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Editorial

Outubro faz voltar, nos mais velhos, a saudade da infância e  adolescência, por ser o mês em que vivíamos alegremente o Dia da 
Criança, a descoberta da América e muitas atividades em sala de aula e brincadeiras que hoje saíram de cena. 

Mas a garotada da era digital não perdeu nada, ela tem nas mãos um mundo a explorar com seus artefatos de última geração,  
aliados à prática de esportes e a variedade de entretenimento que encontram no Tijuca, onde os amigos são muitos.   O clube é um 
legado que receberam de seus pais e avós e que vai ficar para sempre na memória. 

Salve a primavera do Tijuca, com seus jardins floridos e sua alegria!

Paulo Maciel - presidente

Dias
felizes
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Primavera
Por esta pista já caminharam o Dr. Keneth Cooper, criador do método que 

tem o seu nome e o professor Orlando Paoli, ícone da ginástica calistênica no 
Tijuca e no Rio de Janeiro. Ambos foram  incanssáveis pela boa qualidade de vida, 
em todas as faixas etárias.

Que maravilha! Uma pista de cooper no 
Tijuca, para você se exercitar e ficar em 
contato com a natureza!

Pau Brasil - símbolo do nosso país, nos 
jardins do TTC 

Dr. Kenneth Cooper (C) e profº Paoli (Dir.)

Entorno para relaxar
Quem pretende andar, correr, fazer exercí-
cios tem ao seu dispor bares e restaurantes 
para matar a sede e degustar salgados ou 
um bom prato e ainda bancos embaixo de 
árvores para uma pausa no programa.  

Estética e beleza também no 
circuito

Sobrando um tempinho dá para fazer 
as unhas, cuidar da pele e dos cabelos e 
encarar sauna e massagem no Edifício 
Leonardo Pereira, remodelado e com 
múltiplas atividades. 

Ao fim dos exercícios, vale dar um 
rolê no Parque Aquático, com um leque 
de atividades que vai do segmento infantil 
ao sênior, além da natação adaptada, para 
portadores de deficiência.

Orlando Paoli no centro e Dr. Kenneth 
Cooper

Ed. Leonardo PereiraParque Aquático
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Esportes Incentivados
Departamento de Esportes Incentivados

O Tijuca Tênis Clube é a nova agremiação de porte habilitada neste segmento e 
receberá mais de R$ 1,9 milhões para investimento em formação esportiva.

Como é determinado pela Portaria 
nº 115 (vigente desde 27 de junho deste 
ano), o Tijuca Tênis Clube - fundado há 
103 anos no Rio de Janeiro - foi um dos 
primeiros a serem certificados pelo Minis-
tério do Esporte – ME. 

Esta é a principal condição para que 
o clube possa receber recursos públicos 
a serem investidos na formação de atletas 
olímpicos e paralímpicos ao longo deste 
ciclo até 2020.

As demais exigências definidas pela 

Resolução da Diretoria do CBC e cum-
pridas pelo Tijuca o autorizaram a rece-
ber os recursos previstos para o Edital de 
Chamamento de Projetos nº 06(RD de 
04/07/2018) e nº 07 (RD de 20/07/2018, 
ligado aos Campeonatos Brasileiros Inter-
clubes), após a edição da Medida Provisória 
841/2018, substituída pela MP 846/2018.

Com isso, e por não ter nenhuma 
diligência em andamento neste momen-
to, o clube carioca está apto a captar R$ 
1.578.466,04 para aquisição de materiais 
e equipamentos esportivos destinados à 
formação de atletas, por ser um dos clubes 
anfitriões do Campeonato Brasileiro Inter-
clubes, segundo seus projetos aprovados 
no Edital 07. E já recebeu, o pagamento 
da segunda parcela semestral do 2º ciclo 
anual de 2018, referente ao Termo de Co-
laboração celebrado com o CBC no âm-
bito do Edital 06, destinado à viabilização 
de equipes técnicas e multidisciplinares até 
dezembro de 2018, sendo R$ 375.087,58 
destinados a esportes olímpicos e R$ 
31.029,71 a esportes paralímpicos.

Tijuca Anfitrião

O Tijuca Tênis Clube recebe, de 15 

a 20 de outubro, a edição do Campeona-

to Brasileiro Interclubes - Copa Brasil de 

Clubes Sub-18 Masculino de Basquete, 

onde defenderemos o título de Campeão 

Brasileiro da categoria, visto que em 2017 

conquistamos o título de forma invicta.

