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Editorial
Lições
de vida
O Tijuca Tênis Clube faz parte da minha trajetória. Ele me deu a direção certa para a realização dos meus sonhos, de como atingir
metas e aprender com os percalços do caminho.
Neste espaço onde fiz muitos amigos entendi que, sem interagir com as pessoas, não se chega a lugar algum. A cada dia o clube
me dá uma lição, mostrando, através dos esportes, como driblar não só o adversário, mas as dificuldades da vida.
O TTC nunca me permitiu abandonar uma questão, um desafio. Ao invés de esmorecer, ir à luta. E nunca deixar de sonhar.
E na corrente da vida, que não pára, posso sair do Tijuca Tênis Clube, mas ele nunca sairá da minha mente e do meu coração.
Paulo Maciel
Presidente
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História

Tijuca Tênis Clube – 1915 - 2018
103 Anos - Eles bateram recordes
Paulo Maciel
Uma vida no
Tijuca

Presidente Heitor Beltrão – 1930/50 (de branco, centro - esq.) com nadadores – 20 anos à frente
do TTC, teve este recorde batido por Paulo Maciel, 24 anos de gestão, em 2018

Os primeiros tempos
Década de 90

Presidente Paulo Maciel com Pelé (na época ministro dos Esportes) e Paulo Cinelli vice-presidente de Tênis, na Zona Americana da Copa Davis, no Tijuca – 1995

Presidente Paulo Maciel (dir.) com o tenista
Luiz Mattar e Cinelli, na Zona Americana da
Copa Davis, no TTC – 1995
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Maciel à frente da
Banda do Tijuca,
posto que nunca
abdicou.
Flagrante da
homenagem ao
compositor João
Roberto Kelly – no
Carnaval 2011

Presidente Paulo Maciel e vice-presidente Geral Hildo Magno com
Roberto Carlos, que fez show inesquecível no Tijuca

Honrarias
Em seus 24 anos na presidência do Tijuca – superando
inclusive o ex-presidente Heitor Beltrão, com 20 anos
de mandato, o presidente Paulo Maciel é detentor dos
seguintes títulos:
• LAUREADO – 11/05/1992
• BENEMÉRITO - 25/05/1995
• GRANDE BENEMÉRITO ADMINISTRADOR
E REALIZADOR – 27/03/2002
• PRESIDENTE DE HONRA – 4/02/ 2006

Medalha
Em 2015, quando o Tijuca Tênis Clube completou 100
anos, Paulo Maciel recebeu, em seu nome, a MEDALHA
TIRADENTES, honraria concedida pela CÂMARA
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.

- O Tijuca quando começou era
apenas uma casinha...
Mas teve a sorte de ter pessoas
determinadas, na sua direção...
Sinto-me honrado em estar
comemorando este centenário.
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Novo Caminho
O atual mandato de Paulo Maciel
2015/2018
caminha a par com
realizações à frente
da CBC – COMITÊ BRASILEIRO
DE CLUBES, onde
ocupa o cargo de
vice-presidente Administrativo e Financeiro. A CBC tem como
objetivo alavancar os esportes em todo o Brasil, com apoio da Lei
Pelé, preparando a nova geração para as Olimpíadas de Toquio,
em 2020.
DIRETORIA DA CBC, NO TIJUCA

Paulo Maciel, vice-presidente Administrativo Financeiro (2º
à dir.) com Leonardo Picciani, à época ministro Ministro
dos Esportes (C); Jair Alfredo Pereira, presidente da CBC
(3º à esq.) e membros da diretoria

Nosso Tipo Inesquecível
Hildo Magno da Silva é tranquilo, fala baixo e está sempre
pronto a procurar uma solução para os problemas de quem o

