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Editorial

Hildo Magno da Silva                                                               
Presidente do Tijuca Tênis Clube

m um ano conturbado,  
o Tijuca Tênis Clube colecionou  
diversas conquistas no meio  

esportivo que irão para a história. Com  
a volta do Basquete Adulto Masculino,  
conseguimos o segundo lugar no  
Campeonato Estadual de Basquete,  
perdendo apenas para o Flamengo! Além 
disso, o Vôlei também se  
mostrou forte, sendo consagrado  
o campeão da Superliga  
C e colecionando troféus! Parabéns  
a todos os atletas e funcionários  
que foram fundamentais nas  
conquistas desses títulos. 
Que tenhamos um ano próspero e repleto  
de melhorias, por isso, nessa edição  
procuramos trazer as previsões  
para 2021. Esperamos que tudo que  
estamos vivendo no atual momento  
seja breve e passageiro.

Um beijo no coração!!!!

Um Feliz Natal 
e um ótimo 2021  

para todos nós!

E

www.tijucatenis.com.br

Venham fazer do  
Tijuca Tênis Clube  
o seu ponto de  
encontro em 2021.

São mais de 40 atividades  
para você e toda sua família.

www.tijucatenis.com.br
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Especial

A carta de Tarot regente de 2021 é a soma dos  
algarismos do ano, ou seja, 2+0+2+1 = 5. O número 5  
é representado pelo Papa ou Sacerdote, que  
simboliza não apenas a fé e a conexão com o divino, 
mas também a sabedoria. Para 2021, essa carta indica 
uma tendência a continuar vivendo em um caminho 
mais ortodoxo e evitando invenções ou riscos.  
A carta também indica a necessidade de buscar  
e compartilhar conhecimento, espirituais ou não  
e isso terá um grande papel no próximo ano.

2021 será regido por Oxalá, senhor da criação,  
e Oxum, dona das águas doces e dos encantos.  
A junção desses Orixás promove o respeito  
e a harmonia, estimulam a autoconfiança  
e compreensão, favorecendo o amor. A fé terá  
uma grande influência em nossas vidas.

Especial

Previsões das

para 2021
e dos

cartas
búzios

Saiba também  
o que reserva  

cada signo  
para você no  
próximo ano
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Especial horóscopo 2021

(21/3 a 20/4)

DINHEIRO
É um ano importante para rever sua forma de lidar com dinheiro, começar 
guardar ou estudar sobre investimentos. Esse novo ano vem te incentivando  
à total independência e superação dos gastos impulsivos. 

AMOR
Para você vai ser importante renovar as relações e buscar novidades  
no relacionamento para mantê-lo movimentado. Com a grande necessidade  
de independência, é importante  buscar um equilíbrio.

SAÚDE
Evite o sedentarismo! Procure estar sempre em movimento com  
exercícios que favoreçam o sistema circulatório e capriche na prevenção  
e na boa alimentação para elevar sua imunidade.

(21/4 a 20/5)

DINHEIRO
Busque alinhar seus propósitos e não faça algo apenas por  
dinheiro. Esteja aberto para receber novas adaptações no meio  
financeiro e profissional.

AMOR
2021 indica relacionamentos estáveis e prósperos, mas cuidado com  
a possessividade  e dependência. Ótimo ano para dar um passo a mais na  
relação ou encontrar alguém especial, mas só se houver total segurança

SAÚDE
O taurino estará ainda mais zeloso com o bem estar do corpo e organismo, 
mantenha a vitalidade em alta e a aparência bem cuidada.  

TouroÁries
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(21/5 a 20/6)

DINHEIRO
O financeiro de 2021 para o geminiano tende a ser muito positivo e ideal para 
investir em tudo que sonha. Esse novo ano esta propício para as parcerias, 
sociedades e afins.

AMOR
Não evite seus sentimentos e haja de forma verdadeira.  Esse é um ano ideal 
para se relacionar com pessoas comunicativas, então não guarde nada e procu-
re expressar tudo o que sente. 

SAÚDE
Valorize seu bem-estar, cuide do corpo, da aparência  
e mantenha seu bom humor elevado, isso deve contribuir bastante  
para a sua disposição física e mental.

