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Editorial

Este ano, com certeza, tem sido de muitas conquistas e comemorações para o 

Recreio da Juventude. Além de nosso centenário, celebramos as inúmeras vitórias de 

nossos atletas e o sucesso de nossos eventos sociais que, cada vez mais, reúnem grande 

público e movimentam nossas sedes. Os ambientes estão em constante transformação 

para proporcionar momentos de descontração e divertimento aos integrantes da família 

esmeraldina. 

Em 2011, esta entidade centenária deu um importante passo para o aprimoramento 

de sua atuação enquanto espaço de convivência e de construção de relações: a 

incorporação do Recreio Guarany pelo Recreio da Juventude. Agora, depois de um ano e 

de um criterioso processo de melhoria e restauração, essa estrutura está preparada para 

proporcionar atividades de lazer e esporte para nossos associados por muitos anos. 

Nas próximas páginas, convido você para conferir algumas das transformações 

realizadas na Sede Guarany e também conhecer a soberana do ano do Centenário. 

Amanda Parenza Arenhardt foi coroada no já tradicional Baile de Debutantes, que neste 

ano apresentou à sociedade 22 belas jovens em uma noite de gala. 

Aproveito este espaço para agradecer e parabenizar sua antecessora, Giovana 

Caregnato Orsso, pela participação ativa em todas as atividades realizadas pelo Clube 

e pelo excelente trabalho realizado ao longo de seu reinado. Por fim, saúdo à Amanda e 

tenho a convicção de que ela conduzirá com maestria a tarefa de representar o Recreio da 

Juventude ao longo do próximo ano. Desejo que sua atuação seja como nosso querido 

Clube, repleto de brilho, alegria e conquistas.

Boa leitura.

Palavra do
   Presidente

Ademir Somavilla 
Presidente Executivo

PARA ANuNCIAR:
(54) 3028.3555
saa@recreiodajuventude.com.br
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Dia das Crianças

Salsa & Samba

Os pequenos integrantes da família esmeraldina fizeram a festa e se divertiram para valer em mais uma edição do 

tradicional evento do Clube que homenageia o Dia das Crianças.

Este ano, os escolhidos para animar a garotada foram os irreverentes personagens da famosa Turma do Chaves. Além 

da animada trupe, brinquedos infláveis, barris e balões compuseram o cenário do evento. uma infinidade de guloseimas, 

incluindo pirulitos, “sanduíches de presunto” e suco de limão, fizeram a alegria da criançada que se reuniu no dia 6 de 

outubro no Ginásio de Esportes do Clube.

Distribuição de mojitos, rodadas de tequilas, além de 

uma apresentação com o corpo de baile Carla Barcellos 

foram apenas alguns dos ingredientes que apimentaram 

a Boate Free especial Noite Latina, realizada na noite de 

10 de agosto. 

Já em outubro, foi a vez do gingado carioca embalar 

os notívagos de plantão. Petiscos e caipirinhas deram as 

boas-vindas aos associados que prestigiaram a última 

edição da Boate Free de 2012. Sambas de raiz e clássicos 

dos anos 1980 e 1990 fizeram parte da trilha sonora 

selecionada pelos deejays da Big Brothers para animar o 

público que lotou a Boate Verde Neon.



Conheça
a Sede Guarany
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Ao longo de sua trajetória centenária, o Recreio da 

Juventude sempre procurou se reinventar para proporcionar 

aos seus associados momentos de descontração, lazer e convívio 

social. Prova disso é a incorporação do Recreio Guarany, em 

julho de 2011.

Além da Sede Social, localizada na Avenida Júlio de 

Castilhos, o Recreio da Juventude incorporou também a Sede 

Campestre Guarany, espaço com 3,8 hectares.

Durante este ano, dando prosseguimento às ações de 

melhorias da nova sede foram promovidas diversas mudanças 

no espaço, que se tornou bem mais agradável depois de um 

criterioso processo de revitalização paisagística.

A Sede Guarany conta com quatro piscinas (uma térmica e 

três externas) e após as reformas todas passarão a ser aquecidas. 

A piscina externa de medidas olímpicas, a única da cidade, foi 

completamente impermeabilizada e reformada, passando a ter 

revestimento de azulejo.

