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Editorial
Superação
pelo Esporte
Neste período em que o ano está se firmando, como criança que começa a engatinhar, o Tijuca Tênis Clube festeja
um exemplo de força de vontade e superação. Estou falando de Salomão Silva Albuquerque Petra Bittencourt, atleta da
natação tijucana que nos enche de orgulho por ter se classificado para a Travessia do Canal da Mancha, na França, em 2020.
Este amazonense, que foi soropositivo, venceu a doença e chega, hoje, aos 53 anos a um patamar internacional, tem ainda
muita lenha para queimar. E continuar a sua missão de recuperar pessoas para uma vida plena de esportes saúde e amor
ao próximo.
Ele estará acompanhado de ícones da natação tijucana, medalhistas de bronze das Olimpíadas de Moscou, em 1980,
com Ciro Delgado e Marcos Mathioli - o terceiro; Jorge Fernandes, não estará disponível na ocasião.
A França que nos aguarde.
Paulo Maciel - presidente
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Carnaval 2018
No Tijuca

Bastidores da folia
Escolha da Realeza do Samba
Uma semana antes do Carnaval, no dia 20 de janeiro – que homenageia São Sebastião, padroeiro da Cidade do Rio de Janeiro - o
vice-presidente Sociocultural, Marcos Freitas reuniu as candidatas à rainha e princesas da Banda do Tijuca no salão do 2º andar, saindo
vencedoras: Larissa Reis – Rainha; Rayane da Silva, 1ª princesa e Thalia Bezerra, 2ª princesa.
Foram jurados: João Batista – diretor de teatro; Nathália Rieres professora de dança a dois; Felipe Santos – professor de dança da
TAG – Academia de Ginástica; Fernanda Florentino – rainha de bateria da Escola de Samba Lins Imperial; Paulo Cinelli – vice-presidente
de Tênis e Regina Coeli - Presidente do Conselho Deliberativo. O vice-presidente Geral e Grande Benemérito Hildo Magno prestigiou
o evento.

Flagrantes da escolha da rainha e princesas

Hildo Magno (C) com Marcos Freitas (esq.), Cícero Tupira (dir.), rainha Larissa Reis (C), ao lado de Cristiane Coelho e nas laterais, Rayane da Silva e Thalia Bezerra
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Banda do Tijuca
homenageou Hildo Magno

O “chefe” e membros de sua diretoria como Cinelli, Barral, Mário Lúcio, Ricardo
Paoli ...

A “furiosa cajuti” completou 42 anos de criação numa impecável tarde de sol do
sábado 3 de fevereiro, desfilando pelas ruas do bairro com porta-bandeira, rainha,
princesas, jovens, crianças, idosos cantor e a presença carismática do animador
cultural Marco Vivan e sua banda e de Vavá, vice-presidente de Marketing e
Divulgação.
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Maciel fez, com o coração, um discurso de homenagem ao seu grande amigo e
parceiro Hildo MAGNO DA SILVA, Grande Benemérito, vice-presidente Geral,
fomentador das atividades de música, teatro, dança e educação (Escolinha do
Tijuca); criador do “Happy Night” – espaço para os notívagos - e
harmonizador sociocultural no TTC.

Pausa dos amigos de fé, antes
de botar o bloco na rua

Bailes: de Máscaras
e à Fantasia

Nova geração pede passagem

Vice-presidente Geral e Grande Benemérito Hildo Magno e esposa Vera abriram
os dois eventos

Paralela ao esquenta do caramanchão, uma turma animada agitava o corredor do
Bar do Adão, com o grupo NUMA BOA e “auxílio luxuoso” de André de Carvalho
(dir.), no tantã. Paulo Maciel e o vice-presidente Borreia foram conferir

As máscaras não esconderam a beleza deste grupo
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No estilo egípcio

Sob o olhar da guardiã da festa

Preto e prata

Outras versões

À Fantasia –
valendo caprichada
ou criativa
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Bailes Infantis –
Concurso de
Fantasias
Pequeninos vieram... e gostaram

Concurso de
Fantasias
No domingo e na terça-feira as crianças mostraram beleza,
criatividade, animação e postura – são os carnavalescos do
futuro.

