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É uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma satisfação muito 
grande estar à frente de uma instituição tão prestigiada como 
o Recreio da Juventude. E foi com este mesmo sentimento que 
apresentamos ao Conselho e também aos associados, a prestação 
de contas do exercício de 2009, tendo, o relatório, sido aprovado 
por unanimidade.

Nosso trabalho nesse período previu melhorias e novidades que 
puderam ser aproveitadas por cada um dos sócios, para que o 
tempo que permaneceram no Clube pudesse ser aproveitado na 
sua totalidade.

Dando continuidade a essas conquistas transferimos a secretaria da 
Sede Social para a Sede Campestre buscando a melhor disposição 
das informações, para que seja possível realizar todas as atividades 
administrativas num só lugar.

Também estamos em fase de conclusão de nossa tão esperada 
academia, que irá contemplar equipamentos modernos em um 
espaço imponente e descontraído, para que você possa usufruir 
da infraestrutura do Recreio da Juventude de maneira completa.

Nosso intuito é continuar investindo em novidades, aprimorando 
nosso exercício administrativo para que 
cada um dos membros que compõem a 
família do Recreio da Juventude possa, 
cada vez mais, apostar e desfrutar das 
melhores tecnologias do esporte num 
ambiente moderno, aconchegante e 
bem estruturado.

Tenho orgulho de hoje ser um emissário 
dessa instituição esportiva e social 
que, indiscutivelmente, possui uma 
representatividade muito forte na 
sociedade caxiense.

Esse espírito me dá, a cada dia, mais prazer e vontade de continuar 
trilhando um caminho cheio de conquistas e sucesso para nosso 
querido Clube.

Nilso Picinini - Presidente

Para melhorar o atendimento e agilizar procedimentos internos, 
desde abril, as atividades administrativas da Sede Social foram 
transferidas para a Sede Campestre do Clube.

A nova proposta unifica registros e documentações em um só 
ambiente, o que proporciona um atendimento com maior fluidez e 
agilidade para o associado. São três secretarias na Sede Campestre 
disponíveis para receber pagamentos de mensalidades e realizar 
atendimentos aos associados.

Com o intuito de oferecer ainda mais comodidade, o Recreio da 
Juventude está presenteando os associados que aderirem a opção 
do pagamento no débito em conta. Os bancos disponíveis para esse 
processo são: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Federal, Itaú 
e Santander. 
 

O Conselho Deliberativo do Recreio da Juventude aprovou, 
no dia 15 de março de 2010, as contas do exercício de 2009 
apresentadas pela Diretoria Executiva, acompanhadas dos 
pareceres do Conselho Fiscal e Auditores Externos, tendo 
sido, o relatório, aprovado por 
unanimidade.

Já no dia 15 do mês seguinte 
ocorreu a Assembléia Geral 
dos Associados do Recreio da 
Juventude, onde os presentes 
avaliaram o relatório aprovando-o 
também, por unanimidade. 

UnificaçãO dE 
REgiStROS agiliza 
atEndimEntO

cOntaS 2009 SãO 
aPROvadaS

Administrativo

Rua Atílio Andreazza, 3525 - CEP 95052.070 
Fone: (54) 3028.3555
www.recreiodajuventude.com.br
saa@recreiodajuventude.com.br
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: Augusto Giongo Letti e 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 Pereira
Suplentes: Cícero Rech, Ivan Bolsoni e Marcos Luiz 
de O. Zago