A piscina térmica também recebeu várias melhorias e o 

espaço que a abriga foi completamente reestruturado. Com o 

término das obras, os vestiários agora contam também com um 

novo sistema de exaustão, garantindo assim mais comodidade 

aos associados.

A estrutura dedicada à realização de esportes também 

recebeu especial atenção. Os campos de futebol sete foram 

cercados e receberam novo sistema de iluminação para 

garantir a realização dos jogos também à noite. Também serão 

instalados dois novos parques infantis para a diversão da 

garotada.

Confira de perto todas essas mudanças, aproveite a 

completa infraestrutura do Recreio da Juventude e tenha mais 

qualidade de vida. 



As equipes formadas pelos integrantes dos grupos de futebol do Clube se reuniram para a terceira edição do evento 

beneficente Atletas da Cozinha. Realizado no dia 25 de agosto, o encontro arrecadou verbas que foram revertidas para 

entidades assistenciais de Caxias do Sul. Confira os pratos preparados pelos craques da bola, do forno e do fogão. 

Peixe (anjo) gratinado ao 
molho branco e vermelho, 

arroz com açafrão, salada de 
folhas verdes nobres, frutas 

mel e aceto balsâmico.

Lombo caramelado (lombo de 
porco, purê de batatas, 

figo em calda e caramelo) e 
risoto Porumelo Sechi (alho 

poró, cogumelos, tomate seco, 
azeitonas preta e verde).

Pioneiros
Recreio da

Quarta-Feira

Batendo um bolão
Atletas do Recreio da Juventude mostram que, 

além da bola, dominam também o fogão



Vitela assada ao forno, 
polenta recheada com 

queijo e salada de chicória.
Salmão Show de Bola, 

purê de batatas gratinado 
e salada nobre.

Salmão grelhado, arroz 
com tomate seco e 

rúcula e purê de batatas.

Coelho à moda Lentz, 
massa ao pesto, salada 
de folhas verdes com 

tomate seco.

Bauru à Moda 35.

Grupo Guarany Sábado
Show de Bola

Desconcerto Sessão das Duas

Turma 35

Camarão ao Recreio 
da Juventude.

Diretoria
Executiva



Social

Confira a beleza mística e a jovialidade das debutantes 2012 neste ensaio 

realizado em ambiente olimpiano. A produção, clicada pelo fotógrafo 

José Zignani, leva a assinatura de Carlos Bacchi Filho.

Júlia Rech Buffon

Isadora Franco ComunelloHannah Kessler Quadros dos SantosGabriela Tessari

Giovana Caregnato OrssoAmanda Parenza Arenhardt

Jardim Esmeralda
As Deusas descem no



Carolina Zorzo da Silva

Sofia Deon Dall’Agno

Júlia Dalmoro

Eduarda Ruzzarin Menezes

Gabriela Cavagnoli Schwantes

Carolina Pacheco Ferreira

Daniele Soares Galelli Larissa Letti Joanna Cunha Machado da Rosa

Social



Bruna Klein Sganderlla

Ketelly Bueno Koch

Rafaela Torelly Costamilan

Eduarda Pellin Battasini

Giulia Bampi

Marina Cará De Carli

Amanda Dal Ponte Julia Quadri Bortoli Giulia Grossi Letti

Social



No dia 20 de outubro, o centenário Clube Recreio da 

Juventude, apresentou suas vinte e duas debutantes no salão 

principal da Sede Social. O casal Presidente Ademir e Luciana 

Somavilla e o casal Vice-presidente Social, Osnir e Elvira 

Micheli, recepcionaram as vinte e duas beldades na noite de 

gala. 

O baile iniciou com a apresentação individual das 

debutantes, momento em que os pais das meninas conduziram-

nas em um emocionante desfile. Após, as debutantes brilharam 

em um desfile coletivo. Os movimentos da coreografia 

elaborada por Cristina Dall’Agno Demori retrataram a intensa 

emoção dos quinze anos, quando as meninas transformam-se 

em belas moças. 

