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Neste último editorial do ano, da Revista RJ, e como presidente do Recreio da 
Juventude gestão 2012/2013, quero expressar a satisfação em estar à frente deste 
clube, que o tenho em grande estima. 

Assumir a presidência em seu centenário me trouxe grande orgulho, foi um desafio 
onde pude contar com amigos e profissionais comprometidos com os ideais dessa 
gestão.

 Nestes momentos de despedidas, sempre fazemos reflexões sobre a trajetória do 
período, os sonhos alcançados, as negociações concluídas, as parcerias formadas, as 
conquistas do Recreio da Juventude ao longo de sua trajetória. 

Hoje o clube dispõe para seus mais de 16 mil associados uma área de lazer e esportes 
com cerca de 300 mil metros quadrados, divididos em duas sedes campestres, se 
fazendo presentes nas zonas norte e sul da cidade, além das duas agremiações 
centrais, onde acontecem os eventos do calendário cultural e social do clube.

Nossas sedes recebem cerca de 2 mil associados diariamente para a prática de 
diferentes modalidades esportivas, com uma estrutura equipada com campos de 
futebol, quadras de tênis e poliesportivas, complexo aquático, academia, e uma 
extensa pista de caminhada, a disposição dos frequentadores todos os dias da 
semana.

Esta grandiosa estrutura é movimentada por pequenas engrenagens, cuidadosamente 
dispostas para o seu excelente funcionamento. O RJ conta hoje com serviços de 
qualidade, atendimento qualificado e estrutura privilegiada, onde nos faz ter a certeza 
que por traz de uma grande instituição existe grandes profissionais. Este grupo de 
colaboradores, que se tornam incansáveis pelo bem comum, juntamente com todos 
os associados, os chamamos carinhosamente de Família Esmeralda.

Ao finalizar esta gestão, me sinto tomado por uma profunda nostalgia. Me deparo 
olhando para traz e orgulho-me em fazer parte desta história. Desejo a todos um 
ótimo Natal e um Ano Novo repleto de esperança. Deixo aqui registrado meus votos 
de agradecimento e expectativa pelo futuro.

Muito Obrigado! 

Ademir Somavilla 
Presidente Executivo

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

Palavra do Presidente

Editorial
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RJ com a pilha toda 

para o verão

4 Abertura de Temporada

O verão chegou com tudo no Recreio 
da Juventude. No sábado, 9 de novembro, 
os mais de 5 mil associados presentes, 
desfrutaram de uma tarde agradável com 
muita diversão e repleta de atrações. Foi 
a abertura de temporada, o evento mais 
aguardado do ano, maior festa do clube e 
que neste ano teve como tema: “Na pilha 
do Verão”, que levou milhares de pessoas 
para a Sede Campestre do Clube.
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O agito do dia ficou por conta do show 
do grupo nacional, Jeito Moleque, que fez 
a galera cantar e dançar ao som do pagode 
brasileiro. O palco central também teve o 
espetáculo divertido e animado do grupo 
Os Formigos, que fez a turma dar risada.

A criançada se jogou nas piscinas e se 
divertiu muito com os brinquedos infláveis 
e eletrônicos, o tagadisco e o twister.

O RJ está de portas abertas 
para que todos aproveitem a 

temporada de verão 
2013/2014. 

Bom verão a todos!

Os associados que passaram a tarde no 
clube puderam saborear as diversas ilhas 
de alimentação,  com: salchipão, frutas, 
sucos, refrigerante, pipoca, algodão doce e 
picolé.

Outra atração que movimentou a tarde 
foi a Gincaju, gincana que começou com 
provas na semana anterior e que encerrou 
no sábado com os vencedores da edição.



6 Festa Dia da Criança

JoGo DA mEmóRiA DoS miNioNS
Recorte e brinque com seus amigos
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mEu mAlvADo FAvoRito
INVADE A FESTA DA CRIANçA DO RJ

No mês das crianças, o clube promoveu uma 
tarde animada com cara de filme de cinema para a 
criançada associada. A turma do filme de animação, 
sensação do momento, Meu Malvado Favorito, saiu 
das telas do cinema para fazer a festa da meninada 
no Ginásio de Esporte da Sede Campestre.

Com decoração alusiva ao filme, o destaque 
da festa ficou por conta dos amarelinhos mais 
fofos do cinema, os Minions. Gru, Agnes, Margo 
e Edith, caracterizados por animadores, também 
interagiram com a gurizada, que se deliciaram com 
as guloseimas, doguinhos, pipoca, algodão doce, 
mini sonhos e com os alimentos saudáveis, sucos e 
salada de frutas.

