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O fim do ano e as férias  
estão chegando, e quem ainda  
não é sócio do Tijuca Tênis  
Clube pode  adquirir um 

título para curtir com a família,  
em segurança, todas as oportunidades  
de recreação oferecidas.
As gerações que crescem neste  
lugar e as amizades que aqui começam  
e se fortalecem constituem um 
precioso cabedal, de valor inestimável.
Nas redes sociais divulgamos muitos eventos 
para o seu lazer e o da sua família. E nesta 
edição falamos um pouco mais sobre esse 
espaço que vem crescendo: mídias digitais.
Sejam bem-vindos! O Tijuca Tênis Clube  
é a segunda casa que todos almejam!

Editorial
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     No geral, os envolvimentos com 
a página aumentaram 100% no mês 
de Setembro e isso é com base nas 
curtidas de página, curtidas em 
postagens, compartilhamentos, 
recomendações, comentários, etc  
•Vale lembrar que esses números 
foram adquiridos sem qualquer tipo 
de patrocínio.  
Publicação orgânica  
de destaque no período  
VÍDEO  
Teaser Tributo ao Rei do Pop  
6.094 pessoas alcançadas 
84 curtidas 
45 comentários 
29 compartilhamentos

Especial
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Relatório redes sociais Tijuca Tênis Clube
A importância das redes sociais 

Rede social é uma plataforma cujo 
objetivo é conectar pessoas e fa- 
zer com que elas comparti- 

lhem informações com mais pessoas, 
seja em conceito pessoal, social ou co- 
mercial. Essas informações são trans- 
mitidas na forma de sites e aplicativos 
com fotos, vídeos e textos, reunindo 
diariamente, usuários que compactuam 
dos mesmos valores e interesses. É 
cada vez mais atingível a modernização 
dos clubes para essa nova era digital, 
por isso, nossas mídias estão sempre 
em processo de avanço tecnológico, 
buscando aprimorar a comunicação en- 
tre o Tijuca Tênis Clube e Sócios.

  

Facebook é a plataforma mais 
completa das redes digitais. Dentro 

dele se encontram informações 
detalhadas de eventos do clube, fotos 
e competições. Link para acessar: 
www.facebook.com/tijucatenis/  
Em Setembro o número de curtidas 
na página aumentou o número para 
500 seguidores, totalizando 31.532. 
No começo de Outubro, o alcance 
aumentou significamente com o 
pico de mais de 9 mil visualizações 
orgânicas. 

Através do nosso Youtube, 
linkamos os eventos e 

competições que acontecem na 
quadra à transmissão ao vivo. Somos 
o único clube com a tecnologia 
Keemotion concebida pela Globosat. 
Com isso, nosso canal no Youtube 
cresceu bastante, totalizando 658 
inscritos em 1 mês. Fato inédito 
na história digital do Tijuca Tênis 
Clube. Para acessar é só digital na 
plataforma o nome “Tijuca Tênis 
Clube” e ficar por dentro de todas as 
novidades que ainda estão por vir.

INFORMAÇÕES DO SITE 

Nessa plataforma, a informação é peça chama para o entretenimento. 
Utilizamos a aba de “Blog” para dar dicas de esporte e lazer para  

toda a família. Mensalmente incluímos matérias que fazem diferença no  
bem-estar físico e social de todos. Além disso, todas as informações do  
que acontece dentro do clube são postadas por lá. Por isso é tão importante  
a divulgação por essa rede social. Ela une histórias e dicas em textos  
e postagens que são fundamentais para a interação de sócios e pessoas que 
queiram se tornar sócios. Link para acessar: https://tijucatenis.com.br/

CONCLUSÃO  
Facebook: Apesar do alcance ter aumentado um pouco de  
Abril a Setembro, não tivemos aumento de seguidores significativos. 
Porém, não por culpa da página em si ou de divulgação, e sim,  
o baixo rendimento do Facebook nas redes sociais. O Instagram  
e Youtube está ganhando mais força.   
Instagram: A rede social ganhou força nas postagens e na interação por 
direct. É a forma mais prática do público se relacionar com o clube.  
Youtube: Novidade digital do Tijuca Tênis Clube e pioneiro na transmissão  
ao vivo via tecnologia Keemotion da Globosat  
Site: Plataforma de cunho mais informativo, onde se encontra o nosso  
blog com dicas de esporte e lazer para toda a família. 

