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Iniciamos mais um ano e mais uma gestão. Começamos 
2010 com mudanças nos Conselhos Fiscal, Deliberativo 

e Executivo. Vamos dar seguimento ao trabalho que 
vínhamos realizando, 

agora com auxílio de novos companheiros.
Àqueles que estiveram conosco nestes dois anos, nossos 

sinceros agradecimentos pela dedicação, 
pelo companheirismo e amizade. 

Aos que passam a estar ao nosso lado a partir de agora, 
estejam certos de que esta não é uma tarefa fácil, 

mas muito gratificante. 
É maravilhoso ver o crescimento do nosso tão amado 

Clube e o reconhecimento da comunidade à nossa 
instituição. Isso nos motiva a querer fazer ainda mais.

Mas queremos relembrar que tudo isso só ocorre graças ao 
trabalho destes associados que dedicam parte do seu tempo 

à gestão de nosso Recreio da Juventude.
Temos ainda alguns dias até o final de mais uma temporada e, 

neste tempo, muitas coisas ainda estão para acontecer.
Nesta retomada os departamentos do Recreio da Juventude já estão 

em plena efervecência, preparando atividades que vão envolver 
cada membro desta grande família durante o ano inteiro.

Que o ano de 2010 seja maravilhoso para todos nós!

Nilso Picinini
Presidente

Palavra do presidente
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Diretoria executiva - Gestão 2010/2011:
Presidente: Nilso Picinini 
vice-presidente admin./Financeiro: Sandro Adolfo Trentin
vice-presidente social: Fernando Bertotto
vice-presidente de esportes: Eduardo João Sachet
vice-presidente de Patrimônio: Diego Frederico Biglia

conselho Deliberativo - Gestão 2010/2011:
Presidente: Fernando dos Santos Rocha Machado
vice-presidentes: Agusto Giongo Letti
            Aldair Carlos Fistarol                
            

conselheiros eleitos:
Ademar Salvador, Agenor Dalcorno, Ary Aneo Tedesco, Carlos 
Alberto Tedesco, Carlos Zignani, Dorvelino Jacob Gallina, Fausto 
Pinheiro Santos, Gilmar Luiz Casagrande, Gundran Paulo Ledur, 
Juliano Demoliner, Luiz Alberto Bertotto, Luiz Carlos Gasperin, 
Maristella Mambrini Guerra, Marli Tonietto Brugalli, Maurício Luis 
Nonnenmacher, Moacir Bueno da Silva, Nelson Gehrke,  Nelson 
Vinicius Lopes Branchi, Norberto José Fabris, Osnir Flávio Micheli, 
Paulo César de Simone, Paulo Fernando Périco, Paulo Roberto 
Zanettini, Pedro José Gasperin, Rafael Rihl Tregasin, Raimundo 
Nora Neto, Roberto Antonio Vergani, Roberto Ferreira, Sidnei 
Alberto Fochesatto, Silvana Périco, Valter Augusto Webber, Victor 
Hugo de Lazzer e Vilson Riva.

conselheiros natos:
Ademir Somavilla, Alvy Lenzi, Aurélio Barp, Darcy Locatelli, 
Edemir Giácomo Zatti, Francisco Celimar de Aguiar Maciel, 
Gilmar Antonio Gianni, João Flavio Ioppi, José Carlos Bassanesi, 
José Carlos Bertotto, José Fiorindo Angeli, Luiz Paulo Rech, Mario 
Guilherme Sebben, Mercio Antonio Saretta, Nestor Curra, Nestor 
Giusto, Odone Martin Gobbatto, Paulo Antonio Spanholi, Plínio 
Caprara, Rachid Miguel, Raul Pedro Fedrizzi, Romeu Victório 
Rossi, Selvino Valentim Segat, Valdir Larry Tregansin, Valtoir 
Perini e Vanius João Nesello

conselho Fiscal
Presidente: Celso Bernardo Prezzi
secretário: Eduardo Menezes
relator: Gilberto Perera
suplentes: Cícero Rech, Ivan Bolsoni e Marcos Luiz de O. Zago

Em reunião realizada no dia 14 de dezembro de 2009, o conselho Deliberativo do Recreio da Juventude aprovou  
o reajuste no valor das mensalidades que passam a ser de R$ 118,00. O novo valor passou a vigorar a partir de 

janeiro. Também foi aprovado o orçamento 
financeiro do Clube para 2010. É impor-

tante salientar que os recursos do Clu-
be, oriundos das mensalidades e ou-

tras contribuições são investidos 
na melhoria da estrutura físi-

ca das sedes, bem como  
despesas com o operacio-
nal. Tudo pensando em 
proporcionar um ambien-
te sempre agradável e um 
atendimento com exce-
lência aos associados. 

