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PALAVRA DO PRESIDENTE

Ary Aneo Tedesco
Presidente Executivo

Prezados Associados !

Sabemos da importância e responsabilidade em assumir 
a Diretora Executiva de um clube que é uma referência 
nacional de excelência. 

Nossa administração será pautada pela participação efe-
tiva de todos os vice-presidentes, conjuntamente com os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal até o mais singelo dos 
colaboradores. Entendemos que a pujança do nosso clu-
be somente poderá ocorrer se dermos atenção aos anseios 
de nossos associados. Para tanto, foi realizada uma pes-
quisa por meio da qual conseguimos identificar e mensu-
rar com os associados e colaboradores quais são as suas 
necessidades. Assim poderemos seguir trabalhando foca-
dos num crescimento ordenado, atingindo prontamente 
as necessidades apontadas.  

Gostaríamos de convidar os associados para que partici-
pem da nossa gestão, pois conjuntamente conseguiremos 
manter e qualificar ainda mais os serviços que proporcio-
nam o bem estar de todos. 

Destacamos que cada membro da Diretoria Executiva 
assume de forma autônoma o compromisso de buscar o 
melhor para o clube. Por conseguinte, uma melhor qua-
lidade de serviços e de vida para todos os associados. 
Agradeço aos meus Vice-Presidentes: Administrativo 
Financeiro Eduardo Menezes; Social Fernando Bertotto; 
Esportes Rafael Rihl Tregansin; e Patrimônio Fernando 
dos Santos Machado, juntamente com nossas esposas, 
por aceitarem de forma incondicional esse desafio.  

Por fim deixo uma mensagem:

“Vencedor não é apenas quem conquista 
algo. Vencedor é quem conquista, não perde 
a sua essência e jamais esquece de onde veio 
e de quem o ajudou no caminho.” 

(autor desconhecido)

 

Recreio da Juventude, um clube comprometido com o 
associado.
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Na esteira do excelente trabalho re-
alizado neste segmento pela gestão 
anterior, cuja Vice-Presidência de 
Esportes era conduzida pelo Sr. Car-
los Alberto Tedesco, e que tinha na 
função de Gestor de Esportes o Sr. 
José Carlos Brustolin, estão sendo 
tomadas diversas ações que visam a 
melhoria da estrutura do clube para a 

Prezado Associado(a), 

Temos em nossas mãos uma das 
melhores ferramentas do processo 
civilizatório dos últimos 102 anos. 
Sim, esse é um importante papel dos 
clubes sociais do Brasil desde a me-
tade do século 19. Numa área física 

Participar como vice-presidente ad-
ministrativo e financeiro do Recreio 
da Juventude é motivo de imensa 

Retornar ao quadro presidencial 
deste clube emblemático, como vi-
ce-presidente social, me traz alguns 
desafios e grandes responsabilidades. 
Um dos maiores anseios desta dire-
toria é o retorno das atividades cul-
turais, movimento esse que teve seus 

prática dos mais variados esportes, o 
fortalecimento das equipes de com-
petição e a capacitação do quadro de 
técnicos. O novo Gestor de Esportes 
do clube, Sr. Marcelo Jurie Hoehr, 
juntamente com sua equipe, está em-
penhado na análise e diagnóstico dos 
departamentos esportivos, bem como 
na proposição e implementação das 
ações necessárias em cada um deles. 

Cumpre salientar a importante parti-
cipação que cada assessor de depar-
tamento terá na análise e na definição 

dessas ações, uma vez que elas so-
mente terão êxito se forem apoiadas 
por todos os envolvidos com o de-
partamento analisado, principalmen-
te pelos associados praticantes da 
modalidade esportiva. 

O trabalho que está sendo realizado, 
gradual e constante, deverá apresen-
tar resultados em breve, o que leva a 
diretoria a mostrar-se otimista com o 
desenvolvimento do esporte do nos-
so RJ.

privilegiada para atividades sócio-
-culturais, esportivas e recreativas, 
podemos exercitar essas questões do 
bem viver, balizando-as pelos esta-
tutos e regimentos internos de uma 
democracia.

É no Conselho Deliberativo que a 
voz dos sócios se faz representada 
por 36  conselheiros eleitos (renova-
dos em 1/3 a cada ano) e seus conse-
lheiros natos (ex-presidentes execu-

tivos e deliberativos). Sua função é 
analisar com minúcias, discutir com 
embasamento e convergir as delibe-
rações para um único objetivo: as-
segurar a continuidade e excelência 
dos serviços do clube. 

Estimulamos que levem suas ideias e 
questões aos conselheiros de sua pre-
ferência, as quais muito ajudarão a 
manter e a renovar nosso clube.

satisfação e ao mesmo tempo muita 
responsabilidade.  Queremos superar 
as expectativas dos associados e co-
laboradores, sempre buscando uma 
administração transparente, partici-
pativa e comprometida.

O nível de complexidade do clube é 

grande, precisamos entender o que 
é prioridade e transformar a nossa 
disponibilidade orçamentária em in-
vestimentos que tragam a satisfação, 
modernização e evolução do nosso 
patrimônio e serviços. 

tempos áureos nas décadas de 1980 e 
1990, quando o Recreio da Juventu-
de se tornou um dos maiores fomen-
tador de espetáculos, shows e ações 
multiculturais.

Na área social, estamos reeditando 
o tradicional Baile Gaúcho, o qual 
sempre foi um sucesso de público, e 
atualmente é um dos maiores desejos 
dos associados, bem como estamos 
ofertando cursos de dança para todos 

os casais.

Com os jogos da Copa do Mundo e 
uma grande reforma nas dependên-
cias sociais, os eventos já consagra-
dos do clube estão sofrendo algumas 
mudanças. A programação pode ser 
acompanhada pelo site do clube ou 
para mais informações os associados 
podem entrar em contato diretamente 
com o departamento social. 

