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Editorial

Os pais do
Tijuca
Eles têm apenas o segundo domingo de agosto para serem homenageados, mas durante o ano inteiro passam uma dureza, com
as inúmeras atividades da garotada nos esportes e eventos recreativos. Não é só mãe que padece no paraíso.
No Dente de Leite, por exemplo, a meninada está convocando os pais (e outros parentes), a angariarem alimentos para comunidades como o Jardim Gramacho. E daí pra frente vão ter muito o que fazer.
Quem tem filhos nesta agremiação de 103 anos, completados em 11 de junho deste ano, sabe que os jovens tijucanos passam
a valorizar bons princípios, educação, lealdade e o respeito às pessoas e instituições. Isto por si só já é um presente para toda a vida.
Paulo Maciel - presidente
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Festa Julina
do Tijuca

mantém tradição das famílias.
Um fim de semana de muita alegria
e entretenimento

Corredores e demais áreas movimentados

Grupo Samba Enredo
trouxe empolgação ...

Presidente Paulo Maciel, vice- presidentes Vavá e Mário Lúcio e vice-presidente Geral
Hildo Magno na Festa Julina que eles tornaram um dos grandes eventos da Tijuca e da
cidade

As noites ferveram

... e orgulhou pela apresentação na
tradicional e mais completa festa julina
da região
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Vice-presidente Geral Hildo
Magno com o vice-presidente
Marcos Freitas

Festa para todas as
gerações

Quadrilha

Personalidades da região
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Shows

Amigos de primeira hora

Gaiatos

Pra lá, pra cá, ao som de um
bolero...

Todo mundo feliz!

Valeu, moçada tijucana!
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Festa Julina
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é no Tijuca
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Esportes Aquáticos

Vice-presidente
Roberto Borel dos Santos

Encerramento do Semestre
" O Tijuca é o celeiro dos nossos futuros campeões. É aqui
que se formam os cidadãos que vão construir um Brasil melhor."
Luiz Claudio - treinador

Olha só que beleza!
Vem pra água, garotada!

Bem-preparado

Vista geral da piscina olímpica

Galera empolgada
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Luiz Cláudio é treinador de Natação, no Tijuca Tênis Clube,
há 26 anos e atualmente exerce a função de coordenador da
Escolinha de Natação.

Hora de mergulhar

Apoio para os pequeninos

Grupo premiado

Olha o pulo!

Pais e filhos unidos

Um bom papo

Até nos minutos de descontração a água não sai do foco

Tranquilidade

Espaço de convivência familiar
Revista Tijuca Tênis Clube - 13

Aqui, as melhores
sugestões de eventos

Sociocultural
Adulto
6ª feiras – 20h Essa Coisinha Estúpida Chamada
Amor Estréia dia 10
Sábado e domingo, dias 03 e 04
A Carta - uma conversa com
Deus
Sábados e domingos, dias 11 -12-18
e 19
Geração Coca-Cola

Teatro Henriqueta Brieba
10ª Feira Esotérica do Tijuca Tênis Clube
Uma década emanando boas energias
Dias 23, 24, 25 e 26 de agosto de 2018 (de 5ª a domingo).
Funcionamento: das 10h às 20h /Térreo e 2º andar
Consultas: das 14h às 20h
Palestras: das 14h às 20h
Entrada Franca
Local: Tijuca Tênis Clube – Rua Conde de Bonfim, 451
Contatos: Tel: 3294-9339/ 3294-9331
imprensattc@gmail.com / kelmadocarmo@ig.com.br
De Corpo e Alma
Criada pela Diretora de Eventos, hoje Benemérita Kelma do
Carmo, a Feira Esotérica do Tijuca Tênis Clube abriu as portas
da percepção para um grande público, não só da Tijuca como de
vários pontos do Rio. Também reuniu baluartes do estudo e do
atendimento espiritual, para quem precisava.
Foram comercializados não só produtos já conhecidos e
muito procurados como também novidades. A alegria veio das
apresentações artísticas, das descobertas e da sensação de alma
lavada, de conhecer almas gêmeas e da felicidade de viver neste
planeta, a nossa casa.
As palestras encheram a Galeria de Arte e salões, organizadas
por Alda Rosa - jornalista da Assessoria de Imprensa do Tijuca - e
toda a atenção de Kelma do Carmo, para atender bem o público
e os palestrantes.
Esperamos vocês com muito amor no coração.
Administração Paulo Maciel
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Infantil
Sábado e domingo às 15h
dias 04-05-18-19-25 e 26
Uma Aventura na Neve
Sábados e domingos, às 17:30h
Moana

