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O ano de 2019 finda e começo a sentir 
saudade, com boas recordações do 
movimentado período de campanha 

ao qual me dediquei para a presidência do 
Tijuca Tênis Clube.  Fortalecido pelo carinho 
e dedicação que recebi da agremiação, por 
23 anos, em funções de relevância; aceitação 
da vice-presidência pelo jovem e promissor 
Laureado Mário Lúcio Pontes Bastos, de 
tradicional família tijucana e a dos meus pares; 
confiança dos amigos e associados, sinto-
me fortalecido para inovar em várias áreas e 
ver o TTC crescendo como um exemplo de 
organização social e recreativa. 

Estamos melhorando e dando nova forma 
a vários segmentos, como o de alimentação 
dos funcionários e curso de alfabetização para 
aqueles que precisam ampliar seus horizontes; 
restaurando e criando atrativos para espaços 
com o Ed. Leonardo Pereira - um símbolo 
da criação do TTC - e promovendo eventos 
diversos, para todas as idades.  

Que 2019 seja um ano de paz e prosperidade, 
com um Tijuca forte e acolhedor. 

O mundo gira... 

Salve 2020!
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O Tijuca Tênis Clube possui piscinas com ca-
racterísticas olímpicas para melhor atender 
seus atletas. O clube dispõe de diversas ati-
vidades aquáticas desde recreação, pessoas 

interessadas no esporte e até treinamento para fu-
turos competidores, com escolinhas para crianças 
até idosos. 

Com aulas de natação, nado sincronizado e polo 
aquático, o TTC atende todos os gostos e idades com 
profissionais experientes e capacitados na área para 
sempre fornecer o melhor para seus sócios. Além 
de contar com diversos benefícios para o corpo e 

Especial
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para a mente, o esporte aquático ajuda no desenvol-
vimento do equilíbrio, exercita o sistema vascular e 
a força, entre outros. 

A natação é um dos esportes mais completos 
para o corpo, melhorando a qualidade de vida,  
nado sincronizado apresenta atividades seme-
lhantes a natação, dança, ginástica, já o polo 
aquático conta com piscinas adaptadas para esse 
esporte de acordo com suas regras oficiais, pro-
porcionando uma experiência única, além de am-
bos serem atividades coletivas,que beneficiam a 
interação em grupo. 

Esportes  
aquáticos no  
Tijuca Tênis  

Clube

A natação é um dos esportes mais completos 
para o corpo, melhorando a qualidade de vida

Parque Aquático
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para a prática  
de exercícios no

Tijuca 40 graus

7dicas

Verão
O verão carioca chega mais uma vez   

batendo 40 graus – e sensação térmica de 50 
graus! – em vários pontos da cidade.  

E para isso há cuidados importantes na prática  
de exercícios durante a estação mais  

quente do ano. São eles:

        Saúde em primeiro lugar

Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, pro-
cure um médico e certifique-se que está apto a praticar. 
Comece aos poucos e fique ligado nos sinais enviados 
pelo seu corpo.

        Aproveite o melhor do sol

Pratique exercícios nas horas mais brandas do dia. 
Lembrando que o uso de bonés/chapéus ajuda bastan-
te, mas o indispensável mesmo é o uso do protetor so-
lar.

        Movimente-se por inteiro

Alguns esportes trabalham praticamente quase todos 
os músculos do corpo. A natação é um deles, melhora 
a respiração e reduz o impacto. Aqui no Tijuca Tênis 
Clube contamos com piscinas essenciais para a prática 
do esporte.

        Invista nos acessórios certos

Quer praticar tênis por aqui? Use o uniforme mais ade-
quado ao impacto e à exposição ao sol. Proteção é fun-
damental para o melhor desempenho.

        Hidrate-se

Comprovada cientificamente, a água é essencial em 
nosso organismo, e, principalmente no verão, ela é a 
parte mais importante para manter o bom funciona-
mento de qualquer atividade física. O corpo bem hi-
dratado tem mais disposição! Dependendo da inten-
sidade e calor, a hidratação deve ser feita antes, após e 
também durante o exercício físico.