Estaremos recebendo os principais 

clubes do cenário nacional: AEGB (GO), 

ASBAVI (RO), CLUBE ESPERIA (SP), 

CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE (PE), E. 

C. PINHEIROS (SP), C.R. FLAMENGO 

(RJ), GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO (RS), 

Campeonato Brasileiro Interclubes – Copa Brasil de Clubes Sub - 18 Masculino de Basquete terá lugar no TTC

MINAS TÊNIS CLUBE (MG), OLYMPI-

CO CLUB (MG), PRAIA CLUBE (MG), 

RECREIO DA JUVENTUDE/CAXIAS DO 

SUL (RS), SOCIEDADE THALIA (PR), 

SPORT CLUBE DO RECIFE (PE), VASCO 

DA GAMA (RJ).    

O evento é uma iniciativa do Comitê 

Brasileiro de Clubes (CBC) em parceira 

com a Confederação Brasileira de Baske-

tball (CBB), através do Edital de Chama-

mento Interno de Projetos nº 7/2017 que 

visa a realização de Campeonatos Brasi-

leiros Interclubes, mediante a promoção 

de competições esportivas nacionais de 

formação em esportes olímpicos e/ou 

paralímpicos, que podem compreender: 

categorias anteriores à principal para es-

portes olímpicos e todas as categorias para 

esportes paralímpicos.

Este evento é uma grande conquis-

ta para o segmento clubístico, em virtu-

de de todo o processo de grande apelo 

gerado pela edição da Medida Provisória 

841/2018, substituída pela MP 846/2018, 

na qual o Tijuca foi um dos principais clu-

bes apoiadores do movimento.
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Futmesa
Campeonato de Futemesa  2108

Por Armando Daemon – Diretor de Futmesa

Fotos da equipe  tijucana de Futmesa que 
irá participar do Campeonato Brasileiro 
Individual de Botões na cidade de 
Florianópolis – Santa Catarina, represen-
tando o Tijuca Tênis Clube.

Atletas: 
1- João Carlos da Silva Neves; 
2 - José Luiz Spizzirri; 
3 - Marcus Vinicius Caruso Magalhães; 
4 – Rafael Corrêa Ribeiro Marques.

Tênis
Atenção galera! Departamento de Tênis bombando nas 
redes sociais instagram@tenisttc

Raphael  Simões - campeão  do Cetav Tijuca Open
Dia 23  de setembro, um domingo,  o  tenista Raphael Simões  - número 1 do 

ranking  interno de tênis do TTC - sagrou-se Campeão do Cetav Tijuca Open. 
"Tô muito feliz por conseguir alcançar esse resultado, depois de três horas de jogo.

Posso dizer que ganhei essa “batalha” E foi lá que tudo começou: à primeira raquetada, 
a paixão pelo esporte foi imediata. E ganhar em casa não tem preço!  Quero agradecer 
a todos  que   ficaram até o término da partida, que me apoiaram do início ao fim. 
Vocês foram fundamentais, obrigado de coração pela torcida! “Tamo junto, galera! !!"  
#cetav@tenisttc 

FINAL DO TORNEIO  4ª CLASSE                              
André Achilles (Campeão) e Janine Corrêa (vice-campeã)
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Teatro Henriqueta Brieba

Sociocultural
TTC- Rua Conde de Bonfim, 451

Musical Infantil
A Verdadeira História de Wanfrido Porcalhão
Estréia: 6 de outubro – sábados e domingos – 15h
Sinopse
Christina Rodrigues apresenta uma peça que considera mais que 
um espetáculo: o sonho de um menino – Wanfrido - interpretado 
por Cássio Alves, que não ligava para os hábitos básicos de higiene 
mas acaba se apaixonando por uma menina, Aninha Limpinha, 
exigente na limpeza, interpretada por Sofia Manso. É através dela 
que ele descobre as consequências de sua falta de asseio.
O sonho da autora é investir na formação de uma nova geração 
mais saudável e consciente de sua participação na melhoria do 
meio-ambiente e de suas próprias vidas, através de gestos sim-
ples como reciclar, jogar lixo em locais apropriados e desenvolver 
hábitos pessoais e sociais de higiene. Tudo numa linguagem colo-
quial, acessível e moderna, passando pelo rap, rock e pop brega, 
ampliando o gosto  musical da criança.
Serviço:
Texto e Músicas: Christina Rodrigues; Direção: Liu Gouveia, 
Produção - Sol Produções Artísticas; Elenco - Cassio Alves, Sofia 

Manso, Priscila Manso, Luciano Nunes, Dalva Coragem e Rodrigo 
Nunya.

