essa comenda 
tão importante com todos vocês, que fazem parte deste clube 
que eu tanto amo, que é minha segunda casa, e pelo qual sigo 
trabalhando com todo meu empenho e dedicação. Um beijo no  
coração e vamos em frente!

  Hildo Magno, Presidente do TTC
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106Anos

Modernização administrativa
l Mapeamento de processos para identificar  
    lacunas e propor soluções;  
l Implantação de novo modelo de gestão;
l Modernização e reorganização dos processos através  
     de contratação de consultoria especializada;
l Implantação e controle de todo movimento  
    contábil e financeiro em conformidade com o modelo de  
     “boas práticas” aconselhado pelos órgãos de controle;
l Vale registrar que fomos auditados pelo órgão  
     de controle que atestou nosso novo modelo, comprovando  
     conformidade com o modelo definido como “boas práticas”  
     pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC;   
l Aquisição e implantação de novo Sistema  
     (ERP - ALTERDATA) para modernização de todo processo  
     de gestão contábil e financeiro do TTC, permitindo a integração 
     de todas as áreas administrativas (receitas, tesouraria,  
     recursos humanos, contabilidade etc.);
l Redução de custos da operação da contabilidade  
     em aproximadamente 30%;
l Suporte à academia e projetos CBC (redução de custo com  
     gestão de projetos e academia em aproximadamente 60%).

Tecnologia da informação - TI
l Reestruturação  de processos de TI para  
     modernização de sistemas com foco em  melhores práticas  
     de gestão e controle para aumento de receitas;
l Modernização dos processos de gestão e controle com  
     a troca do sistema de gestão do clube por  um mais moderno  
     e consolidado no mercado (Sisclube);
l Implantação do portal do associado, permitindo ao associado  
     acessar seus dados e até fazer pagamentos de boletos on-line;
l Modernização do módulo acesso e portaria do TTC;
l Implantação do processo de controle de escolinhas  
    e outras atividades;
l Implantação do novo sistema de gestão  
    administrativa (Alterdata).

Tesouraria 
l Troca de banco Bradesco por Itaú com  
    foco em redução de custos; 
l Renegociação das tarifas bancárias  
    (redução em torno de 40%); 
l Isenção da tarifa da folha de pagamento; 
l Isenção das tarifas bancárias dos funcionários; 
l Redução das tarifas de emissão de boletos dos associados;
l Implantação do terminal Banco 24 horas (grande  
    benefício para o associado, que pode fazer transações  
    financeiras de qualquer banco sem precisar ir à rua); 
l Reorganização e controle do fluxo financeiro.

CAIA
l Revisão dos processos de gestão de  
     atendimento ao associado;
l Reestruturação do modelo de negócio para receitas  
    de venda de títulos e renegociação de dívidas;
l Troca da empresa terceirizada para execução  
     do modelo com mão de obra própria, gerando considerável  
     ganho nas receitas e redução dos custos.

Gilberto Carneiro da Silveira (MADUREIRA), nosso atual vice-presidente 
de Finanças, tem formação como administrador de empresas e analista de 
Tecnologia da Informação, com extensão em Gestão Pública e consultor 
em Gestão de Pessoas, Processos e Tecnologia.  

m novo Tijuca Tênis Clube, que envolve uma 
gestão presidencial que pensa em modernidade, 
economia e renovação, buscando momentos de 

mudanças e reestruturação de todos os seus setores, foi 
possível graças à eficiência do vice-presidente de finan-
ças, Gilberto Carneiro da Silva. Quando veio a crise em 
2020, ele previu exatamente, através de dados coletados 
e estatísticas, os possíveis cenários, calculando e proje-
tando as receitas, baseado no perfil dos associados.

U
Economia
Modernidade
Renovação

    “Foi possível superar a crise, embora com toda di-
ficuldade que se configurou para a sociedade como um 
todo, mantendo o Tijuca Tênis Clube sustentável e ainda 
mais equilibrado e controlado, no tocante a seus obje-
tivos de sustentabilidade e crescimento. Com certeza, 
o clube em seu todo sai ainda mais fortalecido com os 
aprendizados que o desafio nos proporcionou”, comenta 
Gilberto. Conheça abaixo algumas das ações feitas nestes 
últimos meses no Clube Cidade.

Tijuca Tênis Clube

Mudanças e reestruturação dos setores foram a tônica dos 
últimos meses no Tijuca Tênis Clube, para chegar equilibrado 
e sustentável aos seus 106 anos.



O investimento do TTC 
em novos talentos

grada com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Nossas 
escolinhas esportivas tiveram aumento de alunos em to-
das as modalidades mesmo com a pandemia, fortalecen-
do ainda mais nosso modelo de gestão.

Atletas que se destacaram com as cores do TTC ao 
longo dos anos foram agraciados na solenidade de aniver-
sário de 106 anos do clube, no dia 11 de junho. A campeã 
brasileira de ginástica rítmica desportiva Jaqueline Cle-
mente Marques da Silva; os atletas campeões de basque-
te Sérgio da Costa Gomes, Luiz Sérgio Bosque Vieira e 
Paulo Anibal Cruz Santos; os campeões de natação Bruno 
Freitas e Heloisa Helena Gomes Avelar; e Nathália Pietro-
luongo Esteves, do nado artístico, receberam títulos de 
emérito ou grande emérito do clube, reforçando a impor-
tância do esporte e o trabalho que o TTC vem fazendo. 

No Clube Cidade, estamos voltados para fazer o me-
lhor para os sócios, começando desde cedo. E como bem 
disse a vice-presidente Cultural Leila Fampa, que foi ora-
dora na solenidade de aniversário do clube: “Venha para 
o Tijuca, pois aqui trabalhamos com amor”.

Com seus 106 anos, o Tijuca Tênis Clube vem 
implementando projetos voltados para a excelência 
no esporte com foco nas crianças e adolescentes.

