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PRESIDENTEPRESIDENTE

Presidente Executivo
EDUARDO MENEZES

Gestão 2016/2017 e 2018/2019

 Prezados associados,

 É com imensa satisfação que me dirijo a todos vocês para resumir as atividades executadas por 
nossa diretoria ao longo de 2018 e início de 2019, reafirmando, assim, o compromisso com a 
transparência de nossas ações e o progresso sustentável do Recreio da Juventude.

 Iniciamos 2018 com o desafio da reinvenção, de buscar alternativas sustentáveis e de elaborar 
ações estratégicas para um futuro próximo. Futuro este que já podemos vislumbrar, norteados pelo 
progresso vertiginoso das boas decisões.

 Uma organização sustentável é o principal pilar de nossa gestão e nossas ações vão de encontro 
ao desejo constante de modernização, de forma a deixar uma marca que se perpetuará por muitas 
gerações.

 Com garra, criatividade e o compromisso com o bem-estar dos mais de 17 mil associados, o 
clube se manteve em nível de reconhecimento nacional. Prova desse esforço é a conquista, pelo quarto 
ano consecutivo, do título de TOP 100 entre os melhores clubes brasileiros, outorgado pela Federação 
Nacional dos Clubes Sociais e Esportivos (Fenaclubes).

 Inovação e tecnologia foram as palavras-chave do ano de 2018. Investimos fortemente na área 
digital. Hoje, todos os associados podem contratar serviços, fazer locações e reservas de espaços, tirar 
dúvidas e entrar em contato com o clube via aplicativo, na comodidade da sua casa e no momento que 
preferir.

 Ainda na área da inovação, iniciamos a primeira fase do projeto e da contratação de energia do 
Mercado Livre, que permitirá ao clube economizar cerca de R$ 2 milhões nos próximos cinco anos.

 As pastas patrimonial e esportiva também mantiveram os olhos no futuro e se guiaram pela 
inovação. Em abril de 2019 entregamos a renovada academia da Sede Juventude. Esta imponente e 
moderna estrutura alia tecnologia às novas tendências mundiais para a prática de atividades físicas. 
Buscamos o que há de melhor no mercado de aparelhos para musculação. A nova academia conta com 
duas novas salas de ginástica, especialmente construídas e equipadas para elevar as experiências dos 
associados para outro patamar de excelência e tecnologia.

 As atividades sociais e culturais também foram intensas em 2018. Trabalhamos de forma criativa 
para atingir os mais diversificados públicos e proporcionar momentos de descontração e convívio para 
as famílias.

 Saliento aqui nosso Baile de Debutantes, o único evento de gala da região que une encanto e 
luxo com a contemporaneidade e peculiaridade dos jovens, promovendo momentos e experiências 
memoráveis.

 Na área cultural, além dos diversos projetos, exposições e oficinas elaboradas no Espaço Cultural 
da Sede Juventude, destaco aqui o projeto Terça Cult que é totalmente fomentado com recursos 
próprios, o que torna o Recreio da Juventude uma das poucas organizações no Brasil que investe 
mensalmente em cultura para os associados e para toda a comunidade caxiense. O Terça Cult 
apresenta atrações dos mais diferentes segmentos, incentivando principalmente artistas locais.

 Ratifico aqui o nosso pacto com a essência e com a história do Recreio da Juventude, primando 
pela excelência dos serviços e nos mantendo em destaque no cenário clubístico nacional.

Eduardo Menezes
Presidente Executivo

Um forte abraço,
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 Um ano todo dedicado para a arte e cultura. Assim foi o 2018 no Recreio da 
Juventude. O Departamento Social do clube promoveu uma série de ações e 
atividades especiais nas áreas de teatro, música e dança, visando a promoção da 
convivência social e momentos de alegria e bem-estar aos associados. 

Vice-presidente Social

FERNANDO 
BERTOTTO
Gestão 2016/2017 e 2018/2019

SOCIAL

Bazar Criando 
com Arte

– 8 e 9 de dezembro –

Total arrecadado: 
– R$ R$ 33.326,00 –

Entidades beneficiadas: 

Entidade de Assistência à 

Criança e Adolescente (Enca) 

– 87 expositores – 
– 3200 pessoas –

Evento beneficente promovido pelo Recreio da Juventude



Homens na
Cozinha

Cozinha do 
clube no evento

Desfile do 
PATNA

– 26 de abril –

cedência do
Salão Social 

– 935 pessoas –

Dia das Crianças
– 6 de outubro –

– 1400 pessoas –

Festa Junina
– 16 de junho –

– 897 pessoas –

Festa de Páscoa
– 24 de março –

Temas e Cores, 
de Willian Marx

– 22 de outubro a
 3 de novembro –

Janelas e Portas Abertas
para a Arte, Ateliê da Isabel

– 12 a 26 de setembro –

Exposições

Oficinas

Jantar da Liga
Feminina de
Combate ao 

Câncer

– 8 de maio –

cedência do
Salão Verde 

– 7 de abril –  

SOCIAL

–                          –

–                                –

–                         –

Glamour Girl
Caxias do Sul

– 14 de julho –

cedência do
Salão Social

–                         –

Eventos beneficentes apoiados pelo RJ

– 12 de maio a 23 de junho –

Campanha 
do Agasalho

2587
peças arrecadadas

Eventos Infantis

Concertos ao
entardecer

– 900 pessoas –

Coro Espelho
Sonoro

– 25 de outubro –

– 400 pessoas –

Último Domingo 
de cada mês  

–                                  –  
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Mundo da Imaginação
– 16 a 26 de novembro –