Programação de agosto
TARDE DANÇANTE
3ª Feira – 16h
Dia 14 - Banda Estação Rio
Dia 28 - Banda Big Bossa Brasil
ALMOÇO MUSICAL
Domingo – 15h – 2ºandar
Dia 5 - Regional de Pedrinho 7 Cordas
Dia 19 – Conjunto R.P. Show
HAPPY NIGHT
Sexta-Feira – 20h – 2º Andar
Dias 03 – Paulo Maxx
10 – Enio Baronne e Rogério Dias
17 - Trinidance
24 – Marco Vivan
31- Banda Saveiros
RODA DE SAMBA
Sábado – Dia 18 - 16h
Quiosque Próximo ao Bar do Atleta

No Tijuca,
dança para todas as idades
Photo Studio 28

A Vice-presidência Sociocultural, que tem como titular o Benemérito Marcos Antonio Pimentel Freitas, está de parabéns pelo
trabalho na área de dança, realizado pela diretora e Benemérita
Leila Fampa Cavalcanti, que neste meio de ano apresentou, no
Salão Nobre, dois espetáculos de alto nível, com a participação de
crianças da baby class a adultos da terceira idade, passando pelas
outras faixas etárias, num clima de profissionalismo e beleza.

Equipe de
professores:
Cátia Cabral, Dani Cavanellas, Ana Luiza Garcez e
Aly Moreira.
As aulas são no 2º e 8º
andares da TAG e na
sobreloja do ginásio, de 2a a 5ª feira – manhã, tarde e noite.
Crianças a partir de 3 anos, adolescentes e adultos. Modalidades
- Ballet - Jazz e Shaking-Body.
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Dia dos Pais
Tijuca Tênis Clube saúda os pais, na sua data
Segundo domingo de agosto -12/08/2018
65 anos de comemoração no Brasil
O Dia dos Pais só
foi comemorado pela
primeira vez, no Brasil,
em 1953, no dia 16 de
agosto. Nos EUA essa
data a princípio não teve
um cunho de homenagem local e simples, que
se alastrou sem planejamento. Ela foi pensada
na área da publicidade e
se repetiu no Brasil, por
intermédio de um publicitário, Sylvio Bhering, ligado ao trabalho comercial em rádio.
Para a população católica brasileira, o importante
era associar a data a São Joaquim, pai de Maria, mãe
de Jesus Cristo, que é comemorado em 16 de agosto,
no calendário da Igreja Católica. Mas nos anos seguintes, a data foi deslocada para um domingo, o segundo
domingo do mês de agosto – e assim permaneceu.
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Em alguns países da Europa, o Dia dos Pais está ligado a aspectos culturais e religiosos. Portugal, Espanha,
Itália, Andorra, Bolívia e Honduras, países de tradição
católica, festejam o dia em 19 de março, associando a
data ao dia de São José, esposo de Maria.
Na Rússia, o Dia dos Pais é comemorado em 23
de fevereiro, reservado ao Dia do Defensor da Pátria
Local – data celebrada desde 1919, unindo as duas comemorações de grande importância social.

Colônia Tio Vital
26 anos de sucesso
Das águas do Capibaribe para as
águas da piscina do Tijuca
O rapaz que chegou ao Rio em 1979 para trabalhar como
auxiliar de Serviços Gerais na Velha Bahia Móveis, não demorou
muito tempo no lugar. Conheceu o professor Murilo Bachur,
que o convidou a conhecer o Tijuca Tênis Clube e daqui nunca
mais saiu – lá se vão 26 anos de sucesso com a COLÔNIA DO
TIO VITAL.
José Vital estudou no Colégio Guanabara, como bolsista,
onde disputou o Inter Colegial, sendo aprovado em 1986 na
Universidade Castelo Branco,ali cursando Educação Física como
bolsista e integrando a equipe de atletas, na disputa de maratonas e triátlons. Em seguida, foi contratado como técnico de
natação do Tijuca Tênis Clube.
Em 1991, quando Paulo Maciel, seu conterrâneo, se candidatou à presidência do Tijuca Tênis Clube, ele apresentou o seu
projeto de criação da “Colônia de Férias do Tio Vital”. Após
a eleição de Maciel, em 1992, foi dado início ao sonhado projeto do jovem pernambucano. Em seguida, foi criada a “Tio Vital
Recreação e Lazer Ltda”, em funcionamento até hoje. Graças
ao apoio do conterrâneo e amigo e de toda a sua equipe da
Diretoria, a Colônia de Férias do Tio Vital é um sucesso até hoje.

