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Brincar  o Carnaval, de norte a sul,  de leste a oeste sempre foi a disposição do brasileiro: rico, remediado ou 
pobre; casado, solteiro ou no bloco do eu sozinho... Carnaval sempre foi um passaporte para a alegria, com 

todos os problemas postos de lado e não podemos deixar que nada o tire de sua função.

Se o Brasil passa por um momento difícil, mais uma razão para deixar a alegria entrar em nosso corações e 
mentes; para colocar a fantasia, pintar o rosto, tocar o pandeiro como se nunca houvesse amanhã.

A Banda do Tijuca vai para a rua homenagear HILDO MAGNO, 74 anos, que antes de ser vice-presidente 
Geral do TTC e Grande Benemérito é um folião de primeira hora, compositor   e empreendedor cultural. Para 
dialogar com ele convidamos o compositor João Roberto Kelly, 80 anos, que volta à nossa banda com aquele 

tempero que ninguém é capaz de copiar. Dois “meninos”  que vão nos dar um porre de felicidade.

Tijuca faz o carnaval da amizade
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Banda do Tijuca homenageia Hildo Magno

CARNAVAL 2018

BALUARTE DA CULTURA, DA AMIZADE E 
DAS BOAS AÇÕES - NOS SEUS 74 ANOS

  E traz nada menos do que o campeoníssimo com-
positor João Roberto Kelly, 80 anos, para levantar a 
galera no desfile do dia 3 de fevereiro, uma semana 

antes do Carnaval.
Queridos do Tijuca TC e do público, Hildo Magno (esq.) 

e João Roberto Kelly já estão a postos para o desfile da 
“furiosa”, nos 42 anos de saída pelas ruas do bairro, desta vez 

comemorando os aniversários de Hildo – 74 anos  e Kelly – 80 
anos, que somam 154 anos de empolgação e muito amor à vida.

 O grande compositor carioca de melo-
dias inesquecíveis, no Carnaval e fora 

dele, já havia feito seu debut na Banda 
do Tijuca, no Carnaval de 2011, para o 

qual foi feito este piano cenográfico, 
que ficou na história do clube, exposto 

ao lado da Galeria de Arte. 
 Hildo é Grande Benemérito e vice-

presidente Geral do Tijuca, que tam-
bém canta, compõe e foi criador do 

Happy Night - programação das sextas 
feiras no varandão, para os notívagos. 

Ao ver Kelly ao “piano” pegou o micro-
fone para dar vida ao flagrante. 

Viva Eles!
A alegria dá um baile na tristeza e na crise!
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Troféu 
Melhores do 

ano da 
Natação 2017
 Encerramento em grande estilo da Natação foi a 
festa para premiação dos melhores do ano, realiza-
da no dia 17 de dezembro. O evento contou com a 
participação, da equipe técnica (André Veloso, Felipe 
Oliveira, Felipe Rodrigues, Marcelo Almeida e Ricardo 
Melero),  preparador físico (Alexandre e Rodrigo Lon-
go), diretores (Antonio Miranda - Natação e Roberto 
Borel - Polo), pais e atletas de todas as categorias. 
Todos foram homenageados, além da premiação aos 
melhores de cada categoria.

Categoria Melhor Atleta do Ano de 2017: 
 Luiz Gabriel Silva, pelos feitos durante o ano: 7 
medalhas em Sul-Americano (Chile e Colômbia), sen-
do 3 ouros, 2 pratas e 2 bronzes, sem contar as diver-
sas medalhas pelos campeonatos dentro do Brasil.
 O Tijuca ainda lançou a “Touca Podium”, para os 
atletas que já foram podium em campeonatos bra-
sileiros. Cada touca leva um número referente à sua 
colocação (ouro, prata e bronze).
 E para encerrar, a equipe técnica fez uma surpre-
sa  para nomear o técnico do ano 2017, presente-
ando e homenageando o técnico Marcelo Almeida. 
O discurso não poderia deixar de começar e aca-
bar em lágrimas, pelas conquistas durante o ano e 
pela lembrança de seu atleta memoriam Caio Oto-
ni. “Tudo que foi feito e conquistado nessas últimas 
competições foi em lembrança dele, com certeza ele 
estaria aqui conosco participando e sorrindo, como 
ele sempre gostava de fazer, muito emocionado”, 
disse Marcelo.
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 Luiz Gabriel recebendo dos seus técnicos a  
homenagem de melhor atleta do ano

