
 Em 2018, o Recreio da Juventude deu início ao seu Planejamento 
Estratégico. O P.E. é o processo de elaborar a estratégia da organização e 
definir como ela pode ser alcançada. Assim, o clube reconhece a sua 
situação atual e faz uma projeção de futuro, ou como deseja estar daqui a 
alguns anos. 

 O Planejamento Estratégico do RJ elaborou estratégias macros para 
serem trabalhadas tais como: estruturação da força de vendas, reestruturação 
dos Recursos Humanos, plano de contingência, infraestrutura e tecnologia - e 
as premissas do clube. 

Vice-presidente Administrativo
e Financeiro

CELESTINO
OSCAR LORO

Gestão 2018/2019

ADMINISTRATIVO

Quadro de funcionários

203  funcionários*

Administração: 25

Social/Cultural/Comercial: 12

Sede Guarany: 38

Manutenção: 37

Esportes: 75

Estagiários: 11

Afastados: 5

Associados e acessos do Clube
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ADMINISTRATIVO

Fale com o Clube

Autoatendimento em números
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Contratações e 
renovação de serviços

1000

2000

3000

4000

5000

6000

5500

4500

500

1500

2500

3500

4.850

2.262

2
0

18

2
0

17

2
0

18

2
0

17

4.615

3.888

0

    Em 2018 foi implantada a função 
Fale com o Clube, que permite o 
envio de mensagens diretas e de 
forma rápida para as áreas de 
atendimento, comercial, esportes, 
eventos, manutenção e limpeza e a 
solicitação de agendamentos. 

  As mensagens e solicitações são 
respondidas no prazo máximo de 24 
horas em dias úteis.  

 Facebook
17.506 Curtidas
6.570.293 visualizações no ano

 Assessoria de imprensa 
Retorno em reais:

R$ 784.432,36

Comunicação online

Mídia espontânea

Instagram
4.796 Seguidores
1.521.055 visualizações no ano 

   Em 2018 o Recreio da Juventude 
f o c o u  s e u s  e s f o r ç o s  n a 
comunicação com o associado e 
com a comunidade na qual está 
inserido. O clube fortaleceu os 
meios de comunicação e as redes 
sociais, chegando à marca de mais 
de seis milhões de visualizações. 
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ADMINISTRATIVO

Reestruturação da área de segurança

ADMINISTRATIVO

 O Recreio da Juventude promoveu a racionalização e a centralização do serviço 
contratado em uma única empresa terceirizada. Dessa forma, o clube garantiu a organização 

Readequação do transporte

 O clube realizou um levantamento dos horários e demandas de usuários para otimizar a 
oferta do serviço de transporte gratuito até a Sede Juventude. O estudo permitiu a adequação 
dos horários disponibilizados, conforme a necessidade dos associados. 

Treinamentos internos

Procedimento em caso de acidentes de trabalho – fevereiro - 76 funcionários     Procedimento de 
segurança na operação de máquina roçadeira e soprador – março - 17 funcionários   Normas 
Regulamentadoras, Cuidados com máquinas e Equipamentos, Análise preliminar de riscos, Noções 
de Ergonomia, Produtos químicos, Comportamental - abril - 57 funcionários   Equipamento de 
Proteção Individual (EPIs) – maio - 60 funcionários   Segurança em Operação com Tratores – junho 
– 13 funcionários  Desfibrilador e Primeiros Socorros – agosto - 18 funcionários do Esporte  Trabalho 
em Altura – setembro - 18 funcionários  Novos integrantes da CIPA – setembro - 8 funcionários 
Segurança em Caldeira – outubro - 23 funcionários  Treinamento de resgate de vítimas e primeiros 
socorros em piscina – novembro - 11 funcionários.

Ações promovidas pela área de Segurança do Trabalho

- Assistência ao cronograma de ações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA);

 - Acompanhar as obras e gestão de terceiros;                                                                                           
- Supervisionar empresas em montagens de eventos sociais do clube;                                                          
- Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT);                                                                  
- Integração de segurança para funcionários novos;                                                                                               
- Eleição e curso da CIPA Gestão 2018/2019;                                                                                                             
- Investigação e análise de acidentes de trabalho;                                                                                                 
- Controle de entrada da Emercor para atendimento de associados;                                                              
- Acompanhamento na realização de exames complementares de saúde pela UNIMED.                        
- Inventário de extintores de todos as áreas e acompanhamento da recarga.                                               
- Acompanhamento nas renovações dos planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndios 
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     Na temporada de verão 2018-2019, as associados do RJ 
contaram com o apoio da tecnologia para aproveitar a 
infraestrutura da Sede Juventude. A partir deste ano, o uso 
dos quiosques foi permitido mediante reserva pelo aplicativo. 
O sistema democratizou o acesso aos espaços e trouxe mais 
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Ampliação de serviços do Aplicativo

     As melhorias no aplicativo 
incluíram também a ampliação do rol 
de serviços disponibilizados

Reservar quiosques

Reservar horários 
nas quadras de 

tênis e padel

Reservar 
horários livres
das piscinas

Baixe o App  do
Recreio da Juventude

Contratar as 
modalidades da

academia e dos esportes

ADMINISTRATIVO
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BALANÇO PATRIMONIAL
Elaborado em 31 de dezembro de 2018 e 2017

ATIVO

PASSIVO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA
 OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

2017 2018
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS  DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

2017 2018
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