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Editorial

Em 2011 um importante ciclo se encerrou para mim: minha gestão enquanto 
Presidente Executivo do Recreio da Juventude. Responder por um clube tão expressivo 
e querido pela comunidade caxiense por dois mandatos consecutivos foi um privilégio 
e, ao mesmo tempo, um desafio. Não só para mim, mas também àqueles que estiveram 
comigo ao longo desta trajetória.

Trabalhar em parceria, com dedicação, iniciativa, criatividade e competência são 
alguns dos elementos que simbolizam os objetivos de uma organização única como 
o Recreio da Juventude. Por isso, agradeço a Eduardo João Sachet, Diego Frederico 
Biglia, Fernando Bertotto e Sandro Adolfo Trentin, e a tantos outros, por terem me 
acompanhado neste último mandato na execução de ações que tiveram como finalidade 
a construção de um Clube ativo e que busca atender às demandas dos associados por 
meio de constante aprimoramento.

Foram muitas as conquistas alcançadas ao longo destes quatro anos. Neste percurso, 
tive a honra de vivenciar momentos que entraram para a história de nosso Clube. O 
lançamento da revista que agora está em suas mãos, a incorporação do Clube Guarany 
e a divulgação do selo alusivo às comemorações do centenário do Clube são alguns 
exemplos. As realizações feitas para aperfeiçoar a infraestrutura das sedes do Recreio 
da Juventude foram constantes, tais como o novo espaço e novos equipamentos da 
academia, cobertura de três quadras de tênis e cobertura de duas quadras de Paddle, 
afinal o bem estar de todos os associados é o que nos move em busca da eterna melhoria.

Comemoro também o sucesso crescente de nossos eventos sociais, que a cada 
edição apresentam novas temáticas e surpreendem pela criatividade e organização 
impecável. Além disso, não se pode esquecer de mencionar as conquistas obtidas pelo 
Departamento de Esportes do Recreio da Juventude, resultados do esforço de todos os 
atletas que demonstram talento e dedicação ao máximo na busca pela vitória. Todos 
esses fatos, e tantos outros, me deixam orgulhoso por ter tido a oportunidade de estar à 
frente de um Clube tão imponente quanto o Recreio da Juventude.

Aproveito este espaço para desejar ao novo presidente eleito e amigo, Ademir 
Somavilla e a seus vices, uma gestão exitosa. Que suas ações ao longo do ano do 
centenário tragam consigo sucesso e brilho, características sempre presentes no Recreio 
da Juventude ao longo de um século de existência. 

Palavra do
   Presidente

Nilso Picinini
Presidente Executivo

PARA ANuNCIAR:
(54) 3028.3555
saa@recreiodajuventude.com.br
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Em assembleia dos associados, realizada em 21 de 
novembro, foram eleitos os integrantes da Diretoria 
Executiva e 1/3 do Conselho Deliberativo. 

Os eleitos para o Conselho Executivo ficam no 
comando das atividades do Clube até dezembro de 2013, 
enquanto os integrantes eleitos do Conselho Deliberativo 
permanecem até o final de 2014. 

Durante reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 
15 de dezembro, foram definidas questões relacionadas ao 
exercício de 2012 e também eleita a nova diretoria. Além do 
orçamento financeiro, foi debatido também o reajuste do valor 
das mensalidades e dos títulos, sendo os novos valores aprovados 
por unanimidade pelos conselheiros presentes.

Os novos valores passam a vigorar a partir de janeiro de 2012.

Eleições

Valores de Mensalidades
e Títulos serão reajustados

Diretoria Executiva
Presidente: Ademir Somavilla
Vice-Presidente Adm. e Financeiro: Nilso Picinini 
Vice-Presidente Social: Osnir Micheli 
Vice-Presidente de Esportes: Carlos Alberto Tedesco 
Vice-Presidente de Patrimônio: Sandro Adolfo Trentin

Diretoria do Deliberativo
Presidente: Paulo Zanettini
1º Vice-presidente: Fernando Costi
2º Vice Presidente: Angelo Antonio Belló

Mensalidades               R$ 138,00

Títulos individuais      R$ 2.070,00

Títulos familiares        R$ 4.140,00

Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva
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Confira as novas composições:

Renovação de 1/3 do Conselho Deliberativo
Ademar Salvador
Aldair Carlos Fistarol
Dorvelino Jacob Galina
Gilmar Luiz Casagrande
Juliano Demoliner
Moacir Bueno da Silva

Osnir Micheli
Pedro José Gasperin
Raimundo Nora Neto
Roberto Antonio Vergani
Roberto Tieppo
Valter Augusto Weber
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Confraria Esmeralda

Agradecimento 
aos Funcionários

Os funcionários do Recreio da Juventude 
foram recebidos, em dezembro, no Salão Verde 
do Clube para a tradicional festa de final de ano. 
A confraternização simboliza o agradecimento 
do Clube pela dedicação e empenho de 
todos os que conjugam esforços durante o 
ano inteiro, visando manter a qualidade dos 
serviços prestados pelo Recreio da Juventude. 
Durante o jantar houve também a homenagem 
aos funcionários pelo tempo de serviço.

A Confraria Esmeralda buscou inspiração nas grandes 
produções e nos elementos do cinema antigo para tematizar o 
jantar de confraternização, realizado em setembro. 

Para relembrar o charme e o romantismo de uma era, as 
confreiras recepcionaram os convidados caracterizadas como 
verdadeiras estrelas de Hollywood e entregaram jujubas como 
recordação do cinema épico.

O Salão Verde da Sede Campestre foi o palco para as 
encenações de Dançando na Chuva, Moulin Rouge e Perfume 

de Mulher, musicais que ficaram na história do cinema. As 
apresentações da noite foram assinadas pelo corpo de dança de 
Carla Barcellos.

O jantar contou também com  o espaço “Galeria das Estrelas”, 
que exibiu obras do artista gaúcho Vitor Senger. As telas retratam 
as personalidades que fizeram história no cinema mundial. Após 
o evento, as obras seguiram para venda na Galeria Arte Quadros. 
A ação também reuniu brinquedos que foram doados a crianças 
carentes no Natal. 
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EspecialEspecial

Pensando na sustentabilidade 
ambiental, na segurança e na qualidade 
de vida de seus sócios, o Recreio 
da Juventude lança campanhas que 
incentivam o uso do ônibus do Clube 
e a prática da carona. Com o ônibus do 
Recreio da Juventude, que passa pela 
linha Cristóvão/Sede Campestre, nas vias 
da Rua Sinimbu, o associado desfruta de 
um deslocamento tranquilo, seguro e 
sem congestionamentos. Para garantir 
mais conforto a grade de horários foi 
ampliada. Abrace esta ideia, usufrua 
deste benefício, reúna a galera e venha 
de carona, assim você também contribui 
com o meio ambiente.
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Bazar

Férias 
da Criançada

O 11º Bazar Beneficente Criando com Arte foi 
promovido em dezembro pelo Grupo Confraria 
Esmeralda. A atividade reuniu talentos da arte decorativa 
de todo estado e contou com cerca de 90 expositores. 
Cerca de três mil visitantes circularam por esta edição do 
evento. Os visitantes tiveram a oportunidade de participar 
de workshops, shows, leilões de obras, puderam apreciar 
também a comida típica italiana.

 O bazar tem o objetivo de expor os trabalhos 
de arte decorativa e, através da comercialização dos 
produtos, reverter verba para entidades que atendem 
pessoas em vulnerabilidade social. O valor arrecadado 
neste ano foi de R$ 24.843,50, totalmente destinado à 
entidade Domus - Associação de Amparo à Criança e ao 
Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha.  

Crianças com idades entre 6 e 12 anos contam 
com mais uma opção para aproveitar o recesso das 
aulas: as Colônias de Férias do Recreio da Juventude, 
a serem realizadas durante os meses de janeiro e 
fevereiro.

Interessados em participar das atividades de 
recreação e esportivas, que acontecem nas sedes 
campestres, podem entrar em contato com a Secretaria 
Principal do Clube ou pelo (54) 3028 3555, ramais 
3525 ou 3526. O número de inscritos para cada 
período é limitado. 

Confira os períodos e agende-se!