Tênis                          Natação

Nado Artístico

Nova geração de atletas

106Anos
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rianças empunhando raquetes de tênis, dando 
braçadas nas piscinas, levando adiante com ginga 
e destreza a bola nos pés. Sempre é bom lembrar 

que elas são o futuro do país e muitos desses momentos 
que projetamos lá na frente passam pelo esporte. 

O Tijuca Tênis Clube vem implementando projetos 
voltados para a excelência no esporte com foco nas crian-
ças e nos adolescentes, apostando, antes dos títulos que 
eles poderão trazer para o Clube Cidade, na formação 
que traz benefícios para a vida desses atletas, incluindo a 
parte física, a lúdica e a social.

Assim, a criança que está no ballet como estímulo 
para melhorar a convivência com outras pode se tor-
nar professora de dança; aquele que entrou na natação 
apenas para aprender os quatro estilos e não passar por 
sustos dentro d’água pode se descobrir um exímio na-
dador de costas e integrar a equipe do clube; e quem 
sabe encontramos um novo medalhista se aventurando 
na ginástica?

Para isso, contamos com um projeto de gestão inte-

C

Basquete

Vôlei feminino                            Vôlei masculino



Nova geração

106Anos
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Um clube  
que trabalha  
modernidade 
e acolhimento  
social TTC continuou mantendo sua rotina de trabalho, 

desde o início da pandemia, no processo de manu-
tenção, reformas e novas implementações estruturais. 
Entre eles, a implantação de um sistema de climatização 
inteligente no edifício sede, que possibilitou a redução 
de 35% do consumo de energia; pintura e atualização de 
diversos setores; reforma da TAG - Tijuca Academia de 
Ginástica, com aumento dos espaços de musculação e 
aula; restauração total do parque infantil; e execução de 
um banheiro familiar no parque aquático, entre outras 
mudanças em todos os setores do TTC.

“Estamos hoje com um novo sistema de medição de 
consumo de gás, que reduz o gasto em torno de 50%. 
Temos também na lista de reformas ações de melhorias 
para as quadras de tênis, que receberam redes novas”, 
explica o vice-presidente de Interesses Internos, Sérgio 
Luiz Evangelista (na foto).

Dedicação e eficiência de gestão

Doação de cestas básicas durante a pandemia
o momento mais crítico da pandemia, o Tijuca Tê-
nis Clube doou a seus funcionários 80 cestas bási-

cas, em parceria com a Gerência Executiva da Tijuca 
da Prefeitura do Rio, coordenada pelo nosso vice-pre-
sidente geral, Mário Lúcio Pontes Bastos (na foto, de 
blusa rosa). Com tal atitude, o clube reforça a neces-

sidade de estar sempre com a atenção voltada em am-
parar os que estão em maiores dificuldades por meio 
de toda e qualquer ajuda transformada em corrente do 
bem, um dos focos do presidente Hildo Magno (de ca-
misa preta). O TTC se sente honrado por ajudar a levar 
para vários lares o carinho transformado em alimento.

N

O



izem que ele começou sendo jogado com uma 
bola e as mãos, ainda no século V, no antigo Egito 
e em países europeus. As disputas eram realiza-

das em ambientes fechados e a bolinha era arremessada 
contra a parede. Os nobres foram se encantando com a 
novidade e aprimorando a disputa, até que ela se tornou 
o jogo cheio de charme que começou a ganhar adeptos 
no Brasil no final do século XIX. A modalidade esporti-
va, que dá nome ao Tijuca Tênis Clube, conta com nove 
quadras à disposição dos associados, e o clube sempre 
se destacou no cenário da cidade para receber eventos 

Modalidade costuma juntar até três gerações  
da mesma família praticando nas quadras do TTC. Clube  
conta com atletas de destaque no cenário estadual.

Esporte charmoso que 
dá nome ao clube e formar atletas. É muito comum ver várias gerações da 

mesma família praticando tênis no clube.
Com Egberto Caldas Filho e Isabella não foi diferen-

te. Eles fazem parte de uma tradição de três gerações 
de história no tênis. O avô de Isabella, Egberto Caldas, 
foi um dos maiores tenistas do TTC. Seu pai, hoje téc-
nico da equipe de competição do clube, foi número 1 
do ranking do Rio por mais de 10 anos. Com apenas 
nove anos de idade, Isabella, por sua vez, já coleciona 
medalhas e também é a número 1 do Rio de Janeiro na 
categoria de atletas até 10 anos. 

Tênis

Modalidade que dá nome ao clube conta com nove quadras para os sócios

Jogo ganhou adeptos no Brasil no final do século XIX

106Anos
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Mais tradicional 
torneio do clube, o 
Secos e Molhados  

surgiu nos anos 1970

m dos campeonatos de tênis que marcaram a 
história do Tijuca Tênis Clube foi o Secos e Mo-
lhados, que surgiu de uma maneira curiosa. Se-

gundo Paulo Cinelli, presidente do Conselho Delibera-
tivo, nos anos 1970, havia muita disputa pelas quadras 
para a prática desse esporte. Aqueles que de fato sa-
biam jogar tinham preferência. Os jogadores medianos, 
sentindo-se rejeitados, fundaram o torneio em 1977, 
dando o nome por conta do prêmio que recebiam em 
sua confraternização nos finais de ano - uma cesta de 
alimentos secos e molhados. A competição fez grande 
sucesso e acabou se transformando no torneio mais tra-
dicional e popular do clube.

Em 1995, o TTC sediou uma edição da Copa Davis, 
uma das mais importantes competições do calendário 
internacional de tênis. Na época, Pelé era o ministro do 
Esporte e prestigiou o evento. A equipe do Brasil jogou 
contra as Bahamas com Fernando Meligeni, Jaime On-
cins, Luiz Mattar e Fernando Roese.

