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Editorial
Amigo
associado
Estamos assumindo a direção do Tijuca Tênis Clube e, em respeito ao nosso associado, aproveito a primeira edição da
revista nessa nova gestão para abordar pontos importantes sobre um tema que tem sido pauta constante na imprensa: a
possível construção de um centro comercial no terreno do TTC. Muitas informações desencontradas estão sendo divulgadas, o que está gerando dúvida e apreensão na comunidade tijucana.
O primeiro esclarecimento que faço é que o Tijuca Tênis Clube NÃO está sendo vendido. Fazemos parte de um
Clube centenário, com grande relevância esportiva e social em nosso bairro e no Rio de Janeiro e que continuará ainda
mais forte nos próximos 100 anos.
Sobre o caso
Tudo começou em 2013, quando uma empresa do setor imobiliário ofereceu ao clube o desenvolvimento de um
projeto para a construção de um centro comercial integrado ao TTC, possibilitando a revitalização e modernização das
nossas instalações. Em 2017, foi realizada pelo Tijuca uma concorrência entre os maiores empreendedores de shoppings
centers do país para, em um processo isento, definir qual empresa receberia a autorização para realizar, com exclusividade,
os estudos de viabilidade.
Uma das premissas fundamentais do projeto, se for aprovado pelos associados, é que o Tijuca preservará a sua propriedade sobre os imóveis, ocorrendo uma concessão temporária para a construção e exploração do centro comercial, do
qual receberemos parte do resultado, proporcionando uma nova e contínua fonte de renda para o Clube.
Garanto a vocês que o processo de avaliação interna desse projeto será totalmente transparente, passando pelos
respectivos Conselhos do Clube e finalmente por uma Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada em momento
oportuno exclusivamente para a deliberação desse tema. Antes de ser implementado, o projeto final também deverá ser
analisado e aprovado pelas autoridades competentes e pela empresa vencedora da concorrência, que realizou, até o momento, um aporte de R$ 3,2 milhões. Este valor foi utilizado para pagar despesas ordinárias do Tijuca.
Caso o projeto siga adiante, o Clube terá as suas instalações renovadas, receberá um aporte financeiro e como já
citado anteriormente, um percentual do resultado da exploração do centro comercial. No período de construção, o TTC
continuará em atividade. Com a finalização do projeto, todas as atividades continuarão a ser exercidas nas novas instalações.
Para o seu desenvolvimento houve muito empenho, estudos e análises com profissionais renomados. Já foram desenvolvidas diversas versões para atender às necessidades do TTC, e o projeto ainda continua em elaboração. Vários vicepresidentes já foram ouvidos para conseguir unir tudo que o Tijuca possui com tudo que ele tem potencial para melhorar.
O projeto está sendo feito pela empresa vencedora da licitação e será apresentado a vocês ainda este ano. Queremos
ouvir suas contribuições às intervenções arquitetônicas propostas. E estamos à disposição para responder todas as dúvidas
que ainda possam surgir.
Ressalto que existe apenas um estudo pensando no futuro do clube e bem-estar de todos. Esse projeto só irá adiante
se for bom para vocês.
Um abraço,
Hildo Magno da Silva
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Capa
Hildo Magno eleito
Fotos: Imprensa TTC
Arte: Luiz Fernando Motta
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Posse
Passagem do Bastão no Tijuca Tênis Clube
Com a posse do Grande Benemérito Hildo Magno da Silva, que assume o cargo de Presidente Geral substituindo o
Grande Benemérito Paulo Maciel, com 23 anos de gestão.
O Tijuca está em boas mãos, com a experiência e dedicação de Hildo Magno da Silva e a juventude e o arrojo do Vice-Presidente
Laureado Mário Lúcio Pontes Bastos.

A Benemérita e Cerimonialista Kelma do Carmo
abriu o evento:
- Senhoras e Senhores, é com enorme emoção que estou aqui encerrando
um ciclo como cerimonialista, em uma
noite muito especial no salão nobre do
nosso querido Tijuca Tênis Clube.
Esta festividade está dividida em dois
atos: 1 – Carinhosa mensagem para um
grande presidente que vai deixar muitas
saudades. 2 - Com os braços abertos e
com os corações cheios de alegria realizaremos a solenidade de posse ao presidente que chega. Estamos vivenciando esta
noite a tristeza da despedida e a alegria da
chegada. Mas somos privilegiados, porque
tivemos e teremos nos guiando e orientando duas pessoas ímpares e grandes
amigos, Paulo Maciel e Hildo Magno, para
os quais peço uma salva de palmas.