Expediente
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ciRcUlantE

disponibilidades

Caixa e bancos

Aplicações financeiras

direitos realizáveis

Mensalidades de associados

Títulos sociais a receber

Taxas de serviços dptos. de esportes

Outras contas a receber

Estoques

despesas do exercício seguinte

 

nãO-ciRcUlantE
investimentos

imobilizado

intangível
 

tOtal dO ativO

ciRcUlantE

Fornecedores

Salários e ordenados a pagar

Impostos e contribuições sociais

Provisão para férias e encargos

Imóveis a pagar

Outras contas a pagar

nãO-ciRcUlantE
imóveis a pagar

PatRimÔniO SOcial

Patrimônio social 

Superávit do exercício

tOtal dO PaSSivO

REcEita OPERaciOnal

Receitas administrativas
Receitas com atividades sociais
Receitas c/ atividades esportivas
Outras receitas operacionais

dEdUçÕES da REcEita 

Estorno de mensalidades

REcEita OPER. lÍQUida

dESPESaS OPERaciOnaiS

Despesas com pessoal
Despesas administrativas
Despesas com atividades sociais
Despesas c/ atividades esportivas
Despesas com patrimônio
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Outras despesas/receitas 
operacionais

SUPERÁvit dO EXERcÍciO

31/12/2009

2.455.580,95 

1.681.647,82 

129.345,82

1.552.302,00

750.884,48

516.827,00

41.578,00

81.471,55

69.756,39

41.251,54

23.048,65

15.891.140,08

10.215,47 

15.792.597,47

88.327,14

18.346.721,03

31/12/2009

859.292,71
 

226.990,90

101.108,63

101.852,42

209.401,78 

174.820,45

45.118,53

0,00

0,00 

17.487.428,32

15.885.129,59

1.602.298,73

18.346.721,03

31/12/2009
8.712.403,57

7.499.921,48
161.434,00

1.027.658,09
23.390,00

 
(309.215,13)

(309.215,13)

8.403.188,44 

 
(6.800.889,71)

 (3.558.901,48)
 (2.160.002,10)

 (266.308,41)
 (253.302,78)
 (632.922,71)
 (126.260,99)

155.087,60 
 

41.721,16

1.602.298,73 

31/12/2008
7.434.190,75

6.324.316,14
162.050,00
908.216,95

39.607,66

 (235.247,21)

(235.247,21)

7.198.943,54

 
(6.157.033,23)

 (3.140.925,70)
 (1.998.251,72)

 (271.197,68)
 (272.462,97)
 (502.877,23)
 (129.618,30)

184.817,96 

 (26.517,59)

1.041.910,31 

31/12/2008

2.293.945,23 

1.483.223,39

60.949,04

1.422.274,35

775.314,64 

509.088,00

69.067,00

87.754,87

64.873,09

44.531,68

35.407,20

14.750.473,69

10.215,47 

14.675.220,60

65.037,62 

17.044.418,92

31/12/2008

979.189,43
 

149.573,32

77.165,67 

97.746,65

189.608,60

 432.239,35

32.855,84

180.099,90

180.099,90

15.885.129,59

14.843.219,28

1.041.910,31 

17.044.418,92

Nilso Picinini  
Presidente 

CIC 273.722.190-00  

 

dEmOnStRaçãO dO RESUltadO dO EXERcÍciOativO

PaSSivO

Ademir Somavilla 
Vice-Pres.Adm.Financeiro

CIC 311.538.950-72

Aristotelina de C. Homem 
Contadora-CRCRS 53.268

CIC 638.399.899-49   

Caxias do Sul, 31 de dezembro de 2009
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Para obter um maior aproveitamento de espaço, o bar junto à 
piscina térmica foi totalmente reestruturado. Nesse mesmo intuito, 
o restaurante do Tênis passa por reformas que irão modernizar o 
ambiente tornando-o mais agradável e aconchegante para todos os 
associados.

Enquanto as novidades não ficam prontas, os almoços estão sendo 
servidos no bar da piscina externa, o Píer. 

Aproveitando o momento de reformulação, o Clube buscou um novo 
serviço de alimentação na Sede Campestre que, desde maio, está sob 
administração do Lucky Bar e Restaurante. 

Todas essas mudanças têm objetivo de proporcionar maior qualidade 
e conforto aos associados, oferecendo novos ambientes para refeição.

BaR dO ginÁSiO E 
REStaURantE dO 
têniS PaSSam POR 
REfORmaS

nOvidadES nO JUdÔ

amPliaçãO 
da acadEmia 

SURPREEndERÁ

Desde fevereiro, os alunos e atletas do judô dispõem de 
um novo, amplo e moderno espaço para a realização da 
atividade. 