Instagram é a plataforma mais visual  
das redes digitais. Dentro dele se  

encontram informações fotos, stories  
e vídeos sobre acontecimentos do  
Tijuca Tênis Clube. A forma mais prática de  
divulgação, é a plataforma que mais  
bomba. Link para acessar:  
www.instagram.com/tijucatenisclube 

    Em Setembro o número de seguidores 
aumentou 1.500 em 5 meses totalizando 
4.792. Temos um público que varia entre  
25 e 54 anos, 39% homens e 61% mulheres. 
O melhor dia postagens é segunda-feira  
e terça-feira e a melhor hora é 21h.
O alcance em publicações aumentou para 
2.000 e o alcance de impressões subiu para 
10.000. Porcentagem significativa para 
o mês de Setembro, lembrando que não 
houve patrocínio em postagem, resultados 
foram obtidos de forma orgânica.

FOTO 
Evento DJ Malboro 

170 curtidas
103 comentários
35 enviados
11 salvos
2.344 alcance

Interação mais usada nas redes sociais

    É através do direct do Instagram  
que os usuários se comunicam com mais 
frequência e é um meio que de  
relacionamento que serve tanto como  
serviço (tirar dúvidas, responder  
internautas), quanto para criar  
engajamento com os sócios que nos se-
guem. É um trabalho importante que teve 
ainda mais foco durante esse período.  
Mesmo em reclamações, conseguimos 
levar o resultado positivo para o cliente.

Uma observação bem 
interessante é que as pessoas 

procuram o Tijuca Tênis Clube  
para saber a “como chegar”, visitar 
o site e escrever sugestões/elogios 
pela ferramenta de busca  
do Google. Cerca de 471.875 pessoas 
encontraram o Clube no Google  
esse ano.  
    “Clube bem grande e cheio de 
eventos. Não conheci tudo mas nos 
pareceu bem arrumado” (exemplo 
de elogios encontrados por lá) 

www.tijucatenis.com.br/

FACEBOOK EM SETEMBRO
 31.532 curtidas

INSTAGRAM EM SETEMBRO
 4.792 seguidores

GOOGLE ESSE ANO
 471.875 buscas 

YOUTUBE EM UM MÊS 
 658 inscritos 

Publicação orgânica  
de destaque no período
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O Centro Cultural da Música Ca-
rioca, Artur da Távola, ligado a 
Secretaria Municipal de Cultura 

da Prefeitura do Rio de Janeiro, fomen-
ta a música típica do Rio de Janeiro 
desde 2007, quando foi inaugurado. 
Sua programação merece louvores, 
pela qualidade e a quantidade de bons 
artista e shows que já passou por lá. 
Dia 16 de novembro, o Centro Cultu-
ral localizado na Tijuca, na Rua Conde 
de Bonfim 824, receberá na sala Paulo 
Moura, para dois shows no mesmo dia, 
às 17:00h e 20:00h, o Clube do Samba 
Enredo, grupo musical que toca exclu-
sivamente samba enredo das grandes 
escolas do Rio de Janeiro.

Criado em abril de 2018, o Clube 
do Samba Enredo, tem o Bruno Ribas 
como voz oficial, que é também o in-
térprete do G.R.E.S. Tom Maior de São 
Paulo e do G.R.E.S. São Clemente do 
Rio de Janeiro. Nos shows, o grupo que 
já conta com a percursionista Renata 
Tougeiro, estará recebendo a sua mais 
nova componente, a cantora minei-
ra Sandra Portella, uma voz ímpar na 
música popular brasileira. Um grande 
reforço, que somará na cadência do 
Álvaro Lúcio, PC, Marcus do Cavaco, 
Kayo Calado e Malcom Wallace, que 
complementam o grupo. Shows para 
samba nenhum botar defeito.

faz show na Tijuca
Clube do Samba Enredo

Cantora Sandra Portella

Venha conhecer o 
Tijuca Tênis Clube

Com segundo maior e mais confortável ginásio do  
estado, com capacidade para 4.000 pessoas.

