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Editorial

A REVISTA DO TIJUCA nasceu sob a égide da água, porque no 
seu primeiro número, veio com uma capa molhada, pingando su-
cesso, ao mostrar o talento e a beleza das gêmeas BIA e BRANCA, 
do nado sincronizado mais premiado e badalado do Tijuca Tênis 
Clube e do Rio. E revelando, também, a força das demais modali-
dades do setor e de outros esportes.

A publicação recebeu o aval dos associados e até hoje desapa-
rece num piscar de olhos dos nossos espaços de divulgação.

Em suas páginas pululam eventos para todos os gostos: das 
atividades esportivas à programação de shows e peças teatrais, fi-
gurando neste último segmento o famoso Festival de Teatro Infantil. 
Exposições de arte, feiras, bailes semanais e temáticos e eventos 
diversos têm um bom público. Atividades para crianças, como a Colônia do Tio Vital, são procuradas, nas épocas de férias. Lançamen-
tos como a FEIRA ESOTÉRICA e o PET STOP NO TIJUCA se consolidaram, gerando um nicho de mercado. E a capa é sempre um 
objeto de desejo, para quem faz um bom trabalho. A todos que nos prestigiaram até agora, nosso muito obrigado.

Alda Rosa Travassos – editora desde o nº 1- junho/julho 2009

70 
Quilates

Por deferência do presidente Paulo 
Maciel, neste espaço normalmente 
destinado ao Editorial abordamos  
o início da circulação  da Revista 
do Tijuca, que chega ao nº70 e a  
sua aceitação pelos associados.

Nesta capa, gêmeas Bia e Branca (laterais) e os premiados 
nadadores Lara Teixeira e Kaio Marcio (C)
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Nado Artístico
Equipe Juvenil de Nado Artístico 
do Tijuca Tênis Clube é Bicampeã !!!
Por Nathy Esteves

Nos dias 29 e 30 de setembro, as 
equipes infantil e juvenil nível A do Tijuca 
Tênis Clube embarcaram para São Paulo, 
onde foi realizado o Campeonato Brasilei-
ro Interclubes de Nado Artístico. As provas 
disputadas em ambas as categorias, foram: 
Solo, Dueto e Equipe. 

A renovada equipe Infantil se apresen-
tou com somente 4 atletas, sendo elas Ma-
nuela Marques, Gabriela Thedim, Eduarda 
Mattos e Natália Kolisnyk, esta última con-
quistando a medalha de bronze e o troféu 
de 3°colocado na categoria, deixando para 
trás equipes tradicionais como a do Clube 
de Regatas do Flamengo. 

No solo, Manuela Marques finalizou a 
competição em 4° lugar, mesma colocação 
do dueto onde ela se apresentou junto à 
Gabriela Thedim e tiveram Natália Kolis-
nyk como reserva.

A equipe juvenil confirmou o favori-
tismo e conquistou o Bicampeonato por 
Equipe com as atletas Rafaela Pradal, Sara 
Marinho, Luzia Galvez, Maria Eduarda Mil-
zard, Cristiane Libardi, Sofia Kolisnyk, Nina 
Salinas e Isabelly Ramos. No solo, Rafae-
la Pradal ficou com o 2° lugar e no dueto 

ela, Sara Marinho e Luzia Galvez, como 
reserva, também obtiveram a 2° melhor 
pontuação. 

O campeonato foi de elevado nível 
técnico, contando com os tradicionais 
clubes da modalidade e mais uma vez a 
equipe tijucana se apresentou forte e com-
petitiva. Essa competição é realizada pelo 

Delegação TTC

Conjunto Infantil - Nivel A - Medalha de Bronze

Conjunto Juvenil - Nivel A - Medalha de Ouro - 
Bicampeãs Brasileiras Interclubes

CBC – COMITÊ BRASILEIRO DE CLU-
BES, sendo de   grande importância para 
o desenvolvimento das categorias de base, 
que são o futuro do esporte. 

Dueto Juvenil (c reserva) - Medalha de Prata

Agradecemos mais uma vez o apoio do Tijuca Tênis Clube e 
do CBC ao Nado Artístico Tijucano !!!
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TênisVice- presidente de Tênis
Paulo César Moreira Cinelli

De volta ao pódium 
Tijuca Tênis  Clube  campeão  do  Cetav 

Circuito Estadual do Rio de Janeiro 
- Após 13 anos de jejum, o Tijuca Tênis Clube volta a ser o campeão do Circuito 

Estadual do Rio de Janeiro (CETAV). A última conquista havia sido no ano de 2005, com 
nosso eterno campeão Egberto Caldas Filho. Mas no final de semana de 22/09/2018 o 
tenista tijucano nº 1, Raphael Simões, nos orgulhou ao derrotar na final o quase invencível 
Antonio Mala, nº1 do CETAV há vários anos, numa final de muitas alternativas, técnicas e 
táticas. Fomos agraciados com vitória em 4/6, 6/2, 7/5. 

