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DIRETORIA EXECUTIVA
BIÊNIO 2019/2020 

CONSELHO FISCAL PARA 
O BIÊNIO 2019/2020PALAVRA DO PRESIDENTE
Daniel Monteiro
Márcio Ordine de Castro
Thomas Goulart

Adriano Magalhães Borin - Alfredo Lazareschi - Ale-
xandre Salum Dória - André Leme do Prado - 
Andréa N. Aleixo - Antônio M. Pereira Neto - César 
Traldi - Claudio Ciari - Claudio Schiavi - Cristiano V. C. 
Lopes - Delton Manuel Dias - Eduardo Ramos - Eurico 
Ferrarezi - Felipe F. C. P. Lopes - Flávio F. S. Ribei-
ro - Gisele F. C. G. Lemos - Glênio Vilela - Guilhermo 
Cevasco Neto - Henry M. S. Guyot - Hélio José Maffia 
- Joaquim Lino de Camargo - José C. T. de Oliveira 
-  Leandro Ligabó - Luís Mario Sacchi - Luciano Léo 
Junior - Marcel Prado - Marcio Viotti - Mario Gaviglia 
- Marcio A. de Souza - Mario L. A. Franco - Maurício 
Gobbi - Maurício Garibe - Odilon J. de C. Junior - Paulo 
de Tarso C.C. Lopes - Wilson Rubio - Ricardo José 
Silva - Rafael Costa - Rafael Souza - Vicente P. S. da 
Silveira

Caros Amigos Associados,

É um grande prazer me dirigir a todos, na condição de Presi-
dente do Tênis Clube Jundiaí, instituição onde praticamente 
nasci e que convivo diariamente.

Juntamente com este prazer, está a responsabilidade de rea-
lizar a gestão do nosso Clube, de forma a atender as neces-
sidades dos Associados, sem esquecer do real objetivo de 
integração de uma sociedade como esta.

Inevitavelmente, tivemos que rescindir os contratos  com  os 
Concessionários do Bar e Prestadores de Serviço da Aca-
demia, diante das muitas irregularidades contratuais e para 
tentarmos atender aos anseios dos Associados.

Foram, com certeza, decisões difíceis, pois, envolviam sen-
timentos que transcendiam a relação negocial, o que nos 
gerou grande tristeza, mas tínhamos a certeza de que tal 
mudança precisava acontecer.

A nossa Diretoria tem como ponto principal de Gestão, a 
valorização do Associado. Iniciaremos em breve, as obras 
dos Vestiários e da Portaria, outros dois pontos de extrema 
importância para o nosso Clube.

O Tenis Clube é um local de descontração, atividades es-
portivas e lazer, sempre com uma grande dose de amizade.

Quero agradecer a confiança de todos, e tenham a certeza
que esta Administração fará de tudo para alcançar os objeti-
vos dos Associados.

Muito obrigado a todos !!! 

Douglas Baialuna - Diogo Pereira da Silva - Gilberto 
P. da Silva Neto - Hertane de C. Junior - Luís Felipe        
Vasconcellos - Marcos Antônio Piccolo - Peter Iser - 
Raul Carneiro Araújo - Tasso Luís P. Silva

CONSELHO DELIBERATIVO 
TITULAR BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE –  João Guilherme Maffia
VICE PRESIDENTE – Anderson Alves Machado
1º SECRETÁRIO – Wolnei Domiciano
1º TESOUREIRO –  Jorge Eid Filho
DIRETOR DE ESPORTES – Flávia Messina Saad
DIRETORA SOCIAL – Priscila V. de Castro Lopes

EFETIVO

SUPLENTES

SOBRE A PUBLICAÇÃO

/TENISCLUBEJUNDIAI
@TENISCLUBEJUNDIAI

WWW.TENISCLUBEJUNDIAI.ORG.BR

Tênis Clube Jundiaí
Rua Doutor Édson Zardetto de Toledo, 235
Chácara Urbana • Jundiaí - SP • CEP: 13209-120 
Fone: 11 4586.1136 • 4521.1068
Distribuição interna gratuita
Tiragem: 500 exemplares
Periodicidade: Trimestral
Criação: Agência Baloodesign
Venda de anúncios: Secretaria do Clube de Seg. a Sex.: 8h às 17h
Agência Baloodesign: 11 4216.2736 ou contato@baloodesign.com.br

Atenção: Os anúncios e artigos aqui publicados não representam a opinião
do Clube, Diretoria e Associados e cabe a responsabilidade a seus autores.