A noite reservou ainda muita emoção com a despedida 

da Rainha Giovana Caregnato Orsso, da gestão 2011/2012 e a 

coroação de sua sucessora, Amanda Parenza Arenhardt, para 

a gestão 2012/2013. Giovana e Amanda agradeceram pelo 

carinho dos associados do Recreio da Juventude e a confiança 

Recreio da Juventude apresentou suas vinte e duas debutantes à sociedade caxiense.

Jardim Esmeralda foi cenário

do Baile de Gala de 2012

Social



depositada pela Diretoria Executiva. 

Giovana brilhou com um vestido na cor azul glacial em 

ferie de seda pura francesa, cravejado em cristais formando um 

arranhado de bordados no corpo terminando com fluidez. Os 

bordados finalizados lembravam os monumentais alpes suíços.

Amanda optou por um vestido em seda pura vermelho 

valentino, bordado em tiras de strass com o busto recoberto de 

pedras e Rubis, corpo com leve drapê e finalizando a saia em 

renda francesa. Os vestidos das rainhas foram confeccionados 

pelo estilista curitibano Gildo Kist. 

O Recreio da Juventude presenteou suas Rainhas com 

joias trabalhadas em ouro 18 quilates. Giovana recebeu uma 

gargantilha com um pingente em ouro branco fosco, réplica 

da coroa que usou em seu reinado. Amanda foi presenteada 

com uma gargantilha em ouro amarelo e um pedantife 

com esmeralda. As debutantes receberam como mimo 

uma gargantilha em ouro dezoito com um ponto de luz em 

esmeralda.

Destacou-se na noite do baile a cenografia produzida 

pela Big Brothers Company, que contou com uma estrutura 

de iluminação suspensa, permitindo a total visibilidade do 

cerimonial, além da exposição das fotos das debutantes em um 

ensaio nominado “As deusas descem no Jardim Esmeralda”, 

desenvolvido pela comunicação do clube e produzido pelo 

estilista Carlos Bacchi Filho, no qual foram criadas vestimentas 

em estilo grego, moldadas sobre o corpo das Debutantes e 

Rainhas e clicado por José Zignani.

O projeto do baile de gala foi assinado pelo cerimonialista 

Anderson Salvador. O florista Fernando Weber, baseado 

na beleza dos jardins da sede campestre, inspirou-se na 

singularidade floral das rosas colombianas e nos tons cor de 

rosa, retratando a jovialidade das meninas. Destaque para as 

paredes revestidas por entreliças com inúmeras correntes 

de rosas e as estátuas douradas envolvendo a sede, fazendo 

referência à nobreza do “Jardim Esmeralda”. Móveis rústicos 

e contemporâneos contrapõem a ambientação dos diversos 

lounges em formato de jardins, que compuseram os diversos 

ambientes da sede social.  

Após a cerimônia, apresentada por Jean Brandão e Marisol 

Santos, a diversão ficou por conta dos deejays da Big Brothers. 

O Baile de Gala fez parte do centenário do Recreio da Juventude 

e foi transmitido na íntegra pelo canal aberto da uCS TV. 



Conheça um pouco mais a respeito da Rainha do ano do 

centenário do Recreio da Juventude, coroada durante o Baile 

de Debutantes por sua antecessora, Giovana Caregnato Orsso.

A jovem de 16 anos, filha de Celso Luis e Stelamaris Parenza 

Arenhardt, é frequentadora assídua das sedes da agremiação, 

onde circula com a família e os amigos. 

Qual a importância de ser coroada Rainha do Clube? 

O que isso representa para você? Ser coroada Rainha do 

Recreio da Juventude é um imenso orgulho e também uma 

responsabilidade tendo em vista a grandeza do clube. Poder 

fazer parte dessa família, que já me proporcionou momentos 

maravilhosos, e da história desse clube, que completa cem anos, 

é uma grande satisfação. Fico lisonjeada por poder participar 

ativamente das atividades da instituição e me dedicarei ao 

máximo para dar continuidade a essa tradição centenária. 

Música: Can’t take my eyes off you - Lauryn Hill

Livro: A menina que roubava livros

Esporte: dança

O que gosta de fazer: viajar, conhecer pessoas e lugares novos.

O que não pode faltar no guarda-roupa: camisas e salto alto

E na geladeira: Guaraná Zero 

Planos para o futuro: atingir meus objetivos profissionais, 

manter as pessoas que eu gosto próximas a mim e criar novos 

laços.