        Reponha as energias

Uma alimentação leve e balanceada é a garantia que 
o seu corpo tem para aproveitar um dia de atividades. 
Carboidratos são indicados para consumo antes do 
treino, pois eles fornecem a energia extra que será 
gasta durante o exercício. Na hora de se recuperar, as 
proteínas entram em ação para repor as energias.

        Descanse

Um sono adequado é o que você precisa para começar 
o dia com o pique necessário para aproveitar o verão 
fora de casa.

72

1 3 5 6

74

Parque Aquático
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Tênis
Futebol
Yoga
Ballet
Jazz
Shaking body
Capoeira
Aula de Teatro

Pintura
Desenho
Ginástica Cerebral
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

Chegou mais cedo no TTC
Papai Noel

Tijuca tênis Clube
Venha conhecer o “O gigante da  

Conde de Bonfim”

Atividades Oferecidas 

www.tijucatenis.com.br/

Social

chaminés e deixa os presentes debaixo da árvore de Natal, cer-
to? Mas dessa vez o Papai Noel foi recebido com muita música, 
brincadeiras e mágicas. A diversão foi garantida!

O TTC agradece a presença e deseja a todos um Feliz Natal e 
um Próspero Ano Novo!

     á está mais do que comprovado que o Natal é a época mais 
        aguardada por adultos e crianças. Além de ser um momento 
que marca o final de ano, é um período de muita festa, celebra-
ção e alegria! Por isso, o TTC garantiu a chegada do Papai Noel 
com muita animação, para que os sócios do Clube pudessem 
compartilhar um dia muito especial com toda a família. 

A história mais conhecida é que o Papai Noel entra pelas 

J
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As inscrições estão abertas desde  
o mês de novembro, sendo a primeira
etapa da Colônia com o início em  
16/12/19 e terminando dia 31/01/20, com 
gincana e festa de encerramento. 

Tudo começou com a “Escolinha  
de Recreação”, que fez sucesso com  

as crianças e pais.
Numa área amena, em meio a árvores 

e pássaros que ali fazem sua rota, funciona 
a Escola de Recreação Infantil do Tijuca 
Tênis Clube. Esse espaço é uma joia da 
agremiação, que sempre pautou pela boa 
formação das crianças nessa idade.

A escola tinha como objetivo dar os 
primeiros passos na educação infantil, para 
que os pais, associados, pudessem partici-
par, de maneira despreocupada,  
das diversas atividades esportivas e sociais. 
A preparação era feita com o intuito de 
prepará-los para a alfabetização.

Hoje a antiga “Escolinha” tem excelência 
em termos de pessoal e também  
administrativamente. Seus professores 
são formados e habilitados para séries 
regulares da Educação Infantil, assim como 
sua diretora, orientadora e coordenadora. 
Funciona em dois turnos e também com 
horário integral. Oferece também aulas   
extras de inglês, música e psicomotricidade.

Além da escolaridade, os alunos  
do integral têm aulas de balé, futebol e 
natação. As aulas são ministradas dentro  
da própria escola e na parte externa do 
clube, que também é usada na recreação 
ou demais atividades que necessitem de 
espaço maior no ensino dirigido.

 “Nossas crianças têm o privilégio  
de estudar em um local agradável,  
marcado por carinho e amor, que vai 
ficar para sempre na memória”, diz  
a diretora Eliane Romero.
Convidamos e aguardamos uma visita.
Local: ao lado das quadras de Tênis.
Tel. para contato: (21) 3294-933
Eliane Romero – Diretora
Jane Moura – orientadora Pedagógica

sistema de dirigismo excessivo, pois a criança ne-
cessita de espaço para se exprimir e experimentar 
as possibilidades motoras onde cada movimento é 
um desafio. Nosso trabalho será bem diversificado, 
utilizando toda a excelente estrutura do clube, pois 
nosso principal objetivo é fazer com que a criança 
aprenda brincando, mantendo-se sempre motivada, 
procurando despertar seu interesse a cada experi-
ência, desenvolvendo os aspectos recreativos e psi-
cossociais.

      olônia de Férias do TIO VITAL é a mais tradi-
cional do bairro, onde proporciona à criança 
ampliar o seu campo de ação, sensação e per-
cepção.