João Guilherme
Maffia
Presidente da Diretoria Executiva

GESTÃO 2019/2020

AVISO
Conforme nosso Estatuto, é obrigatória a apresenta-
ção da carteirinha ou número social para o  ingresso 
no clube a pé ou dentro dos veículos. Estaremos         
realizando a checagem na portaria. 

Convidado: Somente é permitido o acesso e usu-
fruto das dependências do Tênis Clube Jundiaí 
ao convidado residente fora do Município de Jun-
diaí, cabendo ao associado a comprovação de                     
residência, conforme exigência do Estatuto.
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HORÁRIOS
ATIVIDADES

Profº Ricardo - (11) 99546-3405
Profº Zezinho - (11) 96377-6456
Profº Julio - (11) 95152-0029
Profª Priscila - (11) 94133-6633
Profº Juninho - (11) 99517-8420
Profº Kim - (11) 97295-6553

ESCOLINHA - 3 a 12 anos
Play and Stay - 01 aula de 1h semanal - R$80,00 (mensal)
 
ADULTO - Aulas individuais e em grupo

Profº Kiko Frisone - (19) 99911-4035
Profº Serginho - (11) 99989-0317

Terça - das 14h às 22h

ESCOLINHA - gratuita
ADULTO - R$200,00 por mês

 

TÊNIS DE CAMPO

BEACH TENNIS

SQUASH

Profº Rogério - (11) 97226-6175
Profº Julio - (11) 98038-3198
 
Segunda a quinta - das 06h às 21h
Sexta - das 06h às 16h
Sábado - das 06h às 10h

ESCOLINHA - 6 a 12 anos
R$80,00 por mês
Aula experimental gratuita

ADULTO
Em grupo - R$125,00 por mês
Aula experimental gratuita

Profª Ana Orenga - (11) 97138-3112
 
Quarta - das 10h às 11h15
 
Uma vez por semana - R$70,00
Duas vezes por semana - R$110,00
Cortesia para aula experimental

 

YOGA HATHA

Profa Bia (11) 99738-8265
 
Voleibol Feminino
Quintas - das 20h às 22h

Vagas limitadas - 20 pessoas

Associados - Gratuito
Convidados de não sócio - R$50,00 por mês

Com profissionais da PhisioSaúde 

Segundas e Quintas 
07h, 08h, 09h, 17h, 18h e 19h
Máximo de 04 alunos por turma

Uma vez por semana - R$110,00 (mensal)
Duas vezes por semana - R$210,00 (mensal)

Inscrições - Célia - (11) 97385-0707

Lucimar - (11) 97299-3938 
Valor: 60,00 (sessão)

VÔLEI

PILATES SOLO

MASSAGEM

Profº Silvio- (11) 4521-1068 / (11) 99592-9542

SUB 15 - 13 a 15 anos - Terça e quinta - das 16h30 às 18h
 
ADULTO - Segunda - a partir das 19h30

Escolinha de 07 a 13 anos 

Professor Gustavo Cury ( Guela ) (11) 95049-6102

BASQUETE

Mestre Girino - (11) 98941-1980

Sábado - das 10h às 11h

CAPOEIRA
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ACADEMIA

BIKE
Segunda, quarta e sexta, das
7h30 às 8h30 e 10h às 11h
Terça e quinta - das 7h às 8h e 19h às 20h