O Conselho Fiscal tem a função de  
verificar e fiscalizar se está sendo 
cumprido o dever de diligência e 

transparência interposta a qualquer 
administrador, aconselhando medi-
das quando necessárias. Com isso,  é 
um imenso prazer, juntamente com o 
corpo diretivo fazer parte do mesmo. 
Temos o compromisso de examinar, 
transparecer as finanças e balancetes 

mensais do clube alem de zelar para 
o cumprimento do estatuto, procu-
rando sempre, com essa transparên-
cia, manter a habitual confiança dos 
associados.

A pasta de Patrimônio, responsável 
pelas instalações físicas do nosso 
Clube e manutenção das mesmas, 
encontra-se engajada, com apoio e 
colaboração inestimável do presi-
dente executivo e demais colegas vi-

ce-presidentes, na concretização de 
propostas que impactarão na amplia-
ção do leque de espaços disponíveis 
para os associados.

Ações macro em desenvolvimento 
como o plano diretor da Sede Gua-
rany e a reforma das dependências 
sociais, além de  envolver a implan-
tação de espaços para atividades cul-

turais na sede campestre, e estudos 
de melhoria da acessibilidade para 
nossos associados portadores de ne-
cessidades especiais, e adaptação de 
nossos sistemas com vistas à sus-
tentabilidade, ações que demandam 
tempo e recursos para serem implan-
tadas, mas que inegavelmente im-
pactarão de forma positiva na fruição 
do Clube por nossos associados.  

Fernando Costi
Presidente do Conselho Deliberativo

Ivo Morando
Presidente do Conselho Fiscal

Fernando Bertotto
Vice-Presidente Social

Fernando Machado
Vice-Presidente de Patrimônio

Rafael Rihl Tregansin
Vice-Presidente de Esportes

Eduardo Menezes
Vice-Presidente Administrativo e Financeiro



Revista Recreio da JuventudeRevista Recreio da Juventude8 9

TRIBUTO A CAZUZA EMOCIONA OS ASSOCIADOS

Cantores caxienses como Thiago Aver, Jean Brandão, 
Nino Henz e Fer Costa emprestaram seus talentos para 
interpretar músicas de um dos maiores cantores de rock 
do Brasil, em evento promovido pelo Recreio da Juven-
tude no último dia 10 de maio. 

O “Tributo a Cazuza – O tempo não pára”, foi comanda-
do pelo casal presidente executivo, Ary e Marli Tedes-
co, com colaboração do vice-presidente social, Fernando 
Bertotto, na sede social do clube. Durante o espetáculo, 
os convidados degustaram o melhor da culinária italiana.

O Recreio da Juventude deu início às atividades do pro-
jeto Terça Cult, uma iniciativa do Departamento Social 
da agremiação, que tem por objetivo integrar os associa-
dos do clube e a comunidade caxiense em ações voltadas 
aos diferentes segmentos da cultura, como teatro, dança 
e música. A proposta do projeto é acrescentar no calen-

dário cultural de Caxias do Sul espetáculos na primeira 
terça-feira de cada mês, ambientados nas dependências 
sociais do RJ.

Os eventos previamente escolhidos priorizam o asso-
ciado do clube e podem ser ofertados à comunidade 
caxiense. A iniciativa vai ao encontro de seus princípios 
estatutários, que prevê e ampara as atividades e eventos 
culturais, proporcionando momentos de lazer e cultura 
aos associados.

Agende-se para as próximas 
atrações da Terça Cult: 

•  5 de Agosto
•  2 de Setembro
•  7 de Outubro
•  4 de Novembro
•  2 de Dezembro

COMÉDIA DE GALPÃO INAUGURA O TERÇA CULT

Na noite de 1° de julho, o encarregado de abrir a agenda 
do projeto Terça Cult foi o trio “Comédia de Galpão”, 
de Porto Alegre, que se apresentou pela primeira vez 
em Caxias do Sul. Cerca de 110 associados estiveram 
na sede social do Recreio da Juventude para assistir um 
espetáculo que mesclou números de mágica com o stand 
up comedy, gênero que se propõe a fazer humor sobre o 

CONHEÇA O PROJETO 
TERÇA CULT

cotidiano e a história dos humoristas, sem maquiagem, 
cenário ou figurinos.

Formado por Donato Oliveira, Juan Araújo e Rafael 
Campos, o “Comédia de Galpão” é o segundo grupo de 
stand up a surgir no Rio Grande do Sul e o único na ati-
va. Reunidos há três anos, os humoristas ficaram amigos 
enquanto se apresentavam na recém-formada cena da co-
média porto-alegrense quando decidiram criar o grupo e 
preparar um terreno fértil para os comediantes gaúchos, 
uma vez que a produção no Estado ainda é pequena e 
nova, se comparada ao cenário nacional.

CULTURAL
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RECREIO DA JUVENTUDE APRESENTA SUAS 
DEBUTANTES DE 2014

As beldades Carolina Wilhelm Magnabosco, Débora Kie-
ling Pavan, Gabriela Thomé, Georgia Lima de Almeida, 
Júlia Witt Tieppo, Karina Ferretti Zakrzevski, Kethleen 
Postiglione Salles, Luana Avila, Marcela Mattia, Maria 
Eduarda Barbosa, Maria Eduarda Bellini, Milena Metz 
Corteze , Morgana de Vargas Russel, Ornella Toscan, Vic-
toria Paglioli, Victória Veadrigo Boschetti e Virginia Fer-
reira Centeno formam o elenco das Debutantes deste ano 

do Recreio da Juventude. 

O baile de gala ocorre no dia 27 de setembro de 2014 nas 
dependências sociais do clube esmeraldino. Dentre as ati-
vidades do pré-debut deste ano, as gurias passearão pela 
cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, onde poderão des-
frutar de um mix de beleza e cultura que o roteiro propõe. 