Bênção solene
Padre Geraldo Abílio Ribeiro, pároco
da Igreja Sagrados Corações, procedeu
à bênção aos administradores, no altar
montado para a ocasião, falando da importância de estar à frente de uma agremiação como o Tijuca Tênis Clube.

Quem é Paulo Maciel, o administrador
que sai? Vídeo mostrou suas raízes
Comentado por sua filha Paula, o vídeo
teve ainda depoimentos sobre o perfil de
Maciel, pelos filhos Rodrigo e Bruno, trazendo muita emoção.

Edvaldo Ramos, vice-presidente de Divulgação e Marketing (esq.), foi o responsável
pelo vídeo que abriu a cerimônia, ao lado de
Hildo Magno e Paulo Maciel. O vídeo mostra
o início da trajetória do presidente que sai,
delineada desde a sua infância em Bonito,
Pernambuco.

Nessa hora desejamos aos presidentes, vicepresidentes, diretores, assessores e
convidados a proteção de Deus em suas vidas

Solenidade de Posse
Kelma do Carmo chama o presidente do
Conselho Deliberativo, Grande Benemérito Paulo César Moreira Cinelli, seu vice-presidente Grande Benemérito Aluízio
Antonio Gomes de Souza e a secretária
Laureada Vera Catarina Martins.
Composição da mesa solene
Grande Benemérito Paulo Cesar
Moreira Cinelli chama o Presidente de
Honra Grande Benemérito Paulo Maciel,
a presidente do Conselho de Beneméritos, Benemérita Regina Coeli de Freitas
Ferreira, o presidente do Conselho Administrativo - Grande Benemérito João
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da Silva, o Presidente do Conselho Fiscal,
Benemérito Luiz Fernando Ferreira Rosa
e ex-presidente Benemérito João Vicente da Costa.

Termo de Posse - Chamada

Assinatura dos Termos de Posse

O Grande Benemérito Paulo César Moreira Cinelli, presidente do Conselho Deliberativo, convoca
os novos dirigentes para a assinatura do termo de posse, tendo ao lado os novos presidente e vice
- presidente Geral Grande Benemérito Hildo Magno e Mário Lúcio e seu vice-presidente e Grande
Benemérito Aluízio Antonio Gomes de Souza

Discurso de Hildo Magno da Silva
em sua posse como presidente do Tijuca
Tênis Clube em 8 de janeiro de 2019 – salão nobre.
árduo, devido à situação do país.
Por isto, juntei a experiência dos
antigos companheiros com a criatividade e a visão de futuro dos jovens, para
vencermos esta crise e colocarmos o Tijuca no seu verdadeiro patamar. Tenho
confiança na equipe que montei, vamos
conseguir!
Entrei para sócio do Tijuca em 1973.
O que já fiz!
Curriculum Vitae
Grande Benemérito Cinelli no cumprimento
ao ex-presidente que se despede

Senhoras e Senhores!
Parodiando o presidente John Kennedy, em seu discurso sobre a pátria,
nunca pergunte o que o Tijuca pode fazer por você, mas sim o que você pode
fazer pelo Tijuca. Administrar num momento difícil como o Brasil está passando, com a saída de muitos associados,
temos que trabalhar pela renovação do
quadro social e sei que é um trabalho
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* Sócio do Tijuca Tênis Clube desde
16/10/1973.
* Diretor do Depto. Dente de Leite –
1981/1982.
* Diretor do Depto. Infanto-Juvenil –
1983-1984.
* Patrono do XVI Campeonato de Futebol Dente de Leite em 1989.
* Membro Efetivo do Conselho Administrativo - janeiro de 1981 a dezembro de
1984.
* Membro da Comissão Estatutária - 1991.
* Membro Efetivo do Conselho Deliberativo - de dezembro de 1980 a dezembro