HIDRO
Segunda, quarta e sexta - das 9h30 às 10h30
Sábado - das 10h às 11h

ALONGAMENTO
Terça e sexta - das 8h30 às 9h15

MUAY THAI
Segunda - das 19h às 20h

FUNCIONAL
Terça e quinta - das 8h às 8h30
Quarta - das 18h30 às 19h30

NATAÇÃO
Terça e quinta - das 8h às 8h40

NATAÇÃO INFANTIL
Terça e quinta - das 9h às 9h40

Profª Jenifer - (11) 97149-9617

Terça - das 19h30 às 20h30
Sábado - das 11h às 12h

GINÁSTICA ARTÍSITICA AGENDA DE
EVENTOS

Pizzada

Remanescentes

Happy Hour
com música ao vivo

Chá das Cinco

Bistrô do Tênis

Festa da Academia

Reveillon

Pizzada

NOVEMBRO

DEZEMBRO

16

06

29
23

14

30

Roberto Carlos Cover 12

31
19

Efervescentes 13
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FESTA JUNINA
Arraiá bão dimais, sô!
A “sardade” da nossa Festa Junina já está batendo forte! No dia 
28/06, sexta-feira, tivemos o nosso tradicional Arraiá do Tênis Clu-
be Jundiaí! Reunimos 330 convidados e associados em uma noite 
fria, mas calorosa, com muitas comidas típicas, touro mecânico e 
brincadeiras! E é claro que não poderia faltar um bom forró para 
esquentar os corações! Para isso, a dupla Erick Dias e & Marcelinho 
agitou nossa noite!

ACESSE O
QR CODE

E VEJA TODAS
AS FOTOS
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VOLTA DO
HAPPY HOUR
Encontro marcado com os amigos!
O Tênis Clube Jundiaí trouxe de volta uma tradição amada por to-
dos: o Happy Hour do Clube! Toda última sexta-feira do mês, nos-
sos associados e seus convidados já tem local de encontro marca-
do! Sempre com muita música ao vivo e deliciosas porções, nosso 
Happy Hour é um sucesso de amizade e boas risadas! 

ACESSE O
QR CODE

E VEJA TODAS
AS FOTOS



7 Ténis Clube Jundiaí ATTénis Clube Jundiaí 

Homenagem aos nossos papais!

FEIJOADA DO
PAPAI
O Dia dos Pais foi animado aqui no Tênis Clube Jundiaí! No dia 10/08, recebemos 
nossos associados e convidados para uma deliciosa tarde de feijoada, com muita 
comida boa, chopp e caipirinha, do jeito que a gente gosta! Tivemos também a 
presença dos músicos Valdir e Fernandinho, que animaram nossa feijoada com 
muita música boa! Um dia de muita comemoração em família que com certeza 
ficará na história de nosso Clube!

ACESSE O
QR CODE

E VEJA TODAS
AS FOTOS
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Especial

ANIVERSÁRIO 61 ANOS 
TÊNIS CLUBE JUNDIAÍ
A FUNDAÇÃO

“Esta é a nossa sociedade, o clube que estamos 
formando.” 

- Luis Alcebíades Bocchino

A amizade e companheirismo sempre estiveram 
em nossa essência. Quando foi criado, no final da 
década de 50, já se imaginava que o Tênis Clu-
be Jundiaí seria o lar de tão importantes histórias. 
Com um propósito simples e verdadeiro, sua fun-
dação buscava reunir grandes amigos com um 
amor em comum: o Tênis!

O desafio estava lançado: transformar esse so-
nho em realidade. E assim foi feito. Junto de seus 
amigos, o Sr. Luis Alcebíades Bocchino, nosso 
primeiro presidente, convidou 200 pessoas para 
formarem o quadro de associados original, tor-
nando viável a aquisição da nossa sede atual. 
Desde então, a trajetória do Tênis Clube Jundiaí 
vem sendo construída com tradição, paixão pelo 
esporte e amizade entre todos. 
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ESPORTES

Prestígio para toda a cidade, o Tênis Clube Jun-
diaí tem sido berço de grandes atletas desde sua 
fundação. Aqui, muitos conheceram o esporte, se 
desenvolvendo em técnica, talento e paixão. Seja 
na quadra, no ginásio ou na piscina, a dedicação 
de nossos alunos vem nos inspirando, ano após 
ano. 

