




Editorial         
DEZEMBRO 2017 / ED. 60

Paulo Maciel 
Presidente

TIJUCA TÊNIS CLUBE

Regido pelo deus Juno (Januarius Mensis) - Janeiro, em nossa língua, é o mês que abre o calendário mun-
dial, representado por duas caras: do  passado e do presente e também dos recomeços, passagens e por-
tais. Janeiro nos faz meditar sobre o passado e o futuro. O que fomos, o que construímos? O que faremos 

nesta jornada que começa?
Com a graça de Deus, fechamos o ano, no Tijuca, com muitas realizações: estruturais, esportivas, sociais, 

culturais, recreativas, educacionais, ambientais e grande movimentação dos associados, que prestigiaram os 
eventos programados, com suas famílias e amigos.

Um caminho novo nos faz pensar em chances, em  sonhar, planejar e executar coisas que há muito aspira-
mos. A hora é esta!

Feliz 2018

Todo ano começa com ambiguidade, mudanças e...
SONHOS
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Matéria de Capa
DEZEMBRO 2017 / ED. 60

O dia 18 de dezembro de 2107 foi de comemoração para o Nado 
Artístico do Tijuca, que recebeu o Troféu de 2º lugar no Ranking 

Estadual da modalidade. De parabéns a diretora e técnica Suzanne 
Bunn e sua conceituada equipe.

O que mudou:
Por Suzanne Bunn

  No Brasil, o nome Nado Sincronizado é substituído 
pelo nome Nado Artístico, em 2017, pois a nomen-
clatura foi mudada pelo Comite Olímpico Internacio-
nal, com a finalidade de padronizar os nomes dos 
esportes com as mesmas características (ginástica 
artística, patinação artística e nado artístico).
  O projeto que está  sendo desenvolvido atualmente, 

no Tijuca e clubes de todo o Brasil prevê a formação 
de atletas de alto nível para representar uma agre-
miação, em competições e torneios oficiais ou não, a 
nível nacional e internacional.

Suzanne explica:
  Nado artístico é um esporte coletivo, agrega valores 
familiares, estéticos, de união e cooperação, funda-
mentais para a formação de atletas de alto nível com-
petitivo, mas também essenciais para os cidadãos em 

DO TIJUCA TÊNIS CLUBE FECHA 2017 EM GRANDE ESTILO
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formação, que deixarão este legado 
para o mundo.
  O desporto brasileiro sempre foi 
desenvolvido em clubes, algumas 
modalidades nas instituições mi- 
litares, sendo quase irrelevante a 
prática em instituições de ensino, 
como escolas e universidades.  
Com isso, houve desde sempre a 
busca por patrocínios, projetos e 
iniciativas isoladas para conseguir 
manter o desenvolvimento e o 
crescimento das atividades espor- 
tivas, que em sua maioria se con-
centra nos clubes.
  Quando em 1998, entra em vi-
gor a LEI Nº 9.615, que institui 
normas gerais sobre desporto e 
dá outras providências, (http://
cbc-clubes.com.br/site/arquivos/
files/L9615COMPILADA(1).pdf),uma 
nova perspectiva se abre para todos 
aqueles que trabalham e acreditam 
que o esporte é direito social,instru-
mento de educação e de identidade 
nacional.
  A maior conquista da história 
do segmento clubístico é a Nova 
Lei Pelé, que repassa à CBC o                
correspondente a 0,5% de toda a 
verba arrecadada nos concursos 
de prognósticos, loterias federais e  
similares, com destino único e exclu-
sivo para formação de atletas olím-
picos e paraolímpicos. Esta Lei tam-
bém insere e reconhece a CBC ao lado do Comitê 
Olímpico Brasileiro – COB e Comitê Paraolímpico 
Brasileiro – CPB no Sistema Nacional do Desporto, 
passando a representar o seu subsistema: os clubes 
esportivos sociais de formação de atletas olímpicos e 
paraolímpicos, iniciado há nove anos:
  No dia 15/03/2004, o Ministro do Esporte publicou a 
Portaria 24/2004, que criava a Comissão dos Clubes 
Esportivos Sociais, presidida pelo então presidente 
da CBC Arialdo Boscolo, sendo que uma das suas 
principais funções seria propor ações direcionadas à 
formação e ao desenvolvimento de atletas.