Mas a alegria não parou aí, pois além da vitória do nosso nº 1 obtivemos outras 
conquistas importantes para o Tijuca.

1ª Classe: campeão - Raphael Simões;1ª Classe Duplas: vice-campeões - Leandro 
Degow / Raphael Simões; 2ª Classe Fem. Simples: vice-campeã – Katia Vieira; 2ª Classe 
Duplas: campeões – Pedro Henrique de Souza / Marco Antonio Faria;4ª Classe Duplas: 
vice-campeões – Lincoln Rolin / João Vita; campeões - Victor Hugo Ferreira / Rômulo 
Monetto.

5ª Classe B Masc.: campeão – Dario Castro.

Abaixo, um bate-papo com nosso 
campeão Raphael Simões e os destaques 

Com quantos anos você começou a 
jogar tênis?
R: Oito anos.

Quem foi a pessoa que o levou para 
o esporte?
R: - Não teve ninguém específico. Desde pe-
queno eu ficava vendo os coroas jogando e 
me apaixonei pelo esporte.

No começo, qual a sua maior dificul-
dade no tênis?
R: - Acho que um pouco de tudo. O tênis é 
um esporte difícil, sempre gera desafios.

E o maior incentivador?
R: - Meus pais e família.

E a maior rivalidade vivida no tênis?
R: Não tem uma específica. Cada jogo era 
um desafio, cada adversário um rival. 

Parceiros?
R: Amizades que o esporte me proporcio-
nou.

Seu melhor momento como tenista?
R: Quando ganhei o Sul-Americano na  Ar-
gentina, com 12 anos e os três anos de inter-
federações jogando pelo Rio de Janeiro, am-
bos com a certeza de muito aprendizado.

O que o tênis mais lhe ensinou?
R: A amadurecer e me tornar um bom ser 
humano, respeitando a todos e ser uma pes-
soa melhor.

Um ídolo?
R: Guga

Pretensões para o futuro?
R: Pretendo continuar trabalhando com tê-
nis, o que já faço.

O que é o Tijuca Tênis Clube para 
você?
R: Foi onde tudo começou, é minha casa e 
onde pretendo ficar aqui ainda por muito 
tempo.

Como se sente sendo o primeiro do 
ranking do clube há tanto tempo?
R: Não é nada fácil, pois todos estão bata-
lhando para chegar lá, mas ao mesmo tem-
po é muito bom.

Katia Vieira 

Raphael Simões
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Qual a sua maior dificuldade no 
tênis?
R: Acertar a bola (risos).Na verdade come-
cei tarde no esporte.

Qual seu melhor momento vivido 
no tênis?
R: Quando ganhei meu primeiro CETAV.

O que é o TTC para você?
R: Um lugar para se fazer bons amigos, de 
lazer, confraternização e educação para 
meu filho. É um lugar importante para mim.

Leandro Degow  

Qual a sua maior rivalidade no tênis?
R: Pedro Xokito.

Qual o seu melhor momento no 
tênis?
R: Foi quando fui número 1 no ranking do 
TTC.

O que é o TTC para você?
R: É tudo, o local que frequento desde crian-
ça. É a extensão da minha casa, faz parte 
da minha vida.

Pedro Henrique de Souza 
(Xokito) e 

Marco Antonio Faria    

Com que idade você começou a 
jogar tênis?
PH: Sete anos.

O que é o tênis para você?
PH: Não é só lazer, mas também uma saí-

Victor Ferreira e 
Rômulo Monetto 

João Vita e Lincoln Rollin 

Quem foi seu maior incentivador 
no tênis?
RM: Meu pai, com certeza.

Como é sua rivalidade com 
seu irmão nas quadras?
RM: Começamos a jogar por volta dos sete 
anos de idade. Ele me venceu pela primeira 
vez há quatro anos; depois disso, ficou difícil 
para mim. (risos)

O que é o TTC para você?
RM: Minha referência esportiva. Fiz muitas 
amizades e me sinto bem aqui. Espero pas-
sar o resto da minha vida dentro do clube.