Criando com Arte

Clube



EspecialEspecial

Os meses de calor provavelmente são os mais esperados do 
ano, especialmente pelos moradores de Caxias do Sul e região, 
onde os dias frios prevalecem na maior parte do tempo. O 
verão traz consigo o clima de férias e de diversão e, assim como 
a temperatura, a disposição de fazer atividades ao ar livre e de 
fugir da rotina se eleva. 

Para celebrar a aproximação da estação mais quente, 
colorida e alegre do ano, associados do Clube se reuniram na 
Sede Campestre, em novembro, para participar da Abertura de 
Temporada no Clube. Mais de cinco mil pessoas prestigiaram 
o evento que este ano teve como tema “Festival de Verão – 
Curtindo o máximo da estação” e contou com diversas atrações 
e muitas guloseimas.

As temperaturas altas são um convite para atividades ao ar livre. 
O período de férias, festas e, principalmente do verão, é a época ideal para aproveitar o sol, 

praias e piscinas e também para desfrutar da companhia da família e dos amigos. 

Curta o verão ao máximo

No palco central, os associados curtiram shows da Família 
Fagundes e também do Guri de uruguaiana. Atendendo a 
pedidos, os brinquedos eletrônicos do parque Planet Park, 
como Barco Pirata, Crazy Dance, Taga Disco e Carrossel 
infantil, voltaram a ser atrações na festa.

Quem passou pela praça de alimentação se deliciou com 
os petiscos preparados para a ocasião: churrasquinho, algodão 
doce, picolés, pipoca, frutas e refrigerante puderam ser 
saboreados livremente pelos associados.

Junto com a Abertura da Temporada aconteceu uma 
Jam Session de Skate. Foram promovidas competições que 
contaram com a presença de atletas profissionais da marca 
Vans Off the Wall para demonstração de manobras.



09

Em dezembro foi a vez da recém-incorporada Sede 
Guarany receber o Festival de Verão. Os associados puderam 
curtir a tarde embalados pelo som da banda Puracazuah! e 
também aproveitar as guloseimas e os brinquedos infláveis que 
fizeram a felicidade da garotada. 

A Sede Guarany está em processo de revitalização e já está 

A oitava Caminhada Sede a Sede e a 2ª edição do Passeio 
Ciclístico, realizadas em novembro, fizeram parte das atrações 
preparadas para celebrar o início do verão. As atividades 
iniciaram em frente à Sede Social do Clube, na Rua Pinheiro 
Machado, entrando na Visconde de Pelotas até a Rua Moreira 
César, após seguindo pela Perimetral Norte em direção à rótula 

Sede Guarany

Caminhada Sede a Sede e Passeio Ciclístico
Atividades também marcaram abertura da temporada 2011/2012

Piscina Térmica

Para oferecer conforto 
e melhores instalações aos 
associados, a piscina térmica 
da sede Guarany estará fechada 
para reformas durante os meses 
de janeiro e fevereiro.

Sede Guarany

da Rua Atílio Andreazza, finalizando na Sede Campestre do 
Clube.

Todos os participantes doaram 1 kg de alimento e em troca 
receberam uma camisa promocional do evento. Os 250 kg de 
alimentos arrecadados foram doados ao Lar da Velhice São 
Francisco de Assis.

O Clube conta com 
infraestruturas esportivas e 
recreativas completas e espera por 
você e sua família. Desfrute de todas 
as instalações e tenha um veraneio 
repleto de alegria e descontração. 

As ações do Festival de Verão 
ocorrem até o início de março de 
forma aleatória entre as sedes.

com a identidade visual do Recreio da Juventude. Durante o 
último mês, os esforços na nova sede foram concentrados na 
pintura, nova jardinagem e manutenção dos sistemas elétrico 
e hidráulico. O restaurante e o bar já estão em funcionamento, 
mas as obras não param por aí, estão previstas obras de 
melhorias na sede Guarany ao longo dos próximos meses.
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Para comemorar os 99 anos do Recreio da Juventude 
e abrir as festividades do Centenário, conselheiros e 
colaboradores participaram do tradicional jantar que celebra 
o aniversário do Clube.