Qual palavra definiria você: autêntica 

Um lugar: Nova York 

Uma pessoa: Walt Disney. “Se você pode sonhar, você

pode fazer. Lembre-se que essa coisa toda começou

com um sonho e um rato.”

Um momento: meu primeiro jogo de futebol americano

como líder de torcida em uma escola americana. 

Um sonho: viajar pelo mundo.

Um projeto: me formar na uFRGS, em Porto Alegre.

Amanda
Parenza Arenhardt
Rainha RJ 2012/2013

Social
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Carlos e Aline Zanettini

A esposa do Vice-Presidente Social, Elvira Micheli, e a esposa do 
Presidente Executivo, Luciana Somavilla, agraciam a Rainha Giovana 
Caregnato Orsso e sua sucessora Amanda Parenza Arenhardt.

 Amanda Dal Ponte, Daniele Soares Galelli, Julia 
Quadri Bortoli e Carolina Pacheco Ferreira.

Sofia Deon Dall’agno, Larissa Letti, Eduarda 
Ruzzarin Menezes e Júlia Dalmoro.
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Pais das soberanas esmeraldinas, Celso Luis  e 
Stelamaris Arenhardt com Itacir e Vera Orsso.

Giulia Grossi Letti, Gabriela Cavagnoli Schwantes, Marina Cará 
De Carli, Isadora Franco Comunello e Ketelly Bueno Koch.

Gabriela Tessari, Bruna Klein Sganderlla, 
Hannah Kessler Quadros Dos Santos e 
Rafaela Torelly Costamilan.

Giulia Bampi, Joanna Cunha Machado da Rosa, 
Eduarda Pellin Battasini, Carolina Zorzo da Silva 
e Júlia Rech Buffon.
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Força, vitalidade e aumento da capacidade cardiorrespiratória são 
apenas alguns dos benefícios que a natação proporciona.

até embaixo d’água
Saudável
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A natação é um esporte cujo registro mais antigo aparece 

em pinturas rupestres de cerca de sete mil anos atrás. Durante 

a antiguidade, os povos primitivos não a viam como atividade 

física e sim como uma arma que garantia o sucesso da caça e, 

consequentemente, a sobrevivência da espécie. 

Foi o eterno culto à beleza dos gregos que fez com que a 

natação passasse a ser vista como um exercício benéfico para 

a saúde e importante para a manutenção da forma física por 

trabalhar todos os grupamentos musculares e também por 

prevenir e recuperar lesões.

Com a passagem dos séculos, a atividade foi incluída no 

treinamento de militares romanos e a ser uma das matérias 

integrantes do sistema educacional da época. O Japão foi o 

país pioneiro a incentivar a prática da natação com caráter 

esportivo. 

Benefícios

As braçadas frequentes na piscina proporcionam diversos 

benefícios à saúde física e mental. Elas aliviam tensões diárias, 

aumentam a capacidade cardíaca e respiratória, melhoram o 

condicionamento físico, dão mais flexibilidade e resistência, 

estimulam o raciocínio, o equilíbrio e a coordenação motora. 

Além disso, o exercício reduz a gordura corporal e ajuda no 

controle dos níveis de açúcar e colesterol no sangue. Por não 

causar impacto nas articulações e nem na musculatura, o risco 

de lesões durante a prática do exercício é menor. 

Estilos

Livre/Crawl
Este é o estilo mais fácil de nado e não exige esforço das 

articulações e dos músculos. O movimento simples dos braços 

e das pernas estimula bíceps, tríceps, quadríceps, peitoral e 

músculos interiores da perna. Pode ser praticado por pessoas 

de qualquer idade, inclusive idosos já que a natação é uma 

ótima aliada contra diversos distúrbios e dores, principalmente 

as causadas por artrite, artrose e reumatismo. 

Costas
Estilo tão fácil quanto o livre, trabalha os músculos posteriores 

das coxas, músculos costais, trapézio, tríceps, panturrilha e 

glúteos. Por estimular a musculatura das costas, auxilia no 

tratamento de problemas na coluna e corrige desvios posturais 

- lordose, cifose e escoliose. 