Localizado no segundo andar do Ginásio de Esportes, na 
antiga sala da administração, o novo espaço proporciona 
melhor locomoção e execução dos movimentos, 
além de possuir um ambiente privativo para pais e 
acompanhantes.

Uma sala exclusiva foi criada junto ao Dojô, com acesso 
individualizado, o que proporciona mais conforto àqueles 
que pretendem assistir aos treinos e aulas dos judocas.

Em busca do melhor aproveitamento e prestação de serviços aos 
associados, o Clube está ampliando o espaço da academia. Um 
novo projeto que contempla salas maiores e mais modernas com 
equipamentos de última geração. 

Atualmente, a academia concentra 400 m2 de área que se 
transformarão em mais de 1000 m2, dispostos no terceiro andar 
do Ginásio de Esportes. Para equipar o ambiente estão sendo 
adquiridos novos equipamentos de musculação e aeróbicos, 
fornecidos pela empresa Movement, de São Paulo, conceituada 
corporação presente no segmento fitness desde 1988.

Além da ampliação do espaço de musculação, mais duas salas para 
ginástica serão construídas, sendo uma delas exclusiva para as 
aulas de RPM. Vestiários, uma nova recepção e áreas de circulação 
também fazem parte do projeto que está em fase de andamento. 
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No dia 4 de abril, o Ginásio de Esportes foi palco da super Festa 
de Páscoa, que reuniu mais de 600 baixinhos até 10 anos, numa 
divertida tarde lúdica preparada pela equipe do Recreio da 
Juventude. 

A garotada foi recepcionada pelo Coelho da Páscoa, que interagiu 
com o público fazendo muitas brincadeiras.

Para garantir a alegria da gurizada foram contratadas recreacionistas 
e instalados brinquedos infláveis, além de uma tenda cheia de 
guloseimas onde as crianças puderam se deliciar com espetinhos 
de frutas banhados em calda de chocolate, pipoca, pastéis, 
refrigerantes e minidogs.

clima caiPiRa 
invadE O RJ

REcREiO da JUvEntUdE 
cOm gOStinhO dE 
chOcOlatE

Eventos

No dia 26 de junho, das 15h às 19h, o clima caipira vai tomar conta 
do Ginásio de Esportes onde irá acontecer a tradicional festa junina 
do Clube.

Conhecido como “Arraiá no RJ”, o encontro promete muita diversão  
a moda caipira, com brincadeiras típicas como pescaria, derruba 
lata, bocão e chute no pneu, além, é claro, de muita comilança 
como pipoca, cachorro-quente, pinhão, quentão, rapadura e outras 
deliciosas comidas que fazem parte da tradição junina.

Uma grande área de recreação infantil será montada com muitas 
brincadeiras típicas dessa data para a diversão da garotada. 
Programe-se! 

Birj | Nº 93 | Março/Abril 2010
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No feriado de 1º  de maio, o Departamento de Futsal do clube 
promoveu um Torneio de Futsal para as categorias menores. 
Participaram do evento os times do Recreio da Juventude, a 
Associação Carlos Barbosa de Futsal - ACBF, a AFF Farroupilha e a 
Associação dos Motoristas São Marquenses - AMSM.

A proposta da competição foi preparar os atletas para o 
Campeonato Estadual de Futsal, categorias mirim e infantil, que 
irá acontecer em junho, mas acabou por surpreender o público 
que pôde apreciar de perto a habilidade da garotada e o show 
de gols do torneio.

Confira os resultados:

No início de maio, 160 atletas participaram da 1ª etapa do Circuito da 
Serra de MiniVoleibol disputado em Caxias do Sul, na Sede Campestre 
do Clube.

Meninos e meninas de 8 a 12 anos, competiram os 120 jogos do 
campeonato, que teve como objetivo maior a integração entre as 
equipes.