Hildo Magno
A eminência parda
do Tijuca

procura em seu gabinete. Grande Benemérito e Vice- presidente Geral do Tijuca Tênis Clube é o amigo de todas as horas
do presidente Paulo Maciel e sabe, como poucos, diminuir a
tensão em torno de dificuldades e achar soluções.
Professor e responsável pela excelência e diversidade da
área cultural da agremiação, juntamente com a diretora Leila
Fampa Cavalcanti, Hildo encontrou no Tijuca Tênis Clube e
no carinho de sua família o apoio pela perda de seu filho para a
violência da cidade. Sua trajetória é de luz.
Está presente em todas as realizações da casa, conhecendo seus meandros como poucos. A ele, o nosso respeito, carinho e admiração.
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Aniversário

103 anos

Tijuca Tênis Clube
Concessão de Títulos Honoríficos
Agraciados em 2018

Da esq. para a direita, atrás: João Fucetola, Edvaldo Ramos, José Luiz Santos Mendes e Rafael Hall; frente: Marcos Antônio
Pimentel Freitas, Kelma do Carmo Gomes Abreu Santos, Leila Lúcia Miranda Fampa Cavalcanti e Otavio Gonçalves Rezende
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JOSÉ LUIZ SANTOS MENDES
Vice-presidente do Conselho Deliberativo
Laureado, agraciado com o título de Benemérito
Sócio-proprietário desde 1997. Colaborador do Dente de
Leite de 1985 a 2005. Colaborador do Jornaleite de 1985 a 1995.
Patrono do 41º Campeonato de Futebol Dente de Leite - 2014.
Membro do Conselho Deliberativo Efetivo -1992 a 2003; Membro do Tribunal de Disciplina – 1999 a 2018; Laureado – 2003;
Presidente da Comissão do Tribunal de Disciplina 2009 a 2012;
Presidente do Tribunal de Disciplina desde 2009; Orador da Sessão Solene do Aniversário do TTC em 2011; Assessor Jurídico
da presidência de janeiro de 2013 a dezembro de 2015; Vicepresidente do Conselho Deliberativo de novembro de 2013 a
novembro de 2018.

EDVALDO RAMOS
Vice-presidente de Marketing e Divulgação
Laureado, agraciado com o título de Benemérito
Edvaldo Ramos, o Vavá, como é carinhosamente chamado,
é Laureado há mais de cinco anos. Jornalista por formação, trabalha na Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz). Sócio do Tijuca desde
1989,começou a atuar no clube através Dente de Leite, onde foi
Patrono do seu filho Iago por seis anos seguidos, fazendo grandes
amizades no seio de um dos maiores segmentos do clube. Desde
essa época, passou a ocupar vaga no Conselho Deliberativo.
Em 2010 recebeu o convite do Presidente Paulo Maciel para
compor sua diretoria, eleita naquele ano, onde ocupou por um
período a Vice-Presidência Sociocultural, acumulando com a Vice-Presidência de Marketing e Divulgação, função que exerce até
hoje, no Conselho Diretor.
Ainda participando do Dente de Leite, trouxe para o clube,
durante cinco anos, a 5ª. Cultural do Banco da Amazônia, projeto
social do Banco com sede em Belém-PA, que juntava, na última
5ª.feira do mês, no palco do Salão Nobre do clube, grandes artistas brasileiros e artistas amazônidas, em uma tarde de música e
muita cultura, com entrada franca.
Foi responsável pela publicação do livro e da atração artística
do centenário do Tijuca quando convidou, em nome do Presidente Paulo Maciel, a renomada violinista paraibana Belle Soares, para
se apresentar no dia 11 de junho de 2015.
Foi responsável, também, pela criação da atual Roda de Samba do Tijuca, que ocorre todo terceiro sábado do mês, há mais de
cinco anos, das 17h às 21h, onde o repertório executado são os
grandes sambas de enredo da história. Desde a sua criação, Vavá
estendeu o convite para que sempre uma grande escola de samba
do Rio de Janeiro se faça presente nestes sábados. Uma marca já
consolidada do clube.
No Marketing, sua área também profissional, tem atraído
grandes parceiros para o clube, como a Net, Ambev, Heineken,
FACHA e vários conglomerados na área da educação.