 No Tijuca 
  A Administração do Tijuca Tênis Clube, que tem 
à frente o presidente Paulo Maciel, sempre acom-
panhando e apoiando tudo que se refere a prática 
desportiva, percebe a necessidade de criar projetos 
que venham beneficiar os atletas tijucanos e inicia 
um movimento de adequação na gestão esportiva. 
Assim, é criado o Departamento de Projetos Incen-
tivados, tendo à frente o vice-presidente Cleber Bel-
fort e cada modalidade é convidada a apresentar 
suas necessidades técnicas de Recursos Humanos, 
equipamentos, uniformes mas, principalmente, é 
solicitada a criar uma metodologia de formação de    
atletas para o alto nível competitivo.

Rafaela Pradal - solo juvenil nivel A



Equipe 
principiante 2017
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Todas as competidoras

Maria Eduarda 
Milward campeã 
Infantil absoluta 
em 2017

Equipe técnica
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Empresa 

A10 ACADEMY 
Tijuca

Atua com intercâmbio 
esportivo nos EUA

Por Alda Rosa e Luisa Simiquel

  A10 Academy Tijuca é uma empresa de intercambio 
esportivo que seleciona, prepara e consegue bolsa 
de estudo nos Estados Unidos, seja na High School 
ou University, possui mais de 300 escolas e universi-
dades parceiras e atua no Tijuca há dois anos.

Gilberto explica:
 - Recebemos pedidos dos professores das escolas e 
das universidades em diversos esportes (olímpicos), 
vôlei, futebol, tênis, basquete etc. Em janeiro, o clube 
irá enviar 11 atletas com bolsa, para estudarem nos 
EUA, revela Gilberto. 
  A porcentagem da bolsa depende do desempenho 
do atleta no esporte e não precisa, necessariamente, 
saber falar inglês, pois já existe a possibilidade dele 
aprender lá. O aluno faz a prova de capacitação –
TOEFL - e o clube disponibiliza aulas de preparação 
para as provas que os alunos irão fazer, assim como 
o treinamento dos esportes.
  A empresa é uma franquia e neste ano de 2017, 
foram enviados 98 alunos para os Estados Unidos 
com bolsa de estudo. 
  É uma grande oportunidade para o atleta ir jovem, 

Entrevista com Gilberto Carneiro 
da Silveira Júnior, idealizador do 

projeto.
*Na foto, da esquerda para a direita:

Gabriel Olivetti, Rodrigo Rezende, Luca Teixeira e Gabri-
el Freitas. Em janeiro, todos irão para a Gate Way High 

School.
No meio: Gilberto Silveira Jr.
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pois as oportunidades são maiores e lá o nível de ex-
periência e exigência é muito maior do que aqui, no 
Brasil. Lá, a grade curricular é inteiramente voltada ao 
esporte e com as aulas entre os treinos. Os grandes 
treinadores não buscam atletas em escola de ponta e 
sim na High School e nas Universidades. 
 A10 dá todo o suporte para o estudante: ajuda o 
atleta a preencher todos os formulários, ir ao con-      
sulado para autorização do visto etc. Assim como 
todas as instituições de ensino, nos EUA, dão todo 
apoio e suporte para o jovem quando ele chega: 
busca no aeroporto e fica responsável pelo menor 
de idade.
  Uma história recente de superação foi  de um jovem 
do Piauí, de 19 anos, que ficou sabendo da A10 pe-
las redes sociais e veio para o Rio de Janeiro, morar 
com a tia e estudar inglês aqui no clube, com as au-
las ministradas pelos professores da A10. Esse foi um 
caso em que o jovem não sabia inglês e foi fazer o 
curso de seis meses lá fora, para depois entrar na 

universidade. Ele foi em agosto de 2017 e, em janeiro 
de 2018, segue para a  universidade.
  Os treinos de tênis são realizados pelo profes-
sor Adriano e o de futebol está a cargo de Daniel 
Pinheiro, há 17 anos trabalhando no Fluminense. A 
professora de inglês é a Fernanda, que dá aulas no 
Miguel Couto, no antigo Guanabara e no curso de 
idiomas Brasa. Os treinos de vôlei e basquete são 
efetuados em parcerias com outros clubes. 
  A10 ACADEMY fica logo ali, no hall de entrada 
do Tijuca, ao lado do novo portão, pela rua Abelar-
do Chacrinha Barbosa. “ENTRE, A CASA É SUA”
 • Gilberto Carneiro da Silveira Júnior é formado 
em Administração.
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Ginástica Olímpica
DEZEMBRO 2017 / ED. 60