A recepção aos convidados foi feita pelo Presidente do 
Conselho Deliberativo, Fernando dos Santos R. Machado 
e pelo Presidente da Diretoria Executiva, Nilso Picinini. 
Anjos em “estátuas-vivas” entregavam às mulheres cartões 
com frases de Shakespeare, enquanto os homens eram 

Iniciam as Comemorações
para o Centenário

presenteados com um belo conjunto de peças para vinho.
A confraternização também girou em torno da ex-

rainha, Júlia Tonietto Porto que descerrou seu quadro 
na galeria de memórias da agremiação. “Me sinto 
extremamente honrada pela oportunidade que tive de 
representar o Recreio da Juventude e por entrar para 
a história deste Clube de tamanha grandeza. Todos os 
momentos dedicados ao Recreio da Juventude serão 
inesquecíveis para mim”, disse Júlia.

.



Social

Durante o encontro, realizado em novembro na Sede 
Social, foi apresentado o selo comemorativo ao centenário 
do Clube.

O ícone, que representa a passagem dos 100 anos de 
atuação do Recreio da Juventude, foi inspirado na tradição 
e na imponência das conquistas alcançadas pelo Clube ao 
longo de um século e ficará gravado nas sedes sociais e 
campestres ao longo de 2012.

A característica cor verde e o logotipo do Recreio da 
Juventude foram mantidos para enobrecer e cultivar as 
raízes do Clube. O laço que envolve os 100 anos representa 

Selo Comemorativo

as pessoas que se dedicam ao Recreio da Juventude e 
que, com suas ideias, experiências e comprometimento, 
caminham para um objetivo comum: a ascensão do 
Clube. A cor dourada representa toda a riqueza histórica, 
patrimonial e intelectual presentes na trajetória do Clube.

Picinini aproveitou a presença 
dos conselheiros e colaboradores 
para agradecer as parcerias 
firmadas durante sua gestão. 
“Trabalhar em parceria, com 
dedicação, iniciativa, criatividade 
e competência são alguns dos 
ingredientes fundamentais que 
vão ao encontro dos objetivos de 
uma organização única como o 
Recreio da Juventude”, afirmou.



Social

Em novembro, o Salão Verde foi tomado pela decoração 
e melodias típicas alemãs.  A animação do tradicional Baile 
do Chopp ficou por conta do Musical Abertura e também da 
Bandinha Germânica de Nova Petrópolis, que recepcionou os 
casais participantes.

Música, Chopp e Alegria
Baile do Chopp RJ

Bienenstich

Pratos e iguarias da cozinha ítalo-germânica, como cucas, 
grostolis e cashmere, foram especialmente elaborados para 
tornar a noite ainda mais atrativa e saborosa. O divertido 
concurso do Chopp e a animação dos casais presentes foram 
os pontos altos da festa.

Bater a manteiga com o açúcar, até formar um 
creme. Acrescentar o ovo inteiro e a essência de 
limão. Sempre batendo, adicionar a farinha de 
trigo, aos poucos, alternando com o leite. Por fim, 
juntar o fermento. Quando a massa estiver bem 
cremosa, colocar em uma forma redonda untada 
e enfarinhada. Juntar todos os ingredientes da 
cobertura em uma frigideira e levar ao fogo para 
fritar até ficar dourado. Colocar a cobertura quente, 
com cuidado, em cima da massa crua. Espalhar por 
toda a superfície. Levar ao forno moderado para 
assar. Servir com creme de leite ou chantilly.

Para quem não compareceu ao Baile, mas quer 

conhecer um pouco mais da cultura alemã, a Revista RJ 

separou uma receita de Bienenstich (que quer dizer “picada 

de abelha”), uma torta conhecida na culinária alemã.

Massa:
3 col. (chá) de fermento em pó
3 col. (sopa) de manteiga
1,5 xíc. de farinha de trigo
1 xíc. de açúcar
essência de limão a gosto
½ copo de leite
1 ovo

Cobertura:
200 gramas de amêndoas picadas
2 col. (sopa) de manteiga
2 col. (sopa) de açúcar
1 col. (sopa) de leite

(Torta Alemã de Amêndoas)
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A quarta edição da Boate Free - 
especial Sessão da Noite movimentou 
a pista da Boate Verde Neon. O tema 
escolhido para a noite fez referência 
à Sessão da Tarde, programa da Rede 
Globo que exibe diariamente filmes 
clássicos, descontraídos e que nunca 
saem de moda. Os deejays da Big 
Brother, responsáveis pelos embalos 
da noite, reservaram um set especial 
para os notívagos de plantão, que foram 
recepcionados com cubas em um 
ambiente animado e descontraído.