Peito
O nado peito é o estilo perfeito para trabalhar bíceps, músculos 

interiores da coxa, adutores e todo o peitoral. Seu nível de 

dificuldade pode ser considerado intermediário por apresentar 

uma série de movimentos que podem dificultar os primeiros 

treinos. 

Borboleta/Golfinho
O nado borboleta, também conhecido como nado golfinho, é 

o estilo que mais exige preparo físico do nadador por exigir 

movimentos não usuais e utilizar grupos musculares pouco 

trabalhados no dia a dia.

Saúéíuéãde

 As piscinas do Recreio da Juventude esperam por 

você. Aproveite a completa infraestrutura que o Clube oferece, 

pratique este esporte com o acompanhamento de profissionais 

altamente capacitados e tenha uma vida mais saudável. 

 Faça parte também do Departamento de Natação 

do Clube e participe de competições estaduais e nacionais, 

travessias de águas abertas, entre outras atividades. 

Pratique!



Encontro,
Encontrar e Encontrar-se

Vivemos um momento globalizado e tecnológico, de grandes aquisições 

e pesquisas que trazem à tona descobertas importantes e que, sem dúvida, 

representam progressos para a humanidade. 

Nesse contexto, vivemos também um momento de transformações nas relações. 

um tempo de impaciência e de não reflexão; de um culto ao individualismo 

que desencadeia solidão; de um desafio de não ser solitário e poder ser único. 

Assumimos a posição de um indivíduo sem tempo para SER, porque o TER impera.

Nossos hábitos estão modificados. Ao mesmo tempo em que podemos acessar 

tudo e estabelecer contato virtual com pessoas a quilômetros de distância, ou até 

no mesmo ambiente, o “verdadeiro” encontro pode ficar prejudicado.

Neste pensar, não se pode deixar de abordar o valor de uma instituição social 

com várias atividades culturais, esportivas, sociais e recreativas. Espaços que 

oportunizam o encontro, o encontrar e o encontrar-se, não ficando apenas no 

virtual, propiciando a convivência, exercitando o estar com o outro, o respeito e o 

reconhecimento que o outro existe.

O espaço público favorece para que as pessoas convivam e se encontrem, 

embora não seja o único fator determinante, porque tem o privado, a vivência de 

cada um, possibilitando que a experiência do encontro aconteça ou não. É preciso 

encontrar-se para poder encontrar.

um encontro onde possa ser sentido, valorizado e vivido. Vivências significativas.    

Roseli Dal Bem Fistarol - Psicóloga/Psicanalista

Artigo



19

Caxias Open de Tênis 2012

Esporte

O Recreio da Juventude, entidade sempre engajada na realização de grandes projetos e competições, sediou entre os dias 15 e 23 

de setembro o Caxias Open de Tênis, torneio Future, válido pelo ranking mundial da ATP.  

O vencedor do torneio foi o paulista Daniel Dutra Silva, de 24 anos. Na final, depois de quase três horas de confronto, ele venceu 

de virada o gaúcho Eduardo Dischinger, de 20 anos, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/2 e 6/2.

Além do título de simples, Daniel também comemorou a vitória na chave de duplas. Na final realizada ainda na sexta-feira (21), 

ele e Caio Silva venceram a parceria formada por Idio Escobar e Augusto Laranja por 6/4 e 6/2.

Além de brasileiros, representantes da Argentina, Chile, Eslovênia, Estados unidos, Itália, México, Peru, Portugal, Taipei e uruguai 

participaram da competição.

Cerca de 250 tenistas de todo o Rio Grande do Sul 

participaram do Aberto de Tênis de Caxias do Sul, realizado de 

07 a 09 de setembro nas quadras da Sede Campestre do Recreio 

da Juventude. 

Promovido pelo Departamento de Tênis do Clube e 

organizado pela Federação Gaúcha de Tênis, o torneio contou 

com a participação de atletas das categorias infanto-juvenil 

a adulto (10 a 45 anos) e contou pontos para o ranking da 

Federação Gaúcha de Tênis.