O envolvimento com outras crianças facilita a co-
ordenação, disciplina, confiança e o equilíbrio, re-
sultando em maior amadurecimento do seu filho em 
todos os sentidos.

A Colônia de Férias do TIO VITAL obedece a um 
padrão de desenvolvimento, mas sem seguir um 

TIO VITAL
Colônia de Férias do

Participe da Colônia de Férias do  
TIO VITAL 2020, no Tijuca Tênis Clube, 
onde desenvolvemos atividades  
esportivas, artísticas, cultural, além da 
integração social. 

Inscreva seu filho

Escola de Recreação Infantil  
do Tijuca Tênis Clube

Está na hora de matricular seu filho!

www.tijucatenis.com.br/

Esporte/Lazer/Educação

C
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Segmento esportivo que atrai um grande público, com 
muitas vitórias para o Tijuca Tênis Clube, tem agora, 
à frente do setor, o vice-presidente Antônio Augusto 

Ribeiro – Tonico.
Ele recebeu com muita honra esta responsabilidade dada 

pelo presidente Hildo Magno, prometendo dedicação e vitó-
rias.

Tonico vem da iniciativa privada – tem empresa de en-
genharia. É sócio do Tijuca há dez anos e já trabalhou no 
Parque Aquático, em 2018, a convite do vice-presidente Ro-
berto Borel dos Santos.

“Gostei, fiz um bom trabalho e agora fui convidado, pelo 
presidente Hildo Magno, para dar sequência ao trabalho 
dos Esportes Terrestres. Isto se adequa à minha linha de 
pensamento. Toda mudança gera expectativa, mas o desa-
fio é bem-vindo, movimenta o nosso pensamento com o que 
vem pela frente. Estou bem preparado e tecnicamente inte-
ressado e considero os diretores muito firmes no propósito 
e um ambiente muito bom.”, conta nosso querido amigo 
Tonico. 

Vamos buscar  
patrocínios e  

parcerias, com o  
intuito de deixar nossos 
times mais fortes  
e com melhores 
condições de treino. 
Proporcionar aos  
atletas meios de deixá-
los mais incentivados  
a treinar, para poder 
transformá-los não  
só em atletas,  mas 
cidadãos de bem.

“Esporte dá cultura,  
dá educação. Esporte  

é  uma importante 
reforma social.”

Volêi e Basquete
Novos  
incentivos  
e novos  
desafios

Novas propostas para 2020

Antônio Augusto Ribeiro – 
Tonico
Novo vice-presidente dos  
Esportes terrestres

Chegamos em todas  
as finais, inclusive com  
atletas da Seleção  
Brasileira

Chegamos com  
sucesso em todas  
as semi-finais  
disputadas

VOLÊI

BASQUETE

Esportes terrestresEsportes terrestres
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CURIOSIDADES

O mais importante barítono brasileiro. Encantou a 
Europa e outras partes do mundo, ficando conhe-

cido como o notável intérprete da ópera “La Traviat-
ta“, de Verdi, chamando a atenção do mestre italiano 
Contini, de Florença, que o definiu como barítono e 
assim ficou conhecido, iluminando os palcos.

Foi considerada inesquecível sua interpretação da 
ópera “Os Palhaços”, de Leoncavallo. Foi o  artista que 
mais vezes atuou no palco do Teatro Municipal do Rio, 
defronte do qual promoveu a colocação da estátua do 
compositor Carlos Gomes, na Cinelândia.

O grande e inesquecível  intérprete morou numa 
casa da Rua Severino Brandão, na Tijuca, onde passou 
sua adolescência, e  da qual gostava muito.

Tim Maia, nome artístico  
de Sebastião Rodrigues 
Maia, nasceu e cresceu na 

Tijuca em 28 de setembro de 
1942, foi um cantor, compositor, 
maestro, produtor musical,  
instrumentista e empresário  
brasileiro, responsável pela  
introdução dos gêneros soul  
e funk na música popular  
brasileira e reconhecido como 
um dos maiores ícones da música 
no Brasil. Em 1970, gravou seu 
primeiro disco, intitulado Tim 
Maia, que, rapidamente, tor-
nou-se um sucesso com músicas 
como “Azul da Cor do Mar”  
e “Primavera”. 