Nova Geração 
promove festa

Bora Bora 
O clima dos trópicos foi a inspiração para 

a festa organizada pelo departamento Nova 
Geração do Clube, realizada em dezembro. 
“Bora Bora – a festa de final de ano” foi 
embalada pelo show da banda Puracazuah! e 
pelas apresentações de deejays da Big Brothers.

Picolés foram distribuídos para refrescar 
a garotada que dançou e se divertiu na noite 
tematizada pelas belezas tropicais.

Está previsto para a segunda quinzena de fevereiro de 2012 o retorno das aulas 
das escolinhas esportivas de basquete, futsal, ginástica artística, handebol, judô e 
voleibol. As atividades encerraram no dia 16/12/2011.

Férias das Escolinhas Esportivas



Social

Quem foi notícia

Tiago Canevese
e Paula Cislagui

Nelson e Ivana Gehrke

Fernando dos Santos 
Rocha Machado

Gilmar e Jaqueline 
Comerlato
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Hanah Kessler, Renata Boff Bianchi, 
Carolina Pacheco e Gabriela Bittencourt

Gabriel Bressanelli
e Lucas Kielling

Nelson e Eloísa 
Camassola

Luiz Carlos e Vania Echer

Milena Corteze, Marna Scola Kriger 
e Júlia De Boni Reginatto



Bronzeamento 

O sol é um importante aliado para quem busca ficar 
com a cor do verão, mas não o único. O aparecimento 
de um bronzeado saudável é favorecido pela ingestão 

de alimentos ricos em betacaroteno.

Vitaminado
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• Use regularmente filtro solar, não só quando decidir tomar sol. 

• Não use protetores caseiros ou receitas supostamente 
milagrosas que aceleram o bronzeado. Eles podem causar 
grandes queimaduras.

• Fique atento ao horário e evite tomar sol no período das 11h às 
16h.

• Atenção aos dias nublados. Mesmo sem a presença do sol, 
a irradiação ainda é emitida.

• Ficar dentro da água, debaixo do guarda-sol, na areia e usar 
tecidos vazados e meias de nylon não protegem contra irradiação.

• Use chapéus ou bonés. O couro cabeludo é sensível e expô-
lo excessivamente ao sol pode causar irritações, entre outros 
problemas.

Se você quer um tom de pele bonito 
no verão, consuma os seguintes alimentos 
um mês antes de aproveitar o sol: abóbora, 
cenoura, batata-doce, beterraba, brócolis, 
espinafre, mamão papaia, manga, pimentão, 
brócolis, couve, melão, tomate e melancia.

 
Suco Bronzeador

Ingredientes:
• 1 copo pequeno 
de suco de laranja
• 1/2 beterraba crua 
• 1 cenoura média

Modo de fazer:
Centrifugue a cenoura 
e a beterraba e misture 
ao suco de laranja.  

Cuide-se por dentro e por fora:

Para saber se você está ingerindo grandes quantidades 
de betacaroteno, observe a palma das mãos. Se estiver 
amarelada, é sinal de acúmulo da substância. Para o estoque 
na pele diminuir e a coloração desaparecer basta interromper 
a ingestão. O betacaroteno também tende a se depositar em 
áreas oleosas, como a testa e as costas.

Teste da Palma das Mãos

Alimentação

O verão chegou e com ele vem também a vontade 
de exibir a pele dourada. Além de filtro solar, os 
dermatologistas recomendam outra alternativa para 
quem quer ficar com tom da estação de forma natural 
e saudável: ingerir alimentos ricos em betacaroteno, 
nutriente que confere coloração alaranjada às frutas e 
às folhas. No organismo humano ele é o responsável 
pela formação da vitamina A e reforça o bronzeado.  
A substância também ajuda a barrar uma parte dos 
raios uVA, responsáveis pelo envelhecimento precoce 
e pelo câncer de pele.