    O Tijuca Tênis Clube conta com diversas  
atividades para seus sócios e não-sócios, como  
natação, tênis, futebol, entre outras.

Segundo maior e mais confortável ginásio  
do estado, com capacidade para 4.000 pessoas.

Quadras de Tênis:  
     Quadras e um estádio com capacidade  
     para 2.000 pessoas. 7

Quadras Poliesportivas:  
      Quadras com piso de cimento  
       sendo 01 coberta.

Campos de Futebol Society:  
     Campos com grama sintética  
     e iluminação.

Piscinas:  
     Piscinas sendo 01 olímpica.

4

2

4

Tênis
Futebol
Yoga
Ballet
Jazz
Shaking body
Capoeira
Aula de Teatro
Pintura
Desenho

Ginástica Cere-
bral
Muay Thai
Kung Fu
Academia TAG
Fisioterapia
Pilates
Natação
Polo-aquático
Hidroginástica

Nado Artístico
Bocha 
Basquete
Voley
Box
Judo
Jiu Jitsu
Karate
Futmesa
Ginástica:  
Artística
Rítmica
Sauna
Xadrez
Sinuca

Atividades Oferecidas 
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No  mês do professor e do combate ao  câncer de mama, tive-
mos  o  evento Outubro Rosa, substituindo  o chá da Primavera.  

Na ocasião,  foi feita  homenagem ao presidente do Tijuca Tênis 
Clube, Hildo  Magno da  Silva,  professor aposentado do Colégio Pe-
dro II  - uma  figura querida de todos.  No flagrante, ele  sendo re-
cebido no palco por Luzia Tavares Silva – Diretora do Sase – Serviço 
de Assistência Social aos empregados e pelo cantor Marco Vivan. 

Outubro  
Rosa

Chá do

Homenageia os professores

Marco Vivan e sua convidada

Marco Vivan, o presidente  
e também professor Hildo Magno  

e a diretora Luzia Tavares Silva

Muita animação em ponto alto do evento
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Quem tem felicidade, passa a infância no TIJUCA TÊNIS CLUBE  
e tem alegria para o resto da vida!

Dia das Crianças

No dia 12 de outubro, um sábado, o Tijuca Tênis 
Clube proporcionou diversas atividades para 
seus sócios mirins e familiares. Com  muitas 

brincadeiras e atividades, o TTC  alegrou as famílias 
que prestigiaram o evento. 

O clube disponibilizou diversos brinquedos e um 
palco com a presença de mágicos e palhaços para a 
diversão da garotada em espaço aconchegante e fa-

miliar. Além disso, o evento contou com a presença 
do Palhaço Topetão no auditório do clube, para mais 
brincadeiras.

A comemoração deste dia é essencial para presti-
giar as crianças de todas as idades que freqüentam a 
agremiação por gerações e fazem parte da sua histó-
ria, com momentos que serão lembrados para o resto 
da vida e compartilhados com suas famílias. 

O 12 de outubro  
foi lembrado com 
muitas atividades  
e brincadeiras no 
Tijuca Tênis Clube 

Por  Gabriela

Um dia de alegriaA  feira nordestina pede  
passagem e desembarca  
no Tijuca Tênis Clube  

data trazendo iguarias típicas 
como  a carne de  sol, baião  
de dois, feijão tropeiro, 
mocotó, rabada, escondidinho, 
acarajé, sem esquecer as  
tradicionais cachaças, repentistas 
e os sotaques nordestinos.     
Ô xente meu bichim, venha  
ao Tijuca encontrar suas  
raízes, suas tradições,  
sua culinária e o seu forró.                                                                

Grande feira de tradições  
nordestinas

30/11 e  01/12 –  
Feira  de tradições nordestinas 
Hall do Clube – Entrada franca
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Tijuca Tênis Clube tem projeto de oportunidade  
na alfabetização de seus funcionários

No caminho da leitura  
e do conhecimento

Neste final de ano um presente inusitado cairá 
nas mãos dos funcionários do Tijuca Tênis Clu-
be, dando-lhes a oportunidade de

desenvolver a capacidade de ler e escrever, e aumen-
tar suas chances no trabalho.