conselho Deliberativo aProva reajuste 
Das mensaliDaDes e orçamento 2010

Conselho Deliberativo aprovou previsão orçamentária para 2010
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Em Assembleia Geral de Associados, realizada no dia 23 de 
novembro de 2009, foram eleitos os novos integrantes para os três 
Conselhos do Clube.
Para o conselho Deliberativo, além da reeleição dos atuais, três 
novos associados passaram a fazer parte: Rafael Tregansin, Vilson 
Riva e Julio A. Alberti. Cabe a este órgão deliberar as ações que 
venham a contribuir com o crescimento da instituição.
No conselho Fiscal foram eleitos: Celso B. Prezzi, Gilberto 
Perera, Eduardo Menezes, Cícero Rech, Marcos Luiz de O. Zago 
e Ivan Bolsoni. Este órgão tem a responsabilidade de fiscalizar o 
cumprimento e a boa execução dos trabalhos, da Administração 

como um todo.
Para a Diretoria executiva para o biênio 2010/2011 foram eleitos 
Nilso Picinini, Sandro A. Trentin, Fernando Bertotto, Eduardo 
J. Sachet e Diego F. Biglia.  Órgão este que é responsável pela 
administração do Clube de uma forma geral, seguindo as normas 
do estatuto e da lei. 
No dia 30 de novembro de 2009 ocorreu a reunião ordinária do 
conselho Deliberativo na qual foi eleita a sua nova Diretoria 
para o biênio 2010/2011, que ficou assim constituída: Fernando 
dos Santos R. Machado - Presidente, Aldair C. Fistarol e Augusto G. 
Letti, como vices e Marli T. Brugalli, secretária.

novos inteGrantes nos conselhos Do clube

conselho Fiscal:

• Presidente: Celso B. Prezzi
• Relator:  Gilberto Perera
• Secretário:  Eduardo Menezes

Suplentes: 
  • Cicero Rech
  • Marcos Luiz de O. Zago
  • Ivan Bolsoni

Diretoria Do conselho Deliberativo:

• Secretária:
 Marli Tonietto Brugalli 

• Presidente: 
Fernando dos Santos 
Rocha Machado

• Vice: 
Aldair Carlos Fistarol

• Vice:
 Augusto Giongo Letti

 • Vice-presidente de 
Patrimônio: Diego 
Frederico Biglia

 Diretoria executiva:

• Presidente Executivo: 
Nilso Picinini

• Vice-presidente Adm./
Financeiro: Sandro Adolfo 
Trentin

•  Vice-presidente Social: 
Fernando Bertotto

• Vice-presidente de 
Esportes: Eduardo João 
Sachet

Geral

Celso B. Prezzi
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Novo espaço da administração: 
maior praticidade

aDministração 
em novo esPaço Geral

secretaria 
seDe centro
Com a finalidade de unificarmos nossos registros e 
documentações para agilizar o atendimento, a partir 
do mês de abril, o Recreio da Juventude transfere as 
atividades administrativas da Sede Social para a Sede 
Campestre. 
Lembre-se de que os pagamentos podem ser realizados 
via boleto, débito bancário ou na secretaria junto à Sede 
Campestre.
Dúvidas e mais informações pelo fone (54) 3028.3555.

Com o objetivo de melhorar e aproveitar ainda mais os espaços da Sede 
Campestre do Clube, integrando modernidade e versatilidade foi finalizada 
no mês de dezembro mais uma obra na instituição.
A administração do Recreio da Juventude está em um novo espaço, 
de fácil acesso para os associados. A sala fica na frente sul do Ginásio de 
Esportes, num espaço amplo e moderno. Neste local, funcionam os setores 
responsáveis pelo funcionamento do Clube, como as secretarias de Esportes 
e Social, Locações, Financeiro, Compras, Informática, Atendimento ao 
Associado e Recursos Humanos. O horário de funcionamento é de segunda a 
sexta, nos turnos manhã e tarde, e no sábado pela manhã.
O novo espaço da administração faz parte da segunda etapa concluida das 
obras de ampliação da estrutura do Clube. Dando continuidade ao projeto, 
agora o Judô vai ser transferido para o espaço da antiga administração. 
Assim, na área atual da academia será agregado o espaço que hoje é 
destinado aos judocas.

novo site em breve

melhorias

 Acaba de ser concluída uma nova sauna 
úmida com 2,60x3,20m. E para oferecer mais 
comodidade o vestiário da sauna foi ampliado 

com 20 novos armários.