106Anos
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Desfile de tenistas na Praça Saens Peña

Guiomar Soares, Josefina Braile e Sônia Andrade nos Jogos da Primavera, em 1957

Torneio de Férias, em 1989; na foto do alto, torneio recente do Secos e Molhados

Registro da primeira edição do Secos e Molhados, em 1977

U



Hidroginástica
TTC foi um dos primeiros a oferecer hidroginástica 
no Rio de Janeiro. A modalidade de exercício na pis-

cina marca presença no clube desde 1994. Cristiane Coe-
lho é professora de hidroginástica do Tijuca Tênis Clube 
desde que as aulas começaram a ser ministradas no par-
que aquático, na piscina feijão, e explica que a atividade 
trabalha diversas partes do corpo, sendo um ótimo exercí-
cio aeróbico, além de atuar também na coordenação mo-
tora e no equilíbrio. 

A professora conta que há várias alunas com ela desde 
o início, acompanhando toda a sua trajetória, e transfor-
mando o clube em sua segunda casa.

Recreação para crianças,  
relaxamento, escolinha ou treinamento 
para competições: é esse mix de  
ofertas que faz do parque aquático, 
com suas quatro piscinas, um  
dos lugares mais frequentados  
e desejados do Tijuca Tênis Clube.

Relaxar, brincar ou se 
exercitar de vários jeitos

Natação adaptada
estinada às pessoas com deficiência, a na-
tação adaptada é uma das modalidades dos 

Jogos Paralímpicos. Nas competições são usadas  
as regras da Federação Internacional de Natação 
(FINA), sendo incluídas algumas adaptações na 
largada, chegada e virada, entre outras. Existe 
também uma separação por categorias que vão 
dos mais comprometidos aos menos: são as clas-
ses, que vão de 1 a 13, sendo 11, 12 e 13 para 
pessoas com deficiência visual.

O TTC tem um time de campeões da natação 
adaptada há pelo menos 25 anos, colecionando tí-
tulos. Com diversas aulas, o clube tem infraestru-
tura que promove facilidade de acesso, disponibili-
zando um elevador específico para cadeirantes na 
área da piscina, possibilitando a prática das aulas 
dentro das raias, com entrada e saída da piscina para o alu-
no. A estrutura preparada para receber todos os sócios da 
melhor maneira possível foi desenvolvida pelo professor Luiz 
Alberto Menescal Pedrinha, um dos pioneiros do esporte 

Parque aquático
Nado artístico 

nado artístico, que antes se chamava nado sincronizado, é tra-
dição de qualidade no Tijuca Tênis Clube. O clube foi casa de 

diversas atletas de ponta no país, como as irmãs Beatriz e Branca 
Feres, responsáveis por levar coreografias que misturam nado e balé 
aos Jogos Olímpicos Rio-2016, além de terem recebido medalhas nos 
Jogos Pan-Americanos de 2007 e nos Jogos Sul-Americanos de 2010. 
A modalidade segue formando uma nova geração nas categorias in-
fantil e juvenil, visando a permanência do esporte no TTC.

Entre as atletas que passaram pelas piscinas do nosso parque 
aquático está a professora Nathália Esteves, que começou no clube 
aos seis anos de idade, incialmente como aluna da Escolinha de Na-
tação. Aos nove anos, ingressou no nado artístico, competindo pelo 
clube até seus 20 anos, e tornou-se a atual técnica do time. Com 
vasta bagagem no esporte, Nathália foi atleta da Seleção Brasileira 
Junior no Campeonato Pan-Americano de 2007 e Auxiliar Técnica 
da Seleção Juvenil Sul-Americana.

106Anos

adaptado na cidade do Rio de Janeiro e descobridor de ta-
lentos como o ex-atleta de polo aquático Mauro Bernardo 
(foto), que participou de duas Paralimpíadas, em Seul-88 
e Barcelona-92.
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Polo Aquático 
m dos esportes que vêm se destacando no Tiju-
ca Tênis Clube é o polo aquático. Depois de um 

tempo longe, o polo voltou com tudo para as piscinas 
do nosso parque aquático.

Um dos exemplos de atletas que engrandeceram 
o nome do TTC com participações em seleções é o 
hoje técnico Ricardo Crivella. Fazendo parte da histó-
ria do clube há 33 anos e colecionando vários títulos 
em sua carreira, foi um dos precursores da equipe de 
polo aquático feminino do TTC. Ele conquistou mais 
de 80 títulos pelo Tijuca Tênis Clube e pretende tra-
zer muitos outros ainda para essa coleção.

,skycwluhf;uheflbignb;kgdjb’;igjhp’itjhopiejalfknbljafnbaljfsnbaljfsn

Parque aquático

Natação
natação sempre foi um dos pontos fortes do Tijuca Tênis 
Clube, desde a inauguração, em 1931, de sua primeira pis-

cina, a que fica no nível superior do parque aquático. Muitos 
sócios aprenderam a nadar nessa piscina, marcada por um lado 
raso e o outro bem fundo, próprio para mergulhos. Muitos se 
tornaram atletas profissionais, como Pedro Marques Joaquim, 
técnico das categorias Petiz e Mirim, que está no clube como 
estagiário desde 2019, mas carrega na bagagem diversas con-
quistas em campeonatos e competições pelo TTC, alguns deles 
disputados na piscina olímpica do clube.

Um dos esportes mais completos para o corpo, a natação 
melhora a qualidade de vida e exercita o sistema vascular e a 
força. Traz benefícios para o condicionamento físico e para a 
coordenação motora e pode ser praticada em qualquer idade. 
No Tijuca Tênis Clube, além das escolinhas, é possível utilizar 
as raias para natação livre.

106Anos

REVISTA DE OURO          TIJUCA TÊNIS CLUBE – 20

A

U



esde 1945, quando conquistou o primeiro vice-
campeonato estadual, o TTC teve títulos impor-
tantes, como o campeonato da Liga Nacional B, 

em 1997, e a Supercopa Brasil, em 2011, além do Cario-
cão conquistado em 2012. Durante todos esses anos, o gi-
násio do Tijuca Tênis Clube vem sendo palco de partidas 
memoráveis, como, recentemente, o Jogo das Estrelas, 
com atletas de renome internacional.