KELMA DO CARMO GOMES ABREU DOS SANTOS
Diretora de Eventos
Laureada, agraciada com o título de Benemérita
Sócia do Tijuca Tênis Clube desde 1978. Viúva de João Henrique Abreu dos Santos, que foi Conselheiro, Benemérito e vice-presidente de Interesses Internos. Mãe de três filhos, criados
dentro do clube, com muitas atividades esportivas até os 18 anos.
Em 1991 teve sua primeira reunião para apoiar e ajudar a eleger
a presidência que hoje comanda o clube, tendo à frente o presidente Paulo Maciel. Participa das várias atividades sociais e agenda
de eventos da Diretoria.
Foi diretora do DASE – Departamento de Assistência Social
aos Empregados implantando o prêmio “Funcionário Qualidade”
e organizando festas para os “pratas da casa”, controlando empréstimos e trabalhando na distribuição de cestas básicas e pela
manutenção do Plano de Saúde.
Ocupou o cargo de chefe de gabinete, planejando a reforma
do espaço e recepção. Implantou o Happy Night, às sextas-feiras
e organizou toda a estrutura de cerimonial, decoração e convites
dos grandes bailes de gala do TTC, bem como o planejamento
de todas as solenidades de aniversário do clube, posse do presidente e eventos para convidados ilustres. Participou ativamente
das campanhas de reeleição.Idealizou e participou da extensão da
Festa Julina, estendendo as barracas regionais até o caramanchão.
Participou e organizou o pernoite de 600 jovens de vários
países no Tijuca, durante a visita do Papa Francisco ao Brasil, sem
alterar o andamento e a rotina dos sócios.
Planejou, organizou e implantou programa de Feiras: Esotérica, da Beleza e PET; Octoberfest; Carnaval Infantil e os bailes
à fantasia; decorou réveillons, Natal, festa julina e carnaval no hall
do TTC. Elaborou, decorou e organizou a Grande Festa dos 100
anos do Tijuca Tênis Clube.
É organizadora, decoradora e cerimonialista de todas as recepções da Diretoria do clube e de festas de casamento, bodas,
aniversários e eventos empresariais.
LEILA LÚCIA MIRANDA FAMPA CAVALCANTI
Diretora Sociocultural
Laureada, agraciada com o título de Benemérita
Entrou para sócia ao nascer, como dependente do Sr. Bernardino Fampa (seu pai) em 1954. Em 1997, ao casar, passou a
ser dependente do seu esposo Ubirajara Cavalcanti. Em 2011,
passou a ser sócia proprietária.
Foi convidada em 01/01/2003 a assumir o cargo de Diretora
Auxiliar do Departamento de Cultura e, em 2004, assumiu como
titular. Em 2013 passou a exercer o cargo de Diretora - Sociocultural, onde está até hoje.
A Galeria de Artes foi expandida em sua gestão, assim como
foi modernizado todo o equipamento de som e luz e trocado o
estofamento das poltronas, do carpete de forração do piso, implantação de bilheteria junto à entrada, forração em linóleo do
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palco do 3º andar /Salão Nobre e da sala de dança na sobreloja do
ginásio. Foi responsável pela criação do Coral do Tijuca e doação
de roupas próprias para as apresentações.
Implantou os seguintes cursos:
Piano, Teatro,Teclado, História em Quadrinhos, Tai Chi, Ginástica Cerebral, Dança Cigana, Dança do Ventre, Dança Árabe,Capoeira, Meditação, Modelo Vivo, Dança de Salão, Flores
Desidratadas, Pandeiro, Street Dance e Origami.
MARCOS ANTONIO PIMENTEL FREITAS
Laureado, agraciado com o título de Benemérito
Fui admitido como sócio do Tijuca em 18 de abril de 1994.
No ano seguinte matriculei meu filho Bruno Eduardo no Dente
de Leite e me tornei patrono do time Bangu, me inscrevendo
para ajudar na arbitragem do campeonato. Em 1996, já patrono
experiente, fui sorteado para ser patrono do Flamengo, onde eu
e meu filho Bruno nos tornamos Campeões do Dente de Leite
1995. Em 1996 fui convidado para fazer parte da Coordenação
e em 2001 meu filho Matheus, com 6 anos, foi sorteado para
o time Flamengo, onde me tornei campeão. Participei de várias
coordenações, de 1996 até 2010.
Em 01/12/2003 entrei para o Conselho Deliberativo Efetivo.
De 12/01/2007 a 31/12/2009 fui convidado a integrar o Conselho Diretor como diretor de Informática. De 05/01/2010 a
31/12/2015 passei a fazer parte do Conselho Diretor como vice-presidente de Esportes Recreativos e no Dente de Leite criei
o primeiro álbum de figurinhas do campeonato, tendo as crianças
como atração principal. Em 29/04/2013, por reconhecimento,
ganhei o título de Laureado.
Para o período de 07/04/2017 a 31/12/2018 fui nomeado
para o Conselho Diretor como vice-presidente Sociocultural.
JOÃO FUCETOLA
Laureado, agraciado com o título de Benemérito
Sócio desde 31 de agosto de 1979. Membro do Conselho
Deliberativo – Laureado. Efetivo de 01/01 de 1992 a 1/12/ 1998
e de 07/12/ 1998 a 30/03/2001; Assessor da presidência de
07/01/2010 a 31/12/2012; Membro do Conselho Fiscal – Efetivo
– de 30/12/2012 a 30/11/ 2015; Membro da Diretoria – Diretor
de Patrimônio – 1989 a 1991; Diretor de Tênis - 13/01/1992 a
31/12/ 1994; Diretor de Compras – 07/01/2013 a 31/12/2015.
Assessor da Presidência de 07/01/2010 A 31/12/2012.
Pai de Giovanni Fucetola, tenista Emérito, grande expoente
do tênis no Rio de Janeiro.
RAFAEL HALL
Emérito, agraciado com o título de Grande Emérito
Técnico da Seleção Brasileira de Polo Aquático, categorias
sub -19 e sub -16; técnico do Exército - AMAN - Academia Militar
das Agulhas Negras; coordenador de Polo Aquático do Tijuca Tênis Clube e técnico das escolinhas e categoria sub-19. Atleta 8 ve12 - Revista Tijuca Tênis Clube