Departamento Médico do
Tijuca Tênis Clube
Diretor Luiz Olavo Paiva e a
fisioterapeuta Cíntia, bem como os
demais profissionais, a postos para um
bom atendimento.
Contato: 3294-9322/9395

Neste setor, disponibilizamos:
Acupuntura
Seguindo os preceitos da medicina tradicional chinesa (MTC) utiliza-se pontos específicos, visando à melhora da dor e qualidade
de vida.
Reeducação Postural Global – (RPG)
Método utilizado nas alterações posturais, retrações musculares
e discopatias (hérnia de disco), objetivando a correção postural,
através de cadeias posturais.
Drenagem Linfática Manual
Técnica de terapia corporal, que auxilia e otimiza a circulação linfática e o retorno venoso. Traz benefícios para doenças relaciona-

Cíntia Borba – crefito
46744 é quem fala sobre os
tratamentos de sua área, a
fisioterapia.
das ao sistema cardiovascular e serve de coadjuvante no processo
de emagrecimento corporal.
Convite
O diretor Luiz Olavo Paiva convida os sócios do Tijuca a virem
conhecer este espaço de saúde e bem-estar, com excelentes profissionais, bons preços e sempre alerta para primeiro socorros,
em emergências.
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Turismo
A 4 Cantos chega na Tijuca
O Tijucano ganha uma nova opção para poder adquirir uma viagem com qualidade e conforto em suas férias. Chegou no SHOPPING
TIJUCA a 4 CANTOS, formada por uma equipe experiente preparada
para lhe oferecer as melhores ofertas e serviços disponíveis no mercado.
Fundada em março de 2007, hoje conta com uma rede de lojas
que oferece viagens de lazer ou a trabalho, e câmbio de moedas estrangeiras. Nesta unidade da Tijuca o câmbio será implantado paa atendimento presencial a partir do ano que vem, mas podem lhe atender
com o serviço delivery entregando no local indicado com segurança e
comodidade, ou em uma de suas unidades mais próxima da sua localidade.
Com toda essa crise a empresa vem se destacando de forma surpreendente aumentando sua estrutura de lojas em quase 40%, tudo
isso graças ao seu sucesso em vendas. Este ano foram 3 unidades abertas, Tijuca, Ilha do Governador e Volta Redonda.
Como não poderia ser diferente o Tijuca Tênis Clube fechou uma
parceria com a 4 Cantos onde seus sócios terão um serviço diferenciado e descontos especiais. Para isso basta se identificar no ato do atendimento dizendo que é sócio e na hora de pagar apresentar sua carteira
do clube.
No seguimento de Cruzeiros oferecem condições imperdíveis
com as maiores empresas do mercado. No Ranking Brasileiro estão
entre as 10 + na MSC e é uma das principais vendedoras na Costa
Cruzeiros. Para quem gosta de se organizar com antecedência e pagar
barato você já pode adquirir uma viagem de cruzeiro para a temporada
de 2019 e 2020 fazendo a costa brasileira, Argentina e Uruguai.
Especialista em viagens para jovens organizam viagens de formaturas ou festas de 15 anos na Disney, Caribe, Cruzeiros e até mesmo
pelo Brasil com atendimento 24 horas e estrutura personalizada de
acordo com a necessidade do cliente.
Para aqueles que estão acostumados a comprar pela internet a 4
Cantos pode lhe oferecer as mesmas condições e você ainda conta
com atendimento presencial tirando dúvidas ou fazendo alguma alteração caso seja necessário.
No mês de agosto será lançada a temporada de verão, réveillon,
férias de janeiro e Carnaval. Aproveite esta oportunidade e compre sua
viagem com os melhores preços e serviços disponíveis para os principais destinos pelo Brasil, EUA, Caribe e Europa.
Na 4 cantos você tem a oportunidade de pesquisar e comparar
as melhores ofertas dos principais fornecedores economizando tempo e dinheiro. Por ser uma empresa MULTI MARCAS, representa as
principais empresas do turismo entre elas a CVC, Abreu, Queensberry
e Urbi et Orbi.
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No seguimento financeiro além
da troca de moedas
estrangeiras você
ainda pode contar
com transferências
internacionais entre
contas correntes,
enviar valores para
retirada em postos
credenciados por
todo o mundo através da empresa Moneygram, Cartões de débito e
pagamentos de faturas no mercado de exportação e importação.
Outra dica na hora de comprar moedas estrangeiras é procurar
uma agência credenciada ao Banco Central e exigir seu comprovante
de operação pois essa é sua garantia de estar comprando uma moeda
oficial evitando maiores problemas na hora de sua viagem. Lembrando
que comprar moeda sem ter registro é crime inafiançável.
Perguntas frequentes como:
Vou ter que declarar essa compra no imposto de renda?
Limite de valores para sair do país?
Como devo proceder para mandar dinheiro para um parente no
exterior?
Para essas e outras perguntas estão à disposição para lhe atender
através do e-mail cambio@4cantosturismo.com.br ou por telefone
(21) 3368-4778.
Compre sem sair de casa, através do site www.4cantosturismo.
com.br, você pode comprar sua viagem e até mesmo sua moeda estrangeira com agilidade, segurança e as melhores taxas do mercado.
Faça uma visita a 4 Cantos no Shopping Tijuca ou ligue para (21)
2569-9333, e comprove a qualidade e serviço que só uma grande
empresa pode lhe oferecer.
#BORAVIAJAR4CANTOS