Para ativar o poder bronzeador, o ideal é ingerir 
três cenouras diariamente já que o betacaroteno 

funciona ainda como se tingisse a pele internamente, 
mesmo na ausência de raios solares.

Algumas pessoas não conseguem obter a 
quantidade do nutriente nas refeições e é neste 
momento que entram em ação suplementos de 
betacaroteno. Eles não são tóxicos mas devem 
sempre ser administrados com a orientação de 
algum profissional da saúde, pois em excesso podem 
ocasionar manchas. Quem tem a pele muito clara 
deve ter cuidado redobrado com a dose. Há o risco 
de surgir um tom amarelado artificial. Já nas pessoas 
morenas, a coloração produzida pelo nutriente tende 
para o dourado.



Pelo terceiro ano consecutivo, 
o Recreio da Juventude conquistou 
o título de Campeão Citadino 
de Basquete na categoria adulto 
masculino. Na partida final, o 
Recreio da Juventude venceu a 
equipe da ABACS por 55x47. 
Participam da equipe os atletas:

 
Fausto Pinheiro Santos
Rafael Morsch Lipp 
James Sirtoli 
Paulo Zanettini 
Leonardo Zanettini 
Rodrigo Zanettini 
Guilherme Ecker 

Campeonato Panamericano 

Campeonato Citadino

Master de Natação

de Basquete 2011

A equipe feminina de 
natação do Recreio da 
Juventude participou 

em novembro dos jogos 
Panamericanos Master de 

Natação. A competição 
aconteceu no Complexo 

Julio Delamare, na cidade 
do Rio de Janeiro. As atletas 

Maria Helena Florian, 
Liane Abelin e Luciane 

Bálico disputaram provas 
nos estilos golfo, peito, 

crawl e medley. 

Rodolfo Belatto 
Luis Michelin
Guilherme França
Daniel Piccoli
Matias Torelly 
Diego Biglia
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Futebol

Futebol
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AtletAs 
destAque

As já tradicionais jantas anuais dos departamentos esportivos 
do Recreio da Juventude foram realizadas em dezembro. Os 
encontros incentivam e valorizam o empenho dos esportistas do 
Clube. Também são a oportunidade de homenagear os atletas 
que se destacam ao longo do ano. 

Confira a seguir os homenageados.

Futebol

Futebol

Futebol

André Saccon 
Futebol - Grupo Sessão das Duas

Roberto Carpeggiani
Futebol - G. Recreio da Quarta-feira

Claudemir José Lorenzet 
Futebol - Grupo Os Pioneiros

Paulo Roxo 
Futebol - G. Sábado Show de Bola

Marcos Magnus 
Futebol - Grupo Desconcerto

Mauro Henke
Futebol - Grupo Turma 35
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Handebol

Futsal

Voleibol

Basquete
Tênis

Futsal

Voleibol

Basquete
Tênis

Alice Paschoali
Handebol Feminino

Gustavo Scariot Zago
Handebol Masculino

Eduardo Nervis Moraes
Futsal

Luiza Carlotto Dalla Rosa
Voleibol

Luis Michelin
Basquete

João Pedro Rego e Luisa Sartori
Tênis

Handebol
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Judô

Ginástica

Natação

Judô

Ginástica

Natação

Marcelo Maggi
Judô

Maria Angelina Cardoso
Judô

Ernesto Webber Filho
Natação

Bruna Beltrame dos Santos
Ginástica Artística

Gustavo Ferreira Schiavo
Ginástica Artística



A segunda edição do Triathlon Indoor do Recreio da 
Juventude, realizado em novembro na Sede Campestre do 
Clube, promoveu a integração dos associados que competiram 
em três modalidades: natação, corrida e ciclismo. 

O evento contou com a participação de 32 atletas divididos 
em quatro categorias nos naipes masculino e feminino. Foram 
premiados os três primeiros colocados em cada categoria. 

2o Triathlon do Recreio da Juventude
Amanda Spadari e Esteban Mario Angeletti, conquistaram os 
primeiros lugares na classificação geral.

O projeto tem como objetivo despertar o interesse dos 
sócios pela prática desportiva e a atividade física, incentivando 
não somente os sócios que já frequentam a Natação e a 
Academia, mas também àqueles que realizam suas práticas 
desportivas fora do Clube. 