zes campeão nacional, 10 vezes campeão estadual, vice-campeão
Panamericano, artilheiro do Panamericano – Havana – Cuba.
Indicado para o Prêmio (COB) – Comitê Olímpico Brasileiro
como atleta do ano – 1996. Esteve em todas as seleções de base
e adulta, na sua trajetória como atleta.
OTAVIO GONÇALVES REZENDE
Agraciado com o título de Emérito
Atleta de ponta, cria da casa, nadador pelo Tijuca Tênis Clube desde os 7 anos de idade. Hoje, aos 36 anos, continua pela
categoria Master.
Nascido em 25 de agosto de 1996, possui curso superior
completo em Geografia, pela UERJ. Mas é na água que se sente
realizado.
Entre as suas conquistas estão os seguintes resultados: 2º lugar – 1.500m no Campeonato Sul-Americano disputado na Colômbia (Medellin), na categoria Juvenil A, de 12 a 16/03 de 2001
e 1º lugar (800m livres) em 02/12/2000, tornando-se recordista
do estado do Rio de Janeiro, onde se manteve por muito tempo.
E ainda: 2º lugar 4x10 medley em 13/12/2000; 2º lugar 200m
borboleta - 22/06/2001 e 1º lugar 400m livre em 30/03/2001,
entre muitas outras vitórias.