BAILES

Quem aqui não se lembra de uma boa festa no 
Clube? As fantasias coloridas e músicas anima-
das fazem parte da memória do Tênis Clube Jun-
diaí. Desde o pomposo Baile Inaugural, em 1959, 
até os animados Carnavais, tradição até hoje en-
tre nossos associados, a alegria se espalha com 
brilhos, músicas e amigos para celebrar. Afinal, 
com 61 anos de trajetória, motivos para come-
morar nunca nos faltam!

MEMÓRIA

Muito mudou desde então. Novas instalações, 
novos membros, novas histórias. Em seus 61 
anos, o Tênis Clube Jundiaí tem sido referência de 
compromisso com seus associados, assim como 
com a cidade de Jundiaí.

A história do nosso Clube é a história de nos-
sos associados. Aqui vimos crianças nascerem 
e crescerem. Vimos amizades que perduraram 
décadas. Romances que despertaram e deram 
origem a novas famílias. Cada um que, nesses 61 
anos, passou por aqui, ajudou a construir o nos-
so mais valioso patrimônio: a família Tênis Clube 
Jundiaí!
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Entrevista

ZEZINHO

José Orvando de Abreu, ou Ze-
zinho, como todos o conhecem, 
começou a prestar serviço como 
professor aqui no Tênis Clube 
Jundiaí em 1969, completando 
50 anos em nossa equipe! Com 
orgulho e amor pelo esporte, car-
rega em sua carreira a história do 
Tênis de nossa cidade!

Foto: Arquivo Prefeitura de Jundiaí
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COMO COMEÇOU SUA HISTÓRIA COM O 
ESPORTE?

Eu comecei como boleiro no Ginásio Bolão, em 
1963. Eu pegava bolinha para os jogadores adul-
tos e, depois do jogo, a gente jogava um pou-
co. Foi quando apareceu um técnico de fora, o 
Nelson, e eu comecei a jogar Tênis. Nessa época 
eu também jogava futebol, fui chamado para fa-
zer um teste tanto no Corinthians quanto no São 
Paulo, mas futebol não dava muito dinheiro e eu 
sempre quis ter uma profissão mais segura. 

VOCÊ ESTÁ COMPLETANDO 50 ANOS 
COMO PROFESSOR AQUI NO TÊNIS CLU-
BE JUNDIAÍ. COMO FOI O COMEÇO DA 
SUA CARREIRA?

Um dia eu estava jogando e o Flávio Ribeiro, na 
época Diretor de Esportes do Tênis Clube, esta-
va me assistindo e me convidou para vir dar aula 
aqui. E, na época foi gozado, uma pessoa che-
gou a me dizer que eu não ficaria nem seis meses 
aqui. Mas eu sempre tive muita vontade e dedica-
ção para querer melhorar. Eu fui contratado an-
tes, mas me pediram para começar só no dia 1º 
de Setembro. Na época, eu não sabia, mas era o 
aniversário do Clube!

COMO FORAM AS PRIMEIRAS AULAS?

Meus alunos eram mais crianças, algumas delas 
convivem comigo até hoje. Meu primeiro aluno foi 
o Heraldo Perri. “Ele veio me procurar enquanto 
eu estava na quadra e me pediu” para treinar co-
migo. Desde então, graças a Deus, foi aparecen-
do cada vez mais gente. 

COMO O TÊNIS CLUBE JUNDIAÍ 
PARTICIPOU DA HISTÓRIA DA 
SUA FAMÍLIA?

Quando eu vim para cá, eu conheci o meu sogro. 
Ele era o gerente do clube e minha sogra era res-
ponsável pela lanchonete. Na época, só tinha o 
Clube, muito mato e uma fileira de casas atrás. Eu 
conheci minha mulher porque ela vinha na janela, 
subia no banco e ficava me olhando! Um dia, uma 
senhora me entregou uma cartinha onde ela se 
declarava. Então nós começamos a namorar. 

NESSES 50 ANOS, ALGUMA LEMBRANÇA 
TE MARCOU MAIS?