de 1994
* Laureado – 19/05/1992
* Presidente da Comissão de Disciplina do
Tribunal de Disciplina do Conselho Deliberativo – 1992 a 1994.
* Membro da Comissão para Reforma do
Estatuto em 1992.
* Membro da Comissão para elaborar o
regimento interno do Conselho Diretor
em 1993.
* Benemérito – 11/06/1999.
* Membro da Comissão para Reforma do
Estatuto em 1999.
* Membro da Comissão Especial para elaborar a adequação do estatuto em 2006.
*Membro da Comissão para Reforma do
Estatuto em 1999.
* Eleito por unanimidade Vice-Presidente Geral em 08/11/2006 em vigência até
2009.
* Reeleito em 03/11/2009 até 02/11/2012.
* Orador oficial na Sessão Solene em comemoração aos 95 anos do Tijuca Tênis
Clube.
* Reeleito em 02/11/2012 até 31/12/2015.
* Grande Benemérito em 02/05/2012.
* Aposentado como professor do Colégio

Pedro II.
Como diz o poeta, na sua canção:
“Faz de conta que ainda é cedo/ tudo
vai ficar por conta da emoção/ faz de conta que ainda é cedo/deixar fala a voz do
coração”.
No momento da maior perda da minha vida, a do meu filho, Sandro Magno
da Silva, um dos melhores jogadores do
Dente de Leite de sua época, deixei meu
coração chorar. Em sua memória, o campo de baixo tem o seu nome.
Conhecido popularmente como
“Tio Hildo“, presença constante em todas
as festas, eventos e finais de semana, fui
eleito “o social dos sociais”, permanecendo como Vice-Presidente Social durante
23 anos. Neste período trouxe a nata da
Música Popular Brasileira para o TTC:
Roberto Carlos, Beth Carvalho, The
Fevers, Renato e seus Blue Caps, Emílio
Santiago, Fafá de Belém, Gonzaguinha,
Roupa Nova, Raça Negra, Fábio Júnior,
Cazuza, Erasmo Carlos, Ana Carolina,
Quarteto em Cy, Ivan Lins e muitos outros.
Sentimento de gratidão
O meu Vice-Presidente Geral, Mário
Lúcio, um jovem a quem dei a primeira
oportunidade aqui no Tijuca, demonstrou
ser um verdadeiro empresário, competente e hoje meu amigo. Juntos lutaremos
pelo querido ”Clube Cidade”.
Ao Presidente de Honra e meu amigo Paulo Maciel sou grato pela amizade e
competência administrativa, durante sua
gestão. Amigos para sempre.
À minha família, minha filha, neta e
genro, minhas irmãs e todos os amigos
aqui presentes tenham a certeza de que
estarão sempre no meu coração.
Um agradecimento especial dedico à
Vera Catarina, hoje secretária do Conselho Deliberativo, que divide a vida comigo,
uma companheira e tanto!
Um voto de carinho e louvor final a
todos os conselheiros pelo apoio que recebi.
Gente, eu não seria o presidente
hoje, se não fosse o carinho que vocês deram ao Tio Hildo.

Ode à alegria do dever cumprido
e aos bons propósitos. Hora de comemorar

No salão nobre, alegria dos renomados tijucanos

Desembargador Gilberto Rêgo, personalidade
do universo jurídico, marcou presença ao lado
da esposa e chefe de gabinete Ana Lúcia (e) e
da oficial de gabinete Ana Cláudia Martins

Benemérita Leila Fampa, nova
Vice-Presidente de Cultura com Maciel,
na animada noite

Nova geração traz alegria ao presidente

Tio Hildo ???????????????????????????????????????

Esse cara sou eu!