Equipe técnica e os diretores Borel e
Toni Miranda

Recordista estadual Isabela Chaia com seus 
treinadores

Equipe Petiz

CLASSIFICAÇÃO
PRÉ-MIRIM:  Manuela Costa e João Pedro Abreu
MIRIM 0: Júlia Pencak e Matheus Comodo
MIRIM 1: Rafaela Pires e Arthur Souza
MIRIM2: Júlia Castelano e Arthur Guimarães
PETIZ 1: Isabela Chaia 
PETIZ 2: Raquel Justo e Lucas Anaisse 
INFANTIL 1: Sara Marinho e Pedro Henrique 
Brandão

INFANTIL 2: Mirella Machado e João Pedro Cor-
tez
JUVENIL 1: Alezandra Cerbino
JUVENIL 2: Júlia Pasqualette e Alexandre Adum
JUNIOR 1: Mariana Pinto, Matheo H. Mellis e Pe-
dro Joaquim (empatados)
JUNIOR 2: Mayke Maciel
MASTER: Rodrigo Pitta (medalhista no mundial 
master em Budapeste)
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Réveillon do Tijuca
em clima familiar, recebeu 2018 

com requinte, boa mesa e 
confiança no futuro

Adultos e crianças ocuparam a pista com 
animação e esperança em 2018
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Grande Benemérito e vice-presidente Geral Hildo Magno e sua linda família. Só faltou Val-
entina, sua neta, que estuda no exterior, mas que estava no coração de todos. E aparece 

linda em foto resgatada do Carnaval passado.

Vice-presidente  Sociocultural Marcos 
Freitas com sua mulher, Cristiane, a querida 
professora de hidroginástica. Ao casal, um 
ano de muitas realizações

Show com a banda: 
Anjos da Noite
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Barbearia do Tijuca
É exemplo de empreendedorismo

José Francisco Alves é um pioneiro no TTC
 Há 49 anos, no tempo em que o 
termo “empreendedorismo” ainda 
não estava em uso, um jovem bar-
beiro, José Francisco Alves, natu-
ral de Campos dos Goytacases  e 
residente na cidade do Rio de Ja-
neiro, trabalhando num  salão da 
rua Santa Clara,50, em Copaca-
bana, recebeu um convite para 
vir conhecer um salão, no Tijuca 
Tênis Clube e substituir Bragança, 
barbeiro que estava doente (veio 
a falecer depois de sua chegada).
 Ele se apresentou e agradou ao 
vice-presidente de Interesses In-
ternos, Francisco Perez, médico da 
Santa Casa, muito zeloso com os 
serviços do clube, que o contra-
tou verbalmente, mas ele estava 
em dúvida se ficaria ou não. Foi 
aí que entrou em campo Germa-
no Vallim, sócio trazido por Perez, 
que  reforçou o convite e mostrou 
desejo de chamar firma para re-
modelar o espaço, ao que José  
Francisco declinou, afirmando que 
ele mesmo se encarregaria de fa-
zer a mudança e reforma. Mas o 
custo do material necessário e 
mão de obra eram altos, a reforma 
só sairia se o clube não cobrasse o 
aluguel, nesse meio tempo. O TTC 
não concordou. Foi aí que  Alter 
Siqueira, que havia assumido o 
lugar de Perez, conversou com a 
diretoria e o Tijuca acabou retiran-
do a obrigação de pagamento do 
aluguel, no período.
 A localização do salão, nos seus 
primeiros tempos, era perto  da 
casa do Tenista e do Bar do Atle-
ta.  Em 1968, já  remodelado, pas-
sou para a principal alameda do 

clube. Nesse mesmo ano saiu uma 
matéria do local, com o novo bar-
beiro, no número 15 da Revista do 
Tijuca.