A garotada comemorou o dia delas no maior 
astral, brinquedos infláveis e a oficina de pinturinha 
completaram a tarde descontraída e animada.



8 Baile de Debutantes

O brilho e o encanto das divas pop’s, 
tomou conta do salão principal da Sede 
Social do Recreio da Juventude no dia 
19 de outubro. As dezesseis beldades 
do ano: Ana Carolina Rossetti, Andressa 
Formolo, Bianca de Salles Almodovas, 
Georgia Sandi de Andrade, Isabeli Dal 
Sochio Gobbato, Juli Hoff, Luísa Villaça 

Giron, Luiza Staudt de Castilhos, Maria 
Eduarda Esteves Nunes, Maria Eduarda 
Preuss, Mariana de Lima Toledo, Marina 
Moreira Pisani, Marina Remus Caregnato, 
Natália Candiago, Paola Manenti e Rafaela 
de Almeida Paim, foram apresentadas 
à sociedade caxiense em um baile que 
brilhou no ritmo pop do início ao fim.
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A cenografia produzida pela Big Brothers Company, 

que comandou a noite até altas horas, transformou o Salão 

Esmeraldino em um verdadeiro show de Pop Star. O ambiente 

com estrutura de iluminação e telões suspensos,  permitiu 

uma melhor visibilidade do cerimonial. Uma exposição digital 

interativa das fotos das debutantes em um ensaio produzido 

pela comunicação do clube, com os clicks de Andrei Cardoso, 

inspirado nas grandes estrelas do universo pop e nominado 

de: “Elas são muito mais que pop’s, são star’s”, tornou a festa 

um verdadeiro show de estrelas.

A decoração do salão ficou por conta do florista 

Fernando Weber, que mesclou a modernidade do mundo das 

celebridades com arranjos lúdicos, retratando um universo 

de glamour, beleza e descontração das estrelas, com vasos 

de rosas importadas em topiaria e base de vidro com jujubas 

coloridas. Móveis contemporâneos deram um toque especial 

na ambientação dos diversos lounges que compuseram os 

ambientes da Sede Social. O projeto do baile de gala foi todo 

concebido pelo cerimonialista Sidnei Staudt.
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As estrelas da noite brilharam radiantes durante todo o 

baile. Com coreografia que mesclou movimentos clássicos e 

gestos ousados, elaborada por Cristina Dall’Agno Demori, as 

meninas retrataram a intensa emoção dos quinze anos, em 

que as então debutantes transformam-se em verdadeiras 

“Divas Hollywoodianas”. Como toda diva, elas também 

impressionaram e deram o ar da graça com boás de plumas 

brancas que adornaram o look do desfile coletivo.

O casal Presidente do RJ, Ademir e Luciana Somavilla e 

o casal Vice-presidente Social, Osnir e Elvira Micheli fizeram 

as honras da casa e presentearam as beldades da noite com 

um pingente em ouro dezoito quilates no formato de estrela. 
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Noite de emoção e coroação

A noite reservou muita emoção com a 

despedida da Rainha gestão (2012-2013), 

Amanda Parenza Arenhardt e a coroação de 

sua sucessora, Franciela Krick Balen, para a 

gestão (2013-2014). As rainhas agradeceram 

pelo carinho dos associados do Recreio da 

Juventude e a confiança depositada pela 

Diretoria Executiva. As soberanas foram 

presenteadas com joias trabalhadas em ouro 

18 quilates. Amanda recebeu uma gargantilha 

com um pingente em ouro branco fosco, réplica 

da coroa que usou em seu reinado. Franciela 

foi presenteada com uma gargantilha em ouro 

amarelo e um pedantife em formato de estrela, 

símbolo do baile com brilhantes.

o look DAS SobERANAS

A Soberana gestão (2012/2013), Amanda 

Parenza Arenhardt, apareceu deslumbrante 

em sua noite de despedida com um vestido 

assinado pelo estilista Gildo Kist.  O modelo na 

cor rosa degrade em seda pura francesa, com 

corpo prata, cravejado de cristais swarovski e 

strass. O detalhe ficou para as costas nuas com 

bordados aplicados e uma enorme calda  com 

fluidez e movimento.

A nova Soberana, gestão (2013/2014),  

Franciela Krick Balen, adentrou ao salão vestindo 

um belíssimo modelo estilo sereia em tule, com 

o corpo rebordado com paetê importado e 

nuances de cores preto e prata. O vestido é obra 

do estilista caxiense Carlos Bacchi Filho, que 

vem se consagrando no mundo da moda.
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14 Infraestrutura

 para você! 