Daniel Bello, professor de basquete, conta que o 
esporte entrou na sua vida através de seu pai, que foi 

O basquete é uma modalidade que coleciona  
vários títulos em diversas categorias e também momentos 
inesquecíveis no Tijuca Tênis Clube. Foram muitos jogos  
de ginásio lotado apoiando nossas equipes, e muitos  
atletas formados nas categorias de base que acabaram  
se revelando talentos nacionais.

Foco nos títulos e a 
importância da base

jogador e técnico. Começou no Tijuca Tênis Clube em 
1998, ganhando logo o Campeonato Estadual Infanto, 
e jogou até 2000, quando passou a estagiar na equi-
pe infantil e também na escolinha. Como técnico, são 
19 títulos no total. Seu principal objetivo é continuar 
apoiando a formação de atletas no clube. Hoje pode-
mos dizer que o Tijuca é o maior formador de jogado-
res de basquetebol do Rio de Janeiro, apresentando 
um dos mais respeitados trabalhos de base dentro da 
modalidade no país.

Maior formador de jogadores do Rio de Janeiro, o TTC 
vê o trabalho da base se traduzir em medalhas

Basquete
106Anos
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É inevitável o reporte imediato ao maior campeonato  
infanto-juvenil da América Latina, disputado a  
cada ano por mais de 600 crianças e adolescentes e que,  
se aproximando da sua 48  edição, vem marcando gerações  
e a história das famílias com sua proposta de integração  
e inclusão social num ambiente salutar e de acolhimento.

O maior campeonato 
marcou gerações

Futebol Dente de Leite

u

Cerimônia de abertura de mais uma edição do Campeonato de Futebol Dente de Leite do TTC

Com o troféu de campeão: momento máximo para os atletas do torneio

Goleadores e campeões em várias categorias do Dente de Leite do Tijuca Tênis Clube

urante o período de quarentena, o vice-presi-
dente André de Carvalho Chagas da Silva pro-
moveu algumas lives, e uma delas com a pre-

sença do Júlio César, ex-goleiro da Seleção Brasileira, 
além de vídeos com a presença de jogadores como 
Neymar, Pedro do Flamengo, Elias do Corinthians e 
Marcelo do Real Madrid, incentivando ainda mais as 
crianças do Dente de Leite. 

“Foi um momento incrível para as crianças, já 
que muitas delas se inspiram em jogadores famo-
sos”, comenta André, que está ansioso pela volta do 
campeonato.

“Contudo, agora é o momento de termos paci-
ência para esperar a vacina e logo as coisas irão se 
resolver e voltar ao normal”, conclui ele.

No entanto, ao longo dos últimos anos, o futebol 
do Tijuca Tênis Clube vem ampliando suas fronteiras 

e passou a ser referência também no segmento de forma-
ção de atletas de alto rendimento. 

Sérgio Jorge Ramos de Oliveira, diretor do Dente de 
Leite, conta que, com base nas melhores práticas dos 
principais centros de formação do mundo, bem como em 
orientações de renomados profissionais do meio esporti-
vo, sempre tendo a crença no esporte como um dos pila-
res da vida, o trabalho em curso se baseia tanto nos as-
pectos de treinamento (técnico, tático e físico) como nos 
aspectos psicossociais (relacionamento, comportamento, 
educação e outros) e nos aspectos médicos e biológicos 
(crescimento, maturação, nutrição, desenvolvimento 
biológico), imprescindíveis para o desenvolvimento dos 
atletas com harmoniosa formação física, técnica, tática, 
psicológica e social, além de cidadãos mais conscientes.

Como consequência natural, resultados expressivos 
e diversos títulos nos campeonatos mais importantes do 

106Anos
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Parcerias levam atletas do TTC para intercâmbio nos EUA

Os destaques do Dente de Leite com o presidente Hildo Magno

No TTC futebol também é coisa de menina

estado, como Niterói Cup, Búzios Cup e Comary Cup, 
além de campeonatos cariocas e estaduais organizados 
pela Federação Carioca, e outros pela Liga Carioca de 
Base, valendo destacar ainda a participação em três cate-
gorias na Go Cup (Goiás), maior torneio infantil de nível 
mundial do país, na qual marcam presença as principais 
equipes profissionais do Brasil e de todos os continentes.

Através de uma parceria firmada com a Louisiana 
Fire Soccer (franquia do Chicago Fire, equipe profissio-
nal da MLS – Major League Soccer), 18 atletas da Sub-15 

participaram de um intercâmbio em New Orleans/EUA, 
onde tiveram a oportunidade de treinar diariamente com 
o coach Diego Morata, catalão contratado pelo programa 
olímpico norte-americano para desenvolver o futebol nos 
EUA, realizar seis amistosos com equipes de futebol de 
campo dos estados de Louisiana e do Mississipi, além de 
visitar algumas high schools para entender o funciona-
mento do programa estudante-atleta norte-americano.

E assim o DNA do futebol do Tijuca TC vem sendo 
construído, ampliando suas fronteiras. u
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ra domingo de manhã, o ano 1974. Na arquibanca-
da embaixo da amendoeira, seu João comentava as 

partidas dos meninos do Tijuca.
Pai de Ticato e de Petrônio,dois atletas do campeona-

to, pai simbólico de todos aqueles meninos que corriam 
no campo, ele divertia as pessoas, com seus comentários 
das partidas.

Vai, Bonavita! Segura o Evandrinho!
E tantos outros como Catamba, Boquinha, Leo, Hugo, 

atletas e amigos.
Assim começava o sonho, assim começava o Dente 

de Leite.
Tantos anos, tantos momentos, tantas alegrias e tan-

tas lágrimas.
Sempre emoções nesses 47 anos.
Sábados e domingos de sol,
de famílias.

De comemorações, de títulos, de vitórias e derrotas, 
mas acima de tudo, de amizades. 

Lembro bem do nosso presidente Hildo apitando as 
partidas, o Peninha e tantos pais.

Cada patrono ficou eternizado.
Meu querido pai Mario Cordeiro.
Seu Fernando Barreto, que organizou o primeiro cam-

peonato, Zé Roberto, Adriano da Costa e Pedreira, pesso-
as que começaram tudo isso.