Aberto de Tênis



Copa de
 Voleibol 100 anos

Campeonato
Estadual de Handebol

Esporte

A equipe infantil feminina do RJ foi a campeã da Copa 

de Voleibol 100 Anos Recreio da Juventude, seguida pelo 

vice-campeão Mauá. O terceiro lugar ficou com o Colégio 

Madre Bárbara.

A competição contou também com a participação de 

equipes da categoria mirim e foi realizada nos dias 1º e 2 

de setembro, no ginásio de esportes da Sede Campestre. 

Também participaram os times do Colégio Imigrante, 

Centro de Excelência em Educação Física (CEEF), Colégio 

Madre Bárbara (Lajeado), Geraldo Santana (Porto Alegre), 

Mauá (Santa Cruz do Sul) e Pépi (Antônio Prado).

Na categoria mirim, o título de campeão ficou com 

a equipe do Colégio Madre Bárbara. O Geraldo Santana 

ficou com o segundo lugar e o Mauá conquistou a terceira 

colocação.

As equipes mirim masculino e infantil masculino de 

handebol do Recreio da Juventude retornaram com título da 

XVII Copa Mercosul de Handebol, realizada em Santa Maria 

entre os dias 05 e 09 de setembro.

As vitórias foram garantidas sobre o mesmo adversário: o 

Margarida Lopes. A equipe mirim masculino venceu por 14 a 

11, enquanto a equipe infantil masculino marcou 19 a 13.

Esta edição da competição contou com a participação 

de 43 equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de 

Janeiro e do uruguai, que disputaram 152 partidas. A Copa 

Mercosul de Handebol é uma promoção pela Federação 

Gaúcha de Handebol, em parceria com a Liga Santa-mariense 

de Handebol e Prefeitura de Santa Maria.
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Em agosto, a Sede Social foi o palco de um concerto 

comemorativo em homenagem ao centenário do Clube. A 

apresentação da Orquestra Municipal de Sopros, dirigida 

por Gilberto Salvagni, contou com a participação dos solistas 

Fábio Gomes, Jean Souza Barbosa e Juliana Torres Correia, que 

executaram grandes obras como “Rhapsody for Euphonium 

and Concert Band”, do norte-americano James Curnow, e 

“Concert Piece Nº2” do alemão Felix Mendelssohn, com 

adaptação de Márcio de Souza. Sucessos da música universal, 

como “Vivo per Lei” e “Nel Blu Di Pinto Di Blu – Volare” foram 

interpretados pelos cantores Juliano Brito e Tita Sachet. A 

emoção tomou conta de todos os que prestigiaram o evento.

Esta não foi a primeira vez que uma orquestra se apresenta 

nas dependências do Clube Esmeralda. Em novembro de 1985, 

o Departamento Cultural do Recreio da Juventude promoveu, 

na Sede Social do Clube, uma apresentação da Orquestra 

Sinfônica de Caxias do Sul, especialmente dedicada aos 

colaboradores da orquestra. 

Ao longo de seus 100 anos de existência, o Recreio da 

Juventude sempre promoveu grandiosas apresentações 

artísticas e culturais que arregimentaram um grande público 

formado não apenas por seus associados, mas também pelas 

mais expoentes personalidades da comunidade caxiense. A 

Sessão Memória desta edição resgata algumas das apresentações 

promovidas pelo Recreio da Juventude que trouxeram à Caxias 

do Sul grandes ídolos.
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Alceu Valença
A apresentação de cerca de duas horas protagonizada pelo 

cantor inaugurou o Ginásio de Esportes do Recreio da 

Juventude. O espetáculo reuniu mais de 3.500 pessoas para 

ouvir os principais sucessos de três LPs: “Coração Bobo”, 

“Cinco Sentidos” e “Cavalo de Pau”. 

Luzia Felix, Sergio Felix e Odete Amaral
um grandioso baile reuniu, na Sede Campestre, grandes 

nomes como a cantora Luzia Felix, Sergio Felix, um dos mais 

consagrados cômicos nacionais, e Odete Amaral, uma das mais 

famosas vozes das emissoras cariocas e paulistas. 

Kid Abelha
Quase quatro mil pessoas prestigiaram a apresentação do 

grupo Kid Abelha. Depois de uma hora de show, Paula Toller 

retornou três vezes ao palco devido aos pedidos de “mais um”.