Qual o seu maior momento de 
superação em quadra?
RM: Foi meu jogo contra o PM (Pedro Mene-
zes), no qual ganhei de 14/12 no tie-break. 
Pela 1ª vez senti cãibras em quadra.

Um parceiro em quadra?
VF: Rômulo e Tuninho.

O que é o TTC para você?
VF: Tudo o que conquistei até hoje na mi-
nha vida profissional foi dentro do TTC. Aqui 
conheci pessoas com as quais comecei a 
trabalhar. É um lugar muito importante, pois 
além do esporte eu ainda tive esse ganho.

O que o tênis mais ensinou para 
vocês?
RM: Jogo há 20 anos e o tênis me ajudou a 
desenvolver meu equilíbrio emocional. Para 
jogar tênis não basta apenas técnica.

VF: Eu ia falar mais ou menos isso, mas volta 
e meia dou meus ataques em quadra, né!? 
(risos) Mas nos meus 15 anos de tênis tenho 
procurado evoluir em diversos sentidos.

da para os problemas. Como se fosse uma 
religião.

O que é o TTC para você?
PH: Minha segunda casa. Nesse clube, fiz 
de tudo um pouco: natação, futebol, etc. 
Jogo tênis há 22 anos aqui e tenho orgulho 
de representar o TTC.

Qual o seu maior incentivador 
no tênis?
MA: Guga, comecei a querer jogar assistindo 
os seus jogos.

O que o tênis mais lhe ensinou?
MA: A parceria (pois jogo duplas), a concen-
tração e a conhecer melhor o ser humano.

O que é o TTC para você?
MA: Comecei aqui pelas piscinas, depois 
passei para o tênis. Estou aqui desde crian-
ça, fiz muitos amigos nesta casa.

Qual o seu ídolo no tênis?
JV: Fognini.

Qual a sua maior rivalidade no tênis?
LR: Rômulo Monetto.

Qual amigo especial você fez 
no tênis?
JV: Marcelo Sagueiro me acolheu muito, 
quando cheguei.

Qual o momento de maior 
dificuldade no tênis?
JV: Eu tinha muito medo de entrar em qua-
dra, pois me sentia acuado.
LR: A transição do esporte que praticava 
(natação) para o tênis foi muito complicada.

O que é o TTC para vocês?
JV: Foi aqui que encontrei o esporte, meu 
lazer.
LR: Foi sempre a minha casa, estou aqui 
desde pequeno.
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Dario Castro Para você, o que é o tênis?
DC: É como ter a oportunidade de bater um 
pênalti várias vezes durante um jogo e ter 
que lidar com a frustração do erro e a euforia 
do acerto. É um jogo apaixonante que faz 
bem para o corpo e a alma.

E o que o Tijuca Tênis Clube 
representa para você?
DC: O TTC faz parte da minha vida, desde 
os campeonatos de futebol Dente de Leite 
na infância até os momentos especiais nas 

quadras de tênis na vida adulta. Passando 
pelos dias de muita alegria ao acompanhar 
minhas filhas nas escolinhas de natação, 
ginástica olímpica, basquete e vôlei.

Um momento de superação dentro 
de quadra:
DC: Está presente em cada ponto, cada 
game, set e cada vitória. Esforço físico e es-
tratégia mental estão sempre presentes em 
quadra. O título do torneio do CETAV-TTC 
este ano foi especial para mim.

Acompanhamento do evento e matéria dos vencedores: 
por  Ricardo Paoli Gustafson

 Água de Poço em Torneio animado

No dia  23 de setembro o grupo Água de Poço realizou seu 3º Torneio de 2018, 
muito animado  e contando com a participação de grande parte dos seus componentes. 

Antonio Carlos e Sérgio Teixeira foram os campeões da quadra A e os vices desta 
quadra foram Alfredo Carlos e Marcos Queija. 

Na quadra B os campeões foram José Augusto e Toninho e os vices  Marco Canellas 
e Omar.

Parabéns ao grupo pela 
organização de seus eventos.