 Apoio da diretoria
 O primeiro presidente que José 
Francisco pegou foi Eduardo Ta-
vares Guimarães, que passou a 
cortar o cabelo com ele e mudou 
o salão para o local onde está até 
hoje, amplo e com boa visibili-
dade. Corria o ano  de  1968 e saiu 
uma matéria do local, com o novo 
barbeiro, no número 15 da Revista 
do Tijuca.                                                                            
 José Francisco conviveu ainda  
com outros presidentes do TTC, 
como Ruy da Cunha Ribeiro, Aloy-

sio Bandeira de Mello, José Cardo-
so Tosta, Paulo Bottrel, Carim Jorge 
Khéde, João Vicente da Costa, 
Paulo Maciel,Victor Cesar e nova-
mente Paulo Maciel, em sua vol-
ta à presidência, em 2010. Todos 
o prestigiaram e Maciel continua 
sendo seu cliente fiel.
 - No Tijuca já atendi muita gen-
te com problemas capilares, que 
identifiquei e sugeri que procu-
rasse um médico, sendo agrade-
cido por isso. Seus clientes são de 
todas as idades e o importante é 
que se sintam felizes.
   “É um orgulho para mim con-
viver com os dirigentes, associa-
dos, desportistas e funcionários  
deste clube que é referência não 
só no Rio de Janeiro, mas também  
no Brasil. Aqui é o lugar onde a 
pessoa se sente acolhida, presti-
giada,alegre por fazer o que lhe 
dá prazer, na vida”, conclui este 
profissional nota dez.

Abertura da Barbearia no 
Tijuca Tênis Clube em 1968. 

João Francisco é o primeiro da 
esquerda para direita, seguido 

de seu irmão. 

Por Alda Rosa e Luisa Simiquel
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O salão tem ar condicionado, geladeira, poltronas, televisão 
e uma coisa sem preço, que é o carinho do barbeiro.

Horário de Funcionamento:
de segunda a sábado, das 9h às 12:30h 

e das 14h às 18h.

Memória: José cortando o cabelo do Dr 
Mário Pires, Grande Benemérito e ex-pres-

idente do Tijuca, ao lado de sua esposa 
Dona Léa

O jovem cliente Marcos Vinicius dos Santos 
(PENINHA), membro do Conselho Adminis-
trativo e técnico de futebol Dente de Leite, 
habitué do salão, sendo atendido por José 

Francisco, alegre e saudável em seus 74 anos 
bem vividos.
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Esportes Terrestres
2017Um ano de conquistas!

 O Tijuca Tênis Clube manteve, em 2017, a tradição de 
revelar grandes talentos para o basquetebol nacional 
e de ser uma das bases mais vencedoras dentro do 
cenário estadual e nacional. Na categoria sub -13, a 
equipe tijucana obteve o 4º Lugar na COPA BRASIL, 
em uma competição que contou com a participação 
de 28 clubes e foi disputada pelos principais clubes 
do cenário nacional. 
 A equipe sub 14 foi a vice-campeã da Série Prata 
do XIX Encontro Sul -Americano de Basquetebol, 
disputado na cidade de Novo Hamburgo, no mês 
de julho e, posteriormente, terminou em 3º lugar 
do Campeonato Estadual. A equipe sub-15, que dis-
putou o estadual com uma base formada por atletas 
da categoria sub-14, terminou a competição em um 
jogo disputadíssimo, onde acabou derrotada para a 
equipe do Botafogo F.R., na prorrogação.
 A equipe sub -17 sagrou-se bicampeã estadual ao 
derrotar, no último dia 19 de dezembro, a equipe do 
C.R. Flamengo, na casa do adversário, por 62 x 49. 
Com o resultado, a equipe tijucana fechou a Série Fi-

nal por 2x0 (havia vencido o 1º jogo em casa, por 48 
x 45) e conquistou o Bicampeonato Estadual da cate-
goria. De quebra, a geração nascida no ano de 2000, 
sagrou-se tetracampeã estadual (2013, 2014, 2015 e 
2017) e completou quatro anos sem perder um jogo, 
dentro do nosso ginásio.
 A equipe Sub-19 terminou o Campeonato Estadual 
na 3ª colocação, após ser derrotada pelo CR Vasco 
da Gama, na fase semifinal da competição.