Os atletas hoje são pais e muitos avós, mas sempre 
meninos do Dente de Leite, que diante das palmeiras im-
periais, registraram momentos, nas fotografias das suas 
memórias.

Na memória das suas famílias, na memória daqueles 
dias inesquecíveis. 

Marcio Borzino Cordeiro 
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iretor do Departamento de Esportes Terrestres, 
Marcos Venicio Rocha Azevedo explica que isso 
confirma a excelência do trabalho que está sendo 

desenvolvido desde a formação no pré-mirim até o adul-
to, mérito dos técnicos Rodrigo Barreto (mirim e infantil)
e Gilberto Bello (infanto, juvenil e adulto) e do prepara-
dor físico Marcos Munaretto. 

Ainda em 2020, na única competição que foi disputa-
da nas categorias de base masculina, o TTC foi campeão 
do torneio início infantil. No vôlei feminino, somos os 

O ano de 2020 marcou a consagração de um projeto  
que vem sendo elaborado desde 2015 no voleibol do Tijuca  
Tênis Clube, quando o time conquistou o título  
de Campeão Carioca Adulto Masculino e o da Superliga C,  
com uma equipe formada com alguns reforços pontuais,  
mas em sua maioria por jogadores da base do clube.

Projeto de sucesso em 
várias categorias

atuais campeões brasileiros Sub-18 (infanto) e, no último 
Mundial de Seleções, fomos representados por duas atle-
tas da nossa base, que foram importantes na conquista 
da medalha de bronze. 

Integrante da comissão técnica infanto, juvenil e adul-
to, Julio Kunz, com 36 anos de carreira, jogou pelo TTC 
durante 16 anos interruptos e começou a dar aulas na es-
colinha de vôlei em 1984. Dois anos depois, com apenas 22 
de idade, conquistou o primeiro campeonato como técnico 
da equipe federada no clube. Apesar de também ter passa-
do por grandes clubes como Flamengo e Fluminense, Júlio 
comenta que o TTC é para ele “quintal da sua casa” . Desde 
2017, está de volta ao clube, fazendo um trabalho com ex-
celência e trazendo títulos com seus times.

Marcos destaca o grande apoio que o vôlei do Tijuca 
Tênis Clube recebe para novos voos do presidente Hildo 
Magno, do vice-presidente Mário Lúcio Bastos e do vice
-presidente de esportes terrestres Antônio Ribeiro, além 
do departamento de projetos incentivados capitaneado 
por Gilberto Silveira.

Por fim, destaque para a grande parceria e apoio 
que o TTC tem recebido do Comitê Brasileiro de Clubes 
(CBC), que em seus editais tem fornecido equipamentos, 
materiais e recursos para melhorar cada vez mais a estru-
tura do voleibol do clube.

Vôlei
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á são 27 anos de atividades no Tijuca Tênis Clube. 
A Tijuca Academia de Ginástica (TAG) chegou a ter 
2.500 alunos inscritos, e vem se mantendo um espa-

ço com muitos diferenciais, diante da modernidade dos 
aparelhos e suas instalações. 

Mário Lúcio Bastos, vice-presidente do clube e um 
dos responsáveis também pela academia, acompanhou 
boa parte da sua evolução. Reformada e modernizada, a 
academia oferece diversas aulas coletivas e uma estrutu-
ra de ponta, com aparelhos de excelente qualidade para 
os treinos.

Gilberto da Silveira, também um dos responsáveis 

Reformada e modernizada, a Tijuca Academia de Ginástica se 
aproxima de três décadas de serviços com aulas coletivas, uma 
excelente sala de musculação e professores de alto nível.

Estrutura de ponta para 
seus treinos

pela TAG, conta que na pandemia a academia se adap-
tou ao formato de aulas online, com professores de ponta 
para atender os alunos. Atualmente, mesmo com a libe-
ração das aulas presenciais, as aulas virtuais continuam à 
disposição dos interessados. 

Vale ressaltar que um dos principais diferenciais da 
academia é a segurança que ela proporciona, por estar 
dentro de um clube tradicional, onde é possível se exer-
citar juntamente com a família com tranquilidade. Para 
quem ainda não conhece, a TAG oferece 30 dias experi-
mentais grátis, para quem quer melhorar a saúde física. 
É só chegar!

TAG
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Modalidades instaladas no Edifício Leonardo Pereira, a sinuca 
e o xadrez também levam o nome do Tijuca Tênis Clube a se 
destacar no estado do Rio de Janeiro.

Esportes que ainda
divertem os sócios

Sinuca e Xadrez

Sinuca

Xadrez

naugurada em 1975 com seis mesas no 4º andar do 
Edifício Leonardo Pereira, a sinuca do Tijuca Tênis 

Clube era praticada como lazer pelos sócios, e começou 
a se desenvolver como esporte quando nos filiamos à Fe-
deração de Sinuca do Estado do Rio de Janeiro. A partir 
disso, foram promovidos campeonatos no salão do clube 
e, consequentemente, houve um grande aumento no mo-
vimento, principalmente com a presença de jovens, que 
faz do local um encontro de gerações.

Um dos mais disputados e divertidos torneios foi o 
Campeonato do Centenário. Organizado por Zamith, 
Marcello “Minotauro” e Chacrinha, contou com 32 parti-
cipantes e duelos de boa qualidade. Outro ponto de des-
taque foi a equilibrada final da Taça Ouro, entre Haroldo 
Barbosa e Resende. Os dois finalistas protagonizaram um 
grande duelo decidido na última bola. Ao final, Haroldo 
levou a melhor. 

Tijuca Tênis Clube é o maior campeão de xadrez do 
Rio de Janeiro, com 23 títulos estaduais e 11 taças 

eficiência, que se destacam na Sala de Troféus do clube. 
A modalidade está presente no TTC desde 1941. 

Professor da escolinha, Sérgio Patrício teve seu pri-
meiro contato com o esporte aos seis anos de idade atra-
vés do seu pai. Desde 2008 no TTC, ganhou 7 títulos es-
taduais pelo clube. 