Sociocultural
Teatro Henriqueta Brieba
Tijuca Tênis Clube

O Teatro Henriqueta Brieba foi inaugurado na gestão do então presidente Carim Jorge Khede, em 1991, ainda sem a estrutura atual.
Na administração Paulo Maciel o espaço adquiriu a estrutura
que o faz ser um polo de entretenimento de qualidade para crianças e adultos, com mesa de luz, poltronas, som e camarins, além
de ar refrigerado exclusivo.
A diretoria de Cultura tem a preocupação de proporcionar

diversão de qualidade e a resposta vem com a preferência do
público, lotação esgotada nas apresentações das peças Frozen e
Moana, com mais de mil pessoas acomodadas no salão nobre.
As peças são apresentadas de janeiro a novembro, pois em dezembro o teatro fica reservado para eventos culturais. Em 2014 foi
reformado, com mudança da forração do piso e das poltronas e em
2016 foi feita a troca de todo o sistema de iluminação.
O Teatro do Tijuca fica no térreo do TTC. Contato: 3294-9400.
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Programação
LLM Produções Artísticas Apresenta
CHICA BOA - de Paulo Magalhães
Uma comédia de costumes imperdível!

3 MULHERES
1 DESTINO...

No seu gênero mais forte, o autor mostra com veracidade e

Em tempos de empoderamento feminino, o espetáculo torna-se mais atual que nunca, colocando no palco três mulheres
que pensam e falam de política, sexualidade, sociedade e de suas
conquistas - dos anos 80 até os dias de hoje.
Sábados e domingos, às 19:30h. De 02/06 a 01/07 - ingressos: R$ 40,00 / 20,00: (meia para estudantes, professores rede
pública e sócios do Tijuca).
Telefone: (21) 3294-9300 ou 97443-5111.
Bilheteria aceita cartão de crédito e débito.Classificação Livre.Duração 80 min. Texto e Direção: Fabrisio Coelho.Produção
Geral: Clecio Ferreira; Luz:Anauã Carmo; Som: Sandro Martins;
Figurino: Denise Veiga;Cenário: Thaysa Carreiro: Arte gráfica: 4
Ideias; Elenco: Flavia Sequeira,Rita Luz, Claudia Cabral.

bom humor, como viviam nossos antepassados nessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.
Focaliza com precisão os problemas da época – década de 40 –
e personagens cheios de veracidade, como uma dona de casa dominadora e de moral absoluta. Mas a chegada de uma jovem moderna
revoluciona tudo e a todos. Para nós, no século XXI, tudo parece
ingênuo, mas na época era muito picante.
A peça foi apresentada pela primeira vez no Teatro Rival, em
março de 1946. Texto: Paulo Magalhães; direção: Lula Medeiros;
atores: Sérgio Borelli, Leda Lucia, GinaTeixeira, Samuel Vianna, Zélia
Zamyr, Lula Medeiros, Ana Paula Callil, Auxi Pedreira e Roger Monsores. Sonoplasta: Luiz Alberto. Faixa etária: 12 anos. Duração: 1:20h
Dias 08/15/ 22 e 29 de junho (sempre as sextas-feiras) às 20
horas. Ingressos: inteira - R$40,00; meia e associados: R$20,00.
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NURE GUIDDAH
SHOW LAÇO DE FITA
NO DIA DOS NAMORADOS - 12 DE JUNHO
A cantora Nure Guidah lança seu novo show
com músicas inéditas no dia
12 de junho (terça) , na qual
se apresenta sobre a supervisão e direção de Fabrisio
Coelho. Laço de fita, traz a