Por Daniel Bello
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   O Tijuca Tênis Clube sediou, durante os dias 
22 e 26 de novembro, a 1ª Copa Brasil SUB 18 
de Basquete Masculino. A organização foi feita 
pela  CBC, em parceria com a CBB e a FBERJ e 
contou com a participação de oito clubes. O Ti-
juca sagrou-se campeão de maneira invicta, com 
uma campanha de cinco vitórias em cinco jogos 
disputados e, na estréia,  derrotou o Fluminense 
F.C. por 71 x 56. Para garantir o 1º lugar do Grupo 
A da competição, a equipe da casa derrotou o 
Mackenzie (MG) por 83 x 43 e o Club Municipal 
(RJ) por 80 x 63.
     Na semifinal da competição, a nossa equi-
pe derrotou o Botafogo F.R. por expressivos 89 x 
43, classificando-se para a grande final da com-
petição contra o Clube de Regatas do Flamengo 
e, nesta etapa, a equipe tijucana fez prevalecer 
sua maior experiência, fechando sua campanha 
com uma grande vitória, placar de 59 x 41.

1ª COPA BRASIL SUB-18 DE 
BASQUETE MASCULINO A Equipe Tijucana foi formada por 

uma mescla de 06 jogadores da equi-
pe sub-19 e  06 jogadores da equipe 

sub-17. 
Além do título, o Tijuca Tênis Clube 

tornou-se a 1ª EQUIPE SEDIANTE 
a ganhar uma COPA BRASIL DE 
CLUBES, na história do torneio.
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Professores: 
Dani Cavanellas, 

Gisele Bastos, 
Cátia Cabral, 

Ana Luiza Garcez e 
Aly Moreira.
Cenógrafo: 

Anderson Dias
Figurinista AladdIin: 

Rafael GonçalvesCR
ÉD

ITO
S:

Aladdin

Aladdin e o Gênio. Olha 
aí a famosa lâmpada...

Participação de adultos,  jovens e crianças e um 
corpo técnico da melhor qualidade

 Figurinista Embalos de Sábado à 
Noite: 

João Batista; 
Operador de áudio: 

Gabriel Torres; 
Fotos: 

Ana Paula Monteiro
Diretor e roteirista: 

João Batista
Iluminação: 
Diego Diener

Núcleo de Dança do Tijuca 
cada vez melhor

trouxe os encantos das 
mil e uma noites

Os embalos de sábado 
à noite

Belo e afinado elenco abafou

A magia do cinema no palco, com o mesmo calor
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Confraternização do Tênis 
teve alegria pelas realizações e saudade, pela perda 

de Thiago, da Bandeira Verde, Campeã de 2017
 O presidente Paulo Maciel e o vice-presidente Geral 
Hildo Magno  prestigiaram a comunidade do Tênis 
tijucano comparecendo à grande festa de confra- 
ternização organizada pelo vice-presidente de Tênis 
Paulo Cinelli, para fechar o ano de 2017, de muitas 
conquistas.
 O lado triste da comemoração foi a saudade de 
Thiago Caruso, grande companheiro, que deixou o 
seu toque de classe na Bandeira Verde, pela qual foi 
campeão.     
Troféus foram entregues aos campeões, que vieram 
com suas famílias dar o aval de qualidade a esta 
prática que está na origem do TTC.
 O presidente Paulo Maciel discursou, elogiando o 
trabalho do setor e o empenho de todos os pra-     
ticantes do nobre esporte branco, destacando  o, 
apoio da CBC – Confederação Brasileira de Clubes 
às equipes.