A justificativa é a constatação da existência de fun-
cionários com grande dificuldade na leitura e escrita 
e o objetivo é dar oportunidade para que possam me-
lhorar a capacidade nesta área.

A constatação do problema foi feita por Luzia Tava-
res Silva, diretora do SASE - SERVIÇO DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL AOS EMPREGADOS.

A diretora está entrando em contato com a Secreta-
ria de Educação – EJA -setor de Educação de Jovens 
e Adultos, para que estes alunos possam fazer a prova 
para receber o diploma do Ensino Fundamental – sé-
ries iniciais (1ª e 4 ª séries).

As aulas serão dadas pelas professoras Tereza Cris-
tina Tavares e Luzia Tavares Silva.

Procedimentos

Não serão utilizados livros por-
que a abordagem aplicada 

será o construtivismo - linha filo-
sófica estruturada no fato de que 
o conhecimento é construído pelo 
próprio indivíduo. Parte-se do prin-
cípio de que todos sabem algo, 
que será compartilhado com os 
companheiros.

Recursos
Serão utilizadas palavras do coti-
diano de interesse de cada um, re-
tiradas de propagandas, ambiente 
de trabalho e cotidiano.

MATERIAL NECESSÁRIO
Uso do aluno: papel A4, lápis pre-
to e apontador, canetas coloridas, 
pastas individuais, cola, tesoura e 
crachá com nome.

Uso do professor
Papel A3, Pilot 9 preto/vermelho/
azul

DURAÇÃO DAS AULAS
Uma hora – 2 vezes por semana.

Luzia Tavares Silva, diretora 
do SASE - SERVIÇO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS 
EMPREGADOS

A s apresentações  
acontecerão durante todo  
o mês de novembro, nos  

horários de tarde e noite com  
espetáculos infantis e adultos. 
    A 2a Mostra de Teatro Infantil 
fará parte da programação do 
mês com apresentações de várias 
peças, com destaque para   
Os Três Porquinhos, em uma nova 
versão para esse clássico da  
literatura infantil. Uma comédia 
que agradará em cheio.  
A produção é assinada por  
Amigarte Produções.

Teatro

Programação de novembro no

Teatro  
Henriqueta  

Brieba

ADULTO:  
O Alienista  – 5ª feiras às 20h  
Danou-se – 6ª feiras às 19:30h 
(dias 01 e 08) 
Eclipse – 20h (dia 29) 

Glitter – Sábados às 20h 

Músicas que falam – domingos às 20h 
INFANTIL:  
Em Defesa da Justiça –Sábados  
e Domingos às 15h  
2ª Mostra de Teatro Infantil do  
Teatro Henriqueta Brieba 
Sábados e domingos às 17:30h:  

As Aventuras dos Três Porquinhos  –   
Dias 2 e 3   
Frozen de Natal – Dias 9 e 10   
Chapeuzinho Vermelho “o musical” –  
 Dias 16 e 17  
O Natal do Rei Leão – Dia 23 

João e Maria – Dia 24 
A Guarda do Leão – Dia 30

Destaques da programação

Programação completa no site do TTC
www.tijucatenis.com.br/



É dado àqueles que contribuíram 
decisivamente para a criação e a 
solidificação do patrimônio do Tiju-
ca. Só uma pessoa o recebeu: Hugo 
Ramos Filho (Benemérito e Benfei-
tor). Comenda com destaque em 
bronze.