Ed. Leonardo Pereira
O quatro estrelas do Tijuca
de bandeiras hasteadas

Grande Benemérito e Vice-presidente Aluísio Gomes de Souza
na Bandeira do Tijuca e o diretor Laureado Gilberto França no
pavilhão do Brasil

Localização no clube: em frente à grande quadra
de tênis do TTC, com entrada pela Henry Ford

VIDA NOVA
Se depender da dedicação de todos que aqui trabalham, o
Edifício Leonardo Pereira entra em uma nova etapa de sua história. O quatro estrelas do Tijuca Tênis Clube vai diversificar o
atendimento oferecendo serviços de estética e beleza, sauna e
jogos como xadrez, sinuca, judô e outros.
A adequação dos espaços já começou, diz o vice-presidente
e Grande Benemérito Aluízio Antônio Gomes de Souza, autor da
denominação para este momento do prédio que é um ícone do
clube. Ele conta, em sua gestão, com o diretor Laureado Gilberto
França, conhecedor de diversos países e costumes.
Aluízio não só está se revelando um bom gestor, como um
inspirado marqueteiro. Ele explica:
- As construções antigas eram amplas e vamos aproveitar essa
característica atraindo os associados para um lugar acolhedor, seguro e com serviços a preços convidativos.
Decisão acertada para uma época de vacas magras.
Obs: As estrelas estão, por enquanto, na porta de vidro da entrada, mas nada impede que passem para a fachada, quando os
fornecedores notarem o vantajoso nicho de mercado.
Horários de Funcionamento:
• SAUNA MASCULINA - de terça a sábado - de 15h às 21h;
domingos - de 9h às 15h.

• SAUNA FEMININA - segunda-feira - de 14h às 20h.
Sábados - de 09h às 14h.
• SALÃO DE CABELEIREIRO - de terça a sexta-feira, de 08h às
18h. Sábados: de 08h às 17h.
• SALÃO DE SINUCA: de segunda a sexta-feira, de 14h às 22h.
Sábados: de 09h às 22h.
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Tênis

Vice- presidente de Tênis
Paulo César Moreira Cinelli

Torneio das Bandeiras
Uma tradição de 62 anos
Bandeira Amarela – Campeã / Bandeira Preta – Vice-campeã

Luiz Henrique - Capitão da Bandeira Amarela - (dir.), Grande Benemérito Paulo Cinelli,
vice-presidente de Tênis; Benemérito e ex-presidente João Vicente da Costa e capitão
Júlio Mineiro, Bandeira Preta

Anibal Santos (à dir.), tenista e neto de
Manuel Rufino dos Santos, representou
seu avô e família, no clube que contou
com a sua atuação como esportista de
lutas, criador e desafiador em todos os
espaços por onde passou, no Brasil e no
exterior.

Na grande final do torneio,
os participantes reuniram
as duas bandeiras:

Bandeira Amarela (dir.) e Bandeira Preta (esq.)
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Campeã:
Bandeira Amarela,
capitaneada por Luiz Henrique
e vice-campeã, Bandeira Preta,
que teve como capitão Júlio
Mineiro.