Vice-presidente Sociocultural Marcos Freitas, professora, professora de hidroginástica Cristiane Coelho e Carlinhos receberam as crianças com muito carinho,
nos bailes de sábado e domingo e terça-feira
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Juradas do concurso:

Regina Coeli de Freitas Ferreira, Benemérita e Presidente do Conselho Deliberativo; Laureada Ângela Kelly, do Conselho Deliberativo, Andrea e Marilda

12 - Revista Tijuca Tênis Clube

Educação
Escola de Educação Infantil do Tijuca
Tijuca Tênis Clube não é só esportes
Por Eliane Romero

Numa área amena, em meio a árvores e pássaros que ali têm sua rota, funciona a
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO TIJUCA TÊNIS CLUBE, uma jóia da agremiação, que sempre se pautou pela boa formação de nossas crianças Tudo começou
com a chamada “Escolinha de Recreação”, que tinha como objetivo dar os primeiros
passos na educação infantil, para que os pais, associados, pudessem participar, de maneira despreocupada, das diversas atividades esportivas e sociais. Ali se trabalhava com
educação infantil, preparando a criança para a primeira série do ensino fundamental,
o antigo CA.
Hoje, a antiga “Escolinha” tem excelência em termos de pessoal e administrativamente. Seus professores são formados e habilitados para as séries regulares da pré-escola, assim como suas diretora, orientadora e coordenadora. Funciona em dois turnos,
manhã e tarde, mantendo também uma turma de período integral, de 8h às 17h ou
de 8h às 19h e também de 13h às 19h. Nos turnos da manhã (8h às 12h) e tarde(
13h às 17h), oferecemos aos alunos aulas extras de inglês, música e psicomotricidade.
Os alunos do período integral têm escolaridade na parte da manhã e, à tarde, atividades diversificadas. Além das atividades extraclasse do horário regular, são oferecidas
também aulas de balé, natação e futebol, seja dentro da própria escola ou na área do
clube, que também é usada para recreação e demais atividades que necessitam de um
espaço maior, no ensino dirigido.
Nossas crianças têm o privilégio de estudar em um local agradável,
marcado por carinho e amor, que vai ficar para sempre na memória.
Local: ao lado das quadras de tênis.
Diretora: Eliane Romero; orientadora pedagógica: Elizabeth Miragaya.
Contato: (21) 3294-9330
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Sociocultural

Chegou a hora de toda a família ter um encontro com aqueles que nos acompanham no dia-a-dia, com muito amor, dando
sempre uma lição de vida.
Prepare-se para novidades, como palestras que vão mexer
com a sua maneira de ver as coisas – como o jogo que reúne a
nova moeda (bitcoin) e gatinhos virtuais e um mundo novo de
tratamentos, alimentação e cuidados para que os animais tenham
uma melhor qualidade de vida.
E o mais importante: adote um cão ou gato – uma amizade
para sempre.
Tijuca Tênis Clube –
Rua Conde de Bonfim, 451 - tel (21) 3294-9329 / 9331

MARÇO

TEATRO

Tarde Dançante – 3ª Feira – Salão 3º Andar
Dia 06/03 – Banda Estação Rio
Dia 20/03 – Banda Alto Astral

5as.feiras - 20h - A Irônica História de Anas - de
08 a 29/3.
6as.feiras - 20:00 - Bailei na Curva - de 02 a 31/3

Almoço Musical – Domingo – 13H –
Salão do 2º Andar
Dia 4 – Regional Pedrinho 7 Cordas
Dia 18- Conjunto R.P Show

NÃO PERCAM!
Sábados e domingos - 20h -1ºFestival de
Esquetes do Tijuca Tenis Clube - de 03 a 25/3.

Happy Night – Sexta-Feira – 20H –
Salão do 2º Andar
Dia 02 – Trio Trinidance
Dia 09- Banda Saveiros
Dia 16 – Marco Vivan
Dia 23 – Ney Gouvea
Roda de Samba
Dia 17 – Sábado - 16H - Quiosque Próximo ao
Bar do Atleta
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INFANTIL
Sábados e domingos -15h - dias 3/4/10/11-17/18
Era uma vez Chapeuzinho Vermelho
Sábados e domingos -15h - dias - 24/25-31/3 a
01/4 - A Páscoa do Coelhinho Fujão
Sábados e domingos - 17:30h - Dias 3/4 -10 e
11-Vira-Lata
17:30h - Dias 17/18-24/25 31/3 e 01/4 Gataria

Chá de Maio

Márcio Gomes
vem aí, no Chá de Maio!

Aquela voz possante, aquele charme e romantismo
estarão no palco do salão nobre neste tradicional
evento, marcado para o dia 24, às 15h. Reservas no
SASE – Serviço de Assistência Social aos Empregados,
com a diretora Glória Campos.
Contato: 3294-9362/9363.