ÁGUAS DE MARÇO 2014 FOI EM 
RITMO DE COPA DO MUNDO

SOCIAL

A tradicional festa carnavalesca Águas de Março abriu a 
agenda social do Recreio da Juventude no ano de 2014. 
Com o tema “A Taça do Mundo é Nossa”, a diversão foi 
garantida para os festeiros de plantão entre os dias 7 e 9 
de março, na sede social. O casal executivo do clube Ary 
e Marli Tedesco, ao lado do vice-presidente social Fer-
nando Bertotto recepcionaram os associados em ritmo de 
Copa do Mundo.

Pessoas de todas as idades foram contempladas pela fo-
lia. No dia 7, a galera do Nova Geração, dos 11 aos 14 
anos, abriram a festividade. Já no dia 8, os foliões acima 
dos 15 anos ganharam espaço. A agitação na pista Neon 
ficou por conta do cantor Delão e banda e os DJs da Big 
Brothers, e na pista Social o grupo musical Hawai, de 
Pelotas, embalou a noite dos convidados. Para encerrar 
a badalação, no domingo, dia 9, a criançada se divertiu 
com brincadeiras, coreografias e guloseimas, além do di-
vertido concurso de fantasias, que elegeu a melhor carac-
terização dos pimpolhos.

Para brilhar nos três dias de folia e receber os carnava-
lescos de plantão no Águas de Março 2014, a Rainha do 
Recreio da Juventude Franciela Krick Balen usou um 
vestido assinado pela grife Calvin Klein, adquirido em 
viagem aos Estados Unidos. O modelito azul royal com 
bordados em cristais na parte superior remetia à bandeira 
brasileira.

RAINHA DO RJ 
RECEPCIONOU OS FOLIÕES

ATIVIDADES PRÉ-DEBUT: FESTA NOVA GERAÇÃO, CINE PANTUFA DE 
TERROR, CIRQUE DU SOLEIL E MÃOS NA MASSA
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No dia 14 de junho, o Recreio da Juventude promoveu a tradicional Festa Junina para seus associados, 
ambientada no ginásio de esportes da sede campestre. Com o tema Verde e Amarelo, o arraiá do RJ teve 

muitas brincadeiras e diversão, além da gastronomia típica caipira, com tendas de alimentação com milho 
verde, paçoca de pinhão, pizza de bolo, cocada, maçã do amor, entre outras delícias.

GALERA AGITA NA FESTA FOUR SENSATIONS
O departamento Nova Geração do Recreio da Juventu-
de promoveu no dia 16 de maio a festa Four Sensations, 
destinado à turma teen do clube, com idades entre 11 e 
14 anos, na sede social da agremiação. A coordenadora 
Tatiana Menezes foi a anfitriã do evento, que integrou a 
agenda de atividades do pré-debut 2014. 

O conceito da festa foi levar a galera as sensações das 
quatro estações do ano para a pista, que estiveram im-
pressas na decoração do ambiente e também no set list 
comandado pelos DJs da Big Brothers.

A coordenadora Tatiana Menezes com o Departamento Nova Geração
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DESENVOLVER PARA CRESCER

Gilda Eluíza dE Ross

diREtoRa-PREsidEntE do aPl - Polo dE Moda da sERRa Gaúcha 

E PREsidEntE do consElho GEstoR do Banco dE VEstuáRio

O Polo de Moda da Serra Gaúcha abrange a região do 
Corede Serra e os municípios atuantes são responsáveis 
por mais de 2,5 mil estabelecimentos formais e geram 
mais de 20 mil empregos diretos. O PIB total deste bloco 
de cidades que formam a entidade é de R$ 27 bilhões, 
segundo dados de 2010 da Fundação de Economia e Es-
tatística. O Arranjo Produtivo Local (APL) da Serra Gaú-
cha é formado por uma rede de empresas, na sua maioria 
de micro e pequeno porte, nos mais variados segmentos, 
como ateliês de bordados, crochês e outros trabalhos ma-
nuais, acessórios e aviamentos, malharias retilíneas, cir-
culares e confecções.

A indústria têxtil e do vestuário é uma das indústrias com 
maior representatividade na estrutura industrial brasilei-
ra e sempre assumiu um papel importante em termos de 
emprego e peso na economia nacional. Trata-se de um 
setor maduro, fragmentado e sujeito a desajustamentos 
periódicos entre a oferta e a procura, cujo desempenho 
se encontra fortemente condicionado pelas flutuações da 
atividade econômica mundial. 

O APL Polo de Moda é parceiro e fundador do Banco do 
Vestuário, que foi criado em 2009 com a missão de iden-
tificar e recolher excedentes industriais (retalhos, malhas 
e resíduos em geral) e repassá-los a Clubes de Mães, 
Grupos de Terceira Idade, Associações de Bairros, Igre-
jas, Centros Comunitários, que já mantêm serviços de 
corte e costura para suas comunidades. A sobra de pro-
dução pode, então, suprir a falta de agasalhos, roupas de 
cama, colchas, cobertores, artesanatos e outros. O Banco 
do Vestuário tem o propósito de transformar desperdício 

em benefício social.

Existe, portanto, um conjunto de ações que merecem 
atenção das políticas públicas, em função da importân-
cia econômica da cadeia têxtil e vestuário, em especial 
pelo potencial de geração de empregos, mas também pela 
percepção de que o setor pode ter um desempenho muito 
melhor do que o verificado no período recente, tanto no 
mercado interno quanto no mercado externo.

Dessa maneira, nesse campo de abordagem está presente 
o desenvolvimento na qual ele é viabilizado não pelas es-
tratégias individuais de inserção de cada região, mas pela 
cooperação e interação de diferentes elementos locais 
e regionais. Acredita-se que um esforço conjunto desta 
natureza trará ainda outros benefícios para o segmento, 
poderá integrar, promover e desenvolver a moda da Serra 
Gaúcha e ser instrumento fundamental e permanente de 
atualização e inovação do setor.