 Cada vez 

 melhor 

Conclusão da obra: novembro de 2013

Conclusão da obra: novembro de 2013

vestiário da Sede Guarany

Finalização do envidraçamento 

das quadras de tênis



Conclusão da obra: setembro de 2013

Nova escada da Sede Social

Aparelhos aeróbicos

15Infraestrutura

A academia do clube possui agora 

mais uma opção de equipamento 

aeróbico. É o simulador de escada C5x 

ClimbMill, aparelho com degraus, como 

uma escada rolante, onde é possível 

simular subida de escada. Estes 

equipamentos são mais uma ótima 

opção para se exercitar.

NOV
IDAD

E



Nascida em Caxias do Sul no dia 1º de fevereiro de 

1996, sob o signo de aquário, a filha de Carlos Antônio 

Balen e Harrieth Krick, nova soberana do Esmeraldino, 

Franciela Krick Balen, é uma menina linda, meiga e 

simpática,   que tem como hobby  a leitura, o desenho 

e o ballet.

 Em seu tempo livre, Franciela gosta de sair com os 

amigos e a família, e claro, aproveitar o clube a qual 

agora é a soberana. 

Tendo como qualidade a sinceridade, a beldade de 

apenas 17 anos está se preparando para dar uma grande 

virada em sua vida. Em 2015, irá para a Flórida (EUA), 

estudar medicina, profissão a qual quer se dedicar no 

futuro. Conheça um pouco mais da nova Rainha do 

Recereio da Juventude.

Um perfume que gostas de sentir:

212 Carolina Herrera.

Para o descanso, tênis ou chinelo:

Chinelo.

O melhor presente que já ganhou foi:

Meu irmão

Ler um livro ou ver um filme:

Ler um livro

No guarda-roupa não pode faltar:

Roupas práticas para qualquer hora.

Amigo é...

Aquele que aceita o outro com todos 

os seus defeitos, confia nele e se sente 

responsável pelo seu bem-estar.

Bate-bola: 

16 Perfil

Perfil

Franciela
Krick Balen



Revista RJ: Para você o que representa ser Rainha do RJ?

Franciela: É uma responsabilidade social a qual me dedicarei 
com carinho e com compromisso, exaltando esse Clube com 
grandiosidade.

Revista RJ: Qual tua Relação com o RJ?

Franciela: É uma relação de carinho, pois desde pequena tenho 
lembranças junto a esse clube tão especial.

Revista RJ:  Qual o melhor lugar do RJ e por quê?

Franciela: Cada lugar do Recreio da Juventude tem um 
significado especial, seria difícil escolher um, pois é a união deles 
que torna esse Clube tão acolhedor.

Revista RJ:  Qual é o papel de uma Soberana?

Franciela: Ser soberana é saber compartilhar com a família 
Esmeraldina as responsábilidades e o carinho recebido.

Revista RJ:  Para você o que é fazer o bem?

Franciela:  É agir com o coração, sem esperar receber nada em 
troca.

Revista RJ:  Quais são teus planos para o futuro?

Franciela: Ser uma boa profissional na àrea da medicina.

Revista RJ: Para a Franciela, qual o significado da palavra 
“sociedade”?

Franciela: É o meio em que vivemos, compartilhando momentos 
da vida.

17Perfil

Franciela
No seu momento 
preferido no RJ.



18 Atletas da Cozinha

Evento gastronômico do Recreio da Juventude 

arrecadou verba para entidades assistenciais de 

Caxias do Sul.

Sucesso total
na 4ª edição do
Atletas da Cozinha

O Recreio da Juventude realizou no dia 24 de agosto, no 

Salão Verde da Sede Campestre, a quarta edição do jantar 

beneficente Atletas da Cozinha.

O evento que este ano arrecadou  R$ 27.310,00 teve 

como patrocinadores a Innovative, Italinea e a Sorvelândia. 

Mais uma vez o Atletas da Cozinha cumpriu com seu objetivo 

destinando a verba arrecadada à entidades assistenciais de 

Caxias do Sul. 



Cozinha do Grupo de Futebol os Pioneiros 
Chefs: Alex Gazola, Jorge Vidor, Marcos Rosseto e Solon 
Galant
Prato: carne bovina ao forno, penne ao molho funghi, penne 
ao molho de tomate seco com alcaparras, salada mix de 
folhas verdes nobres.