Livros, livros a mãos
cheias, no Tijuca...
Biblioteca em carrinhos , espalhados pelo
clube, é a novidade deste verão
Engenheiro Roberto Salvatore, vice- presidente do Conselho de
Beneméritos, é o autor da idéia, que virou um projeto de incentivo à leitura, imediatamente encampada pelo presidente Paulo
Maciel, pelo vice-presidente de Marketing e Divulgação, Edvaldo
Ramos – Vavá e Marcelo Braga.
A pessoa pode retirar um ou mais de um livro que lhe interesse
e levar para casa, sem obrigação de devolver, mas não esquecer
de trazer outro, para dar continuidade a esta ação cultural.
“Oh! Bendito o que semeia. Livros… livros à mão cheia… E
manda o povo pensar! O livro caindo n'alma, é germe — que faz
a palma - É chuva — que faz o mar”.
Castro Alves - “O Livro e a América”
Revista Tijuca Tênis Clube - 15

Matéria de Capa
Salomão, das águas do Tijuca para
a travessia do Canal da Mancha

Presidente Paulo Maciel já deu o seu aval para Salomão participar do
evento Águas Abertas, no Canal da Mancha

Salomão Silva Albuquerque Petra Bittencourt - nome
tão grande quando a sua força de vontade e superação da adversidade como soropositivo, há seis anos imune ao vírus HIV e
efeitos colaterais, hoje saudável e atleta de ponta do Tijuca Tênis
Clube, agremiação que vai representar, em 2020, na Travessia
ÁGUAS ABERTAS, NO CANAL DA MANCHA – França.
COMEÇA JÁ ARRECADAÇÃO
No dia 20 de abril, uma sexta-feira, daremos início, às 20h, a
uma maratona para arrecadação de recursos, aqui no Tijuca, que
seguirá pela madrugada e entrará pela manhã de sábado, com
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um café da manhã oferecido pela empresária Márcia, do Buffet
Geração 90,do Tijuca.
Para esta empreitada, contamos com a equipe do professor
André Velloso que treina o Petiz. Será a nossa arrancada para o
sucesso.
- Estou muito feliz por estar realizando este evento que chancelará a minha ida ao CANAL DA MANCHA, para a Travessia
Águas Abertas sonho que venho lutando há 6 anos e 6 meses no
Tijuca Tênis Clube. Para isso, convidamos alguns CAMPEÕES ,
como Igor de Souza, que já fez ida e volta nesta famosa travessia;
Marcus Mattioli, Cyro Delgado e Jorge Fernandes, membros memoráveis do bronze da Natação, nas olimpíadas de Moscou; Luiz
de Lima, ícone da natação de Águas Abertas, atleta olímpico e o
maior campeão do Rei e Rainha do Mar. Desses convidados, apenas Jorge Fernandes não poderá participar, face a compromissos
anteriormente assumidos.
Salomão já tem o apoio de Clara Petrucci, nutricionista; Claudia Kamel, Projetos - Fundação Oswaldo Cruz; Fábio Machado
Monteiro, atleta do Master TTC e Dr. Egídio – fisioterapeuta.
- Tenho o maior orgulho de pertencer e representar o Tijuca em maratonas de águas abertas, ultra trails, Iron Man... pois
reformulei meus hábitos de vida através do ESPORTE, e agora
tenho esta possibilidade de representar e ser o primeiro atleta tijucano a atravessar e escrever nossa história na França, com honra
e perseverança na travessia mais difícil que é a do O CANAL DA
MANCHA!
Salomão é amazonense, tem 54 anos e veio para o Rio com
um ano, indo morar em Maria da Graça, na casa de sua família,
aqui instalada.

Salomão já participou de provas na
Ilha do Mel – 23km, ficando em
2º lugar e na Ilha do Arvoredo – 2x
25km - 641m.
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Tênis

Festa do Tênis reúne famílias do
nobre esporte branco no Tijuca
O presidente Paulo Maciel e o vice-presidente de Tênis Paulo Cinelli receberam, em clima de amizade e companheirismo, as famílias
que praticam este nobre esporte, com uma tradição de 103 anos na agremiação, para a confraternização de final de ano.

Vejam as imagens.

Maciel recebeu, ao lado de Cinelli, o Grande Emérito Egberto Caldas, de família
tradicional, onde despontou como premiado tenista Egberto Caldas Filho, também Grande Emérito.

O Tijuca se orgulha desta
família liderada por um
tijucano atento às nossas
tradições e história, frisou
Maciel.
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Esportes Terrestres
Jiu-Jítsu em alta no Tijuca

Álvaro fala de sua paixão por este esporte
Álvaro em pé (C), com praticantes de jiu-jítsu, no TTC