VARIEDADES
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Hazel é uma paciente terminal. 
Ainda que, por um milagre da me-
dicina, seu tumor tenha encolhido 
bastante — o que lhe dá a promessa 
de viver mais alguns anos —, o úl-
timo capítulo de sua história foi es-
crito no momento do diagnóstico. 
Mas em todo bom enredo há uma 
reviravolta, e a de Hazel se chama 
Augustus Waters, um garoto bonito 
que certo dia aparece no Grupo de 
Apoio a Crianças com Câncer. Jun-
tos, os dois vão preencher o peque-
no infinito das páginas em branco 
de suas vidas.

A CULPA É DAS ESTRELAS
JOHN GREEN

EDITORA: INTRÍNSECA

Ao iniciar uma viagem que busca 
descobrir o mundo e a si mesmo, 
Pierre relata, através de cartas des-
tinadas a sua amada Amélia, um 
profundo questionamento filosófi-
co sobre a vida, o ser, a alma huma-
na. Poesia, amor, tristeza, solidão e 
todos os sentimentos que permeiam 
o espírito são aludidos e inquiridos 
com extrema sensibilidade. Cartas 
a Amélia promete proporcionar ao 
leitor um verdadeiro mergulho filo-
sófico à essência humana, que bus-
ca sanar indagações e trazer acalan-
to à alma.   

CARTAS A AMÉLIA
PEDRO COSTI

EDITORA: TALENTOS DA LITERATURA 

BRASILEIRA

Qual será o segredo, a fórmula que 
cria milionários? Por vinte anos, 
Napoleon Hill, autor de Quem 
pensa enriquece, se dedicou a des-
cobri-la. E conseguiu. Ele acom-
panhou de perto a ascensão de 500 
das maiores fortunas do mundo. 
Convivendo com mitos como Hen-
ry Ford, Theodore Roosevelt, King 
Gillette e John Rockefeller, o autor 
encontrou 15 características co-
muns a todos esses grandes vence-
dores. Quem pensa enriquece, prin-
cipal fruto das ideias de Napoleon 
Hill, é um dos maiores bestsellers 
do mercado editorial.

QUEM PENSA ENRIQUECE
NAPOLEON HILL

EDITORA: FUNDAMENTO
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Quando o inverno toma conta da Serra gaúcha, a natu-
reza nos brinda com cores e aromas típicos da estação. 
Época de juntar energias para revestir o cotidiano de ale-
gria e descontração, espantando o frio e curtindo momen-
tos leves e aconchegantes. Algumas sugestões podem se 
tornar especialmente agradáveis, como escolher uma 
leitura interessante, ouvir boa música, assistir um bom 
filme, apreciar a boa mesa, ficar mais próximos de quem 
amamos e, é claro, acompanhar qualquer uma delas com 
uma taça de vinho “terra brasilis”! Harmoniza com o cli-
ma, não é?!

Sem dúvida, o universo dos vinhos tintos é extremamente 
convidativo. A força do Cabernet Sauvignon, com perfil 
aromático que lembra frutas do bosque, tabaco, baunilha 
e especiarias, em perfeita união com sua complexidade 
gustativa, torna-o ideal para carnes vermelhas, prepara-
das com temperos e molhos substanciosos, além de pato, 
peru e frango, com guarnições doces para os de taninos 
mais brandos. Ah sim, ficam maravilhosos também com 
lasanhas e outras massas recheadas. 

Outra opção é o Syrah, exótico, encorpado e pleno de 
sabor, com notas que lembram pimenta, couro, amora e 
framboesa. Pratos mais gordurosos, com molhos à base 
de queijos e carnes malpassadas são parceiros constantes. 
Além disso, carne suína, a brasileiríssima feijoada e o de-
licioso churrasco gaúcho revestem-se de elegância. Para 
quem preferir um tinto mais leve, a delicadeza do Pinot 
Noir, com a exuberância de morangos, cerejas e rosas, 
permeados por notas de sândalo e especiarias é perfeita 
para preparações com bacalhau, salmão, vitelo, embuti-
dos e codornas. A riqueza de sabores está garantida.

Mas não precisamos permanecer atrelados somente aos 
vinhos tintos, afinal os rosés, vinhos ou espumantes, 
podem ser considerados como um mosaico de sentidos, 
contemplando desde os mais neutros aos nitidamente flo-
rais e frutados, dos mais macios até os de acidez marcan-
te, dos tons delicados da romã ao cereja carmim! 

Esta vasta gama de opções é resultado de diversas téc-
nicas de elaboração entre a vinificação em tinto (para a 

obtenção da cor no início do processo) e em branco (para 
resultar em finesse sensorial). Dicas de harmonização 
não faltam como, por exemplo, rosés secos e vibrantes, 
de corpo médio e toque herbáceo combinam bem com 
ensopados de peixe; pratos com leves toques das cozi-
nhas indiana, tailandesa, chinesa ou japonesa ficam per-
feitos com rosés frutados; receitas com açafrão, culinária 
grega e carpaccios são bons pares para rosés encorpados.

Até mesmo as várias opções de brancos podem casar com 
opções de culinárias mais leves, para os que não querem 
se descuidar da alimentação, mesmo com a desculpa do 
frio.  Gosto de pensar na classe de um Chardonnay ou na 
versatilidade de um Riesling Itálico. Encontraremos tons 
amarelos claros até o dourado brilhante, aromas finos e 
delicados com notas frutadas e florais, além de nuanças 
de baunilha, manteiga e mel. A acidez marcante harmoni-
za muito bem, por exemplo, com garoupa ao manjericão, 
filés de merluza marinados em azeitonas pretas e alcapar-
ras, trutas ao molho cameline, ostras gratinadas, lulas ao 
perfume de laranjas, ensopado de camarões com frutas 
cítricas, creme de bacalhau à veneziana, crepes de batata 
e castanhas ao alecrim ou, ainda, com uma deliciosa sa-
lada andaluza, entre outras opções.