Ginástica Artística do Tijuca Tênis 
Clube brilha no exterior

 Os atletas do TIJUCA TÊNIS CLUBE/NÚCLEO TATI-
ANA FIGUEIREDO - participaram de competições 
oficiais estaduais, nacionais e internacionais no ano 
de 2017, sendo uma delas  em Sofia, na Turquia – 
Campeonato Mundial.
  A parceria Tijuca Tênis Clube/Núcleo Tatiana 
Figueiredo também se destacou no Torneio Esta- 
dual e no Campeonato Brasileiro.
 Tatiana relata que a primeira competição foi o Torneio 
Estadual, realizado na Arena Carioca 3, no início de 
setembro, que serviu como preparação dos atletas 
para o Torneio Nacional, realizado em outubro, em 

Goiânia. 
  Os atletas obtiveram diversas medalhas de ouro, 
prata e bronze, nas provas de tumbling, mini tram-
polim e trampolim nos Torneios Estadual e Nacional, 
alcançando as metas estabelecidas no início do ano.
  Dezessete atletas do Tijuca Tênis Clube/Tatiana 
Figueiredo participaram do Torneio Nacional. Foi a 
entidade com o maior número de participantes de 
todo o Brasil, recebendo o troféu dedicado à massi-
ficação do esporte, da Confederação Brasileira de 
Ginástica (CBG).

Estadual 2017
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Conheça mais sobre:

Tatiana
Tatiana Figueiredo, coordenadora da 
Seleção Brasileira da Ginástica de Tram-
polim foi técnica da Seleção Brasileira na 

etapa da Copa do Mundo de Trampolim, realizada 
em Portugal e também no Campeonato Mundial de 
Ginástica de Trampolim, realizado em Sofia, de 7 a 12 
de novembro.

O Núcleo de Ginástica Rítmica  brasileira foi 
representado por três atletas no Campeona-

to Mundial e na Copa do Mundo de 
Portugal.

Brasileiro 2017 - Artística

Campeonato mundial

Mundial 2017, Sofia
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Tatiana e Camilla Lopes Gomes, 
que participou do Pan 2015

TTC e o Núcleo de Tatiana Figueiredo:
a parceria rende!

 A Ginástica Artística do Tijuca Tênis Clube tra-
balha, desde 1994, em parceria com o núcleo Tatiana 
Figueiredo, escola fundada em 1985 pela ex-atleta 
brasileira.
— Eu fui  à olimpíada de 1984, em Los Angeles e 
em 1985 tive  a  ideia de fazer essa escolinha, mais 
ou menos nos moldes americanos, onde tudo é par-
ticular. Então,encontramos um espaço na Barra e  a 
escolinha surgiu.  Em 1994, na primeira administração 
do Paulo Maciel, surgiu a oportunidade de uma par-
ceria com o Tijuca. Fizemos uma terceirização e tudo 
começou, revela Tatiana.
 

Início da carreira no Tijuca
 Estamos fazendo esse trabalho até hoje, aqui, no 
TTC, com uma equipe que participa de torneios es-
taduais e nacionais, principalmente no solo, com o 
Paulo Rocco, que é nosso braço direito e em Jaca-
repaguá, com um trabalho de cama elástica — conta 
Tatiana, que também começou sua carreira aqui no 
Tijuca, no final da década de 1970, tendo como técni-
cas Dayse Brandão e Berenice Arruda,  
 Como ginasta, Tatiana foi várias vezes campeã bra-
sileira, bronze no Pan-Americano de 1983 e a única 