4 - Grandes Beneméritos –   
Inicialmente, o Tijuca agraciou 
sete: Leomil de Oliveira Paulo, Mo-
acir Tolmasquim, Ernani Pierre, 
Orlando da Silva Machado, Paulo 
Maciel, Mário Cardoso Pires e Ger-
mano Vallim. Mais recentemente, o 
presidente Paulo Maciel agraciou 
nesta categoria: Hildo Magno da 
Silva, João da Silva e João França 
Filho. Comenda com destaque em 
verde.

Neste  ano de 2019, o seg-
mento dos agraciados com 
títulos honoríficos recebeu 

o professor e administrador Hildo 
Magno da Silva, atual presidente 
do Tijuca Tênis Clube, com a con-
fiança que lhe é devida, pela  sua 
dedicação ao TTC  desde 1973, 
com um currículo  invejável e pela 
sua capacidade administrativa e so-
cial, como membro efetivo de Con-
selhos e Comissões, diretoria de 
Departamentos, patrono de cam-
peonatos, Tribunal de Disciplina, 
reformas dos estatutos, etc.
Em retribuição, o Presidente e 
Grande Benemérito Hildo Magno 
da Silva resolveu apresentar as per-
sonalidades  que, cada uma em sua 
época, foram fundamentais para 
que a agremiação, hoje conheci-
da conhecida como “O Gigante da 
Conde de Bonfim”, desse os 
primeiros passos  para o seu cresci-
mento tornando-se um exemplo na 
cidade do Rio de Janeiro.

  
Título concedido  primeira e unica-
mente a Américo de Pinho Leonar-
do Pereira, o primeiro presidente 
da agremiação.
Comenda com destaque em ouro. 

2 - Grandes Bene-
méritos e Patronos -   
Dado àqueles com títulos perso-
nalíssimos. Até agora só  quatro 
pessoas haviam recebido a honra-
ria:  Heitor Beltrão - Grande Bene-
mérito e Patrono do Tijuca; Hugo 
Ramos Filho - Grande Benemérito 
e Benfeitor; Mário Cardoso Pires 
Grande Benemérito e Patrono do 
Tênis; e Paulo Germano Maciel - 
Grande Benemérito, Administra-
dor e Realizador. Comenda com 
destaque em prata.
  

Apaixonado por tênis, agradeço ao Tijuca Tênis 
Clube ter sido meu maior incentivador, proporcio-
nando os melhores momento de minha vida no cam-
po esportivo e que, até hoje, com 79 anos de uma 
vida saudável, venho dando minhas raquetadas, 
causando inveja em muitos iniciantes e em meus pa-
res,  que tanto me estimularam a participar de mui-
tos torneios de Tênis, como  Torneio das Bandeiras, 
Torneio dos Clubes e Circuito CETAV – em que fui 
diversas vezes campeão, fazendo valer a pena o es-
forço de levantar as pesadas taças, que ainda, diga-se 
de passagem, desejo muito continuar participando e 
ganhando os referidos troféus, portanto, continuem 
mantendo as maravilhosas quadras, para que eu pos-
sa continuar a ser um eterno aprendiz, pois vou con-
tinuar dando muito trabalho aos meus desafiadores.

Auguri – Felicitá a tutti pelos 104 anos de glórias
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Sou um apaixonado pelo tênis e sem nenhum 
desmerecimento a qualquer  a clube da Tiju-
ca, bairro que adotei como  minha residência, 

o TIJUCA TÊNIS CLUBE, sem dúvida, é a extensão 
da minha casa, que passou a ser o símbolo vivo de 
resistência em minha mente, por ter vencido todas 
as crises que nossa Cidade Maravilhosa vem até hoje 
enfrentando, pois como sócio do clube há 45 anos, 
assisti e participei de muitas lutas e, como Conse-
lheiro Nato há 23 anos, e Laureado há 20, muito nos 
esforçamos para proporcionar o melhor para todos os 
nossos sócios.