A confraternização aconteceu no dia 17 de julho, no
Bar do Atleta e arredores

Tênis é amizade

Os dois campeões, na alegria
da vitória

Memória de um grande personagem
Manuel Rufino dos Santos
Manoel Rufino dos Santos nasceu em março de 1900 na cidade de
Murici, Alagoas. Ainda jovem, fugiu de casa e, clandestinamente e sem
falar uma palavra de inglês, embarcou num navio com destino a Nova
Yorque, nos Estados Unidos.
Em NY, desembarcou sem documento algum e acabou acolhido na
Young Men Cristmas Association (YMCA) ou Associação Cristã de Moços, onde ficou trabalhando e estudando. Nesse lugar foi introduzido
nos esportes, em especial à Luta Livre, a American Freestyle, pela qual
se apaixonou.
Quando os Estados Unidos entraram na 1ª Guerra Mundial, Manoel
Rufino, alistou-se na U.S. Navy (Marinha dos EUA), onde se tornou timoneiro de navios da classe Destroyers, que escoltavam comboios no Mar
do Norte, nas costas européias e no Mar Mediterrâneo.
Como era de costume na época (e acho que até hoje), os navios
da U.S. Navy quando aportam no estrangeiro, procuram interagir com
a população local e, entre as atividades daquela época, estava a disputa
de lutas de boxe e de luta livre com os atletas locais. Manoel Rufino, pelo
seu temperamento, “estava dentro” e foi vencedor de todas as lutas das
quais participou, com exceção de uma que fez num porto russo, contra
um gigante cossaco.
Terminada a guerra, ele permaneceu ainda algum tempo nos Estados Unidos, sempre na YMCA, onde tornou-se professor de Educação
Física, abandonou a Igreja Católica e passou a frequentar a Igreja Batista.
Por conta desta nova religião, retornou ao Brasil e foi ser professor
de Educação Física no Colégio Batista, na Tijuca, bem como da Associação Cristã de Moços (ACM) e no Tijuca Tênis Clube, mas nunca abandonou a Luta Livre, sendo técnico de vários atletas da época.
No Tijuca Tênis Clube, Manoel Rufino foi o introdutor da Ginástica
com música, tocada num piano.
Naquela época, o Rio de Janeiro, mesmo sendo a capital federal, era
uma cidade relativamente pequena e o assunto foi manchete nos jornais,
em especial no então famoso Jornal dos Sports. A luta foi marcada para
ser realizada no Campo do Fluminense, sendo que havia uma bolsa e
Manoel Rufino informou que, caso se sagrasse vencedor, a mesma seria

doada a uma instituição de caridade.
*A origem do MMA
Essa luta foi a primeira oficialmente realizada, envolvendo artes marciais diferentes
e com regras, o que hoje é chamado MMA,
ou Multi Martial Art Fight. Não se sabe se a
luta foi em 1931 ou 32, com transmissão
pelo Rádio (atenção garotada, nessa época ainda não havia TV, muito menos TV a
Cabo!!!) e Manoel Rufino foi o vencedor.
Manoel Rufino foi também juiz de vários esportes como Basquete, Vôlei, Natação e Atletismo, bem como algo que não
mais existe que era chamado Fiscal, implantado pelo Juizado de Menores, que pode
ter sido relativo à fiscalização de posturas de
menores em locais não permitidos.
Sempre ligado aos esportes, Manoel
Rufino introduziu as Olimpíadas Internas, no
Colégio Batista, fazendo o intercâmbio das
equipes do estabelecimento com outros
colégios do Brasil e também criou o Grêmio Acadêmico dos Alunos.
Manoel Rufino dos Santos foi também Professor e Chefe de Educação Física da Escola Naval.
Seus dois filhos, Murillo (1932 – 2002) e Marcello (1938 – 2002),
também foram atletas do Tijuca Tênis Clube. Murillo era Oficial da Aeronáutica e atingiu o mais alto posto da força, o de Tenente-Brigadeiro
do Ar. Marcello era Oficial do Exército e também atingiu o mais alto
posto da força, o de General de Exército.
Manoel Rufino dos Santos faleceu em fevereiro de 1970, mas sua
memória continuará viva no Tijuca Tênis Clube e por todos os lugares
por onde passou.
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