atleta brasileira de ginástica artística nos Jogos Olím-
picos de 1984, em Los Angeles. Aos 12 anos conse-
guiu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, onde 
foi campeã universitária e mais tarde se formou pela 
Universidade de Oklahoma. 
 A parceria entre o Tijuca Tênis Clube e o Nú-
cleo Tatiana Figueiredo já é um sucesso. Em 2007, 
por exemplo, Giovana Bastos, atleta formada aqui 
no clube, foi bronze nos jogos Pan-Americanos, na    
categoria Ginástica de Trampolim (cama elástica). 
Nessa mesma modalidade, o Brasil conseguiu duas 
vagas para o Pan de 2015, sendo uma delas ocupada 
por Camila Lopes Gomes, de 21 anos, outra atleta de 
origem tijucana. 
 Tatiana, que também é técnica da seleção brasilei-
ra de ginástica de trampolim - modalidade olímpica 
desde 2000 – revelou suas expectativas para os jo-
gos de Toronto, antes de sua realização — Vai ser 
difícil porque nossos maiores adversários são os EUA 
e Canadá, que são muito fortes, o México também 
está evoluindo bastante. A gente vai buscar uma me-  
dalha, mas vai ser bem disputado. 
 Sobre a escola: a técnica acredita que o legado 
olímpico pode popularizar o esporte os jogos, que 
vai ser ótimo alavanque do esporte como um todo.
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Venham para o Tijuca
 Aqui no TTC, lideradas pelo professor Paulo, há três modalidades de ginástica: a Ginástica Artística e a 
Ginástica de Trampolim - ambas com aulas a partir dos três anos de idade - e a Ginástica em tecido, a partir 
dos 16 anos. Os interessados devem procurar o CAIA – Centro de Atendimento Integrado ao Associado – 
entrada pela portaria da rua Conde de Bonfim.

Tatiana e sua mãe, D. Nair, 
mulher de grande energia e 
carisma,  misto de executi-
va, relações públicas e ami-
ga -  uma força no dia a dia 
do Núcleo Tatiana Figueire-
do

Q3294-9344 ou
3294-9345
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XVII 

COPA 

ARTGYM

Ginasta Maria Eduarda Botelho, orgulhosa  
da sua medalha

Ginastas TTC - Coreografia representando a importância da água

No dia 15 de Outubro aconteceu a 10ª edição do Festival de 
Ginástica Artgym/TTC no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Foi 

um belíssimo dia com muitas coreografias, música, ginástica e 
alegria.

Tivemos a participação de algumas equipes convidadas como 
o Colégio Andrews, Vila Olímpica da Mangueira, GR Flex, Es-

porte Clube Maricá, entre outros.
O evento teve o apoio do Tijuca Tênis Clube e da Wizard - Uni-

dade Saens Peña.
Nossas 60 ginastas abrilhantaram o evento com três belas co-

reografias representando os elementos da natureza.

Por Viviane Andrade
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Alunas do TTC com a profª Viviane Andrade 
e sua auxiliar e ginasta Luiza Vieira

 Conjunto TTC ARTGYM CAMPEÃO NA 
Categoria Mirim C

Equipe GR TTC

 Pódio de 2 conjuntos na Categoria Mirim C- A 
equipe TTC levou o 1º e o 2º lugares
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Chegada do

Papai Noel
no Tijuca Tênis Clube

Papai Noel foi recebido pelo vice-presiden-
te Geral e Grande Benemérito Hildo Magno 

e Vice-Presidente Sociocultural Marcos 
Freitas

Vice-presidente Hildo Magno e diretoria, na 
recepção ao Papai Noel

A garotada e seus pais 
aproveitando o domingo 

com o bom velhinho 
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Além da chegada do Papai Noel tivemos 
muitas brincadeiras para os pequenos

Fábio Nobre, de 3 
anos, no aconchego 
do colinho do Papai 

Noel
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Festa de fim de ano do Tijuca mostrou alegria e confiança num Brasil melhor!
Presidente Paulo Maciel, vice-presidente Geral Hildo Magno, diretoria e  funcionários na alegria do dever 

cumprido.

Funcionários reunidos com o presidente Paulo Maciel
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Sociocultural
DEZEMBRO 2017 / ED. 60

Música na Piscina

Estréia dia 13 de janeiro
Sábados: 20h 

Domingos: 19h30

Programação 

O GRANDE BAILE

Estréia dia 6 de janeiro
Sábados e Domingos

às 15h
PRINCESAS HERÓIS

Estréia dia 13 de janeiro
Sábados e Domingos 

às 17h30

TUDO POR DINHEIRO

Roda de Samba
dia 20 de janeiro

Escolha da Rainha da Banda do Tijuca - Carnaval 
2018

Convidado: Cacique de Ramos
A partir das 17h

Local: Parque Esportivo - Ao lado do Bar do Atleta

7 de janeiro
4 de fevereiro
De 11h às 15h

Teatro Henriqueta Brieba
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lhar
Tijucano