Alfredo Carlos (esq) e Marcos Queija

José Augusto (esq ) e Toninho (dir)

Marco Canellas 
(esq) e Omar (dir)

Tuninho (esq) e Sergio Teixeira (dir)
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Teatro Henriqueta Brieba

Sociocultural

TTC- Rua Conde de Bonfim, 451

Terça-Feira é dia de Baile
Por Horácio Neto

6ªs  feiras - CAÇA RISOS - 
Stand Up Comedy - 20h

Departamento de Cultura
Infantil - Feriados
Dia 2 - 15h - Filhotes Aventureiros
17h - Pequenos Heróis
Dia 15 -  15h - Peter Pan  
17h - Rei Leão
Dia 20 - 11h, 15h e 17h - Toy Story e 
Amigos
Atenção Crianças: Festival Ziraldo
Sábados e Domingos
Dias  3 e 4 -17h30 - Pequenos Heróis
Dias 10 e 11 - 17h30 - Pequena Sereia
Dias 17 e 18 - 17h30 - O Rei Leão
Dias 24 e 25 - 17h30 - Anna e Elza em 
Uma Escola de Princesas.
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Tarde Dançante  
3ª Feira - 16h - 3º Andar
Dia O6/11 - Banda Copa Sete 
Dia 20/11 - Orquestra Bianchini

Almoço Musical
Domingo - 13h – 2º Andar
Dia 04/11 - Regional de Pedrinho 7 Cordas
Dia 18/11 - Conjunto R.P. Show

Happy Night
Sexta-Feira - 20h - 2º  Andar
Dia 16 /11 - Marco Vivan 
Dia 23/11 - Nós e Vozes 
Dia 30/11 - Zoé Millen

Show Especial
3º Andar - Dia 09/11 - 6ª Feira - 22h 
Banda do Síndico  - Tributo a Tim Maia

Roda de Samba
Sábado - 17/11 - 16h 
Quiosque Próximo ao Bar do Atleta

Programação
de Novembro

Mantenha-se informado. 
Acesse: tijucatenis.com.br
e planeje seu final de semana!
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Pilates
Saúde e Qualidade de Vida    

Pilates de cara nova na 
TAG - Academia do Tijuca

Por Mariângela Faber

O Pilates completou 14 anos, no Ti-
juca Tênis Clube, com muito amor, de-
dicação, responsabilidade, amigos e pro-
fissionalismo de suas gestoras Mariângela  
Faber e Luiza Assunção  e sua equipe de 
fisioterapeutas.  

- Este ano conseguimos realizar o “so-
nho da nova sala”, com melhor instalação, 
no 6º andar do prédio  da Academia TAG, 
com espaço amplo e acessibilidade para 
pessoas com necessidades especiais (ele-
vador), diz Mariângela.

Em breve teremos uma atividade a 
oferecer - o NEO PILATES, que une as 
técnicas de Pilates Funcional e Circense.
Horário de atendimento: de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 12h e das 16h às 21h.  
Mais informações: Tel. 3294-9392.

Fotos de Julia Faber
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Serjão deixa saudades no Tijuca

No dia 22 de outubro, uma segunda-feira, só se falava com 
tristeza sobre o falecimento de SERJÃO, o querido segurança que 
zelou pelo Tijuca Tênis Clube, sua diretoria, associados, funcio-
nários, visitantes e demais pessoas que por ali transitassem. O 
presidente Paulo Maciel e todos que o conheceram tinham muita 
confiança nele e admiravam a sua dedicação. Ele convalescia, ain-
da no hospital, de uma cirurgia no cérebro, quando faleceu.

Neste flagrante, Serjão entrando no Tijuca com a imagem de 
N.S. Aparecida, na comemoração dos 300 anos de sua primeira 
Aparição, em cerimônia de visitação organizada pela Igreja Sagra-
dos Corações. MUITA LUZ, SERJÃO!

Basquete
No dia 20 de outubro foi realizada a grande final e encerramento do Campeonato Brasileiro Interclubes - Copa Brasil de Clubes 

Sub 18 Masculino de Basquete. O Esporte Clube Pinheiros garantiu o título de campeão nesta modalidade vencendo  o Clube de 
Regatas do Flamengo por 73 a 49, na grande final sediada pelo Tijuca Tênis Clube.

Por parte do Tijuca, o destaque foi o Atleta Pedro Oaquin, que ganhou a premiação de melhor reboteiro da competição.

Copa Brasil Interclubes

Confira abaixo a classificação completa:

1º) Esporte Clube Pinheiros
2º) Clube de Regatas do Flamengo
3º) Minas Tênis Clube
4º) Club de Regatas Vasco da Gama
5º) Sociedade Thalia
6º) Sport Club do Recife
7º) Clube Esperia
8º) Praia Clube
9º) Tijuca Tênis Clube
10º) Clube Náutico Capibaribe
11º) Grêmio Náutico União
12º) Olympico Club
13º) Associação Esportiva Goiana de Basquetebol
14º) Associação de Basquete de Vilhena

Esportes Incentivados 
em grande momento
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