cantora num show baseado em seu LP com músicas novas..
Nure Guidah é uma das revelações do Samba Carioca, referência no tradicional Samba do Ouvidor, aonde leva uma verdadeira multidão em suas apresentações. A cantora vem chamando
a atenção da crítica especializada e dos veteranos da música, os
quais sempre lhe atribui elogios e convites, a cada encontro.
Teatro Henriqueta Brieba ( Tijuca Tênis Clube).
Dia 12/06/2018, (terça-feira), 20h.Ingressos: R$ 50,00 /
25,00 (meia: estudantes, professores da rede pública e sócios do
Tijuca Tênis Clube); Tel: (21) 3294-9300 ou 97443-5111.
Bilheteria aceita cartão de CRÉDITO e DÉBITO. Classificação
Livre. Duração 80 min; direção geral de Fabrisio Coelho; produção; executiva: Rozana Abdalla;violão: Airton Bezerra; percussão:
Leo Batuque; bateria: Evandro Koistinen; percussão: Wanderson
Uks; efeitos: Faridey; baixo e Cavaquinho: Fabio Neto; iluminação: Anauã Carmo; fotografia: Miguel Regazoni - Uma realização
FMC Produção. Contato: fabrisiocoelho@hotmail.com
Tel: (21) 97433-5111 Fabrisio Coelho.

E ainda:
5ªs feiras às 20H
OS SETE PECADOS
Sábados e domingos - 20H
OS INOCENTES DE IPANEMA
Infantil
17;30h
QUEM TEM MEDO DO LOBO MAU?

TARDE DANÇANTE
3ªs feiras – 16h
Dia 05 – Banda Sol e Mar
Dia 19 – Orquestra Bianchini
ALMOÇO MUSICAL
domingo - 15h – 2º andar
Dia 03 - Regional de Pedrinho 7 cordas
Dia 24 - Conjunto R.P. Show
HAPPY NIGHT
6 ªs feiras 20h – 2º andar
Dia 01 – TRINIDANCE
Dia 08 – PAULO MAX
Dia 15 - ENIO BARONNE
Dia 22 – evento será substituído pelo jogo Brasil x Costa Rica
Dia 29 – REZILAN CARTOLA
RODA DE SAMBA
sábado – 16h
Dia 16/06
Quiosque próximo ao Bar do Atleta
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ED. Leonardo Pereira

Espaço nobre do Tijuca Tênis Clube, o Ed. Leonardo
Pereira está em fase de reestruturação da sua capacidade
de atendimento aos associados, tendo em vista as várias
atividades que engloba, revela o vice-presidente e Grande
Benemérito Aluízio de Souza, o novo gestor .
Neste primeiro momento, algumas melhorias já foram
efetuadas, tais como instalação do novo aparelho de ar
condicionado 60.000 BTU’s, no 6º andar (Judô); reforma
de todas as mesas (6) no salão de Sinuca, com substituição dos tecidos; abertura das caçapas, novas redes e couro
nas caçapas, além de carpete emborrachado no elevador e
identificação do prédio na porta blindex, na entrada.

Salão de Sinuca
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Outros espaços nobres do Leonardo Pereira
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Tribunal de Disciplina do Conselho Deliberativo
Por José Luiz Santos Mendes*