Por Carolina Santos e Santos

  Tô passando aqui para termos uma conversa amigável e já aviso, de antemão, que não tenho um histórico 
muito bom com anos pares... Mas estou confiante que tudo pode mudar, né? Seu irmão 2017 foi muito bom 
pra mim, conquistamos muitas coisas juntos, oportunidades incríveis, amizades duradouras, outras nem 
tanto... E os pequenos gestos de bondade? Ah, esses eu vi demais, mesmo, com os problemas que todos os 
anos nos trazem! Mas tem uma coisa que ele não resolveu e queria tentar, com o senhor, acertar agora: que 
as pessoas sejam menos egoístas, que pensem no próximo, que voltem a acreditar na esperança de um dia 

melhor, assim como acredito.Será que dá para ajudar nessa?
  Sei que já comecei dizendo que não sou fã de anos pares, mas quem sabe, dessa vez  possamos construir 

coisas incríveis, tanto para mim quanto para todos?!
  Já estou me alongando nessa conversa, fico por aqui, desejando que o senhor... aliás posso chamar de você 
e já ficamos íntimos rsrsrs -  que você seja um ano que nos traga paciência, amor, compaixão e, acima de tu-
do,serenidade para lidarmos com as dificuldades que porventura possamos encontrar pelo caminho, nesses 

novos 365 dias que estão por vir. 

Seja muito bem  vindo, 2018!!!

Oi, 2018, tudo bem com o senhor?
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Está de volta a feira que o público consagrou, no Tijuca Tênis ClubeIV PET STOP NO TIJUCA
Dias 23, 24 E 25 de março de 2018   Lançada em 2015, 

pela diretora  de Even-
tos Kelma do Carmo,     
com apoio de Rey-
naldo Velloso, diretor 
de Xadrez do Tijuca, 
advogado e presiden-

Estive reunido no dia 
7 de dezembro, no Ti-
juca Tênis Clube, com 
Kelma do Carmo, di-
retora de Eventos e 
Alda Rosa Travassos, 

Fala Reynaldo    Velloso

  Teremos: Campanha de Adoção, abrigos e ongs, 
stands de marcas de rações e grande diversidade de 
produtos pet, comida vegana, ensaios fotográficos, 
desfile de cães,palestras sobre assuntos de interesse 
do segmento e a  Comissão de Proteção e Defesa 
Defesa dos Animais/OAB-RJ com orientação jurídica 
gratuita e seus veterinários dando dicas  sobre  como 
cuidar melhor do seu animal.
  A entrada será 1kg de ração e os abrigos e ONG’s 
participarão sem taxa de inscrição. 
  Parceria: Tjuca Tênis Clube, Instituto São Francisco 
de Assis e CPDA/OAB-RJ.
  Reynaldo Veloso é advogado, presidente da CPDA 
– Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, órgão 
da OAB-RJ e diretor do Departamento de Xadrez do 
Tijuca Tênis Clube.

te da CPDA – Comissão de Proteção e Defesa dos 
Animais da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, 
de Alda Rosa Travassos, assessora de imprensa do 
Tijuca e lançadora do programa de palestras e da 
diretora de Cultura Leila Cavalcanti – a  PET STOP foi 
um sucesso logo de início e se firmou como uma vi-
trine  desse universo, possibilitando  o conhecimento 
sobre a melhoria da qualidade de vida dos pets e 
o esclarecimento do papel que os animais têm em 
nossas vidas. 
  -  É o maior evento de adoção da cidade, com 
palestrantes de alto gabarito e produtos da mais alta 
qualidade.Fazer o bem para os animais abandona-
dos é o nosso lema, diz Kelma.

assessora de Comunicação, ocasião em que acerta-
mos a realização do IV PET STOP NO TIJUCA, com 
apoio da CPDA/OAB-RJ e do Instituto São Francisco 
de Assis.
  O evento acontecerá em três dias: 23, 24 e 25 
de março/2018, possibilitando, assim, uma maior 
chance de adoção e um maior faturamento por par-
te dos abrigos.

Imperdível

Diretora Kelma, Reynaldo Veloso e colabora-
dores no stand de doações arrecadadas
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