Carinho da neta Maria Eduarda, sensibilizou o avô, trazida por Ivanzinho
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Maciel com o Laureado Gilberto França e o
Grande Benemérito Aluísio Gomes de Souza
e esposas

Alcir Sampaio, Vice-Presidente de Patrimônio,
com seu filho Felipe na alegre noite

Hildo com Alda Rosa, atenta à movimentação

Vice – presidente Mário Lúcio com a mãe
Edialeda Pontes Bastos e sua noiva Clarissa
Avelar

Marco Vivan, prata da casa e amigo do Hildo,
não podia faltar

Maciel e a juventude da casa

André de Carvalho Chagas da Silva, Vice –
Presidente de Jogos Recreativos e sua linda
família

Leila e os novos dirigentes do TTC

Vice-Presidente Jorge Amaro, de Esportes
Terrestres, com as gêmeas de Gestão
Esportiva

Hildo e Maciel

As alegres mesas do salão
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As eficiêntes gestoras, Ana Lúcia, Vera
Catarina e Ana Cláudia acompanhando
cuidadosamente a movimentação

Eleição - Novo Conselho Diretor
Hildo Magno e Kelma lêem os
nomes dos indicados:
Chefe de Gabinete da Presidência
Ana Lúcia de Oliveira Costa Rêgo
Oficial de Gabinete da Presidência
Ana Claudia Lira Martins
Assessora Jurídica
Ana Beatriz do Amaral Ribeiro
Assessor Geral da Presidência
Conselheiro Eduardo Campos Veras
Assessor Especial da Presidência
Conselheiro Ericson Araújo
Diretora do Sase
Luzia Tavares da Silva
Diretor de Segurança
Conselheiro Daniel Bento Fernandes
Vice-Presidente de Secretaria e
Comunicações
Laureado Luiz Carlos Gomes (Sem
Diretor)
Vice-Presidente de Finanças
Grande Benemérito Gilberto Carneiro
da Silveira (Sem Diretor)
Vice-Presidente Social
Benemérito Marcos Antônio Pimentel
Freitas
Diretor Social Geral
Laureado Cícero Tupiara da Costa
Lima
Diretor Social para Eventos da 3ª
Idade
Benemérito Horácio Couto Neto
Diretor Social para Eventos
Infanto-Juvenis
Conselheiro José Vital Coutinho da
Silva
Vice-Presidente de Administração
Conselheiro Thomas Stob Junior
Diretor do Departamento Médico
Laureado Luis Olavo Mariante de Paiva
Diretor de Compras
Laureado Luis Otávio de Melo
Rezende
Diretor de Recursos Humanos
Jair Jerônimo Pacheco da Silva
Vice-Presidente de Interesses
Internos
Laureado Carlos Marcelo Braga
Almeida
Diretora de Interesses Internos Sede
Laureada Eliana Mayer Bastos de Souza
Rocha
Vice-Presidente de Patrimônio
Grande Benemérito Alcir da Silva
Sampaio (Sem Diretor)

Vice-Presidente de Tênis
Conselheiro Ricardo Paoli Gustafson
Diretor-Geral de Tênis
Leandro Daegow Ferreira
Diretor Administrativo de Tênis
Júlio Cesar Farias dos Santos
Vice- Presidente de Esportes Terrestres
Benemérito Jorge Amaro da Silva Pinto
Diretor de Futebol de Mesa
Laureado Armando Vasconcellos
Daemon de Araújo
Diretor de Vôlei
Laureado Marcos Venício Rocha
Azevedo
Vice-Presidente de Esportes
Aquáticos
Laureado Roberto Borel dos Santos
Diretor do Parque Aquático
Auxiliar
Antonio Augusto do Amaral Ribeiro
Diretor de Natação
Laureado Antônio Gomes de Miranda
Neto
Diretor de Polo Aquático
Conselheiro Bernardo Branco Hersen
Dir. do Parque Aquático
Conselheiro Carlos Valente Kantz
Diretor de Nado Sincronizado
Artístico
Conselheiro Maurício Pradal
Vice-Presidente de Jogos Recreativos
Laureado André de Carvalho da Silva
Diretor de Futebol Adulto
Conselheiro Carlos Ribeiro Peres
Diretor de Infanto - Juvenil de
Capacitação
Marcus Vinícius Carvalho Martino
Diretor de Campo
Conselheiro Marcus Vinícius dos
Santos
Diretor de Dente de Leite
Conselheiro Sérgio Jorge Ramos de
Oliveira
Vice-Presidente de Divulgação e
Marketing
Edvaldo Ramos e Souza (Sem Diretor)
Vice-Presidente Cultural
Benemérita Leila Lúcia Fampa
Cavalcanti
Diretora de Cultura
Glória Maria Lima Campos
Vice-Presidente Edifício
Leonardo Pereira
Laureado Edson Luis Araújo
Diretor de Xadrez
Laureado Reynaldo Soares Velloso