Enfim, existe sempre um vinho que se encaixa perfei-
tamente a cada momento, basta escolher aquele com as 
características corretas. Saúde!
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O CHARME DO VINHO NO 
INVERNO

Cláudia Alberici Stefenon, Enóloga

Ramo de videira em dormência

Cláudia Alberici Stefenon, Enóloga
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UM HOBBY: 
A PAIXÃO POR 
RELÍQUIAS

Desviar a atenção das preocupações, 
além de rechear o cotidiano com uma 
atividade prazerosa. É inegável que 
ter um hobby cumpre com essas fun-
ções e funciona, ainda, como uma 
válvula de escape, beneficiando o ser 
humano na medida em que se torna 
uma maneira de fazer e cultivar ami-
zades. Quem abre espaço na agenda 
para um passatempo e adiciona “fa-
zer o que gosta” na lista de priorida-
des, escolhe ser feliz. 

O aposentado Euclides Antônio Smi-
derle, 68 anos, é um apaixonado por 
carros antigos e concorda veemente-
mente com tal afirmação. Para ele, 
que preside o Mercedes-Benz Clube, 
de Caxias do Sul, colecionar alguma 
coisa ajuda a ser feliz.

Smiderle acredita que “ninguém ama 
o que não conhece”, e acrescenta 
que, desde os primeiros contatos com 
carros antigos, esse gosto passou a 
fazer parte integrante da sua vida. 
“A paixão iniciou quando comecei a 
frequentar encontros de carros anti-
gos pela região, há mais de 35 anos”, 
expõe. “Como se costuma dizer no 
meio ‘antigomobilístico’, peguei o 
vírus da ferrugem!”, brinca.

O corretor de seguros Felipe Mutti 
de Morais, 37 anos, desde sempre 
gostou de carros. “Em razão da mi-
nha profissão, sempre estive envolvi-
do com automóveis, e eventualmente 
comprava e vendia veículos dos meus 
clientes. Até o dia em que anunciei 
um Corsa e o cliente me ofereceu 
um Fusca 1970 na troca”, relembra 
Morais. Ele pensou “O que vou fazer 
com um Fusca?”, mas ao levá-lo em 
um mecânico, foi informado de que o 
carro estava “impecável e em ótimo 

valor” e acabou fechando negócio. 

“Em seguida, recebi uma proposta 
por um valor bem acima do que pa-
guei pelo Fusca e acabei vendendo-
-o, mas com certeza me arrependi”, 
diz ele. E assim, conforme afirma o 
corretor de seguros, iniciou a busca 
por um outro Fusca, que demorou 
alguns meses até encontrar o Fusca 
1969, que ele tem até hoje. Assim, 
também, iniciou seu hobby pelos 
carros antigos, no ano de 2008.

Smiderle considera haver uma gran-
de diferença entre colecionar carros 
antigos de verdade e os de brinque-
do, a começar pelo espaço para abri-
gá-los. “Os antigos de verdade exi-
gem mais espaço e muito mais aporte 
de investimento financeiro do que os 
carrinhos de brinquedo. Mas vale co-
mentar que, quase sempre onde há 
um apaixonado por carros antigos, 
há também miniaturas para decorar o 
ambiente”, destaca. 

Morais concorda e salienta que a di-
ferença entre os de verdade e os de 
brinquedo é fundamentalmente o 
custo. “Colecionar carros antigos de 
verdade não é um hobby muito bara-
to”, admite o corretor.

Questionado a respeito de quantos 
carros Smiderle possui em sua cole-
ção, ele desconversa. 

“O colecionador discreto li-
mita-se apenas a dizer que 
tem diversos carros antigos, 
pois, para o público, não 
interessa quantos carros a 
pessoa tem. E parece-me que 
o importante é o carinho, a 
paixão e o afeto que se tem 
pelos antigos”, por Roberta Mattana
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explica ele, que possui carros e ca-
minhões antigos e que são guardados 
em três garagens em diferentes locais 
de Caxias do Sul. Já Morais, por sua 
vez, enumera e apresenta as suas re-
líquias, quatro ao todo: Fusca 1967, 
Fusca 1968, Galaxie LTD 1970 e Va-
riant 1970.

Esta última, por sinal, apareceu na 
vida de Morais por acaso. “Certo 
dia, estava caminhando no centro de 
Caxias do Sul, falando no celular, 
quando passou por ali uma Variant. 
Saí correndo atrás dela, pois notei 
que havia afixado um cartaz com 
anúncio de vende-se. Consegui falar 
com o motorista e anotei seu telefo-

ne. Liguei no mesmo dia e, poste-
riormente, após negociação, adquiri 
o veículo. Detalhe: a Variant era de 
único dono e um exemplar muito 
raro, pois a Volkswagen fabricou 
somente 1.600 unidades deste mode-
lo”, lembra ele.

Na sua coleção, Smiderle tem algu-
mas relíquias, entre as quais, alguns 
veículos possuem a tão cobiçada pla-
ca preta. “É considerado carro anti-
go o veículo com mais de 30 anos. 
A placa preta identifica o carro com 
mais de 80% de originalidade e que 
fez jus a um criterioso certificado, 
geralmente fornecido a associados 
de clubes reconhecidos”, esclarece. 

Uma dessas relíquias é a Barata Ford, 
modelo A, ano 1929, que levou mais 
de quatro anos para ser restaurada. 
“Mas valeu a pena”, diz o proprietá-
rio do veículo, “pois em seis eventos 
de carros antigos que participou, a 
Baratinha já levantou seis prêmios, 
tais como ‘O mais antigo do encon-
tro’ e ‘O veículo destaque do even-
to’”, frisa.