Fátima Guedes, nascida 
em 6 de maio de 1958 no 

Rio de Janeiro, especialmen-
te na Tijuca, é uma cantora 
e compositora considerada 
uma das maiores revelações 
da MPB dos anos 80. A tiju-
cana começou a compor aos 
quinze anos de idade, e em 
1973 alcançou o primeiro lu-
gar no Festival de Música da 
Faculdade Hélio Afonso, com 
a música “Passional”. Teve 
canções gravadas por Elis Re-
gina, Maria Bethânia, Simo-
ne, Ney Matogrosso, entre 
outros artistas renomados.

O Engenheiro e Arquiteto Rosthan 
Pedro de Farias (1909 -1969) traba-

lhou em mais de 54 projetos de novas 
escolas primárias, além de ter atuado 
em outros projetos para construção de 
hospitais, jardins de infância, ambulató-
rios e postos de saúde. Recentemente, 
alguns de seus painéis feitos em azule-
jo, com desenhos abstratos pintados à 
mão, serão tombados pela prefeitura, 
como da escola municipal Anita Garibal-
di, na Ilha do Governador. O arquiteto 
também fez parte da história do Tijuca 
Tênis Clube com seus painéis caracteris-
ticamente modernistas localizados no 
clube, representando alguns dos diver-
sos esportes presentes, como Basquete 
e Tênis.

Tim Maia

Fátima  
Guedes

Paulo Fortes

Rosthan Pedro  
de Farias

Uma Tijuca revelada na arte, na literatura e na música
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Social/Palestras

Programa de dezembro do  
Centro de Atualização Feminina

DIA 4
14h30 às 15h30

Grandes Paixões que Mudaram  
a História
Palestrante Maria Lucia Viola 
História da Arte

DIA 11
14h30 às 15h30

Inconsciente Coletivo :  
A Herança Material Palestrante  
Gilbert Angerami 
Jornalismo

Contatos: 
 Tijuca Tênis Clube.  
Teatro Henriqueta Brieba.
Diariamente pelo tel.: 99337-5249, ou  
e-mail: imprates40@yahoo.com.br
Diretora: Lilian Prates

Teatro Henriqueta 
Brieba

História da Arte e Jornalismo no

Abelardo e Heloísa de Argenteuil

Quartas-feiras, das 14h às 16h



Sociocultural

Dançando na terça – 16h às 20h   
O3 – Orquestra Tupi – Baile do Branco
10 – Banda Harmonia do Rio 
17 – Banda Comander
ENTRADA DE NÃO-SÓCIOS (30 REAIS)

Tarde Dançante Almoço Musical
Domingo  –  13h  –  2º andar
Dia 08  –  Regional de Pedrinho  
7 Cordas

Roda de Samba
DIA 16  –  Sábado  –  16h  
Quiosque 
Presença da Velha Guarda da 
Vila Isabel

Happy Night
Sexta  –  feira  –  20h  –  2º andar
Dia – O6 – Banda Saveiro
Dia  – 13 Enio e Barone
Dia – 20 –Marcos Vivan
Dia – 27 – Trinidance

TIJUCA TÊNIS CLUBE

Contaremos com a Banda Anjos da Noite  
para agitar a virada! Ela atua na cidade do  
Rio de Janeiro levando muito requinte e animação 
para as mais variadas festas e estará presente no 
Réveillon do Tijuca Tênis Clube pela 3ª vez!
A atração mais aguardada do ano vai fazer o público 
ficar energizado do início ao fim, realizando  

um show dançante com o melhor dos hits  
nacionais e internacionais de todos os tempos.
O Clube oferece a praticidade, o conforto  
e segurança que você precisa. Venha fazer parte  
de mais essa história com muita diversão para  
toda família e amigos. Não perca!

A festa vai ser animada do início ao fim!

BUFFET COMPLETO COM CAFÉ  
DA MANHÃ E 1 ESPUMANTE POR MESA
INÍCIO DO EVENTO: 22H
SÓCIO - 300,00

NÃO-SÓCIO - 400,00
CRIANÇA ATÉ 9 ANOS - NÃO PAGA
CRIANÇA DE 10 ANOS A 12 ANOS - 175,00
Reservas: 3294-9329/9335/9375