Final das cerimônias
Paulo Cinelli, Grande Benemérito e
presidente do Conselho Deliberativo dá
por finalizado o cerimonial da nova diretoria, pede uma salva de palmas para
todos os agraciados nesta gestão e convida os novos presidente e vice-presidente
para fazerem parte da mesa, desejando-lhes sucesso e todos os presentes para
cantarem o Hino Nacional, colocando-se
à disposição como presidente do egrégio
Conselho Deliberativo em defesa dos interesses do Tijuca Tênis Clube. A noite
segue animada no coquetel de confraternização.
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Festa

dos funcionários

Muita alegria na despedida de 2018

Hildo com Cinelli, Barriga e a valorosa turma do
Tênis

Foi uma festa incomum: por um lado deixou saudades, com a despedida do Grande
Benemérito Paulo Maciel, com 23 anos de gestão na presidência e grandes realizações.
Por outro ângulo, a aprovação ao Grande Benemérito Hildo Magno, com 45 anos de
clube, eleito por unanimidade no dia 7 de novembro, para dar continuidade ao trabalho
do seu grande amigo.

Hildo Magno, o presidente eleito, fez a sua
saudação aos funcionários ao lado da diretora
Glória Campos, organizadora do evento
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Funcionários mais antigos do Tijuca. Com um
histórico de dedicação e bons serviços foram
homenageados e recebidos no palco pelo presidente
eleito Hildo Magno e a diretora Glória Campos.
Da esq. para a dir.: Sonia Manso, Marlon Silli,
Mário Jorge Ramos Leite, Gedeão Chagas da
Paixão, Fernando Calixto, Manoel Conceição e o
filho de Passarinho, da Sauna, que recebeu a
homenagem em nome do seu pai.
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Tênis
Cinelli passa bastão em clima de amizade

Em seguida, o renomado tijucano descerrou
a placa : DEPARTAMENTO DE TÊNIS – SALA
PAULO CINELLI, tendo ao lado os amigos de
uma vida

O presidente e Grande Benemérito Paulo Maciel abriu o evento, ao lado do presidente eleito e
Grande Benemérito Hildo Magno da Silva - a ser empossado no dia 8 de janeiro - tendo ao lado
o Grande Benemérito Paulo Cinelli, que passa o bastão para o jovem tenista Ricardo Paoli Gustaf, como vice-presidente de tênis. À esq, a premiada tenista Emérita Helena Abreu e à direita,
ao lado de Cinelli, o premiado tenista Emérito Egberto Caldas Filho.

Além dos comes e bebes tradicionais, foi montada nesta área
administrativa do Tênis uma retrospectiva da trajetória do
esporte, em fotos e nas páginas da Revista do Tijuca.

Uma exposição sobre o Tênis TTC, com textos
e fotos atraiu inclusive a atenção dos jovens,
estando entre as publicações a Revista do
Tijuca
A beleza feminina também se fez presente,
na ocasião

Em se tratando de Tênis tijucano não poderia
faltar a família Caldas: o pai Egberto Caldas
(no meio) e Egberto Caldas Filho (esq.) duas
personalidades que deram projeção, beleza
e fama às quadras do TTC. Os dois foram
recebidos com muita alegria por Cinelli e
Ricardo Paoli

Grande Benemérito Paulo Cinelli recebeu
carinho de todos dirigentes e amigos que lhe
querem bem e conhecem o seu potencial.
Ele está assumindo, na Administração Hildo
Magno, o cargo de presidente do Conselho
Deliberativo.

Os dois Grandes Beneméritos Hildo Magno e
Paulo Maciel com o o ex-presidente e
Benemérito João Vicente da Costa, ocasião em
que Maciel aponta Ricardo Paoli Gustaf como
um jovem e diligente guardião das
tradições tijucanas

Tênis é vida! É big, é big!
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Tênis
Secos e Molhados se despediu de 2018
com muita animação
Parabéns a Jorge Costa, valoroso fundador e líder do grupo e ao Benemérito João Vicente da
Costa, um exemplo para a juventude – esporte é vida!