Chico Anysio em Chico Set 
A apresentação, proibida para menores de 18 anos, aconteceu 

na Sede Social do Clube. Acompanhado de seis músicos, Chico 

cantou sambas-canções, músicas estrangeiras e mostrou seu 

humor. 

Gilberto Gil
Depois de Rita e Roberto de Carvalho, o Recreio da Juventude 

recebeu Gilberto Gil. “Aquele Abraço”, “Soy Loco Por Ti 

América”, “Extra” e “Baba Ala Palá” foram algumas das músicas 

que fizeram o público cantar e dançar.

RPM 

Considerado na época como o maior fenômeno musical 

do rock brasileiro dos últimos tempos, o grupo levou uma 

multidão ao Ginásio de Esportes do Clube.  

Luiz Gonzaga Jr. (Gonzaguinha) 
Depois das Frenéticas, Nelson Coelho de Castro e Ney 

Matogrosso, o Recreio da Juventude trouxe a Caxias do Sul o 

cantor e compositor Luiz Gonzaga Jr. O espetáculo Explode 

Coração apresentou os maiores sucessos do cantor e levou 

mais de 900 pessoas à Sede Social do Clube. 

Rita Lee e Roberto de Carvalho
Acompanhada por uma equipe de 35 pessoas, a dupla 

apresentou no Ginásio de Esportes grandes sucessos como 

“Ando Jururu”, “Ovelha Negra”, “Bwana” e “Pega Rapaz”. 

Memóoria



Livro

Dê a sua dica!
Envie você também dicas culturais 
para a nossa redação: 
saa@recreiodajuventude.com.br

Música
Skank - 91
Sony Music

O álbum reúne as primeiras gravações do 
Skank, feitas antes mesmo da produção do 
primeiro álbum lançado em 1993, e trechos 
da primeira apresentação ao vivo da banda, 
na Disco Reggae Night, em São Paulo, em 
junho de 1991. Todo o material é inédito e 
ficou guardado pela banda por mais de vinte 
anos. O disco, masterizado em NY por Chris 
Gehringer, traz também novas versões para 
“Telefone”, da Gang 90, “Raça”, de Milton 
Nascimento e “Shot in The Dark”, de Henry 
Mancini.

Corações Sujos

Fernando Morais
Ed. Companhia das Letras - 344 pg.

Fernando Morais conta um capítulo 
recente da história nacional desconhecida 
da maioria dos brasileiros. O autor narra 
a trajetória da seita nacionalista que 
aterrorizou a colônia japonesa no Brasil 
após o fim da Segunda Guerra, em 1945: 
a Shindô Remmei, ou “Liga do Caminho 
dos Súditos”. Nas mais de 300 páginas, 
Morais descreve como os integrantes da 

seita Shindo, conhecidos com kachigumi, 
ou “vitoristas”, aterrorizavam a vida dos 
makegumi, os “derrotistas” ou “corações 
sujos”, japoneses de classe mais alta já 
integrados à sociedade brasileira. Eles 
mandavam cartas sugerindo a seus 
adversários que se suicidassem, pichavam 
as paredes de suas casas e escalavam 
matadores para executá-los.

A Ira de Nasi
Mauro Beting e Alexandre Petillo
Ed. Belas Letras - 320 pg.

Você ficará vermelho de raiva e de paixão 
com a história de um dos roqueiros 
mais polêmicos do Brasil. As tantas 
adversidades que fizeram da vida de 
Marcos Valadão, este Wolverine brasileiro 
contra ditório e solitário, uma trama de 
ficção, de horror, de comédia e de drama, 
mas também de muito amor.

Filme

O Vingador do Futuro
Ficção - 119 min

Enquanto os estados de Euromerica e 
New Shanghai lutam pela supremacia, 
um operário de uma fábrica começa a 
suspeitar que é um espião. No entanto, ele 
não sabe de que lado do conflito ele está. 
Refilmagem de O Vingador do Futuro 
(1990), que por sua vez é inspirado em 
conto de Philip K. Dick, o filme dirigido 
por Len Wiseman tem no elenco Colin 
Farrel, Kate Beckinsale, Jessica Biel e 
Ethan Hawke.

Cultura