Quando o Armando Gobbi chegou no Clube, logo 
os filhos dele viraram meus alunos. Márcio, Mau-
rício e Marcos. Eu treinava apenas os dois mais 
velhos e o Marcos, que tinha apenas seis ani-
nhos, ficava sempre no alambrado assistindo às 
aulas. Ele ficava desesperado querendo aprender 
também, mas eu já sabia que queria esperar um 
ano para ele ganhar idade e aprender assistindo. 
Quando ele começou os treinos, já se mostrou 
talentoso. Ele veio a ser um grande jogador de 
Jundiaí, foi convidado para defender a Seleção 
Paulista de Tênis. Com certeza, um dos grandes 
jogadores que eu formei nessa época. Depois 
dele, vieram muitos, muitas lembranças.

QUAL A MUDANÇA MAIS SIGNIFICATIVA 
NO TÊNIS CLUBE DE QUANDO VOCÊ CHE-
GOU ATÉ HOJE?

No começo, o Clube era muito fechado, era mui-
to difícil se tornar sócio. Hoje em dia, até o as-
sociado se sente mais em casa, ele passa o dia 
aqui. A grande mudança foi trazer essa evolução, 
integrando as gerações aqui. Um exemplo disso 
são os jogos na quadra coberta. O pessoal mais 
velho, que gosta de jogar lá dentro, sentia falta de 
outros jogadores. Hoje, temos um grupo grande 
com 30 pessoas, de várias idades, que se juntam 
para jogar!
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ALÉM DE PROFESSOR, VOCÊ TAMBÉM 
CONSTRUIU UMA LONGA HISTÓRIA 
COMO CAPITÃO DA EQUIPE JUNDIAIEN-
SE, POR 21 ANOS. QUAL É A MAIOR RES-
PONSABILIDADE COMO CAPITÃO?

Desses 21 anos, foram 20 como capitão cam-
peão. Nesses anos todos, sempre tivemos mais 
jogadores daqui no Tênis Clube, tínhamos os me-
lhores jogadores de Jundiaí aqui. Como capitão, 
além da responsabilidade de convocar a equipe, 
também existia a de cuidar do time, treinar, viajar 
junto. É importante ter um respeito mútuo com 
todos, ter uma postura correta e ser exemplo.

QUAL FOI SUA MAIOR CONQUISTA NO 
TÊNIS?

Minha maior conquista é, até hoje, ter mantido 
minha honestidade e meu trabalho. Tenho outros 
títulos, mas eles não pagam isso. Conquista tam-
bém é ter a amizade e o respeito dos meu alunos 
e colegas aqui no Tênis Clube!

NA SUA OPINIÃO, QUAL É O PAPEL DO 
ESPORTE NO DESENVOLVIMENTO DAS 
CRIANÇAS?

O esporte, além de ter um papel fundamental na 
saúde, tem a ver com educação. Ele ensina disci-
plina, educação, respeito, determinação. Esporte 
é convivência, fundamental para as crianças! 

QUAL É O MAIOR APRENDIZADO QUE O 
ESPORTE TROUXE PARA A SUA VIDA?

O esporte me trouxe a oportunidade de conhe-
cer diversas pessoas, viajar bastante e, em meio 
a isso tudo, o maior aprendizado é sempre fazer 
tudo da maneira correta, com honestidade!

E QUAL É A MAIOR LIÇÃO QUE VOCÊ SE 
PREOCUPA EM DEIXAR PARA SEUS ALU-
NOS?

A lição que eu procuro deixar é que eles façam 
tudo com disciplina, respeito e dedicação! 

MAIOR QUALIDADE:
RESPEITO POR TODAS AS PESSOAS.
MAIOR DEFEITO:
SER FANÁTICO POR TÊNIS.
CARACTERÍSTICA IMPORTANTE EM UM ATLETA: 
DISCIPLINA.
ALGUÉM QUE TE INSPIRA:
ROGER FEDERER.
LIVRO PREFERIDO:
AUTOBIOGRAFIA DE ANDRE AGASSI.
O TÊNIS CLUBE JUNDIAÍ EM UMA FRASE:
MINHA SEGUNDA CASA.
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Entrevista

HÉLIO
MAFFIA
Hélio Maffia está presente no    
Tênis Clube Jundiaí desde seu 
início. A vida esportiva come-
çou nos anos 50, quando bri-
lhou como jogador de vôlei na               
Associação Esportiva de Jundiaí. 
Desde então, o esporte  nunca 
saiu de sua vida! 