É salutar toda e qualquer crítica, pois sem ela não 
haveria como resistir à sua própria existência e, como 
participante há vinte anos do Conselho Disciplinar, 
procuramos manter uma ordem capaz de assegurar o 
respeito a todos que diferem de nossos pensamentos 
e atitudes, enfim, meu propósito neste momento é 
colaborar com um pequeno depoimento e registrar 
meu profundo agradecimento a todaa as diretorias 
em nome do meu eterno presidente Paulo Maciel e 
atualmente saúdo nosso atual presidente Hildo Mag-
no da Silva, que carrega nas veias sangue italiano.

PERSONALIDADES DO TIJUCA TÊNIS CLUBE

Por MÁRIO VANZILLOTTA

O esporte da minha vida

NOTA DA REDAÇÃO:
Mário Vanzillotta é empresário, com vasta gama de atuação  
e dono da famosa banca de jornais, na Saens Peña. Sua espontaneidade, 
alegria e carinho o mantêm sempre jovem.

Uma paixão pelo esporte

Com 79 anos, 
 Mário Vanzillotta  
(à direita) tem uma 
vida saudável, 
 jogando tênis com 
os amigos no Tijuca 
Tênis Clube, local que 
ele considera sua  
segunda casal

Esportes

Títulos  
honoríficos  
que podem ser  
concedidos 
pelo Tijuca  
Tênis Clube

Quem foram os desbravadores agraciados 
com títulos honoríficos?

Presidente Hildo Magno é profundo conhecedor  
da história do Tijuca Tênis Clube

1 - Presidente de Honra do  
Tijuca Tênis Clube 

3 - Grande Benemérito  
e Benfeitor  

2 - Grandes Beneméritos  
e Patronos   

4 - Grandes Beneméritos   

A porta da história



5 - Beneméritos -   
A agremiação registrava, em se-
tembro de 2014, 78 Beneméritos, 
entre eles Arnold Lemos Vieira 
Loureiro, João Vicente da Costa 
(ex-presidente), Sylvio Ludolf, Le-
omil de Oliveira Paulo, Ernani Pier-
re, Humberto Bittencourt Macha-
do, Agostinho Eugênio de Oliveira, 
Victor Cezar Pereira Freitas, Paulo 
Ferreira Bastos, Cleber Porto Bel-
fort, Alcir da Silva Sampaio, Carlos 
Alípio de Almeida, Elias
Derani, Fernando da Costa, Mau-
rício Conceição Azevedo, Paulo 
Cezar Moreira Cinelli, Gilberto Car-
neiro da Silveira, José Paulo dos 
Santos (Barral), Luiz Fernando Fer-
reira Rosa, Horácio Couto Pereira 
Neto, Carlos Coelho da Silva e João 
Henrique Abreu dos Santos (im 
memoriam), entre outros notáveis 
vivos e falecidos. Comenda com 
destaque em azul-marinho.

6 - Grandes Eméritos   
São 25 os Grandes Eméritos. Des-
tacamos Aram Boghossian, Átila 
Santos, Aldo Perseke, Murilo Ba-
chur, Egberto Pereira Caldas Fi-
lho, Menescal Pedrinha, Nelson 
Villaboim, Leonardo Chaia, Alberto 
Zeitune e Ricardo Ruben Coutinho 
Correa, entre outros.

7 - Laureados   
O clube tem em seu quadro 183 
Laureados: Ney Cidade Palmeiro, 
Júlio Cesar de Almeida, Ivan de 
Andrade Neves, Paulo Zouain,  Ro-
berto Salvatore, Álvaro Lionides 
Fontes de Almeida,  Marcos Frei-
tas, José Roberto Labruna, Ângela 
Kelly dos Santos, Carlos Marcelo 
Braga Almeida, Antonio Gomes de 
Miranda Neto e Luiz Olavo Marian-

te de Paiva, entre outros ilustres ti-
jucanos vivos e falecidos. Comenda 
com destaque em rosa.

