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casa e minha
segunda família

Venha ser sócio do Tijuca Tênis Clube
REVISTA
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Editorial

Presidente Hildo Magno e seu fiel escudeiro Geraldo

Novembro azul

Venha tomar
um café com
o presidente

MÊS MUNDIAL DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA

Nós apoiamos essa causa!

Tijuca Tênis Clube
REVISTA
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REVISTA

E

chegamos a novembro em 2020,
ano atípico, nocauteado pela pandemia
do Covid-19, que começou no mês
de março. Ainda sentimos o baque
da transformação que o vírus trouxe à vida
das pessoas e das instituições. Nosso
Tijuca, após a sua reabertura no mês de julho,
vem procurando solidificar o nosso dia a dia,
com renovações e novas propostas
de caminhar com firmeza para o próximo
ano que se aproxima.
Fizemos recentemente alterações na
gastronomia do clube, onde o sócio poderá
conhecer nesta edição e, aproveito
a oportunidade, para os convidar a voltar
a frequentar o clube, utilizando máscara
e obedecendo aos demais protocolos sanitários.
Todos os cuidados internamente, para que
o sócio se sinta seguro foram tomados.
Hildo Magno da Silva – Presidente do Tijuca Tênis Clube
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7 a 15
16
17

Especial

7

momentos
mágicos

de nossa

culinária
em nosso

Clube Cidade

A

lém de várias atividades proporcionadas aos
associados do clube, como escolinhas, esportes, área de lazer, o Tijuca Tênis Clube oferece
uma ótima viagem ao sabor da culinária, com diversas opções para todos os momentos. Nessa edição
iremos explorar um pouco mais do que você pode ter
em seus dias no TTC.
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Chef. Denis Germano

Arroz à piamontese com medalhão

Ger.. Guilherme Rodrigues

Restaurante Dú Bonfim Gourmet
Novidade gastronômica do Clube Cidade

Costela com molho barbecue e batatas com lemon pepper

U

ma das novidades do clube neste semestre é o restaurante do segundo andar, com novo nome, nova direção e nova proposta. Agora mais atualizado, elegante e com uma diversidade de pratos e petiscos, o Dú
Bonfim Gourmet traz em seu cardápio arroz à piamontese com
medalhão e costela com molho barbecue e batatas com lemon
pepper, desenvolvidos pelo novo chef. Para o ano de 2021, o restaurante terá ainda um acesso exclusivo, permitindo que nãoREVISTA
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Em breve teremos em nosso
cardápio novos pratos produzidos
em nossa nova cozinha.
Venha nos conhecer!!!!
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Espetinhos com fritas

Café expresso e pães de queijo

Bar do Atleta
Parada top dos petiscos com muita tradição

O

Iscas de frango

Bar do Atleta é um dos pontos principais dos associados
nos finais de semana. Muito conhecido por seu churrasquinho, o bar é uma ótima opção para passar a tarde de
domingo com a família e amigos. Mas vale lembrar que ele também funciona nos dias de semana, servindo os melhores petiscos do clube.
REVISTA
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3

Café Expresso da Rô

Um bom local para aproveitar os benefícios do café

L

ocalizado ao lado da entrada principal do clube, o Café Expresso da Rô já está presente há mais de 20 anos no clube.
O local é conhecido pelo seu café expresso e seus pães de
queijo, mas também apresenta uma diversidade de salgados, doces e bebidas frias ou quentes perfeitos para uma pausa para um
lanche em qualquer hora do dia.
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Bife com fritas

Variedade de salgados

Bar da Piscina – Dona Maria
Os salgados que continuam seduzindo gerações

U

m dos bares mais tradicionais e antigos do clube, o bar da dona
Maria está presente há várias gerações na história do TTC. Muito conhecido por seus pastéis, o bar apresenta também grande
diversidade de salgados e pratos que podem ser servidos tanto na área
externa perto da quadra de tênis quanto na área da piscina.
REVISTA
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Quiosque da Piscina
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Chope bem gelado, um drinque ou um prato especial?