Oficina de Games
– 27 de outubro –



Show de
Serginho Moah

– 25 de março –

– 554 pessoas –
– 697 pessoas –

Baile de
Debutantes

– 15 de setembro –

– 21  de debutantes –

Aquece Carnaval
no Deck da Piscina

– 11 de fevereiro –

– 1237 pessoas –

Águas de Março  
– 09, 10 e 11 de março –

– 1927 pessoas –

Jantar Show Divas Golden e Divas Stars
– 30 de junho e 29 de setembro –

– 607 pessoas –

3º Cozinha Gourmet
– 5 de maio –

– 169 pessoas –

1º Encontro de
Carros Antigos  

– 30 de setembro –

– 46 expositores –

SOCIAL
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Jantar 106 anos 
– 23 de novembro –

– 168 pessoas –

Abertura de
Temporada 

– 10 de novembro –

– 5000 pessoas –

SOCIAL
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SOCIAL

Noite de encanto e glamour no Debut Fabulous
 Encanto, magia e muita emoção marcaram o Baile de Debutantes 2018 do Recreio da 
Juventude. A noite de estreia em sociedade e a valsa dos 15 anos das 21 jovens foi em 15 de 
setembro e encheu de glamour e elegância o salão da Sede Social do clube.

 O casal presidente executivo, Eduardo e Tatiana Menezes, e o casal vice-presidente 
social da agremiação, Fernando Bertotto e Fernanda Camello, foram os anfitriões da noite. 

 A proposta do baile seguiu o conceito Fabulous e retratou a atmosfera 
contemporânea e o universo cosmopolita das grandes marcas de luxo mundiais. A 
decoração mesclou elementos clássicos, como os lustres em estilo imperial e espelhos, com a 
delicadeza e beleza das rosas, begônias e bromélias. Na entrada, duas colunas de flores em 
composê cor rosa e o tapete vermelho imprimiam o conceito de boas-vindas. No hall inferior 
um jardim verde aéreo, com bromélias cor de rosa; no superior, um cordão de flores e sofá 
capitonê.

 O desfile das jovens foi coreografado por Cristina Dall'Agno Demori e embalado pela 
música New York, de Alicia Keys. Ao fim, houve a tradicional e encantadora valsa com os pais e 
pares. 

 As debutantes foram presenteadas com um pingente em formato de libélula, símbolo 
da transformação e liberdade.

 O cerimonial do baile foi conduzido pela jornalista Marisol Santos. A noite contou ainda 
com apresentação da banda Sunset Riders, de Porto Alegre, e discotecagem do DJ Cleber 
Rossi.
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SOCIAL

   Como é tradição no Recreio da Juventude, o Baile de Debutantes foi marcado também 
pela coroação da rainha. Maria Fernanda Ronchetti Grillo recebeu a coroa de Laura 
Randon Chapochnicoff e tornou-se a 70ª soberana do clube.

    Na ocasião, Maria Fernanda usou um modelo assinado pela estilista Ana Dotto. O 
vestido foi confeccionado em duchess na cor verde esmeralda, em referência ao RJ, e 
bordado em cristais, pérolas e pedrarias. Os desenhos orgânicos imitaram folhas e 
deram a ideia de movimento, além da longa cauda como acabamento.

70º Rainha

Ana Júlia Sachet Britz
Augusta Gomes Pandolfi
Bianca Vergani
Bruna Biondo
Cristina Locatteli Barcarol

Eduarda Antonelli
Gabriela Gerevini Dal'Alba
Gabrielle Crocoli
Hellen Marsiglio
Heloísa Domeneghini Nalin

Luz Maria Campagnolo Manenti
Maitri Fochesato Brancher
Manoela Spiandorello Chaulet
Manoela Todeschini Ferreira
Maria Theresa Rocha Viero

Mikaela Martins
Isabella Paglioli Canali
Isabelle Paranhos Bertoglio
Júlia Mazzochi Benatto
Júlia Posser
Luana Gauer Guedes

Debutantes 2018
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SOCIAL

   Já o look de Laura foi uma criação do 

estilista Carlos Bacchi, que se valeu de 

um corte linha A, com saia rodada, 

decote princesa e uma toma, que fez às 

vezes de gola. O vestido, todo em 

zibeline mista na cor azul lavanda, 

seguiu a tendência minimalista, sem 

bordados e pedrarias.

   Maria Fernanda foi presenteada com 

um anel de ouro com esmeralda; Laura 

recebeu um pingente com a réplica da 

coroa em uma gargantilha de ouro.          .
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Pré-debut
  O baile de gala fecha com chave de ouro um ano cheio de atividades para as debutantes. Ao 
longo do ano o clube promove uma série de atividades de lazer, diversão e aprendizagem com as 
meninas. A agenda pré-debut incluiu boliche, oficina de arte, kart, noite de terror, trilha 
ecológica, noite do pijama e a viagem para Salvador /BA. 