Foto: Arquivo Prefeitura de Jundiaí
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COMO SURGIU A IDEIA DA FUNDAÇÃO 
DO TÊNIS CLUBE?

Eu entrei logo no começo. O Clube surgiu como 
um interesse do pessoal em jogar tênis. Na épo-
ca, os associados eram vinculados ao Cassino e 
ao Tênis Clube Paulista. Então, achou-se que se-
ria melhor fazer uma separação, criando um clube 
exclusivamente para jogar tênis, mas eu mesmo 
nunca joguei tênis.

COMO VOCÊ ENXERGA O PAPEL DO 
CLUBE NA HISTÓRIA DA CIDADE?

O Tênis Clube Jundiaí sempre teve um papel mui-
to importante. Sempre tivemos pessoas de gran-
de prestígio nos diversos setores estruturais da 
cidade. Mas, acima de qualquer outra finalidade, 
o prestígio do esporte se destacava. Naquela 
época, o tênis e a natação eram os maiores des-
taques. Os jantares dançantes também eram a 
marca do Clube.

QUAIS LEMBRANÇAS DO TÊNIS CLUBE 
MARCARAM VOCÊ?

A turma daqui sempre foi muito boa. Me lembro 
que o pessoal fazia um “racha” de futebol onde 
hoje é a quadra de Squash. Lá tinha um campi-
nho, toda sexta-feira tinha jogo. Depois, nós ví-
nhamos comer no restaurante, que ficava onde 
hoje são as quadras de tênis.

MUITO MUDOU NESSES 60 ANOS, DESDE 
A IDEALIZAÇÃO DO CLUBE. COMO VOCÊ 
ENXERGA ESSAS MUDANÇAS?

A mudança é natural, do interesse de todos. Mu-
daram a churrasqueira, a quadra de squash, a 
cobertura das quadras de tênis… Mas a essência 
continua a mesma, é o mesmo interesse de se 
agregar em torno do Tênis Clube Jundiaí, que é 
um patrimônio.

SUA FAMÍLIA, ATÉ HOJE, É MUITO 
ENVOLVIDA COM O CLUBE. COMO FOI 
CRIAR SEUS FILHOS NESSE AMBIENTE?

Meus filhos sempre se integraram bem aqui e o 
Clube foi muito importante para a família. Os as-
sociados são como uma família que se agrega, 
que se junta. Existe muita amizade entre as pes-
soas, todos são conhecidos. Temos todos muito 
interesse de trocar ideias e estarmos junto. Foi 
uma passagem muito boa!

COMO O FUTEBOL SURGIU NA SUA 
VIDA?

Eu lecionava aqui no Instituto de Educação e no 
Senai. Em 1966, eu fui convidado a trabalhar no 
Paulista Futebol Clube como preparador físico. 
Eu arrisquei! Deixei de lecionar temporariamen-
te e fiquei no Paulista até 68, quando ganhamos 
e subimos para a primeira divisão. Então, eu fui 
convidado a trabalhar no São Paulo, onde fui 
bicampeão paulista. Mesmo nessa época, eu 
voltava de sexta-feira para jogar aqui no Clube. 
Depois do São Paulo, eu fui para o Palmeiras e, 
em seguida, para a Seleção Brasileira. Passado 
um tempo na Seleção, me mudei para o Guarani, 
a pedido de alguns parentes em Campinas. Lá, 
pela primeira vez, em 78, um time do interior ga-
nhou o Campeonato Brasileiro! Após três anos, 
eu fui para o Corinthians e fui bicampeão!

Foto de Sérgio Berezovsky. Crédito: revista Placar.
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VOCÊ PASSOU POR DIVERSOS CLUBES 
EM SUA CARREIRA COMO PREPARADOR 
FÍSICO. QUAL TE MARCOU MAIS?

Eu só posso falar bem de todos os clubes pelos 
quais passei. Eu sempre fui muito bem recebido 
e atendido. O Corinthians já era meu time do co-
ração. No centro de treinamento, tem uma sala 
de musculação com o meu nome, como uma 
homenagem pelo bicampeonato brasileiro. É um 
orgulho!