Aperfeiçoando o Dente de Leite
Fazendo um balanço geral do ano de 2017, o Tribunal de
Disciplina do Tijuca Tênis Clube analisou e julgou seis processos,
sendo em um deles duas punições de suspensão, uma punição
de advertência e quatro processos arquivados. Como cada caso
é um caso diferente, trabalhamos com a solução de conflitos da
melhor forma, sempre, quando possível, na tentativa de acordo.
O que chamou mais atenção foi um problema já antigo nas
dependências do clube, que se sucede ano após ano – o descontrole de alguns pais em relação aos árbitros das partidas do futebol
Dente de Leite, que se dá principalmente no campo “de cima”,
justamente onde acontecem as categorias Fraldinha e Dentinho.
Felizmente, estamos constatando que os pais estão se conscientizando e tal problema vem melhorando ano a ano, mas ainda não
cessou de todo e por isto estamos atentos.
Há de se entender, como já foi repetido inúmeras vezes, que
o Dente de Leite é um espaço vitorioso há várias décadas, com o
objetivo de congregar famílias e atletas, num clima de harmonia e
paz na construção de novas amizades, em convivência saudável,
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não havendo espaço para descontroles. Muito bem comandado
pelo vice-presidente André de Carvalho Chagas da Silva e seus
assessores, este segmento é uma glória da nossa agremiação.
VIDA LONGA AO DENTE DE LEITE, ATRAVESSANDO
GERAÇÕES E AGORA ABRINDO PORTAS PARA AS MENINAS.
Finalmente, ressaltamos que o Tribunal de Disciplina está
sempre à disposição dos associados para dirimir quaisquer dúvidas
e problemas, sempre solícito para promover, da melhor forma
possível, a fraternidade e a harmonia entre os associados e pessoas que frequentam o nosso TIJUCA TÊNIS CLUBE como realizadores de eventos, fornecedores, artistas e convidados em geral.
SALVE O GIGANTE DA CONDE DE BONFIM, AGORA
UM HISTÓRICO SENHOR DE 103 ANOS (1915/2018), QUE
MANTÉM A PAZ, A JUVENTUDE E A ALEGRIA.
*Vice-presidente do Conselho Deliberativo, Benemérito e presidente do Tribunal de Disciplina (esq.) e Roberto Guimarães
Moreira – Laureado e vice-presidente do Tribunal de Disciplina

Tênis

Dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de
maio no Tijuca Tênis Clube

Torneio
Yellow Ball

Adriano com o campeão da categoria Blue - Paulo Cesar

Adriano com o campeão da categoria Green – Pedro Gullit

Tenistas tijucanos que participaram
Categoria:
YELLOW:
Raphael Simões
Roberto Leal

PURPLE:
Pedro Ribeiro - Semifinalista
Pedro Lobianco

BLUE:
Paulo César Rodrigues - Campeão
Laura Gonzalez - Semifinalista

BROWN:
Felipe Mussa - Semifinalista

GREEN:
Pedro Gullit - Campeão
Janine Correa - Vice-campeã
Rômulo Monetto
João Vitor Espíndola

WHITE:
Emílio Viccari – Vice-campeão
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Emílio Vaccari – vice-campeão White

Laura Gonzalez – semifinalista Blue

Glória ao Tênis tijucano,
103 anos!
Três finalistas
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Arte

Exposição na Galeria

Atelier homenageia TTC
Espaço de criatividade e beleza,
homenageia o clube nos seus 103
anos
Exposição: de 5 a 27 de junho – Galeria de Arte – 2º andar,
diariamente, das 14h às 19h.
OBS.: No dia 11 de junho, na solenidade de aniversário, a Galeria estará aberta ao público das 8h ao meio-dia.
Quem Participa
Marlon Silli, que juntamente com Sérgio Barbosa, cuida deste espaço desde os primeiros tempos, organizou, com o apoio
da artista plástica Angela Romanelli, uma exposição com obras
dos seguintes artistas: Marlon Silli, Maiocchi, Déa Ribeiro, Neuza
Marangone, Glória Fernandes, Marcia Barreira, Margarida, Thales,
Angélica, Mirian e Angela Romanelli.
Todos os trabalhos feitos para este aniversário passarão a
fazer parte do acervo do clube. As técnicas usadas foram: acrílico
sobre tela, óleo sobre tela, aquarela, técnica mista e bico de pena.
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Sala de Troféus
4º Andar – Presidência
No cômputo geral das conquistas, o esporte que trouxe mais troféus à agremiação foi a NATAÇÃO.
O XADREZ trouxe a maior taça, figurando no ponto central da sala.
A visitação é aberta ao público, no 4º andar – Presidência – das 11h às 16h.
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