Para comemorar a participação e o desempenho de todos os jogadores, 
foram entregues medalhas comemorativas a cada um deles.
Participaram as equipes da Dakota/Sicred (Nova Petrópolis), TOK OK 
(Gramado), Pépi (Antônio Prado) e Prefeitura Municipal de Caxias do 
Sul, além do Recreio da Juventude.

ShOw dE gOlS nO fUtSal

ciRcUitO da 
SERRa dE 
minivOlEiBOl

Esportes Categoria Mirim
Recreio da Juventude 02 X 03 AMSM
ACBF 00 X 02 AFF/Farroupilha
Recreio da Juventude 06 X 02 ACBF
AMSM 02 X 00 AFF/ Farroupilha
ACBF 02 X 03 AMSM
Recreio da Juventude 03 X 01 AFF/ Farroupilha
Campeão: AMSM/São Marcos
Vice-Campeão: Recreio da Juventude
Terceiro Lugar: AFF/Farroupilha
Quarto Lugar: ACBF/Carlos Barbosa

Categoria Infantil
Recreio da Juventude 02 X 00 AMSM
ACBF 02 X 03 AFF/Farroupilha
Recreio da Juventude 00 X 01 ACBF
AMSM 03 X 04 AFF/Farroupilha
ACBF 01 X 04 AMSM
Recreio da Juventude 01 X 03 AFF/Farroupilha
Campeão: AFF/Farroupilha
Vice-Campeão: ACBF/Carlos Barbosa
Terceiro Lugar: Recreio da Juventude
Quarto Lugar: AMSM/São Marcos



Esportes
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JUdOca dO RJ nO PódiO

dEPaRtamEntO dE ESPORtES aPRESEnta 
aSSESSORES
O Recreio da Juventude já nomeou os assessores dos departamentos 
esportivos para o biênio 2010/2011, dando suporte nos assuntos 
relacionados a cada modalidade oferecida pelo Clube aos seus associados.

Natália Pezzi Fich, atleta do Recreio da Juventude, 
conquistou o 3º lugar no Campeonato Sul Brasileiro de 
Judô, na classe infanto-juvenil até 47 kg.

As disputas aconteceram no dia 24 de abril, na cidade de 
Balneário Camboriú, em SC, e reuniram 600 atletas dos três 
estados da região Sul do país, além de São Paulo.

A competição foi considerada de alto nível e muito 
importante para os atletas que estavam em busca de uma 
classificação para o Brasileiro.

Na soma total, o Rio Grande do Sul sagrou-se vice-campeão 
geral do evento, ficando atrás apenas de São Paulo.

Birj | Nº 93 | Março/Abril 2010

alceu Borges 
Padilha (handebol)

andré Boff 
(Xadrez)

aurélio marques 
(tênis)

gerson Roth 
(futebol)

henry maggi 
(Judô)

Roberto tieppo
(voleibol)

Silvio angonese
(natação)

Os escolhidos serão o elo de ligação entre o vice-presidente de esportes 
e os departamentos; e terão a missão de fazer, juntamente com seus 
coordenadores técnicos, o planejamento dos seus departamentos e o 
cronograma das atividades para o ano. Conheça os assessores:

Na SALUTE você encontra o lugar ideal para reabilitar e tratar patologias diversas, além de investir na sua saúde e bem estar.
Todos os serviços sob cuidados de uma FISIOTERAPEUTA e de forma individualizada. 

SALUTE
 Clínica de Fisioterapia

 e Hidroterapia

Dra. Alexandra Segalla Canali
      Crefito 63868-F

Dra. Daniela E. Scotti
 Crefito 809-F

Ginásio de Esporte do R J  -  4° andar

FISIOTERAPIA CLÍNICA 
� Eficaz para reabilitar 
patologias musculares, 
osteoarticulares, 
relacionadas ao esporte, 
trabalho, má postura.... 
� Métodos: 
RPG(Reeducação Postural 
Global); 
� Eletro, termo e 
cinesioterapia. 
� Técnicas de terapia 
manual apropriada. 