Bandeira Verde campeã 2017

Bandeira Amarela vice-campeã 2017

Campeão José Maurício, vice Mauro Ribeiro - 
Torneio 3ª classe masculino e vice-campeã Ana 
Carolina Hanle e campeã Thays Mussa - torneio 

3ª classe feminino

Presidente Maciel e vice-presidentes

Vice-campeões do torneio inaugural 5ª classe - Wladimir e Marco
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Futebol Adaptado

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL EM 
CADEIRA DE RODAS (ABFC) TERMINOU 2017 COM 

MUITAS CONQUISTAS
 3ª Etapa Nacional de Futebol Adaptado aconteceu em São Paulo, neste final de 

2017. Foi a mais importante do ano. 
 Teve participação exclusiva para atletas com índice, os melhores do Brasil. Do 
Tijuca Tênis Clube foram quatro atletas, com participação em seis provas: três 

mulheres e um homem.
 Entre as três melhores está Camila, detentora de troféus de ouro, prata e bronze.
 Dessa competição saem os oito melhores do Brasil, vendedores de provas em 

série.

Copa Sul-AmericanaParatleta sendo atendido durante a competição
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Outro detalhe da Copa Sul-Americana Copa Sul-Americana com mulheres
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Está de volta a feira que o público 

consagrou, no Tijuca Tênis Clube

IV Pet Stop no Tijuca

Dias 23, 24 e 25 de março de 2018, no Tijuca Tênis Clube - Rua Conde de Bonfim, 451. 
Entrada: um quilo de ração para os animais da Suipa e outros centros de acolhimento. 

Os abrigos e ongs participarão sem taxa de inscrição.
Parceria: Tijuca Tênis Clube, Instituto São Francisco de Assis e CPDA/OAB-RJ.

Atrações do evento: comida vegana, stands de conceituadas marcas de rações e produtos de primeira 
linha, desfile de cães, palestras  por profissionais de alto gabarito, ensaios fotográficos e a Comissão de 

Proteção e Defesa dos Animais /OAB-RJ, com orientação jurídica gratuita e seus veterinários dando dicas  
sobre como cuidar melhor do seu animal.
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Sauna Feminina reabre, 
para alegria das tijucanas

Diretora  Lusmar Gomes 
enfrentou obras, mas não 

desanimou

Relaxamento e um bom papo é 
tudo que elas querem

 A Sauna também é ponto de comemoração de 
aniversários e os celulares são deixados de lado, o 
que vale são as tiradas engraçadas, as notícias do 
momento, que viram piadas e muito riso

- Ninguém sai da Sauna Velha levando um “bode” 
no coração. A mulherada sai de alma lavada. Vale 
por uma boa sessão de análise. É uma verdadeira 
família, diz Lusmar.

O cafézinho não pode faltar

HORÁRIO: 
De terça a sábado
das 10h às 21:30h 

Domingos, das 10h às 14h.

A diretora Lusmar e as atendentes estão sempre 
a postos, para que o serviço seja de primeira e 
as saunistas aproveitem este tradicional espaço 

tijucano

 Foi num final de 
tarde, na sexta-feira 
antes do Natal, que 
a descida à esquer-
da, ao lado do Bar 
do Atleta, foi ficando 
movimentada. Eram 
as “Meninas da Sau-
na” chegando, para 
a reabertura do es-
paço, ao lado do 
ginásio, que passou 
por uma restauração. 
Elas se abraçaram, 
puseram o papo em 
dia, alegres por vol-
tarem a saborear o  
tradicional cafezinho 

da Ivonete (manhã) e da Luana (noite).
 A “SAUNA VELHA” ou “BURACO QUENTE”, como é 
conhecido o local, existe há quase 30 anos. É um 
verdadeiro reduto feminino, onde corre um “ti ti ti” 
animado sobre os mais variados assuntos. Ali  ecoam 
muitas risadas, há troca de boas informações dentro 
do universo feminino e o estresse é mandado em-
bora.  