(21/6 a 21/7)

DINHEIRO
 Busque ter mais desenvoltura e coragem para expressar  
suas ideias. Procure trabalhar mais sua comunicação. Para o canceriano, 
é o ano da criatividade, acolhimento e amor, saia da zona de conforto!  

AMOR  
Desapegue das experiências passadas, esteja mais receptivo  
a novas pessoas e vivências, mas se valorize acima de tudo e não  
caia na dependência emocional.

SAÚDE
Procure praticar atividades físicas com regularidade e valorize  
bons momentos com pessoas próximas. 

Gêmeos Câncer

Especial horóscopo 2021
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(22/7 a 22/8)

DINHEIRO
No próximo ano tenha mais responsabilidade e comprometimento com tudo 
o que você se propor a fazer e tente organizar mais suas finanças com um 
planejamento.

AMOR
Será um ano onde você tende a se doar e ser generoso demais, mas se valorize 
e garanta que irá receber isso em troca, preze pela reciprocidade nas relações.

SAÚDE
Você vai gastar muita energia para ir atrás dos seus interesses, realizar suas 
ambições e superar os desafios que podem surgir.  Faça pausas e busque ativi-
dades que ajudem a aliviar o estresse e evite trabalhar no limite das suas forças 
para não se desgastar demais.

(23/8 a 22/9)

DINHEIRO
Tente expandir sua visão e encontrar novas formas de enxergar e administrar 
seu trabalho e seu financeiro. Volte mais sua atenção para a sua qualidade de 
vida nesse ano e preze por uma rotina mais leve.

AMOR
É um ano onde você tende a agir com praticidade e direto ao ponto,  
mas tenha cuidado pra não demonstrar muita frieza e fazer pouco caso.  
Tente desenvolver mais seu lado afetivo. Lembre-se também que não existe 
perfeição dentro das relações, cuidado pra não exigir demais do outro! 

SAÚDE
Você precisará de muita disciplina para manter a saúde protegida, mas isso não 
será problema para o seu signo, sempre tão zeloso com o organismo, e essa 
postura cuidadosa deve aumentar no reinado de Vênus. 

Leão Virgem

Especial horóscopo 2021



REVISTA         TIJUCA TÊNIS CLUBE – REVISTA         TIJUCA TÊNIS CLUBE – 

(23/9 a 22/10)

DINHEIRO
2021 está propício para o libriano fechar parcerias profissionais.  
São energias que tendem a ser muito prósperas para você nesse novo ano.  
Vai ser um ano de muito abundancia, mas é indispensável a sabedoria  
e a ponderação para lidar com as dificuldades.

AMOR
suas relações e afetividade estarão muito mais equilibradas  
e harmônicas nesse ano. 2021 vem com muita prosperidade nas relações,  
é um ótimo ano para novas conquistas a dois. 

SAÚDE
Se tudo fluir com equilíbrio, sua energia física, mental e emocional se  
fortalecerá no reinado do seu astro. Tenha mais cautela com a qualidade  
do que irá consumir e também ficar de olho no sistema imunológico.

Libra Escorpião

(23/10 a 21/11)

DINHEIRO
2021 vem te ensinar o valor das parcerias, esse ano também vem mostrar  
algumas decisões importantíssimas a se fazer e que essas decisões precisam 
ser feitas na base do sentimento, daquilo que te faz vibrar. 

AMOR
É o ano para ser verdadeira consigo e com o outro. As verdades serão expostas 
e será necessário lidar com isso. Caso você esteja solteira, esse é um ano para 
se envolver somente com quem realmente venha pra somar com você.

SAÚDE
Seu signo tem ótima resistência física e se recupera rapidamente quando  
enfrenta algum mal-estar, mas convém ficar de antena ligada para não abusar 
da sua energia em 2021, pois sua vitalidade pode diminuir em situações de 
estresse. 

Especial horóscopo 2021
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(22/11 a 21/12)

DINHEIRO
Esse deve ser um ano bem positivo para os sagitarianos. Saiba enxergar cada chan-
ce que o universo colocar no seu caminho! Está a vista um novo empreendimento 
que será promissor, se tem algum projeto no papel, esse é o ano pra concretizar.

AMOR
Você vai querer demonstrar tudo e não esconder nada. Nesse ano é impor-
tantíssimo pra você estar com pessoas que compartilham e valorizam dos 
mesmos ideais, busquem novas aventuras e expansão dos horizontes.