Outro carro que conta uma gran-
de história na vida de Smiderle é a 
Mercedes-Benz SL 500, vermelha 
conversível, ano 1984. “Um belo 
dia, ao chegar no aeroporto regional 
de Caxias do Sul, havia um carro es-
tacionado com uma distinta senhora 

ao volante. Ao cumprimentá-la, eu 
lhe disse: ‘com licença, gostei do seu 
carro, é muito lindo. Aqui está meu 
cartão. Muito prazer’, e fui embo-
ra. Lá ficou a senhora na Mercedes 
vermelha 1984. Tempos depois, ela 
chegou na minha loja, localizada no 
centro de Caxias do Sul, próximo ao 
Hospital Pompéia, e disse: ‘estou 
com minha mãe internada no hos-
pital e, como vou ficar dias acom-
panhando-a, teria como deixar meu 
carro no teu estacionamento?’ E eu 
respondi: ‘Olha, minha senhora, se 
um dia eu souber que você deixou 
esta relíquia repousar no sereno, eu 
lhe pedirei licença para xingá-la’. O 
carro permaneceu por oito dias esta-
cionado na minha garagem – e não 
cobrei nada por isso. Para encurtar 
o caso, ficamos amigos e, num cer-
to dia, ela me disse ‘vou te vender o 
meu carro’. E eis que esse é o carro 
que, desde zero quilômetro, sempre 
foi lavado com xampu de cabelo para 
não estragar a pintura! Está comigo 
há mais de dez anos e só no recente 

encontro de carros antigos de San-
ta Cruz do Sul levou dois prêmios: 
‘Melhor conversível da década’ e ‘O 
carro do evento’”, conta Smiderle, 
emocionado.

O gosto pelos carros antigos é tanto 
na família Smiderle que motivou um 
de seus filhos a montar uma empre-
sa – a Eleganz Chauffeurs Services 
para a condução de noivas no dia do 
casamento – que, para o patriarca do 
clã, o retorno não se mede tanto na 
questão financeira, mas no prazer de 
conduzir pessoas felizes numa entra-
da triunfal.

A psicóloga Tamyres Zanrosso Mar-
tins da Silva, que foi rainha do Re-
creio da Juventude em 2003/2004, 
entende que as pessoas praticam um 
hobby em busca de satisfação e bem-
-estar. 

“Isso traz muitos benefícios, 
como a redução do estresse, 
da ansiedade, e até mesmo 
a melhora da autoestima”, 

expõe. Ela pondera que a atividade 
pode ser realizada de forma individu-
al ou em grupo. “No caso dos clubes 
de carros antigos, em que os associa-
dos se reúnem em encontros periódi-
cos, o hobby possibilita fazer novas 
amizades e ainda aprimora as habi-
lidades sociais”, ratifica Tamyres, 
acrescentando que, quanto maior a 
frequência e a dedicação às ativida-
des de hobby, maior será o benefício 
para a saúde do indivíduo.

“Meu hobby, para mim, 
significa uma terapia, pois 
quando estou envolvido, es-
queço do mundo”, 

assegura Morais. 

A psicóloga Tatiana Rocha Netto 
adiciona que hobby é indicado para 
equilibrar a qualidade de vida de seus 
praticantes. “Um passatempo benefi-
cia o ser humano porque muda, ainda 
que temporariamente, o foco de pen-
samento ou ação dirigida a um fim”, 
explana.

Smiderle em sua Mercedes-Benz SL 500

Detalhes da Barata Ford, modelo A, ano 1929

Morais, orgulhoso em uma de suas relíquias, a Variant 1970
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PATRIMÔNIO

DECK DA SEDE GUARANY TERÁ 
NOVO RESTAURANTE

CLUBE ELABORA PLANO DIRETOR 
DA SEDE GUARANY

Desde 2011, quando o Recreio da Juventude incorpo-
rou o patrimônio do Recreio Guarany, vem realizando 
constantes adaptações e melhorias na sede campestre, 
tendo em vista a satisfação plena dos associados. Sob 
coordenação do vice-presidente de patrimônio, Fernando 
Machado, um plano de obras está sendo desenvolvido, 
que contempla uma nova academia para a Sede Guarany, 
um novo estacionamento para os associados, uma nova 
portaria de acesso visando a acessibilidade, entre outras 
pequenas obras de melhoria contínua.

“No intuito de atender às expectativas de nossos associa-
dos e possibilitar o fortalecimento da sede Guarany, esta-

ESPAÇO MULTICULTURAL NA SEDE CAMPESTRE

Com previsão de conclusão para dezembro deste ano, 
o Recreio da Juventude iniciou as obras de um espaço 
multicultural com o objetivo de proporcionar conforto 
e comodidade aos associados. Localizado na sede cam-
pestre do clube, a área serve como sala de leitura, bi-
blioteca, centro de estudos, além de funcionar também 
como um cyberoffice, com acesso à internet.

NOVÍSSIMO ESPAÇO PARA EVENTOS
Encontra-se em andamento a reforma da área térrea da 
sede social do Recreio da Juventude. O espaço moderno 
e luxuoso, com capacidade para 200 pessoas, destina-se a 
atender eventos diversos, como casamentos, festas de 15 
anos, formaturas e eventos empresariais. A previsão de 
conclusão da obra é novembro deste ano. Para consulta 
de agenda e disponibilização de datas, entre em contato 
com o departamento de locações no centro administrati-
vo do RJ.

Esta reforma pelo anseio de modernização e melhor 
aproveitamento das locações “Aproveitando a oportu-
nidade criada pela diretoria anterior, que acertadamente 

optou por encerrar as atividades do restaurante terceiriza-
do que operava na Sede Centro, estamos desenvolvendo 
a adaptação da mesma de forma a torná-la um centro de 
atividades culturais e sociais, contando com mais um sa-
lão (além do salão de festas superior) totalmente equipa-
do para eventos múltiplos de 150 a 600 pessoas, espaços 
novos para um café com operação plena e outros espaços 
para novos serviços, além da atualização do prédio aos 
novos requisitos da lei de proteção de incêndios, sempre 
visando o conforto, mas sobretudo a segurança, de nos-
sos associados.”, explica Fernando Machado, vice-presi-
dente de patrimônio. 