Bem-estar
22
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 O Tijuca Tênis Clube não é um clube 
qualquer. Estabelecido há mais de 
100 anos num dos bairros mais tradi-
cionais do Rio de Janeiro, o clube 
tem criado, em diversas áreas, par-
cerias que dão ao sócio opções das 
mais variadas, bem como aos atle-
tas, uma infraestrutura que possibi- 
lita resultados ainda mais excelentes.
 E por falar em excelência, come- 
moramos uma nova parceria, que 
há anos ambos perseguiam. Está 
conosco agora, o Colégio Batista 
Shepard.
 Situado aos pés do maciço da Ti-
juca, numa área privilegiada, com 
mais de 27 mil metros quadrados, e 
com cerca de 110 anos de fundação, 
o Colégio Batista Shepard é uma das 
instituições mais tradicionais da ci-
dade do Rio de Janeiro. E excelência 
é uma palavra obrigatória para esta 
instituição de ensino.
 Nos últimos anos, o Colégio so-
freu mudanças que ampliaram ainda 
mais sua qualidade no serviço edu-
cacional e no cumprimento de seu 
papel social.
São centenas de alunos atendidos 
diariamente por dezenas de profis-

sionais qualificados, nos mais diver-
sos setores, impulsionando bons e 
excelentes resultados na educação 
de seus estudantes. E não é para 
menos, o Batista Shepard possui en-
sino para toda a educação básica: da 
educação infantil ao ensino médio. A 
excelência do seu trabalho tem sido 
comprovada por alunos, pais e mui-
tos ex-alunos que testemunham so-
bre esta qualidade de ensino.
 Como é o caso do promotor do 
Estado do Rio de Janeiro, Davi 
Marques, um ex-aluno, que faz sem-
pre questão de reafirmar seu orgu-
lho por ter passado pelo Batista She-
pard: “- Eu só deixei o Colégio para ir 
para a universidade. Você pode até 
sair do Colégio Batista, mas ele ja-
mais sairá de você”. 
 São muitos detalhes que tornam 
o Batista Shepard único na região 
da grande Tijuca. Raras instituições 
possuem uma área para a prática 
esportiva como o Shepard. São mais 
de sete mil metros quadrados para 
este fim. Esta área, bem distribuída, 
possui quatro piscinas, um ginásio 
poliesportivo, uma sala de lutas, 
uma quadra coberta, uma quadra 

de vôlei de areia e três campos de 
futebol society, frequentados dia-
riamente por muitos tijucanos. A 
vocação natural de incentivo ao es-
porte é compartilhada pelo Tijuca 
Tênis Clube e o Batista Shepard!
 O Tijuca Tênis Clube está concluindo 
esta parceria com um Colégio que 
hoje oferece diversas alternativas de 
ensino, que dá ao Batista Shepard 
uma condição única, entre muitas 
instituições de ensino na cidade. Por 
exemplo, em 2017, o Colégio firmou 
uma parceria com a Dallas Baptist 
University, uma das mais conceitua-
das universidades dos Estados Uni-
dos. Os alunos do Shepard podem 
estudar, realizar cursos de verão ou 
aprofundamento na língua inglesa.
 Os resultados em sala de aula, uma 
preocupação constante para os pais, 
também são dignos de comemo-
ração. No último ENEM, dezenas de 
alunos do Batista Shepard passaram 
para universidades públicas e 
privadas de ponta, nas primeiras co-
locações, o que, para professores e 
diretores do Shepard, é motivo para 
celebrar.
 São muitas opções. São muitas 
qualidades. O Batista Shepard é de 
fato uma escola tradicional, porém 
com uma visão sempre atualizada 
da educação, buscando constantes 
inovações que contribuam para en-
riquecer  seu ensino, o que o coloca 
como uma das instituições mais res-
peitadas da cidade do Rio de Janeiro.
 Para este ano, além do cuidado 
com a agenda pedagógica, o Batista 
Shepard também se proporá a uma 
agenda social e esportiva, que certa-
mente preencherá o ano com resul-
tados maravilhosos.
 No mais, é celebrar. Ser sócio do Ti-
juca Tênis Clube e estudar no Colé-
gio Batista Shepard são motivos de 
orgulho para qualquer um.
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