SAÚDE
Sua resistência estará elevada, mas cuidado ao se deixar levar pelas opiniões 
alheias se tiver algum probleminha de saúde nos primeiros meses. Evite ouvir 
palpites ou confiar em dados que não venham de fontes seguras.

(22/12 a 20/1)

DINHEIRO
Ano promissor para dar um passo importante na sua carreira e nas suas finanças. 
Não deixe passar batido as oportunidades que irão aparecer, esteja aberto às mu-
danças, pois boas propostas de trabalho chegarão ao longo do seu ano. 

AMOR 
Tenha cautela para não agir de forma autoritária e fria com as pessoas. Mas 2021 vai 
ser um ótimo ano para estabilizar todas as relações e até mesmo resolver pendên-
cias de relações passadas.

SAÚDE
Vênus traz grandes promessas para o seu signo e além de elevar a sua sorte no amor 
e seus talentos no trabalho, o regente do ano também vai intensificar sua alegria 
interior e sua vitalidade.

Capricórnio

CapricórnioSagitário

Especial horóscopo 2021
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(21/1 a 19/2)

DINHEIRO
Muitas novas oportunidades pra fazer aquilo que você de fato ama irão surgir, 
e aí decisões deverão ser feitas: cortar aquilo que já é velho e que não faz mais 
sentido pra você ou permanecer no mesmo lugar por medo? 2021 vem com o 
chamado de transformações e ressignificações na sua carreira em na sua vida. 

AMOR
Busque respeitar o seu espaço e o do outro! 2021 será um ano que você vai 
querer se dedicar muito ao coletivo, você vai amar estar entre pessoas e preci-
sará de um parceiro que te acompanhe e te apoie. 

SAÚDE
Preste mais atenção nos sinais do seu corpo e nos sintomas que se repetem de 
tempos em tempos. Seu signo tem tendência de gastar mais energia mental do 
que física. Equilibre as suas forças para investa mais em seu bem-estar. 

(20/2 a 20/3)

DINHEIRO 
esse ano vem te chamando para apostar em seus dons, dê asas à sua imagina-
ção e aprenda a desenvolver melhor suas aptidões. 2021 te traz a energia da 
realização profissional, mas para isso você precisa dar a iniciativa. Ótimo ano 
para buscar mais conhecimento sobre empreendedorismo e finanças.

AMOR 
Você vai querer acolher e amar todo mundo. Cuidado para não idealizar demais 
as relações e se frustras. Deixe acontecer, sem criar grandes expectativas. 

SAÚDE 
Seu signo tem tendência de gastar mais energia mental do que física, mas che-
gou a hora de equilibrar as suas forças para investir em seu bem-estar. Quando 
sentir a sua disposição minguar, desligue-se das preocupações, tire um tempo 
para descansar e se distrair com coisas de que gosta

Aquário Peixes

Especial horóscopo 2021
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o dia 06/12 recebemos o Papai Noel no 
Tijuca Tênis Clube. Como todos os anos, 

proporcionamos esse evento com todos os 
cuidados e carinho pelos sócios e esse ano, 
para ser realizado, seguimos todos os protoco-
los recomendados pelas organizações de saú-

de e pela prefeitura por conta da pandemia 
do COVID-19. Proporcionamos uma manhã 
de brincadeiras, risadas e muita alegria para 
os familiares e a criançada que presenciaram 
a chegada do bom velhinho nesse clima de 
Natal!

Chegada de Papai Noel no TTC.

12 Feira  
Esotérica  

2020

 Alimentando os sonhos das crianças
N

Social

Entre os dias 03 e 06 de Dezembro recebe-
mos mais um ano da tradicional Feira Eso-

térica em dia décima segunda edição. A feira 
contou com previsões de Búzios e Tarot, barra-
quinhas de roupa, produtos esotéricos, gastro-
nomia , consultas, saúde e bem-estar e muito 
mais! Por conta da pandemia, o evento ocorreu 
seguindo todas as normas recomendadas pelos 
órgãos de saúde e pela prefeitura.

E
a

20 21
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Happy 
Night

Sextas–feiras  –  20h  –  2º andar

Venha se divertir 
 em nosso 

Clube Cidade

Socio cultural

TIJUCA TÊNIS CLUBE