Em breve os associados do Clube poderão conferir o novo site. 
Um espaço pró-ativo com um layout mais dinâmico e funcional na 
distribuição das informações.
O site do Recreio da Juventude é atualizado diariamente com notícias 
sobre os eventos e atividades promovidas pelo Clube, bem como 
informações sobre seus serviços e dependências. Segundo a análise de 
dados, o site do Clube tem em média 13 mil acessos por mês. 
Fique ligado!
O Recreio da Juventude acaba de ingressar na onda do microblog 
Twitter. Siga-nos e fique ligado em tudo que acontece no seu clube, 
além,  é claro de participar de promo ções exclusivas e cortesias para 
festas e eventos. www.twitter.com/rjuventude

Piscina térmica: 

Os serviços da Piscina Térmica ficaram fechados 
para manutenção geral, revisão das caldeiras e 

reestruturação dos espaços no período de 27 de 
dezembro a 11 de janeiro.

vestiário infantil:
Atendendo as solicitações dos associados, foi criado 

um vestiário infantil na Piscina Térmica para 
crianças de até 8 anos incompletos. 
o vestiário é unissex e permite o 

acompanhamento dos pais para auxiliar as crianças. 
O novo vestiário está em funcionamento desde o 

início de fevereiro.

sauna masculina:
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Geral

atrações encantaram na abertura Da temPoraDa
O “Nhecovari Nhecofum” do Gaúcho da Fronteira con-
tagiou os amantes da música gaúcha, na abertura de tem-
porada. O show realizado no ginásio de esportes propor-
cionou aos fãs ouvirem uma mistura de ritmos, em canções 
bem humoradas e dançantes como “Vanerão Sambado”, 
um dos sucessos do cantor.
Outra atração que agradou foi o parque de diversões Pla-
net Park que esteve instalado no Clube de 14 a 22 de 
novembro, com os brinquedos Spiderman, Music Express 
e Kamikase.

Garotada curtiu os brinquedos do parque instalado no Clube

Gaudérios de plantão cantaram com o Gaúcho da Fronteira

imaGem e sonho: tholl 
emociona na abertura

O espetáculo circense Imagem e Sonho, realizado pelo grupo Tholl, 
promoveu momentos de pura magia no Recreio da Juventude. 
A apresentação reúne uma mistura de cor, emoção e acrobacia me-
xendo com a fantasia interior de cada pessoa. O “circo-teatro” já é 
conhecido nacionalmente e passou por várias cidades do país.
O show foi uma promoção do Clube em parceria com a Morphine 
Produções e aconteceu no dia 14 de novembro, às 21h no Ginásio de 
Esportes foi uma das atividades de abertura. 
A atração reuniu 1,8 mil pessoas no ginásio do Clube. 

Está previsto para o dia 28 de março o encerramento da tem-
porda de verão 2009/2010 no Recreio da Juventude. Mas a 
diversão no Clube não encerra por aí. Durante todo o ano 
estão à disposição do associado a piscina térmica, a sauna, 
a academia, os departamentos esportivos e as sedes social e 
campestre com toda sua estrutura.
Mesmo durante o inverno é possível usar os quiosques e fazer 
aquele churrasco com a família. Utilizar as quadras de espor-
tes e praticar atividades físicas, o que é ótimo para a saúde, 
e preparar-se para arrasar no próximo verão. Enqunato isso 
já começamos a pensar em atrações para recebê-lo na tem-
porada 2010/2011.

temPoraDa 2009/2010
ainDa há temPo Para curtir
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Pedro Brandão Nascimento 
Destaque Evolução Técnica

João Poli e Francisco Ramos 
Destaques Ranking Master

Pedro Henrique Menegazzo 
Destaque Revelação

Débora Schwabe 
Destaque Fair Play 2009

Felipe Salvadoretti Érlo
Destaque Masculino

Ricardo Tronca 
Destaque Escolinha

Arthur Dimas de Mello Zolet
Destaque Maculino

Natália Pezzi Fich
Destaque Feminino

Paulo Roberto Martins dos Santos
Destaque Iniciação

E sportes

Destaques esPortivos 2009:

clube homenaGeia seus atletas
O Recreio da Juventude inovou em 2009 mudando a formatação do 
Prêmio Destaques Esportivos. Este ano o evento que reunia todos os 
atletas do Clube para a homenagem foi substituído por festas dos de-
partamentos tendo como principal objetivo integrar um maior número 
de pessoas para conhecerem um pouco mais de cada atleta e cada mo-
dalidade esportiva.
As comemorações iniciaram no dia 20 de novembro e terminaram na 
noite do dia 15 de dezembro de 2009. 