HIDROTERAPIA 
� A água acelera a 
reabilitação física e 
proporciona sensação de 
relaxamento. 
� Eficaz no tratamento de 
problemas reumáticos, 
ortopédicos, 
traumatológicos, 
neurológicos, cirúrgicos.... 
� Fortalecimento muscular 
com menos impacto do que 
no meio terrestre. 

PILATES 
� Serviço diferenciado, 
individualizado com grupos 
de no máximo 04 pessoas. 
� Direcionado para alunos 
em pós tratamento médico 
e fisioterapêutico de 
patologias da coluna. 
� Fortalecimento muscular 
e ganho de flexibilidade. 
� Qualidade de vida em 
geral. 

FISIOTERAPIA 
DERMATO-FUNCIONAL 
� Pacotes específicos para 
cada caso. 
� Redução de medidas, 
gordura localizada, celulite. 
� Drenagem linfática. 
� Limpeza de pele. 

 

Ginásio de Esportes do RJ
4º andar
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Vitrine

Rafaela Tonietto no Nova Geração

Flábio e Roseli do Nascimento

Eduarda e Giovanni Zanol

Cristian e Cristiane Horbach na Comenda Esmeralda Edição Retrô



Consulte nossa agenda de eventos no site

e no twitter
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Marcelo Longhi e Bruna Tessari

Gabriel Bello dos Santos

www.recreiodajuventude.com.br
@rjuventude

Arthur Brandalise no Nova Geração

Stefânia Dall’Agno Demori
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Entre os dias 30 de abril e 2 de maio ocorreu o Aberto de Tênis 
Caxias do Sul/Recreio da Juventude/Fundel, nas quadras da Sede 
Campestre.

No torneio participaram cerca de 220 tenistas, subdivididos nas 
categorias 12 masc., 14 masc., 16 masc., 14 fem., 18 fem., 35 B 
masc., 35 C masc., 45 A masc., 45 B masc., 55 masc., 1ª classe 
masc., 2ª classe masc., 3ª classe masc. e 2ª classe feminino, além 
dos jogos “Play & Stay”, direcionado a crianças de 8 a 10 anos.

Patrocinado pelo Fundo de Desenvolvimento de Esporte e Lazer - 
FUNDEL, o evento também teve o apoio da Clínica de Olhos Fernando 
Costi e foi organizado pela Federação Gaúcha de Tênis - FGT.

Conheça os atletas do Recreio da 
Juventude que obtiveram resultados 
positivos:

Nos dias 17 e 18 de abril, as quadras de paddle da Sede Campestre 
foram cenário da 1a etapa do Torneio Interno de Paddle 2010.

Cerca de 30 desportistas adultos da categoria livre competiram 
nessa fase do desafio que teve momentos de pura emoção.

Na categoria A, Alexandre Barros e Gilberto Chissini consagraram-
se campeões, seguidos de Josmar Bianchi e Arielson Onzi, que 
ficaram na vice-liderança.

A categoria B teve a dupla formada por Aldair Fistarol e Gilberto 
Chissini no lugar mais alto do pódio, logo à frente de Bernardo e 
Alexandre Nicola, que ficaram com a medalha de prata.

Aguardem!
Vem aí a segunda etapa.

CAMPEÃO
16 masc.: Nicolas Cavalheiro 
14 fem.: Alice Bergamaschi 
2ª classe fem.: Clarissa Viana 

aBERtO dE têniS

tORnEiO intERnO dE 
PaddlE 

Esportes

Parabéns a todos os participantes!

VICE-CAMPEÃO
35 B masc .: Márcio Valin 
45 A masc.: Elton Losch 
45 B masc.: Fernando Berti 
55 masc.: Egídio Coppi 
2ª classe masc.: Bernardo Azambuja 
2ª classe fem.:  Maria Cristina Valin 



Esportes

No dia 1º de maio foram comemorados os 25 anos de fundação da 
Turma 35. Time ligado ao Departamento de Futebol do Clube, 
composto, atualmente, por 55 sócios regularmente inscritos, que se 
encontram para sua tradicional partida de futebol todos os sábados à 
tarde, das 12h30min às 14h.