Na próxima temporada de verão 2014/2015, será inaugu-
rado o restaurante do deck da Sede Guarany. Com nova 
estrutura e mais de 300 metros quadrados, o restaurante 
completamente reformado oferecerá almoço e também 

lanches durante, todo o dia para os associados que po-
derão desfrutar desta área de convivência, localizada em 
frente às piscinas aquecidas externas.
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mos desenvolvendo um plano integrado que, partindo da 
avaliação das potencialidades da mesma, possa estabele-
cer um padrão racional de ocupação e desenvolvimento 
futuros, para que ela se torne um pólo equipado, confor-
tável e atrativo.”, comenta Fernando Machado.
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GESTORES DO RECREIO DA JUVENTUDE
A equipe de gestores do RJ foi instituída no ano de 2003 
com a função de administrar estrategicamente os diferen-
tes segmentos do clube. 

Toty Castilhos é a gestora Administrativa e Financeira, 
Zeca Brustolin é o gestor Social, Cultural e Comercial, e 
Fernando Veronese é o gestor de Manutenção e Conser-
vação do Patrimônio. Somou-se a esse time, desde o dia 
1º de março de 2014, Marcelo Höehr, gestor de Esportes 
do Recreio da Juventude.

O educador físico Marcelo Jurie Höehr, de 43 anos, é o 
novo Gestor de Esportes do Recreio da Juventude. Há 14 
anos no clube, Marcelo entrou no corpo de funcionários 
do RJ como secretário de esportes. 

Para ele, estar à frente do Departamento de Esportes do 
Recreio da Juventude requer bastante trabalho e muitas 
responsabilidades. 

“Acredito que esta nova fase levará a um 
crescimento profissional e pessoal muito 

grande”, 

reflete o gestor, acrescentando que o esporte é essencial 
na busca pela qualidade de vida dos associados.

MARCELO HÖEHR 
ASSUME A ÁREA 

ESPORTIVA DO CLUBE

VOLEIBOL DO RJ VOLTA AO CENÁRIO ESTADUAL

O Recreio da Juventude adquiriu desfibriladores e reali-
zou um treinamento no dia 22 de maio com alguns cola-
boradores. Com isso, os equipamentos foram instalados 
em pontos estratégicos do clube: Portaria Principal, Aca-
demia e Secretaria do Tênis

Este aparelho tem a capacidade de fazer uma avaliação 
cardíaca no paciente e informar o aplicador se o choque 
deve ser dado ou não para reanimação no caso de uma 
parada cardiorrespiratória. Neste caso, tem como função 
identificar o ritmo cardíaco ou fibrilação ventricular, pre-
sente em 90% das paradas cardíacas. O aparelho efetua 
a leitura automática do ritmo cardíado por meio de pás 
adesivas no torax.

DESFIBRILADOR

Após vários anos afastado, o Recreio da Juventude re-
torna ao cenário estadual das competições da Federação 
Gaúcha de Voleibol. No segundo semestre de 2014, o 
clube vai disputar os campeonatos das categorias mirim, 
infantil e infanto feminino. 

Os técnicos de voleibol do Recreio da Juventude, Ivan 
Reisdorfer e Rodrigo Santos, estão confiantes nas equi-
pes para disputar os próximos campeonatos. 

EQUIPE DE HANDEBOL VENCE EM CASA

O time infantil masculino de handebol do Recreio da 
Juventude disputou a primeira fase do Campeonato Es-
tadual de Handebol, nos dias 16, 17 e 18 de maio, nas 
dependências do ginásio de esportes da sede campestre. 
A equipe caxiense conseguiu ótimos resultados dentro de 
quadra e levou a taça para a sala de troféus, batendo todos 
os seus adversários. O segundo lugar ficou com a equipe 
do Hand Action/Colégio Kennedy, de Porto Alegre, e o 
terceiro lugar foi para o UEHCC, de Capão da Canoa.
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Marcelo, Zeca, Toty e Veronese
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Em março deste ano, o Departamento de Judô do Re-
creio da Juventude recebeu os novos tatames Olímpicos 
Regupol Recoma. Desenvolvidos para a prática de todas 
as artes marciais, são sintéticos e revestido com vinil tex-
turizado com base anti-derrapante. 

Aprovados pela Confederação Brasileira de Judô, os ta-
tames são reconhecidos internacionalmente pela qualida-
de e pela performance, que já foram comprovadas em 
grandes competições como as olimpíadas de Munique, 
Montreal, Los Angeles e Barcelona.

DEPARTAMENTO DE JUDÔ RECEBE NOVOS TATAMES

Disputando o Campeonato Brasileiro Regional de Judô 
pelo Recreio da Juventude, nos dias 26 e 27 de abril, em 
São Paulo, Caio Giacomelli Kuse venceu a competição 
na classe sub-13, ao derrotar seus adversários de São 
Paulo, Paraná e Santa Catarina. A judoca Maria Angelina 
da Rosa, também da classe sub-13, trouxe a medalha de 
bronze para Caxias do Sul ao derrotar suas adversárias de 
São Paulo e Santa Catarina, e perder apenas para a atleta 
do Paraná.

MEDALHAS DA NOVA 
GERAÇÃO DO JUDÔ 

GAÚCHO

RJ COLECIONA MEDALHAS NO 
ABERTO DE TÊNIS

Entre os dias 16 e 18 de maio, o Recreio da Juventude sediou o Aberto de Tênis 
de Caxias do Sul, que contou com a presença de cerca de 260 tenistas nos três 
dias de competição. O clube esmeraldino subiu três vezes ao posto mais alto do 
pódio, com João Rego (pela categoria 14 anos A masculino), Alice Bergamas-
chi (pela 2ª classe feminina) e Diogo Camargo (pela 3ª classe masculina), e uma 
vez para ostentar a medalha de prata, com Alice Bergamaschi (pela categoria 
16 anos feminina). 