8 - Eméritos -   
Ao todo o Tijuca Tênis Clube tem 
116 Eméritos. Podemos citar Ri-
cardo Capanema, Márvio Ludolf, 
Emmanuel Bonfim, Juliana Chicra-
la,Vitor Preciado, Alexandre Lisboa 
Marques, Jorge Luiz Casas Hayoit, 
Nidia Francisco Chicala, Mônica 
Saba Laranjeiras, Evandro Pereira 
Caldas, Fábio Leatini de Souza, en-
tre outros. Comenda com destaque 
em vermelho.
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O título honorífico é uma 
honraria concedida pelo 
Tijuca Tênis Clube, de 

acordo com os Estatutos em vi-
gor. Os critérios adotados para a 
concessão são os seguintes: 
Grandes Eméritos e Eméritos - 
através de pontuação nas várias 
modalidades esportivas, repre-
sentando o clube.
Beneméritos e Laureados – Por  
relevantes serviços prestados ao 
clube, nos últimos 10 anos. Com 
relação aos Laureados, observa-
se também a assiduidade às reu-
niões de Conselho.
Grandes Beneméritos - Por gran-
des empreendimentos e benefí-
cios em prol do clube, nos últi-
mos 10 anos.
Sócios Honorários - Concedidos 
àquelas personalidades de fora 
do clube, com atuação destaca-
da em áreas diversas (esportes, 
política etc), que de algum modo 
tenham contribuído para benefi-
ciar a sociedade como um todo.

Novos agraciados
Em maio de 2018, às vésperas da 
comemoração dos 103 anos do  
Tijuca Tênis Clube,  oito pesso-
as foram agraciadas com títulos 
honoríficos de BENEMÉRITO às 
vésperas da comemoração dos 
103 anos do  Tijuca Tênis Clube.. 
Foram eles: Laureado José Luiz 
Santos Mendes, vice-presidente 
do Conselho Deliberativo; Lau-
reado Edvaldo Ramos e Sousa, 
vice-presidente de Marketing e 
Divulgação; Laureada Kelma do 
Carmo Gomes Abreu dos San-
tos,  diretora de eventos; Laure-
ada Leila Lúcia Miranda Fampa 
Cavalcanti, vice-presidente Cul-
tural; Laureado Marcos Antônio 
Pimentel Freitas, vice-presidente 
Social; Laureado João Fucetula,  
membro do Conselho Deliberati-
vo, tendo ocupado vários cargos  
na diretoria do TTC.

9 - Sócios Honorários -   
Com estes títulos, foram agracia-
das 28 personalidades. Destaca-
mos: Juscelino Kubitschek, Carlos 
Lacerda, Chagas Freitas, Negrão 
de Lima, Marcelo Alencar, Zagallo, 
Maria Esther Bueno, Roberto Ma-
rinho, Euclides Zerbini, Ângelo 
Mendes de Morais, João Carlos Vi-
tal, Antônio Prado Júnior, Erasmo 
Martins Pedro, Ary Vidal, Serôa da 
Motta e Lucia Peterke, entre outros 
de igual porte. Comenda com des-
taque em azul-celeste.

Quem recebe Títulos Honoríficos

5 - Beneméritos 

8 - Eméritos  

9 - Sócios Honorários  
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Sociocultural
Dançando na terça – 16h às 20h   
O5- Banda  devaneios
12 – Marcos Vivan 
19 – Banda Estação Rio
26 – Banda Sol  e Mar 
ENTRADA DE NÃO-SÓCIOS (30 REAIS)

Tarde Dançante

Almoço Musical
Domingo  –  13h  –  2º andar  

Dia 17  –  Conjunto R.P. Show 

Roda de Samba
DIA 16  –  Sábado  –  16h  
Quiosque 
Presença do intérprete Ivo 
Melodia, da União da Ilha 

Happy Night
Sexta–feira  –  20h  –  2º andar
Dia – O1 – Ênio Baronne
Dia – 22 –Trio Nós e Vozes
Dia – 29 – Banda Harmonia do Rio

TIJUCA TÊNIS CLUBE

Dias 30/11 e 01 de dezembro 

 de 12:00 à 00:00 FEIRA NORDESTINA