Ao som do DJ Vincius, mais de 150 convidados e amigos, entre eles 
representantes dos demais grupos ligados ao Departamento de Futebol 
do Recreio da Juventude, puderam confraternizar junto à Turma 35 em 
uma bela festa realizada no Salão Verde.

tURma 35 cOmPlEta 25 anOS

RaPidinhaS dO ESPORtE

SÁBadO ShOw dE 
BOla SOB O cOmandO 

dE nOva diREtORia
Os 52 atletas do grupo Show de Bola contam agora com uma 
nova diretoria. O grupo, fundado em 2008, reúne-se no Recreio 
da Juventude todos os sábados, às 16 horas, para disputar um 
jogo divertido e amigável.

Os componentes têm idades entre 20 e 50 anos, e realizam, no 
primeiro domingo de cada mês, um 
almoço de confraternização com suas 
famílias no Recanto Esmeralda.

Xadrez em novo espaço
Desde abril, as atividades de xadrez estão sendo realizadas na Sede 
Campestre do Clube.

Os associados que praticam o esporte podem utilizar a sala, localizada no 
último andar do Ginásio de Esportes, para exercitar a mente e o raciocínio 
lógico. Mas, não se esqueça: para praticar a modalidade é preciso retirar 
a chave do espaço na sala de bolas, mediante preenchimento da ficha de 
cadastro.

II Atibaia Handball Cup
Entre os dias 1º e 6 de junho, o Recreio da Juventude participa, pela 
primeira vez,  do Atibaia Handball Cup, que se realizará na cidade de 
mesmo nome, distante 65km de São Paulo. 

Com características bem diferenciadas dos outros campeonatos, 
o Atibaia Cup comportará o jogo nas modalidades indoor, beach 
e grama, e terá confrontos masculino e feminino entre equipes de 
categorias mirim, infantil, cadete e juvenil.

A competição espera reunir um grande número de jovens desportistas 
dispostos a promover a integração, o lazer e o intercâmbio esportivo.

Conheça a nominata:
Presidente - Maurício Tavares
Tesoureiro - Rogério Melo
Secretário - Rogério Monteiro
Diretor disciplinar - Diego Schramm
Diretor de Eventos - Sandro Tonin

Maurício Tavares
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Prestando suas homenagens e prestigiando o evento estiveram presentes 
o Presidente Executivo, Sr. Nilso Picinini e esposa, o Vice-presidente 
Administrativo e Financeiro, Sr. Sandro Trentin e esposa, o Vice-presidente 
Social, Sr. Fernando Bertotto, o Vice-presidente de Patrimônio, Sr. Diego 
Biglia e esposa, o Assessor do Departamento de Futebol, Sr. Gerson Roth 
e esposa, e o Gestor de Manutenção, Sr. Fernando Veronese.

Aproveitando o encontro de todos os integrantes do grupo, nessa 
mesma ocasião foi empossada a diretoria para o período de maio/2010 
a abril/2011, composta pelo Sr. Milton Guerra, Presidente, Sr. Fernando 
Guerra, Vice-presidente, e pelo Sr. Claudemir Machado, escolhido para 
ser o Tesoureiro da equipe.



Case RJ
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30 gRaUS nEgativOS 
nO EvERESt

O associado Carlos Marques, 52 anos, passou por uma aventura 
inesquecível. No mês de abril, ele participou de uma expedição com 
outros 23 brasileiros que subiram à base do Everest. Uma região inóspita, 
em condições extremas de sobrevivência, em função do ar rarefeito com 
temperatura chegando a 30 graus negativos à noite.
Foram 12 dias na montanha para percorrer aproximadamente 180 km e 
chegar a 5800 metros, carregando até 15 quilos.
Tudo para chegar ao acampamento base da montanha mais alta do 
mundo.

Acompanhe agora a entrevista exclusiva.

Birj – Porque você resolveu subir o Everest?