No flagrante, Jorge Costa, um dos fundadores e presidente do grupo Secos e Molhados (dir.)
Benemérito João Vicente da Costa e o jovem casal Joana d´Arc e Alexandre trouxeram alegria à
noite
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Sociocultural
Teatro do Tijuca Tênis Clube
O teatro também é local de apresentações musicais e de dança.
Capacidade
O Teatro do Tijuca Tênis Clube tem
250 lugares, sendo 200 poltronas e 50 cadeiras extras (estofadas). Possui ainda dois
camarins, equipados com chuveiro elétrico, ar condicionado central, mesas de som
e iluminação novas, dois telões e um piano. Na coxia tem bebedouro e espelhos
para os atores e técnicos.
Locação de espaço
Contatos para locação de espaço:
3294-9326/3294-9300 - R. 9409. Falar
com Sonia, das 14h às 20h ou com a diretora Leila Fampa Cavalcanti, das 18h às
20h, de segunda a sexta-feira. E-mail – cultura@tijucatenis.com.br
Localização - O Teatro do Tijuca Tênis Clube é um espaço cultural privilegiado. Está localizado no hall social do Tijuca Tênis Clube – Rua Conde de Bonfim, 451 – Tijuca - Rio,
com acesso fácil pelo Metrô e demais meios de transportes.
Tel. 3294- 9300 R. 9400.
Dinâmica de atividades
Teatro infantil
Seu palco tem uma tradição do que há
de melhor na cidade, em termos de teatro
infantil – no mês de setembro é realizada
“Mostra de Teatro Infantil” – com premiação, no final, para as diversas categorias
como melhor espetáculo, ator, diretor etc.
Teatro adulto
Comédias e peças espíritas estão
sempre na programação, atraindo um
bom público. Mas o espaço está aberto a
outros gêneros.
Funcionamento: todos os sábados e
domingos, às 17h, com peças infantis e, às
19h ou 20h, com peças adultas.
Palestras e atividades culturais
O CAF - Centro de Atualização da
Mulher ocupa o teatro às quartas-feiras,
das 14:30h às 17h, com palestras sobre assuntos da atualidade, por grandes nomes
da medicina e saúde, literatura, história,
direito, psicanálise, entretenimento etc. O
CAF promove, ainda, passeios culturais,
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desfiles de moda e apresentações musicais, sob a coordenação de Ednéa e Lilian
Prates.
Seminários, lançamentos e
reuniões de final de ano
O espaço é bem cotado para seminários, encontros de profissionais e lançamento de produtos para grupos. Os
estabelecimentos educacionais também
agendam confraternizações de final de
ano e apresentações temáticas dos alunos
como os colégios Palas, Braga Carneiro,
MV1, Escola Lobo da Cunha e Espaço Mosaico de Dança.
A atrizes Monique Lafond, Juliana Teixeira e Wal Scnheider também costumam
utilizar o teatro – Monique, há três anos,
ali realiza as peças de formatura dos alunos
do seu curso de teatro e, recentemente,
Wal Schneider fez apresentação única da
peça “Os Meninos da Rua Paulo”, com o
grupo “No Palco da Vida”. Juliana Teixeira encenou “Forrobodó”, com um grupo
comunitário.

Réveillon
Tijucanos escolheram o TTC,
para a virada

Hildo Magno, o presidente eleito, prestigiou o evento

Hildo Magno (dir.) o presidente eleito, com Edvaldo Ramos,
vice-presidente de Divulgação e Marketing e esposa Isabella
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Xadrez

Tijuca é campeão
de xadrez da
Taça Eficiência 2018
Hildo Magno, o presidente eleito, recebeu comitiva liderada por Reynaldo Velloso, diretor do setor de Xadrez do Tijuca.
A visita de cortesia foi para discutir o futuro
do xadrez no clube - TTC foi o melhor
do ano e para entregar ao dirigente a Taça
Eficiência/ 2018.
Da esq. para a dir., Marvio Salles, professor,
Reynaldo Velloso, diretor do Departamento de
Xadrez, Hildo Magno, presidente eleito do TTC,
Luiz Manzi presidente da Fexerj e Sérgio Patrício,
coordenador da Escola de Xadrez do Tijuca
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