O

Quiosque da Piscina, que atende tanto a área do parque aquático
quanto a área externa perto do parquinho do clube, tem um clima
de barzinho, com variedade de bebidas e comidas, com destaque
para os pastéis. Mas os pratos a la carte, como o bife com fritas, também
são bastante pedidos.
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Feijoada completa foto ilustrativa

Restaurante Aquarius
Comida caseira com público cativo

L

ocalizado ao lado do ginásio do clube, o Aquarius, conhecido
por esse nome desde os tempos em que tinha um aquário
gigantesco em uma de suas paredes, tem como carro-chefe
pratos caseiros. À noite, além de um cardápio a la carte, oferece
saborosas pizzas, que encantam os sócios do Tijuca Tênis Clube,
principalmente os mais jovens.
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Nosso Cacau

Bolos e guloseimas gourmet

A bike que faz você viajar pelas delícias dos doces

A

Nosso Cacau é a famosa bicicleta recheada de delícias localizada no corredor perto do acesso à piscina. Com muitas
variações de bolos e guloseimas gourmet, a bike é perfeita
para os sócios que querem matar sua vontade de doce depois de
uma atividade no clube.
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DO CONSELHO

“O Tijuca é minha segunda casa
e minha segunda família”

Seu filho em segurança

C

om a pandemia provocada pelo novo
coronavírus, muitas medidas precisaram ser tomadas. Diante desse quadro e com a volta de algumas atividades,
foi necessário se adaptar e seguir as recomendações do protocolo anunciado pela Organização Mundial de Saúde – OMS e pelo
Ministério da Saúde do Brasil.
Por conta disso, a escolinha do Tijuca Tênis Clube retornou seguindo todos os cuidados possíveis para a segurança de seus
alunos e funcionários, como por exemplo:
l Utilização obrigatória de máscara
l Verificação da temperatura de alunos
e funcionários na entrada do clube
l Sanitização a cada mudança de turno
REVISTA

Alunos e funcionários de máscara em todas as atividades

l Não temos nenhuma atividade na rotina
da escola que gere aglomeração
l Número de pessoas em sala de aula
reduzida e com distanciamento social
l Acesso fácil de álcool em gel 70%
em toda dependência da escolinha
l Mantemos janelas e portas abertas,
facilitando a circulação de ar

Para o primeiro quadro
Voz do Conselho, não
poderíamos deixar de
convidar uma das
conselheiras mais
queridas do TTC, Carmen
Gomes. Com longos
29 anos de associada
ao Tijuca Tênis
Clube, Carmen, ou
carinhosamente
conhecida pelos
funcionários e amigos
por seu apelido
Carminha, tem muita
bagagem de vida
relacionada ao TTC.

A

história de Carmen Gomes no TTC começou quando ela frequentava o clube com seu falecido marido, antes ainda de se
tornar sócia. Quando enviuvou, foi o que a ajudou a encontrar
conforto. “O Tijuca se tornou minha segunda casa. Aqui encontrei
minha segunda família”, diz ela, que frequenta o clube com os filhos,
netos e bisnetos. São três gerações que fizeram e fazem parte do dia
a dia do clube, com passagem pela escolinha e em atividades como
futebol, teatro e ballet, além dos grandes eventos sociais.
Desses 29 anos de história, cinco deles são dedicados também
ao conselho do clube, a convite do presidente e seu amigo, Hildo
Magno. A conselheira também é frequentadora assídua dos eventos:
está sempre presente nos bailes, happy nights, shows, rodas de pagode e, principalmente, no baile de carnaval, seu evento preferido.
Aos 83 anos, Carminha encanta a todos pelo seu jeito brincalhão e
sua alma jovem. O Tijuca Tênis Clube tem orgulho de fazer parte
da vida da conselheira e de sua família. Carmen Gomes fez grandes
amizades que serão levadas para a vida toda.

Esses são alguns dos cuidados tomados
pela escolinha. Além disso, não é obrigatória
a volta do aluno, pois ainda está sendo oferecido o ensino remoto, caso a família ainda
não sinta segura de retornar às atividades. A
escolinha também está abrindo espaço para
visitação dos pais dos alunos, para que presenciem os cuidados no local.
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Socio cultural

Happy Night
Venha se divertir em
nosso Clube Cidade
Sextas–feiras – 20h – 2º andar
NOVEMBRO NO TEATRO HENRIQUETA BRIEBA

Apresenta!
Stand Up Comedy
Dias 7 e 14 às 20:00h

Impromédia

Dias 21 e 28 às 20:00h

ADULT O

Patrulha Canina e Convidados
Dias 7, 14 e 28 às 17:00h

Apresentação de Frozen 2
Dias 8 a 29 às 17:00h

INFANTIL

O Tijuca esta preparado para receber você
REVISTA
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