Feminino
Categoria A

1o  Amanda Spadari
2o Luciane Helena Martini

Categoria B
1o Clarissa dos Santos Viana 

Categoria C
1o Lucimara Velho Cabral 

2o Luciane de Freitas
Categoria D

1o Madalena Becker

Categoria A
1o  Esteban Mario Angeletti

2o Vinícius Silvestrin
3o Márcio Luiz Calcagnotto

Categoria B
1o Mateus David Finco

2o Daerton Labatut
3o Leonardo Pezzi

Categoria C
1o Renato Barros Braga 
2o Asdrubal Falavigna

3o Fábio Luiz Bittar
Categoria D

1o Darmes Vencatto Labatut 
2o Ivan Jacob Salvador
3o Edson Pedro Berti

Masculino

Departamento de Paddle
A partir de janeiro de 2012, o Recreio da Juventude terá um novo Departamento. Em dezembro 

de 2011 foi oficializada a criação do Departamento de Paddle, com o objetivo de organizar eventos 
e atividades que promovem a integração dos associados apreciadores deste esporte. O Clube 
disponibiliza duas quadras cobertas para a prática do esporte também em dias úmidos e chuvosos. 



Filme

Música

Livro

Os Muppet’s
EUA 2011 - Animação, 98 min

Lioness: Hidden Treasures
Universal Music

Fazer o Bem - Frei Jaime Bettega
Belas Letras, 104 pg.

Feliz por Nada - Marta Medeiros 
L&PM, 216 pg.

O álbum póstumo Amy Winehouse Lioness: Hidden 
Treasures contém 12 músicas, entre as quais estão 
algumas não editadas anteriormente, versões pessoais 
de clássicos de outros artistas e novas composições 
da considerada “diva do soul”. O álbum inclui temas 
inéditos como Between The Cheats e Best Friends, além 
de Garota de Ipanema, a primeira música que Amy 
cantou aos 18 anos quando foi a Miami pela primeira 
vez para gravar com o produtor Salaam Remi.

A compaixão, o respeito e a 
expressão de sentimentos como a 
amizade e a gentileza são valores que 
em alguns momentos se perdem em 
meio ao ritmo frenético do dia a dia. 
Frei Jaime é um observador do que 
há no íntimo dos seres humanos. 
Neste seu livro, ele nos propõe um 
resgate da ternura, da ética e do 
cuidado com os outros, para que 
possamos, aí sim, cultivar o que 
existe de mais belo no mundo: o 
amor.

Nesta coletânea de mais de oitenta 
crônicas, Martha Medeiros aproxima 
o cotidiano de questões universais, 
como o amor, a família e a amizade, 
e crir lugares de reconhecimento 
para o leitor, como ao falar de Deus, 
dos romances antigos e novos, da 
mulher, de escritores e cineastas 
que são imortais, de se perder e se 
reencontrar, do que a vida oferece e 
muitas vezes se deixa passar.

Dê a sua dica!
Envie você também dicas culturais 
para a nossa redação: 
saa@recreiodajuventude.com.br
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Walter, o maior fã dos Muppets, sai de 
Smalltown para passar férias em Los 
Angeles junto de Gary, seu irmão, que 
pretendia ter uma viagem romântica ao 
lado de sua noiva, Mary. Mas, nem tudo 
sai como o planejado. Durante a visita ao 
abandonado teatro dos Muppets, Walter 
descobre um nefasto plano do explorador 
de petróleo Tex Richman para destruir o 
teatro e perfurar um poço para extrair o 
petróleo descoberto recentemente sob o 
solo onde os Muppets se apresentavam.

Para montar o The Greatest Muppet 
Telethon Ever e arrecadar os uS$ 10 
milhões necessários para salvar o teatro, 
Walter, Mary e Gary ajudam o sapo Kermit 
a reunir os Muppets, que haviam tomado 
rumos diferentes: Fozzie agora atua com 
uma banda chamada Moopets, Miss Piggy 
é editora de moda extragrande da Vogue 
Paris, Animal está em uma clínica em Santa 
Bárbara em tratamento de controle de raiva 
e Gonzo é um magnata dos encanamentos 
muito poderoso.