Para a escolha de cada “Atleta Destaque Esportivo 2009”, foram ado-
tados critérios como evolução técnica, envolvimento com as atividades 
internas do departamento, dedicação aos treinamentos, espírito esporti-
vo, comprometimento e assiduidade.
Os atletas foram homenageados nas seguintes modalidades: Futebol, 
Futsal, Ginástica Artística, Handebol, Judô, Academia, Natação, Tênis e 
Voleibol.

tênis

Futsal

juDô

Marcelo Fiorio 
Destaque Masculino

Roberta Pegorini 
Destaque Feminino

vôlei
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Álvaro Ruffato
Grupo Turma 35

Edson Carlos Weber 
Grupo Recreio da Quarta

William Marx Ribeiro 
Grupo Sábado Show de Bola

Vitor Hugo Lunardi  
Grupo Desconcerto

João Carlos da Costa e Silva  
Grupo Sessão das Duas

Roberto Ferreira
Grupo Os Pioneiros

Gabriel Mazzuco Bressiani
Destaque Masculino

Isadora Ribeiro Machado
Destaque Iniciação

Renata Boff Bianchi
Destaque Feminino

Augusto Brustolin
Destaque Masculino

Felipe Peluso Becker
Destaque Iniciação

Juliana Ruzzarin
Destaque Feminino

Marlei Siqueira 
Destaque Ginástica

Futebol

Ginástica artística

hanDebol

acaDemia

Anita Nogueira Pinto
Destaque Escolinha Feminino

Shanna Carniel
Destaque Infantil Feminino

Paulo Cesar de Simone (representado pelo filho)
Destaque Adulto Masculino

natação
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Romeu e Irma Rossi

José Carlos e Maria Liane Bertotto

Paulo e Mônica Spanholi

Alvy Lenzi e Maristella Mambrini Guerra

Vitrine

Paulo e Silvana Zanettini
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Giovani Dambros Telli

Jalusa Mantovani

Daniel Visentin e Elizabeth Rosin

eral

Surya Salvador Paes

Milena Remus Caregnato

Pinheiro Machado, esquina com Marquês do Herval - ao lado do Recreio da JuventudeFone: (54) 3028.1755 - Caxias do Sul/RS

Loja exclusiva

Biquinis, moda íntima e natação



Desde 2004 o Recreio da Juventude vem acompanhando a evolução 
da frequência dos associados ao Clube. As informações indicam que os 
mesmos têm estado mais presentes às sedes, usufruindo cada vez mais 
a estrutura colocada a sua disposição. 
Com isso o Clube tem procurado ampliar seus serviços e efetuar 
melhorias que proporcionem mais bem-estar aos frequentadores.
Tendo como base o mês de dezembro de cada ano, confira os números 
a seguir:

Geral
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ix bazar crianDo com arte

estatística De 
associaDos

Foi realizado nos dias 5 e 6 de dezembro de 2009, na Sede Social do 
Clube, o IX Bazar Beneficente Criando com Arte.
A ação realizada pelo grupo da confraria esmeralda contou com  
90 expositores. Reniu talentos da arte e do artesanato de Caxias 
do Sul e região, oportunizando a exposição e comercialização dos 
trabalhos para um público em torno de 3 mil pessoas, nos dois dias. 
Além dos produtos, o evento ofereceu workshops de renomados 
profissionais do artesanato e artes plásticas como Victor Hugo 
Porto, Djair Salvador e Dirce Pippi, de Porto Alegre.
A verba arrecadada com a ação foi de R$ 18 mil, cujo valor foi 
repassado ao Centro Assistencial Portal da Luz, de Caxias do Sul 
pelo presidente do Clube e representantes da Confraria Esmeralda.
Localizado no bairro Jardelino Ramos, o Centro Assistencial Portal 
da Luz mantém a Escola de Educação Infantil Nosso Lar, que atende 
gratuitamente crianças em vulnerabilidade social, entre outros departamentos 
voltados a ajudar a sociedade.

Ano

2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ano

261.481
290.468
308.414
402.480
403.589
419.019

média 
Diária
726
806
856

1.118
1.121
1.164

Média/Mês

21.790
24.200
25.700
33.540
33.632
34.918

Total de sócios
(dezembro)

15.605
14.932
14.139
14.506
14.444
15.094

Frequência

         O departamento de esportes do Recreio da Juventude 
realizou nos meses de janeiro e fevereiro mais uma edição da 

tradicional colônia de Férias de Verão.   
        As crianças de 6 a 12 anos realizaram neste período, brinca-
deiras de recreação, atividades aquáticas, jogos pré-desportivos, 

carnaval de verão, tobogã humano, pinturas, ginástica adaptada de 
academia, caminhada histórico-cultural com extensão de 2,5km na 

Gruta Nossa Senhora de Lourdes situada na Estrada do Imigrante, 
roteiro turístico do interior de Caxias, além de outras, sempre nos 

horários das 13h30min às 18h.