VOCÊ TRABALHOU JUNTO DO OSWAL-
DO BRANDÃO EM VÁRIOS MOMENTOS. 
COMO ERA A RELAÇÃO DE VOCÊS?

Nós éramos muito amigos, ele me levava na casa 
dele. Ele foi uma figura extraordinária, só queria 
ajudar os outros, foi uma das boas pessoas que 
eu conheci no futebol.

E COMO FOI TRABALHAR COM A SELE-
ÇÃO BRASILEIRA?

Disputamos o torneio Sul Americano com a Ar-
gentina e ganhamos. Também ganhamos do Uru-
guai e, depois, fomos disputar o Torneio Bicente-
nário dos Estados Unidos, onde ganhamos a final 
contra a Itália, de virada, por 4x1. A gente imagina 
que a Seleção Brasileira tinha recursos financeiros 
o suficiente, mas não tinha, não. Na época, rece-
bemos a notícia de que não teríamos pagamento 
por falta de dinheiro. E, mesmo assim, continuá-

vamos trabalhando.

COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA NA ESEF, 
AQUI EM JUNDIAÍ?

Eu fui diretor da faculdade. O Palmeiras até co-
laborou com a ESEF. Precisávamos do espaldar, 
para o alongamento, mas não podíamos fazer 
porque o redor da quadra era de concreto arma-
do. Então eu fui à carpintaria do Palmeiras, pedi e 
eles fizeram. Inclusive, trouxeram até aqui!

E QUAL FOI O PAPEL DA SUA FAMÍLIA 
NA CONSTRUÇÃO DA SUA CARREIRA?

Minha mulher ajudou muito desde o começo. Nós 
nos conhecemos na faculdade, estudávamos na 
mesma sala. Depois de um tempo, começamos 
a namorar, foi uma das boas coisas que eu fiz na 
vida! Sempre tive o apoio e a compreensão dela. 
Quando eu chegava de viagem, ela estava lá no 
aeroporto me esperando com os meninos!

MAIOR QUALIDADE:
HONESTIDADE.
MAIOR DEFEITO:
RIGIDEZ.
CARACTERÍSTICA IMPORTANTE EM UMA PESSOA: 
HONESTIDADE, SEMPRE EM PRIMEIRO.
ALGUÉM QUE ADMIRE:
MINHA ESPOSA.
O TÊNIS CLUBE JUNDIAÍ EM UMA FRASE:
UMA ENTIDADE QUE AGREGA A FAMÍLIA 
JUNDIAIENSE COM MUITA AMIZADE!

Foto: Paulo Grégio
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Notícias

NOVIDADES NA 
ACADEMIA DO 
TÊNIS CLUBE JUNDIAÍ!
Tem novidade chegando por aqui! No dia 18 de 
outubro, a nova academia foi reinaugurada no  
Tênis Clube Jundiaí!

Além de 100% dos equipamentos novinhos, te-
mos novas modalidades de treino para toda a 
família! Uma das novidades é a aula de HIIT, mo-
dalidade que é sucesso no mundo inteiro, com 
treinos intensos e de curta duração! As aulas são 
sempre muito dinâmicas e divertidas, além de po-
derem queimar até 1000 calorias em apenas uma 
hora!

Para os fãs de artes marciais, também começare-
mos as aulas de Muay Thai, com treinamento para 
crianças e adultos! Essa luta tailandesa melhora o 

condicionamento físico, define a musculatura do 
corpo todo, melhorando a força, a agilidade e a 
flexibilidade!

O horário de funcionamento irá se manter de se-
gunda a quinta, das 6h às 22h, às sextas das 6h 
às 21h, e aos sábados, domingos e feriados das 
8h às 13h.
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Entrevista

LETÍCIA
TRALDI
Desde que nasceu, Letícia Traldi 
frequenta o Tênis Clube Jundiaí. 
As brincadeiras e amizades fize-
ram parte de sua vida no Clube 
que, por sua vez, faz parte da 
história de sua família. Conheça 
essa história!
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HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ FREQUENTA O 
TÊNIS CLUBE JUNDIAÍ? 