Cozinha do Grupo de Futebol turma 35 
Chefs: Adão Ribeiro, Paulo Calbar, Paulo Eduardo Guedes e 
Rafael Vivas
Prato: Pernil à Moda 35. 

Cozinha do Grupo de Futebol Desconcerto
Cozinheiros: Alceu Maitelli, Marcelo Finardi, Marco Antônio 
Dutra e Sergio Pirolli
Prato: filé mignon ao molho de manteiga com ervilha, massa 
al pesto e salada mista.

Cozinha do Grupo de Futebol Sessão das Duas
Cozinheiros: André Saccon, Marcelo Lentz da Silva, Osvaldo 
Lentz da Silva e Sergio Amtônio Marcki.
Prato: picanha turca, massa alfredo, salada com folhas 
verdes, tomate seco e morango.

Cozinha do Grupo de Futebol Recreio da Quarta-feira
Cozinheiros: André Pivoto, Carlos Rafael Chalá, Paulo Bissaco 
e Tiago Carvalho.
Prato: risoto de aspargos com vinho branco, filé ao molho 
de conhaque com nata e salada verde com tomates secos.

Cozinha do Grupo de Futebol Sábado Show de bola
Cozinheiros: Gabriel Silva, Josemar Spironello, Marcos 
Jacoby e Ramon Scariot.
Prato: salmão ao gergelim, purê de batatas recheado e 
salada especial.

Cozinha do Guarany 
Cozinheiros: Antônio Ferasso, Augusto Felippe Dreher, José 
Gonçalves e Roberto Minuzzo
Prato: vitela assada à Moda Guarany, com polenta recheada 
aos quatro queijos e salada de chicória com bacon.

Cozinha do Recreio da Juventude 
Cozinheiros: Arielson Onzi, Aurélio Marques, Gregório 
Tedesco e Paulo Marchioro
Prato: codorna recheada à Moda do Chef, macarrão italiano 
e radicci rosso com bacon.

Cardápio
Os mestres cucas, que integram os grupos de futebol do clube, capricharam no cardápio e 

aguçaram o paladar dos presentes. As oito cozinhas do jantar surpreenderam a todos com pratos 

especialmente preparados para o evento. Confira as delícias da noite e os cozinheiros:

19Atletas da Cozinha



20 open de tênis

O Recreio da Juventude sediou no mês de 

setembro, nas quadras de tênis do Clube, o Festa 

da uva Open de Tênis, torneio da série Future, 

válido pelo ranking mundial da Associação dos 

Tenistas Profissionais - ATP. Este foi o segundo ano 

consecutivo que o clube sediou um evento deste 

porte. Com uma estrutura de cinco quadras cobertas 

e seis ao ar livre a sede campestre do clube é 

referência no estado, podendo assim atender aos 

campeonatos e treinos durante todo o ano.

Entre os tenistas participante, os brasileiros 

formaram a maior parte dos inscritos, que teve 

jogadores da Argentina, Estados unidos e Suécia. 

O prêmio de 15 mil dólares ficou com o gaúcho 

Fabrício Neis, que conquistou seu primeiro título de 

simples como tenista profissional. 

O torneio, organizado pela ProTenis Promoções 

Esportivas realizado pelo RJ, com o patrocínio 

máster da Festa da uva 2014 e com patrocínios de 

Mobil Lubritec Scherer, Brisa Esportes, Amalcaburio, 

Vidroforte e Terrasol, com apoio da Rede Swan 

Tower de Hotéis e da Versant Água Mineral Natural.

Recreio da Juventude sedia o 
Festa da Uva Open de Tênis



21Judô

Nos dias 21 e 22 de setembro, os atletas 
Fernando Bueno Koch e Maria Augusta Emerim 
Nunes, representaram o clube no Campeonato 
Brasileiro de Judô sub 15, que aconteceu em 
Porto Velho (RO). Os judocas competiram em 
duas categorias, Fernando até 40 kg e Maria 
Augusta até 50 Kg.

Com bom desempenho, o clube 
conquistou a medalha de bronze na categoria 
40 kg. Orientado pelo técnico Giovane Cruz, 
Fernando conquistou o terceiro lugar com 
muita habilidade e competência, competindo 
com adversários do Pará, Amazonas, Bahia, 
Minas Gerais e Goiás.

Judocas do RJ participam do 
Campeonato Brasileiro de Judô



22 Judô

Maria Angelina  Judoca Campeã

Menina simples e querida, um pouco tímida, magrinha e 

pequena no tamanho, mas grande nas conquistas, esta é Maria 

Angelina Andreola da Rosa Cardoso, a judoca campeã do Recreio 

da Juventude. 