Ele lembra que o xadrez também promove a inclusão, 
destacando o atleta Murilo Costa Rodrigues Júnior, cadei-
rante e com dificuldade de se comunicar, que é campeão 
mundial de xadrez em sua categoria.
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Núcleo de Dança do Tijuca Tênis Clube trabalha 
com o desenvolvimento humano em sua máxima 
expressão cultural, reunindo segmentos como a 

pintura, a música, a escultura e o teatro,  sendo a dança 
considerada a primeira manifestação corporal do emocio-
nal humano. A partir dos três anos, já é possível arriscar 
passos de balé nas aulas oferecidas no clube.

Graças ao Núcleo de Dança, o TTC  foi palco de 
apresentações históricas do balé clássico ao contem-
porâneo, se inspirando nas mais tradicionais histórias, 
como “O lago dos cisnes”, “Aladim” e “Cinderela”, para 
o grupo infantil e juvenil, e outros para o corpo de bai-

‘O lago dos cisnes’ e ‘Chicago’ foram alguns dos espetáculos 
de dança que levaram aos sócios uma mostra do trabalho que 
reúne crianças e adultos o ano todo nos palcos.

Brilhando também 
com as sapatilhas

Núcleo de Dança

le adulto, como “Chicago” e “Os embalos de sábado à 
noite”, que acabou surgindo de forma natural, ao lon-
go dos anos. Todo esse encanto do mundo da dança é 
compartilhado em apresentações de lotação esgotada, 
que além de balé de várias idades, também comtem-
plam jazz e shaking body. 

Tudo isso graças ao investimentos do clube e ao talen-
to e assinatura dos bailarinos e professores responsáveis 
pelo Núcleo de Dança. A professora Gisele Bastos, uma 
das responsáveis, destaca o período mais complicado da 
pandemia, quando precisaram se reinventar por meio de 
lives e aulas online.
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antiga escolinha de recreação do Tijuca Tênis Clu-
be passa agora a se chamar Escola de Educação 
Infantil Grande Benemérito Prof. Hildo Magno da 

Silva. Fundada em 1965 para receber crianças de dois a 
cinco anos, em 2002 foi apta a ministrar ensino pré-esco-
lar. Durante a cerimônia de inauguração da placa, no dia 
10 de junho deste ano, o presidente Hildo Magno, muito 
emocionado, destacou as obras no prédio da escola, hoje 
com dois andares, e afirmou que ela não deixa a desejar a 
nenhuma outra em termos de qualidade.

Atualmente a escola recebe alunos de um ano e seis 
meses a seis anos, e oferece uma estrutura totalmente 
diferenciada, já que aproveita todos os espaços do clu-
be para suas aulas, além de incluir escolinhas de futebol, 
ballet e inglês na rotina das crianças. 

A escola conta ainda com uma equipe de profissio-
nais competentes, que proporcionam uma experiência 
familiar aos alunos. Mérito também de Eliane Romero, 
diretora desde 1999.

Educação dentro  
e fora da sala de aula

Escolinha muda de nome  
e reforça a importância de proporcionar 
uma experiência familiar para os  
pequenos alunos.

Hildo entre Mário Lúcio e a vice-presidente Cultural, Leila Fampa; e o presidente com a equipe da escola que leva seu nome

O diferencial da escola é poder dispor de todos os espaços do clube para o aprendizado das crianças
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Clube Cidade é também conhecido como um dos 
maiores pontos de entretenimento do Rio de Ja-
neiro, com um vasto calendário de festas. Uma 

das principais é o carnaval do Tijuca, agraciado por uma 
multidão apaixonada pelo clube, que aguarda ansiosa 
pela data, de forma que os dias são contados em folha 
para o maior evento de entretenimento do mundo. 

 O Baile do Coelho, no sábado de carnaval, era realiza-
do no Ginásio do Tijuca. Festa de grande magnitude, com 
direito a camarotes de grandes marcas, atrações vindas 
diretas de outros estados, escolas de samba, ornamenta-
ção importada e muita gente feliz. Ouvia-se dizer que não 
havia diferença entre Sapucaí e TTC. Na terça de carna-
val a brincadeira continuava a todo vapor com o Baile 
do Vermelho e Branco, também muito badalado e bem 
frequentado, como já se era de costume no Clube Cidade.

O T ijuca Tênis Clube  
é o rei das festas

 
Na década de 1990, 

o Departamento Social fez do 
Clube Cidade um point da  

sociedade carioca.
Vamos relembrar alguns dos 

principais eventos do 
Tijuca Tênis Clube. 

Preparem-se, pois a nostalgia 
se fará presente nesta leitura, 

e a emoção de quem já viveu corre 
o risco de transbordar nos olhos.

A chegada do Papai Noel é um dos momentos mais esperados pela criançada

Chá de maio e estrelas como Emílio Santiago (ao lado) e Fafá de Belém (acima dele)

Muita animação na festa de réveillon no Salão Nobre do TTC

Festa de réveillon: encerramento do ano com 
chave de ouro e esperança de renovação

106Anos
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   Trios elétricos, cantores de sucesso, sorrisos since-
ros, máscaras, paetês e muito mais. Marchinhas aclama-
das pelo país como “Mamãe eu quero”, “Marcha do rema-
dor”, “Cabeleira do Zezé” e “Bota a camisinha” animam 
a Banda do Tijuca, que carrega multidões pelas ruas do 
nosso querido bairro todo sábado anterior ao carnaval, 
quando a Tijuca se rende à boêmia e recebe os sócios 
pelas ruas do bairro, mostrando que sua folia não perde 
para nenhuma outra do Brasil.

   Quando dizemos que o Tijuca é festa, não estamos 
exagerando. A partir dos anos 1990, o Tijuca, como sem-
pre preservando o bom relacionamento, criou o nosso 
bem lembrado e frequentado Almoço da Chapa Branca, 
reunindo os conselheiros, grandes empresários, gestores 

e celebridades com o intuito de estreitar relacionamen-
tos e angariar patrocínios, para que o nosso clube con-
tinue ocupando as posições que sempre ocupou. Toda 
quinta-feira após expediente a resenha era lei.