Carlos Marques – Sou uma pessoa muito determinada, mas subir a 
montanha nunca foi meu objetivo, e sim fazer um trekking nessa região 
tendo como pano de fundo o Everest. Fiquei mais ou menos cinco a seis 
anos programando essa viagem, esperando o momento certo. Resolvi no 
ano passado realizar esse sonho e comecei a me preparar para isso.

Birj – Você teve alguma preparação específica para aumentar sua 
capacidade respiratória e resistência física, antes de enfrentar esse 
desafio?
 
C.M. – Fiquei treinando durante seis meses aqui no Clube. Fazia aulas de 
natação e aeróbica, além da musculação. Atravessava a piscina olímpica 
repetidamente, sempre mergulhando para dilatar meu pulmão e conseguir 
aumentar minha resistência respiratória. Nesse período meu treino aeróbico 
foi bastante puxado também. A musculação me preparou para carregar 
peso e caminhar distâncias longas sem problemas de lesão, principalmente 
nas pernas e costas.

Birj – Como foi sua vida durante os 12 dias do trajeto?

C.M. – Levamos oito dias para subir e quatro para descer, sem escalar, só 
fazendo trekking. Carregávamos uma bagagem de 15 quilos cada, onde 
mantínhamos sacos de dormir, roupas e outras necessidades para nos 
aquecermos. Caminhávamos somente de dia. Às seis horas da manhã 
éramos acordados e íamos tomar o café da manhã, nos preparávamos 
e, às oito horas, começávamos a caminhar. Permanecíamos assim até as 
quatro ou cinco horas da tarde e, obrigatoriamente, percorríamos de 15 
a 18 km, nesse período.

Birj – Nesse percurso aconteceu algum fato curioso?

C.M. – Duas coisas diferentes aconteceram nessa expedição. A primeira 
foi a diarréia. Muitos de nós, inclusive eu, ficamos mal por causa da água 
contaminada. Eu felizmente consegui melhorar, mas algumas pessoas 
não e por isso não finalizaram o trajeto conosco.
Outra situação foi até engraçada. Numa noite estava muito difícil para 
eu conseguir respirar e resolvi então deixar uma fresta na porta de onde 
estávamos acampados, achei que uma pequena abertura não faria 
diferença, mas pela manhã acabei acordando com o nariz congelado. 
Tive que colocar água quente para que meu nariz voltasse ao normal.

Birj – Qual foi sua sensação ao chegar ao ponto final da expedição, 
isto é, estar diante do pico mais alto do planeta, o Everest?

C.M. – Todo o trajeto foi maravilhoso. As paisagens que vi e as 
experiências que vivi são inexplicáveis. Apesar do frio de 30 graus 
negativos, o ar rarefeito, apenas 50% do ar disponível em nossa região, 
a sensação lá em cima é maravilhosa, você se sente no topo do mundo. 

Confira as belas imagens registradas por Carlos.
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aS BElaS vãO SOltaR aS fERaS

cOnfRaRia 
daS 
dEBUtantES

O Recreio da Juventude já começou os preparativos do 
calendário de atividades para as belas que irão participar do 
Baile das Debutantes 2010.

Apostando no mote “As belas vão soltar as feras”, a equipe 
do Departamento Social do clube está prevendo muita 
animação para que as meninas possam curtir ao máximo o 
período pré-debut, tornando cada encontro único. 

Venha fazer parte desse seleto grupo de beldades e encante 
no mais lindo e inesquecível baile de gala da região.

Seja você também uma cinderela desse belíssimo evento. As 
inscrições para o baile estão em fase de conclusão. 

O Recreio da Juventude já começou as atividades 
da Confraria das Debutantes. Dia 19 de maio, às 
19h, as meninas se reuniram para um rodízio de 
pizza no Salão do Lago. O conceituado fotógrafo 
José Zignani compareceu ao evento com algumas 
dicas especiais de como se comportar em frente aos 
cliques fotográficos.