No judô há quatro anos, a menina da faixa amarela, detentora 

de inúmeros títulos e que almeja a faixa laranja em 2014, começou 

cedo, aos oito, incentivada pelos pais Maria Virginia e Manoel 

Carlos e pela irmã Fabiana Cristina. “Conheci o judô na escola 

Caminhos do Saber, quando tinha sete anos, gostava muito das 

aulas de educação física e o judô sempre chamou a minha atenção. 

Eu ficava sentada olhando pelo vidro da porta os alunos praticarem 

a modalidade, até o dia em que pedi para fazer o esporte e aí me 

apaixonei por ele, amo o judô”, diz Maria Angelina. 

  Atleta conquistou ouro no Panameriacno de El Salvador.

“O judô está me oportunizando conhecer 

muitos lugares, pessoas e isto é muito bom 

para a minha vida e meu futuro no esporte. Vou 

praticá-lo até quando puder”, Maria Angelina 

Andreola da Rosa Cardoso – judoca do RJ.

A caxiense, estudante do sexto ano do 

Colegio La Salle Carmo, que no futuro quer 

cursar educação física, culinária e mecânica, 

começou como atleta no RJ em 2010, ela 

mesma quem procurou o clube pois queria 

competir. “O judô é um esporte diferente, 

e que não é difícil de praticar. Sempre tive 

facilidade para os esportes, mas me apaixonei 

foi pelo Judô e vim até o RJ pois aqui é que tive 

a oportunidade de aprender, me aperfeiçoar e 

competir”, comenta a atleta.

Com a ajuda dos professores Miguel Kuse 

e Giovane Cruz, a menina que compete na 

categoria sub-13, até 38 kg, quer alçar voos 

mais altos dentro do esporte. “Quero chegar 

no mundial, numa olimpíada. Sei que o judô 

vai me levar muito longe”, enfatizou a judoca.

Este ano, Maria foi a campeã na 9ª Edição 

da Copa Minas Tênis Clube de Judô, que 

aconteceu em agosto em Belo Horizonte 

(MG). Participou também, em João Pessoa 

(PB), do Campeonato Brasileiro sub 13 de 

Judô, promovido pela Confederação Brasileira 

de Judô, onde sob o comando do técnico do 

Clube e da Seleção Gaúcha Sub-13, Miguel 

Kuse, conquistou o título de campeã. Com o 

título, Maria Angelina garantiu a vaga para o 

Panamericano de Judô, ocorrido em novembro, 

na cidade de San Salvador em El Salvador. 

A atleta fez parte da equipe da Seleção 

Brasileira, e representou o Brasil na categoria 

até 38kg, onde sagrou-se campeã na luta final 

contra a judoca dos Estados unidos.



23Vôlei

As equipes de voleibol do Recreio da Juventude 

participaram de 29 de outubro a 3 de novembro, em 

Curitiba (PR), da 13ª Taça Paraná de Voleibol.

 Com 24 atletas, o clube mais uma vez se fortaleceu no 

esporte, competindo nas categorias: infantil, com: Ana Paula 

Corso, Eduarda Rodrigues Bonamigo, Fernanda Tonietto 

Michelin, Giulia Zugno, Karoline Colferai, Laura Nilsson 

Vincensi, Louise Finger Ballico, Luiza Carlotto Dala Rosa, 

Maria Helena Salvador, Raphaela Colferai, Eliana Ravanello 

Duque e Luiza Andreazza, sob o comando do técnico Ivan 

Prestes Reisdorfer.  Na categoria mirim: Letícia T. Michelin, 

Verônica T. Michelin, Nathália Veronese Mezzomo, Victória 

Balbinot, Laura Concer Martins, Luisa Berti da Silva, Juliana 

Giusto Reisdorfer, Fernanda Formaio, Giorgia Mangini, 

Luiza Faccioni Bevilaqua, Stephani Reisdorfer Bombana e 

Victória Adami Zolet, guiadas pelo técnico Ismael Krindges.

A competição, que é considerada um brasileiro de 

categoria de base, tem a participação de equipes de Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Atletas do Recreio da Juventude
na 13ª Taça Paraná de Voleibol



Neste Natal,
o Recreio da Juventude
deseja que o amor 
ilumine os corações
de todos e que as 
palavras de felicitações 
de Boas Festas tragam 
paz e esperança em 
prol do bem comum.
Que a alegria de viver 
inspire a busca da 
harmonia e da paz, 
e que este espírito 
prevaleça durante todos 
os dias do novo ano.