   E como o ritmo de festa aqui é constante, o Clube 
Cidade promove o espetacular Chá de Maio, destinado 
às lindas mães e mulheres que fazem toda a diferença 
em nossas vidas, com muita música, dança, comidas e 
bebidas. 

 Junho é um mês de suma importância para todos 
nós que somos amantes desse gigante. Mês no qual pa-
ramos para agradecer aos idealizadores e gestores que 
já se passaram e deram o melhor de si para que nesses 
106 anos o Tijuca Tênis Clube continuasse sendo o de-

No carnaval, o Tijuca Tênis Clube 
se rende a boêmia e a festa não perde 
para nenhuma outra do Brasil

Banda do Tjuca Tênis Clube leva alegria às ruas do bairro

Sócios adultos  
e crianças  

fantasiadas 
 nos bailes  

de carnaval do  
clube: diversão 

garantida 
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trabalho de divulgação do Tijuca Tênis Clube é 
focado em todas as plataformas digitais, trazendo 
informações do dia a dia do clube e novas ações 

de maior abrangência e eficiência estratégicas para fazer 
crescer os índices de acessos, principalmente dos jovens 
conectados em nossos canais de comunicação. 

A proposta do novo Marketing é fortalecer e dar mais 
impulso às ações que envolvam mais projeções no mun-
do digital de comunicação, fazendo chegar aos sócios e 
parceiros comerciais as atuações dos diversos setores do 
clube por meio de informações e imagens, alimentando 
com novidades e conteúdos úteis a todos que nos pro-
curam na web, seja no site oficial do clube ou nas redes 
sociais como Instagram e Facebook. 

O Tijuca Tênis Clube segue se reinventando e em sua 
trajetória de sucesso, nesses 106 anos, vê crescer a cada 
dia novos admiradores e parceiros comerciais.

Facebook
O TTC apresentou mais de 32 mil curtidas na página, sendo 
57% mulheres e 38,5% homens, e um alcance de 128,70K, che-
gando ao pico de 10 mil visualizações orgânicas em um dia. 

Instagram
Em 2021, o Tijuca Tênis Clube bateu a marca de 9.071 segui-
dores, sendo 58,9% mulheres e 41,1% de homens. Em março e 
abril, teve um aumento de mais de 87,1% em suas interações 
com os seguidores, uma média de alcance de 5.600 contas e 
crescimento de mais de 79,6% de impressões no conteúdo.

Youtube
O canal conta  atualmente com 837 inscritos, que assistem o 
TTC para estar em dia com nosso conteúdo de programação e 
principalmente para assistir nossas transmissões de jogos em 
nosso ginásio poliesportivo.

Google
No primeiro trimestre desse ano, o TTC obteve um total de 
524. 618 buscas, sendo 78,8% por pesquisas diretas, 20% por 
descoberta e 1,2% por marca. Também é possível encontrar 
elogios/sugestões na ferramenta. Um deles: “Clube tradicio-
nal da Tijuca. Sempre bem cuidado, frequentado por crianças, 
jovens, adultos”.

Site
Em nosso site, é possível encontrar tudo sobre atividades, 
valores, eventos e as últimas notícias do Clube Cidade, propor-
cionando um espaço online bem completo para nossos asso-
ciados ou interessados em fazer parte do Tijuca Tênis Clube.

A proposta é fortalecer e dar mais  
impulso às ações que envolvam as redes 
sociais, facilitando o acesso dos sócios  
e parceiros comerciais às novidades  
sobre o Tijuca Tênis Clube.

www.tijucatenis.com.br/

Crescendo nas redes da web
tentor do título de Maior Clube Social da Zona Norte. O 
aniversário do clube, comemorado no dia 11 de junho, 
tradicionalmente conta com uma cerimônia de alvorada 
e um café da manhã em que a estrela é o chocolate que 
aquece os corações dos tijucanos, mas que nestes dois 
últimos anos, por conta da pandemia, foi suspenso. Já 
tivemos também os bailes de gala, festas que chegaram o 
ocupar os três andares do Tijuca Tênis Clube.

Outro evento dos mais esperados no ano é a Festa 
Julina, habitualmente no segundo domingo de julho, mas 
que também precisou ter as últimas edições suspensas 
por conta da pandemia. A festa, com duração de dois 
dias, reúne centenas de barracas e millhares de parti-
cipantes, entre sócios e convidados sempre dispostos a 
confraternizar em torno dessa comemoração tipicamente 
brasileira.

Apresentação de quadrilha esquenta as noites da Festa Julina do Tijuca Tênis Clube
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Marketing

odas as ações do Marketing são para agregar cres-
cimento com nossos clientes comerciais e promo-
ver uma acessibilidade ainda mais focada nos jo-

vens em nossas mídias sociais, na divulgação de todos os 
nossos eventos e notícias.

Nosso planejamento estratégico é alimentado por 
criações internas de mídias, levando ao associado e a to-
dos que nos visitam uma comunicação em todos os espa-
ços do clube, através de nosso circuito digital com totens, 
estandes e outdoors, com projeções internas e externas 
de nossos parceiros. O objetivo maior é ter o Tijuca Tênis 

Um novo  
Marketing 
que busca 
conexões 

para o TTC 

Um novo Marketing chega  
para um trabalho de modernidade 
na projeção do Tijuca Tênis Clube, 
buscando um relacionamento  
mais harmonioso entre os setores, 
promovendo ainda mais  
visibilidade para nossos atletas  
e valorizando nossos  
associados, que fazem parte da 
história desses 106 anos.

Clube em um pulsar constante de comunicação em nosso 
site; nas redes sociais, como Instagram e Facebook; na 
Revista Tijuca Tênis Clube; e no nosso novo painel de led 
voltado para a rua Conde de Bonfim, em nossa entrada 
principal.