Social
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O Baile Social de 2010 do Recreio da Juventude, que irá 
acontecer em 19 de junho, promete uma noite refinada cheia 
de glamour e luxo.

Inspirado na atmosfera do cinema o encontro, intitulado Em 
Cena – Social Dinner, terá como anfitriões o casal presidente 
Nilso e Jussara Picinini, juntamente com o vice-presidente 
social, Fernando Bertotto, e a rainha do Clube, Stefânia 
Dall’Agno Demori.

A elegância da história do cinema mundial estará presente 
na decoração do Salão Principal do Clube, que aposta na 
simbologia dos tons vermelho e dourado para lembrar o red 
carpet do Oscar, por onde desfilam as maiores estrelas do 
cinema.

O Grupo Musical Mensagem dará o tom da festa que também 
contará com um jantar temático, servido à inglesa, adaptado 
à sétima arte.
O Em Cena – Social Dinner promete ser um evento inesquecível 
que vai transportar você ao fascinante mundo de Hollywood.

Em cEna - SOcial dinnER

Social

clima dE cinEma até a 
PORta dE SUa caSa

Para fechar a noite com muito requinte, os 
casais que desejarem retornar para suas casas 
em grande estilo terão a oportunidade de 
contratar um luxuoso serviço de limousine. 
O serviço pode ser agendado na portaria 
do clube, diretamente com o motorista do 
carro de luxo. Este serviço é pago à parte, 
diretamente com o proprietário da limousine.  

Garanta seu retorno para casa como uma 
estrela de Hollywood reservando seu horário 
no início do evento.
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O Departamento Social do Clube renovou seus assessores trazendo um grupo 
que vai contribuir com novas visões e percepções, agregando melhorias às 
atividades relacionadas à convivência social e o bem-estar dos associados.

Integram agora o Departamento, na gestão 2010/2011, os casais Felipe Tondo 
Pereira e Verônica Daros, Lauri e Beatriz Caregnato da Silva e Paulo César 
Thimming da Costa e Lisiane Knob da Costa.

O objetivo principal desse novo grupo é dar continuidade ao trabalho que 
vem sendo realizado, oferecendo aos associados e à comunidade momentos 
de descontração e lazer através de eventos sociais de qualidade e bom gosto.

Dentro do calendário de atividades estão programados o Baile Social, a Noite do 
Fondue e o Baile das Debutantes, eventos tradicionais realizados com propostas 
temáticas, muito requinte e contemporaneidade.

dEPaRtamEntO SOcial 
tEm nOvOS aSSESSORES

Felipe Tondo e Verônica Daros

Paulo César Thimming da Costa e Lisiane Knob da Costa

Lauri e Beatriz Caregnato da Silva

Social
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Social

A Sede Social do Recreio da Juventude ferveu na noite de 7 de 
maio, quando aconteceu mais uma festa Nova Geração.

A gurizada, entre 11 e 14 anos, agitou a pista de dança embalada 
pelo som contagiante do rebolation, estilo de dança proveniente 
de festas eletrônicas que acontecem no mundo inteiro.

No início do encontro os integrantes do Departamento fizeram 
um receptivo distribuindo balas e chiclés para a galerinha teen ir 
entrando no clima da festa.

Para garantir a participação geral foi promovido um duelo da 
dança rebolation entre os participantes, onde os que melhor 
mexeram o esqueleto ganharam premiações especiais da Dotcom.

REBOlatiOn nO nOva gERaçãO
As inscrições para o concurso ocorreram no início da festa e os 
primeiros candidatos que oficializaram sua inscrição ganharam 
cadarços style, de diversas cores, para trançar seus tênis.

A pista teve comando sonoro dos deejays da Big Brothers e visual 
com plasmas, orientadas pelo veejay Gustavo Zanotto, que exibiu 
vídeos das melhores performances de rebolation apresentados 
na internet.

Aos que já estão se preparando para a próxima balada, anotem 
na agenda: dia 9 de julho está marcada mais uma edição da Nova 
Geração, que promete um tema superespecial para embalar a 
noite da galerinha.