Entrevista com Álvaro Mansor
Esporte tradicional no Brasil, o jiu-jítsu caminha para seguir os
passos do Caratê e convencer o COI – Comitê Olímpico Internacional - a incluir a modalidade em Tóquio, em 2020.
Leonardo Picciani, atual ministro dos Esportes, já está na luta
pela inclusão desta modalidade na categoria de esporte olímpico.
- Os Jogos de Tóquio 2020 terão escalada, surfe, skate, caratê
e beisebol/softbol. Está faltando o jiu-jítsu, nesta relação, diz o ministro.
- Introduzi o jiu-jítsu no Tijuca Tênis Clube há mais ou menos
20 anos. Saí e voltei dando aula. Quando saí, em 2005, tinha mais
alunos. Voltei há quatro anos, com alegria e garra, para dar aula.
No Tijuca encontrei pessoas de coração aberto, como o Tanquinho, que foi para os EUA e Marquinhos, que me perguntou se
eu queria reassumir, quando saiu do Rio. Meu pai mora na Tijuca,
é sócio do TTC há anos.
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Meninos predominam no tatame
O sexo masculino é o forte deste esporte, no Tijuca, mas as
meninas estão chegando, de mansinho, adquirindo auto-confiança.
O ambiente
Com a reforma do espaço, próximo ao nosso estádio, estamos
com tatame olímpico – amortecimento por baixo, o que facilita a
queda, diminui os traumas. Como consequência disso, começamos
a ter fila de espera, porque no Rio não tem academia desta modalidade com este sistema de amortecimento. Podem conferir. Estrutura como essa é difícil de encontrar.
Temos a faixa preta – 6º grau. Na área da garotada, começamos aos 4 anos e a praticante mais velha tem 67 anos. O movimento cresceu, hoje temos quase 100 alunos. A meta para 2018
é 150 alunos.

Flagrantes do Dia-a-Dia
Horários

Adulto: manhã – 3ª e 5ª – 7h/
noite-2ª, 3ª, 4ª e 5ª – 20h.
Crianças de 4 a 7 anos – 3ª e
5ª – 18h; de 8 a 12 anos – 2ª e
4ª – 18h;13, 14 e 15 anos – 2ª
e 4ª – 17h.
Localização: ao lado do Bar
do Atleta, em cima do ginásio.
Contato: tel.3294-9416

Fique de Olho!
• Sócio do Tijuca tem direito a
duas semanas experimentais grátis.
• Aluno que indicar um novo
aluno ganha uma mensalidade
grátis.
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Futebol Dente de Leite

Abertura do
45º Campeonato Dente
de Leite / 2018
Dia 10 de março – 18h – Ginásio Álvaro Vieira Lima
Torneio Início – 11 de março – 9h, nos dois campos
Categoria Pré-Mirim – Campo de Cima
Juvenil e Infantil – Campo de Baixo

Salvador Luiz de Almeida
é o Patrono do
Campeonato 2018
Com 24 anos de trabalho no Dente de Leite
do TTC, Salvador revela com orgulho:
- Passei a ter uma casa no Tijuca, o Dente de Leite foi a casa
que adotei e fui adotado. O Tijuca me abriu uma porta que eu
jamais imaginaria. São anos e anos de alegria, só fiz amigos e continuo fazendo. Sou uma pessoa fechada, não falo muito, mas todos
falam por mim e para mim, do presidente aos funcionários, só
tenho amigos. E o que mais me alegrou foi que o Dente de Leite
em peso achou que havia chegado o dia da minha homenagem.
Abracei o Dente de Leite de todas as formas: fui árbitro, gerente, dei aulas de futebol para meninos que hoje são pais. Comemorei muitos aniversários, no último, depois de uma cirurgia
de rins, distribuíram copos (não bebo), no “Boteco do Salvador”.
O Tijuca é minha 2ª casa, entro às 8h e saio às 17h – a primeira, onde eu chego para jantar e dormir, é em Niterói. Nos
sábados e feriados estou no TTC.
Os anos no ambiente do futebol profissional
Fui treinado por Telê Santana, no Fluminense. Passei a dar
aulas. Fui jogador de futebol no Fluminense, América, Olaria e
Atlético Mineiro. O primeiro campeonato brasileiro que ganhei
foi em 1971, na Europa, cidade do Porto, pelo Boa Vista. Depois
fui para o Esporte, de Lisboa, onde fiquei 15 anos, de 1972 a
1987, quando parti para a África, lá permanecendo por quatro
anos, três deles no Guineconacri. De lá voltei ao Rio, a convite de
Dionísio, jogador de futebol do Flamengo.
Em 1994 vim para o TTC, com Ney Luiz como meu primeiro diretor. Na época, Maciel estava formando seu primeiro corpo
de vices.
Vejo o futebol agora de maneira diferente da que eu vivi, jogando e não sou fanático, como torcedor. Não vou ao Maracanã,
assistir aquele tipo de futebol todo programado, que é a realidade, hoje, embora alguns jogadores, como Messi, mantenham um
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estilo próprio.
Mas diferente ou não, dependendo da visão de cada um, o
importante é que o futebol abriu fronteiras, hoje faz sucesso até
na China.
Agradeço ao presidente Paulo Maciel, ao vice-presidente Geral Hildo Magno, ao vice-presidente do Futebol Dente de Leite,
André de Carvalho e a todos do setor; às famílias e suas crianças
e àqueles que, neste clube, me deram espaço de trabalho, com
confiança e amor. VIVA O TIJUCA TÊNIS CLUBE!
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