E mais:
6ªs feiras - 20h - Paulo e  Estevão -  O Musical 
Sábados e domingos 
17:30h - O Mágico de Oz
20h - Anastácia  
Feriado  do dia 12
15h - As Aventuras de Olaf
17h - Paixão Diversão Apresenta... 
Pequenos Heróis - Texto e Direção: Victor Hugo Santiago; 
Elenco: Jairo Santos - Romeu; Higor Castro - Lagartixo; Gustavo 
Santos - Menino Gato; Thalya Cavaliere - Corujita. Coreografia: 
Thalya Cavaliere; Operador de Som: Paloma Paixão 

Uma estória com muita música e aventura, humor e belo figurino.
Nossos heróis se deparam com o sumiço de livros da escola e vão 
ter que descobrir quem e porque fez isso.



Revista Tijuca Tênis Clube -  11

TARDE DANÇANTE

3ª Feira  - 16h – 3ºandar

Dia 09/10 – Banda Alto Astral 

Dia 23/10 – Bandas Brasil Show e Novos Tempos

ALMOÇO MUSICAL

Domingo – 13h – 2º andar  

Dia 14/10 - Regional de Pedrinho 7 Cordas 

Dia 21/10 – Conjunto R.P. Show

HAPPY NIGHT - 

Sexta-feira – 20h – 2º andar

Dia 19/10 – Trinidance  

DIA 26/10 – Paulo Maxx

RODA DE SAMBA

Sábado - dia 20 – 16h

Quiosque próximo ao Bar do Atleta

Programação
de Outubro

Mantenha-se informado. 
Acesse: tijucatenis.com.br
e planeje seu final de semana!
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Dente de Leite
Jogos Recreativos

Vice-presidente André de Carvalho lança com sucesso
Álbum de Figurinhas Dente de Leite Premier

O lançamento empolgou não só as crianças mas também os pais, avós e amigos.  
Apoiador de primeira hora dos eventos e iniciativas deste segmento infanto-juvenil, 

o empresário Mário Vanzillotta, da tradicional banca de jornais da Saens Peña viveu mo-
mentos de alegria junto à garotada e familiares.

O vice-presidente André de Carvalho 
Chagas da Silva lançou com sucesso o 
Álbum de Figurinhas Dente de Leite 2018

Os álbuns encantaram a garotada

Antes e depois do jogo as figurinhas 
atraem

As mães patronesses: Fabiane – PM 
Bélgica, Verônica\ M. Arábia Saudita e 
Suzana M. Sérvia

Renato Teixeira Ferreira – Pré Mirim - 
Uruguai

Mais uma premiação com a patronesse 
Fabiana, categoria Pré-Mirim

Uma ajuda no manuseio 
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Mamães e papais na fila das figurinhas

Bernardo Picone – Pré-Mirim – Time 
Japão

Na Banca do Vanzilotta

Mário, da tradicional família Vanzilotta, 
deu todo apoio à garotada
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Momento  Político
Personalidades da vida pública brasileira são recebidas 
no Tijuca pelo presidente Paulo Maciel, sua diretoria e 

associados

No flagrante, o presidente Paulo Maciel discursando ao 
lado de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputa-
dos e representante do presidente da República (2º à direi-
ta);  Carlos Caiado, candidato a deputado estadual; Sérgio 
Sveiter, do STJ, 1º suplente de César Maia, por ele repre-
sentado e filho do Ministro Waldemar Sveiter, do STJ e o 
vice-presidente Geral Hildo Magno da Silva. 

Maciel ressaltou a importância do apoio que o Tijuca 
sempre recebeu nesta área de atuação, possibilitando a 
continuidade de projetos como os esportes incentivados.

Maciel
O Tijuca Tênis Clube sempre foi aberto a todos que 

têm a responsabilidade de conduzir este país e a agremia-
ção faz o seu papel de trazer personalidades de relevo no 
cenário político. Fomos honrados com a presença de Ro-
drigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados e repre-
sentante do presidente da República, Sérgio Sveiter, do STJ  
e Carlos Caiado, de tradicional família política, candidato a 
deputado estadual.

Neste momento, temos noção da importância de con-
tarmos com personalidades deste nível, no Tijuca, uma 
agremiação  de 103 anos, no momento em que precisamos  
fazer boas escolhas para os novos rumos do país.

Carlos Caiado fez a entrega de uma menção honrosa ao vice-
presidente  Geral Hildo Magno, aniversariante do dia

A “força” feminina  em volta de Hildo Magno, na hora do bolo 
“político”
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