Isabel Sebben, Maristella Mambrini 
Guerra e Suzana Campagnolo da 
Confraria Esmeralda e o presidente 
Nilso Picinini entregaram o valor 
arrecadado aos tesoureiros da 
instituição
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jantar comemorativo

Ary e Marli Tedesco, Stefânia Dall Agno Demori, Nilso e Jussara Picinini brindam o sucesso do Clube 
quase centenário.

Verônica Pulga Pereira em frente a sua 
foto no momento do descerramento

Social

nova Geração Promove 
caribbean Party Com colares florais. Foi assim que o nova Geração re-

cepcionou os 1.350 participantes da Caribbean Party, 
festa inspirada nas férias de verão. Para garantir o clima 
caribenho, o Salão Social do Clube recebeu decoração 
alusiva ao tema, enquanto bartenders e coquetéis tropi-
cais não alcoólicos foram as principais atrações da noite 
de 11 de dezembro.
Este foi o último agito de 2009 realizado pelo departa-
mento para a garotada dos 11 aos 14 anos, na Sede So-
cial, onde os DJs Leo Z e Gustavo Zanotto comandaram a 
balada, tocando os novos hits da estação. 

Compõem a nova equipe do departamento Nova Gera-
ção Caroline Sândi, Eduardo Guerra Boff, Gabriela Ma-
siero, Giancarlo Zugno, Giovana Viegas, Haian Camatti, 
Lúcia Brustolin, Luis Fernando Boff e Rafaela Zanotto Ca-
sagrande, com a coordenação de Leila da Rocha. 

Com uma belíssima cerimônia, o jantar comemorativo aos 97 anos do recreio da juventude foi reali-
zado no dia 26 de novembro de 2009. Na ocasião os convidados foram recepcionados no Salão Social pelos casais 
Presidente do Conselho Deliberativo, Ary Aneo Tedesco e esposa e o Presidente da Diretoria Executiva, Nilso Picinini e esposa . 
Outro importante momento da noite foi o descerramento da foto da ex-rainha Verônica Pulga Pereira na galeria de soberanas.
Os irmãos Patrícia e Cássio Viana emprestaram suas vozes para abrilhantar o evento. Estiveram presentes no jantar do Clube conselheiros, asses-
sores e outras personalidades da história do Recreio da Juventude.

Foto nova Geração

coquetéis sem álcool fizeram sucesso com a galera
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áGuas De março vai 
Garantir a Folia no 
recreio Da juventuDe

Levanta, sacode e balança são as palavras que vão 
fazer valer o águas de março 2010. A edição deste 
ano do carnaval do Recreio da Juventude acontece de 
12 a 14 de março, na Sede Social do Clube e promete 
contagiar todas as tribos. 
Na sexta-feira, dia 12, o Salão Social dá lugar à pista 
para a balada do nova Geração, colocando a galera dos 11 aos 14 
anos para dançar com os DJs da Big Brothers.
No sábado, 13, a Sede Social recebe muita gente bonita em seus dois 
ambientes para a festa adulta (somente para maiores de 15 anos). 
Além dos DJs a folia está garantida com a animação do Conjunto 
Musical Abertura. 
Na matinê do dia 14 é a vez da galerinha se divertir na versão 

infantil do agito.
A partir de fevereiro os associados podem retirar suas senhas nas 
secretarias do Clube com identificação digital.
Para o nova Geração podem ser adquiridos os ingressos de não 
associados. Afinal festa com a galera é sempre mais divertida!

Águas de Março
: Baile de Carn

aval que 

ocorre na noss
a cidade, após

 o Carnaval, o 

Águas de Março
 teve a sua pr

imeira edição 

em 1994. Desde
 então, tem re

unido cerca 

de 2 mil assoc
iados em cada 

evento, o que 

demonstra ocup
ar espaço de d

estaque entre 

os bailes carna
valescos de Ca

xias do Sul e 

região.

Fernando e Tatiana Bertotto, que continuam na Vice-presidência Social 
do Recreio da Juventude por mais uma gestão, sinalizam algumas no-
vidades para o evento como a repaginação do ambiente. Outras boas 
novas do Águas de Março serão divulgadas brevemente. Os Djs da Big 
Brothers e o Conjunto Musical Abertura já estão selecionando para a 
playlist do Águas de Março 2010 os hits mais badalados deste verão.

Social