Teremos também como público-alvo nossas equipes 
de atletas, buscando mais espaço no cenário global do 
mundo do esporte e atraindo novos patrocinadores, e 
buscando ter uma equipe engajada e profissional traba-
lhando para o crescimento dessa grande marca que é o 
Tijuca Tênis Clube.

A equipe do Marketing e algumas das ações de divulgação dentro e fora do clube
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Arf – Corretora de Seguros
Criada em 1988 por Adir Ribeiro de Freitas, a ARF 
Corretora de Seguros está no mercado para aju-
dar a proteger seu patrimônio e levar segurança 
para você e sua família. 

Com a experiência profissional de mais de 30 
anos na área, comercializa seguros de todos os ra-
mos (automóvel, residencial e empresarial, entre 
outros). A empresa também trabalha com plano 
de saúde e seguro de vida. 

106Anos
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ServRio – Elevadores
A ServRio surgiu em 1998, como um projeto pessoal de Luis 
Claudio Rosa, acreditando que poderia construir uma nova 
filosofia de trabalho.

A partir da sua experiência, ele apostou na construção de 
uma empresa 100% brasileira, na qual o cliente não só sabe 
que terá a assistência esperada quando precisar, mas terá o 
mais importante, que é a ética e a credibilidade na empresa 
que executa.

Contando com uma equipe qualificada e engajada, nesses 
23 anos, a empresa conseguiu atingir a marca de 1.200 eleva-
dores em carteira. Em razão da excelência dos serviços, cres-

ceram mais de 10% anualmente e estão preparados para novos desafios. Crescimento que não é 
causa, mas sim a consequência do trabalho que é reconhecido em um mercado dominado por 
multinacionais.

Colégio Santa  
Marcelina
O colégio Santa Marcelina tem uma proposta 
pedagógica que resultou de um processo de re-
flexão da comunidade educativa que contempla a 
dimensão biossocial e ético-religiosa e tem como 
objetivo desenvolver de forma integral o educan-
do.

Marcado pela qualificada formação intelectual, 
afetiva e moral, esse projeto de educação realiza-
se com a integração da família, que se compro-
mete com todos os processos de aprendizagem 
e cultura.

A escola assume como princípios a liberdade e 
a solidariedade humana e possui como finalidade 
a formação de homens e mulheres competentes 
e capazes de respeitar a diversidade humana e 
construir cultura sem perder de vista o amor e a 
empatia.

Ótica Tijuquinha
     

Em 3 de maio de 2010 nascia a Ótica 
Tijuquinha, com o propósito de servir aos 
tijucanos e adjacentes, contando com 
uma equipe de profissionais capacitados, 
oferecendo qualidade e preço justo.

Adilson Dantas aliou a sua vasta expe-
riência de quase 30 anos no ramo - onde 
começou como balconista e chegou a 
professor de ótica no SENAC e coordena-
dor da área de saúde no Centro Politécni-
co Rio - com a preocupação com a saúde 
dos olhos e o sonho de proporcionar qua-
lidade, conforto e bem-estar.

Adilson da Ótica Tijuquinha, como é 
carinhosamente chamado por clientes 
e amigos, sempre foi apaixonado pelo 
tradicional Tijuca Tênis Clube e escolheu 
Tijuquinha como nome de sua marca em 
homenagem ao centenário Clube Cidade. 

Entre Adilson  e o presidente Hildo 
Magno existe uma aliança que tem como 
base o amor, o respeito e a missão de 
buscar melhorias em prol dos associados 
de nosso clube cidade e da comunidade 
tijucana, oferecendo descontos e diver-
sos outros benefícios. 

VTurismo – Agência de Viagens
Vinícius, nascido e criado na Tijuca, teve sua in-
fância dentro do Tijuca Tênis Clube, onde brincou 
muito e fez suas primeiras amizades. Com o pas-
sar dos anos, foi com os amigos feitos no clube 
para a Disney. E foi quando tudo começou.

Com o DNA Tijucano, a VTurismo é uma agência 
de viagem que tem Orlando como principal des-
tino. Nesses anos de história, os amigos eterniza-
ram memórias e momentos incríveis. 

Conforme os anos foram passando, surgiu a 
oportunidade de abrir a agência dentro do TTC. 
Hoje em dia, a empresa tem como meta ser re-
ferência no radar tijucano quando o assunto for 
Disney. Além disso, tem como diferencial a rela-
ção cliente x empresa, priorizando o atendimen-
to, criando um roteiro customizado e buscando 
o melhor.

Ativa Planos
No mercado desde 2018, a Ativa Planos é uma 
empresa movida pelo desafio de ser uma das 
mais conceituadas no mercado financeiro. Res-
ponsabilidade social e transparência são priori-
dades na empresa e são compartilhadas a todo 
tempo com seus clientes.

Por atuarem nos principais  produtos da cesta 
do mercado financeiro, são conhecidos como a 
solução definitiva em atividades financeiras, ten-
do como público alvo as forças armadas, aposen-
tados e pensionistas.

Nossos parceiros comerciais

Sorridents
A Sorridents, a mais premiada rede de clínicas 
odontológicas da América Latina, foi fundada 
em 1995 pela Dra. Carla Sarni com o objetivo 
de levar tratamento odontológico de qualidade 
para toda a população. 
Em 2008, a marca se afiliou à Associação Brasilei-
ra de Franquias (ABF) e ingressou no segmento 
de franchising. A relevância da marca no país 
levou a Sorridents a ser a primeira rede de fran-
quias apresentada como case de sucesso na Uni-
versidade de Havard, em 2016.
A Sorridents possui um time de profissionais 
qualificados em diversas especialidades da odon-
tologia, que atestam os quatro pilares da marca: 
acesso, conforto, conveniência e qualidade. Atu-
almente, a marca está presente em 20 estados 
brasileiros com 450 unidades.
A marca Sorridents integra o Grupo Salus Parti-
cipações, holding que também responde pelas 
marcas GiOlaser, Olhar Certo, Sorriden e Doc Biz.