Eu frequento o Tênis Clube Jundiaí desde que eu 
nasci, meus pais já frequentavam.

QUAL A SUA LEMBRANÇA MAIS ANTIGA 
VIVIDA NO CLUBE?

Eu me lembro de quando eu, minha irmã e algu-
mas amigas brincávamos em cima do telhado de 
onde era a antiga churrasqueira, era um telhado 
todo em ângulo. Também brincávamos no antigo 
campo de futebol, onde hoje é a nova quadra de 
beach tennis, recém inaugurada. E não tem como 
não lembrar da piscina antiga, onde tinha o “pa-
nelão” com escorregador.

COMO É A SUA VIDA SOCIAL NO CLUBE?

Eu e minha família frequentamos muito o Clube, 
estamos presentes em praticamente todos os 
eventos sociais. Temos muitos amigos e, além 
dos eventos sociais, fazemos aulas de tênis, fre-
quentamos a piscina e sempre estamos presti-
giando o clube.

QUAIS FORAM OS EVENTOS MAIS MAR-
CANTES VIVIDOS AQUI?

Foi aqui no Tênis Clube o casamento da minha 
irmã. Além disso, conheci aqui no Clube meu ma-
rido, e hoje temos um casal de filhos.

QUAL FOI O PAPEL DO CLUBE NA HISTÓ-
RIA DA SUA FAMÍLIA?

O Clube foi fundamental no encontro da nossa 
família. E isso vem de gerações! Meus avós eram 
sócios e todos sempre frequentamos o Clube e 
sempre estamos juntos.

VOCÊ PRATICA QUAIS ATIVIDADES NO 
CLUBE?

Eu e meus filhos fazemos aula de tênis e usamos 
muito a piscina!

O QUE O TÊNIS CLUBE SIGNIFICA PARA 
VOCÊ?

O Tênis Clube é como uma segunda casa, um 
lugar em que me sinto acolhida e segura.

QUAL O LEGADO DEIXADO PELO TÊNIS 
CLUBE PARA A CIDADE?

O Tênis Clube faz parte da história da cidade e, 
com certeza, da história da formação de várias 
famílias, entre elas a minha.

QUE MENSAGEM VOCÊ DEIXA PARA A 
PRÓXIMA GERAÇÃO DE ASSOCIADOS?

Aproveitem o Clube! Frequentem, pois não há 
nada melhor do que um lugar seguro com ami-
gos onde você possa deixar seus filhos brincarem 
livremente!

MAIOR QUALIDADE: 
ESPONTANEIDADE. 
MAIOR DEFEITO: 
TEIMOSIA. 
CARACTERÍSTICA IMPORTANTE EM UMA PESSOA: 
PERSEVERANÇA. 
ALGUÉM QUE ADMIRE: 
MINHA FAMÍLIA. 
LIVRO PREFERIDO:  
OBRAS DA ZAHA HADID.
DEFINA-SE EM UMA PALAVRA:
FELIZ. 
O TÊNIS CLUBE EM UMA PALAVRA:
UNIÃO. 
UMA FRASE:
“UMA PESSOA HUMILDE É AQUELA QUE NÃO 
DIMINUI O OUTRO PARA CRESCER”.
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Esporte

O mês de Junho começou animado com nosso 
Torneio Interno de Raquetinha de Duplas! Promo-
vido pelos nossos professores, o torneio, realiza-
do no dia 01/06, reuniu nossos associados entu-
siastas da modalidade para uma noite de muito 
talento, risadas e amizade!

Já no dia 13/06, o frio não atrapalhou os partici-
pantes do Amistoso de Beach Tennis, realizado 
junto à Academia Fernando Fernandes, em Ita-
tiba! Nossos associados representaram o Tênis 
Clube Jundiaí em uma noite divertida, com muito 
jogo e deliciosas pizzas para todos! 

Os apaixonados por Squash também tiveram sua 
vez! No dia 16/08, teve início  a Copa Luiz Frisoni 
de Squash, aqui no Tênis Clube Jundiaí, em três 
dias de muitas emoções! 

TORNEIOS  DO 
TÊNIS CLUBE JUNDIAÍ!
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