Foi a quinta edição do evento, promovido pela Federação Gaúcha de Tênis e 
realizado pelo Departamento de Tênis da agremiação, que recebeu tenistas de 
todo o Rio Grande do Sul. A premiação do torneio foi no valor de R$ 2,5 mil 
para a 1ª Classe, sendo R$ 1,2 mil para o campeão, R$ 700 para o vice-campeão 
e R$ 300 para cada semifinalista.
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ADEQUAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL VISA 
INCENTIVAR O ESPORTE E A CULTURA NO CLUBE

No dia 7 de abril de 2014, o Recreio da Juventude rea-
lizou a Assembleia Geral Ordinária com a finalidade de 
aprovar alterações feitas em seu estatuto para adequar-se 
às normas propostas pela Lei Pelé, regulamentada pelo 
Decreto nº 7.984, de 2013. Com a presença maciça de 
associados, que, após detalhada explanação pelos Presi-
dente do conselho Executivo, Sr. Ary Tedesco, seguido 
do Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Fernando 
Costi e pelo vice-presidente de esportes Sr. Rafael Tre-
gansin, das alterações propostas, seguida por amplo de-
bate sobre seus consequentes benefícios para o clube, 
aprovou-as por aclamação. 

 Com a adequação às novas regras, o clube poderá captar 
recursos federais e estaduais por meio das Leis de In-
centivo ao esporte e cultura, mantendo as isenções fis-
cais, além de ter acesso às verbas de apoio à formação de 
atletas amadores e à realização de eventos culturais aos 
associados do RJ.

Essa alteração introduziu diversos requisitos aos clubes, 
para fins de reconhecimento como entidades de prática 
desportiva. Com tal adequação os clubes poderão rece-
ber recursos da administração pública federal e estadual, 
direta e indireta.  

BALANÇO 
PATRIMONIAL

FACILIDADE PARA ACESSAR O SEU BOLETO
O Recreio da Juventude oferece mais uma facilidade para 
acessar o boleto de pagamento e ficar sempre em dia com 
a tesouraria do clube. Por meio da Área do Associado, o 
associado acessa via web uma zona privada e autenticada 
(com CPF e senha), por meio do qual verifica seus dados 
e faz o pagamento dos débitos gerados no clube.

Associados titulares interessados em efetuar o cadastro 

Regras para pagamento

O associado tem acesso, no portal, a todos os débitos 
gerados no clube, sejam mensalidades, serviços, taxas 
de iluminação, entre outros.

O associado terá acesso a todos os débitos em aberto 
de sua matrícula até a data de vencimento do acesso 
atual, ou seja, ele não poderá efetuar pagamentos futu-
ros, somente aqueles que já estão em aberto. Lembran-
do que o sócio não pode escolher o que quer pagar, 
pois o sistema gera o valor total dos débitos vencidos.

O associado que estiver inativo ou bloqueado não terá 
acesso ao portal e deve ir pessoalmente até a secretaria 
principal e regularizar a sua situação.

Nos boletos gerados via portal, serão incluídas as mes-
mas regras de desconto e taxa de juros que são feitas 
nas secretarias do clube.

eletrônico, devem comparecer na secretaria principal do 
RJ ou entrar em contato pelo fone (54) 3028.3555 para 
atualização dos dados pessoais (CPF e email).

Aqueles que não têm acesso à internet estão contempla-
dos nos planos futuros do clube, que já tem projeto de 
disponibilizar o acesso à Área do Associado na sede por 
meio de um totem de autoatendimento.

Após as contas terem sido auditadas por auditores exter-
nos independentes, foram analisadas pelo conselho fiscal 
e aprovadas pelo conselho deliberativo, bem como sub-
metidas à Assembleia geral realizada no dia 07 de abril 
de 2014, sendo então,  aprovadas  em todas as instâncias.  
Seguindo a habitual política de transparência do clube, o 
balanço patrimonial foi publicado no Jornal Correio Rio 
Grandense e está disponível no site do clube para con-
sulta. 
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PESQUISA CONFIRMA O ALTO NÍVEL DE 
SATISFAÇÃO DOS ASSOCIADOS

O Recreio da Juventude encomendou uma pesquisa de 
satisfação dos associados, com o objetivo de verificar 
suas percepções, por faixas etárias, e cujo resultado foi 
divulgado recentemente. No levantamento, foi possível 
identificar qual o conceito do Recreio da Juventude para 
os associados, a comparação do clube para com as de-
mais agremiações, medir a qualidade dos serviços ofere-
cidos e, sobretudo, identificar possíveis demandas.

Em uma amostragem de 16 mil pessoas, quase 400 foram 
entrevistadas, no período de aplicação compreendido en-
tre os meses de fevereiro e março deste ano. Pode-se ve-
rificar que, mais de 80% dos entrevistados frequentam as 
dependências do clube semanalmente. Além disso, ob-
serva-se que, entre todos os serviços oferecidos pelo RJ, 
os mais utilizados são as áreas de lazer. Dentre os espor-

tes e atividades que os associados mais buscam, destaque 
para a natação, com 35% de adesão.

Um dado relevante apresentado pelo levantamento diz 
respeito àquilo que o associado considera mais importan-
te no clube. Em ordem, em primeiro lugar de importân-
cia, aparecem os esportes. Em seguida, vêm as atividades 
de lazer, seguido pelas piscinas, eventos sociais e, por 
fim, as atividades culturais.

“Pelo resultado da pesquisa, a satisfação dos associados 
está em 98,2%, o que demonstra que estamos no cami-
nho certo na busca incessante de melhores serviços e, por 
conseguinte, melhor qualidade de vida para todos os as-
sociados”, reiterou o presidente Ary Tedesco.

Confira os resultados nos gráficos ao lado.

RECANTO ESMERALDA III
O Recreio da Juventude, juntamente com seu departa-
mento de locações, está disponibilizando para todos os 
associados um espaço para pequenos eventos e comemo-
rações, também aos finais de semana.

O Recanto Esmeralda III comporta até 50 convidados 
com estrutura completa de cozinha e aparelho de louça. 
Para agendamento ou reserva de datas, favor consultar 
o site do clube, www.recreiodajuventude.com.br  ou pelo 
telefone (54) 3028.3555 com departamento de locações.




