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Uma nova cara para a Revista RJ. Com o tempo vamos percebendo a necessidade 

de renovação e modernização. Podemos mudar nossos conceitos ou revê-los, mas 

sempre com um compromisso, o de aproximar pessoas.

A Revista RJ circula agora com uma nova roupagem, fotos mais elaboradas e 

seguindo as tendências das grandes revistas.  A sua Revista RJ, traz os assuntos de 

destaque do clube, aliado a excelência dos serviços prestados cotidianamente.

Nesta edição, dentre outras matérias, apresentaremos o luxo vivenciado pelos 

associados, que participaram do Baile Social de 2013. Ainda divulgaremos os nomes 

de nossas estrelas, as debutantes deste ano, que estão vivenciando um momento 

singular em suas vidas.

No esporte obtivemos inúmeras conquistas, em vários segmentos, trouxemos 

nesta edição alguns dos destaques que se fizeram presente em todo território nacional, 

levando o nome do Recreio da Juventude para os mais diversos campeonatos.

O clube está em constante reinvenção, para isso, elaboramos uma editoria especial, 

para você associado, ficar por dentro dos principais investimentos patrimoniais 

desenvolvidos em nossas sedes. Tudo isso, para aproximar cada vez mais, os leitores 

dos principais acontecimentos do Recreio da Juventude.

 

Uma boa leitura a todos!

Ademir Somavilla 
Presidente Executivo

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

Palavra do Presidente

Editorial
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Exuberance
“O luxo nos envolve em uma sensação sublime, 

onde os sentimentos são vividos intensamente”.

4 Baile Social 2013



Sob tons azul turquesa, bordô e suaves 

toques de dourado, cores que transmitem toda 

a riqueza e o glamour dos Emirados Árabes, ao 

embalo de músicas envolventes entoadas pela 

Banda Voga, com efeitos de pontos de luzes 

que deram o brilho das noites nos emirados, 

brilho que ostenta toda a riqueza das palmeiras 

imperiais e do clima tropical daquele lugar, é que 

se deu o grandioso Baile Exuberance, ocorrido no 

dia 8 de junho, na Sede Social do Clube.

O Glamour dos
Emirados Árabes

5Baile Social 2013 5
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Na ocasião, a rainha do clube, Amanda Parenza 

Arenhardt, esplendorosa em um vestido dourado, 

chamou a atenção de todos na condução do 

cerimonial, que teve o descerramento da fotografia 

da ex-soberana Giovana Caregnato Orsso, que 

reinou no Recreio da Juventude nos anos de 2011 

e 2012 e que agora figura eternamente na galeria 

de Rainhas do Esmeraldino. A noite serviu de palco 

também para a apresentação da candidata ao 

Glamour Girl 2013 do clube, Isadora Cará De Carli.

A requintada decoração nos tons de amarelo 

e o mix de flores nobres evocaram toda a 

magnitude do ouro, símbolo dos países árabes 

e que se fez presente nas cadeiras Tiffany de cor 

âmbar e nos espelhos distribuídos pelo salão, 

nas mesas e nos aparadores que refletiram 

ainda mais a sofisticação monumental do 

lugar. O suntuoso jantar comandado pela 

batuta da chef Elizabeth Hermoza Bellato, 

juntamente com todo o clima de glamour que 

pairou no ar, foi todo orquestrado pelo jovem 

cerimonialista Felipe Weber, juntamente com 

o departamento de comunicação do Recreio 

da Juventude.

sobEraNa

amaNDa parENza arENharDt
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aDEmir E LuCiaNa somaviLLa

LaDEiam a sobEraNa 2011/2012,

GiovaNa CarEGNatto orso

osNir E ELvira miChELi ENtrEGam FLorEs

a rEprEsENtaNtE Do rJ ao GLamour 2013,

isaDora Cará DE CarLi

O casal presidente 

executivo do Recreio da 

Juventude, Ademir e Luciana 

Somavilla, e o casal vice-

presidente social, Osnir e 

Elvira Micheli, fizeram as 

honras na luxuosa noite 

como verdadeiros sultões e 

conduziram majestosamente 

o tradicional Baile Social do 

Recreio da Juventude.



8 Debutantes

O Recreio da Juventude, por meio do departamento 

social, liderado pelo casal vice-presidente Osnir e Elvira 

Micheli, já está em volta com as preparações do grande 

Baile de Debutantes deste ano, que já pelo pré-debut, 

será digno de uma pop-star. 

Todo o encanto, jovialidade, glamour e modernidade 

de uma super estrela norteiam o conceito que terá 

a atmosfera de 2013, em que no dia 19 de outubro, 

nas dependências sociais do Recreio da Juventude, 

os holofotes estarão centrados nas 16 estrelas da 

Constelação Esmeraldina.

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

Marina de Lima Toledo

Marina Moreira Pisani

Marina Remus caregnato

Natália Candiago

Paola Manenti

Rafaela de Almeida Paim

Enquanto o grande dia não chega,  a agenda das 

beldades começa a ser preenchida pelas atividades 

desenvolvida pelo clube que ocorrerão durante todo o 

pré-debut. 

Já no primeiro encontro, que aconteceu em abril, a 

diretoria social apresentou a proposta do baile deste 

ano, os passeios, viagens, palestras e eventos que Irão 

preparar as jovens para o grande dia.

As Estrelas do
Recreio da Juventude
deste ano são: 



O Recreio da Juventude promoveu no 

último mês, no Salão do Lago, na Sede Cam-

pestre, um encontro para as debutantes 

com o estilista curitibano Gildo Kist, para 

falar de moda e do figurino do grande dia. 

O estilista conversou com as meninas 

e suas mães sobre as tendências da moda 

gala e os modelitos para  as debutantes. 

Kist que  é conhecido pela ousadia e tra-

dição que acompanham a perfeição de li-

nhas, caimento e volume de suas criações, 

tem uma história intima com o clube. Já 

vestiu inúmeras debutantes e algumas rai-

nhas como Julia Porto, Giovana Orsso e a 

então soberana Amanda Parenza Arenhardt.  

No bate-papo informal, mas muito pro-

veitoso, as meninas puderam vislumbrar 

seu traje e pedir orientação ao estilista, 

que vestirá algumas das candidatas do Miss 

Brasil 2013.

 Toda estrela capricha 

 no seu figurino 

falando sobre moda

Gildo Kist fala sobre moda e tendências para as debutantes

9Debutantes



a arte da culinária

Aguçar o paladar e aprender sobre 

a arte de cozinhar, também faz parte 

das atividades do pré-debut do Recreio 

da Juventude. No dia 18 de junho, as 

meninas participaram de uma aula de 

culinária na escola de gastronomia 

“Sal a Gosto”, comandada pelo chef 

Fernando Bertini.

Em um encontro que misturou 

porções de aprendizado com pitadas de 

diversão, as belas preparam um risoto 

com base de ervas finas e queijos e 

um delicioso Petit gâteau. As mestres-

cucas usaram muita criatividade e com 

as dicas do chef colocaram a mão na 

massa e corresponderam à altura os 

deliciosos pratos elaborados.

 Com a mão na massa 

10 Debutantes



Clima de montanha com gostinho 

de quero mais, foi o que marcou a 

tradicional Noite do Fondue do Recreio 

da Juventude, que aconteceu no dia 13 

de julho, na boate Verde Neon, na Sede 

Social do Clube. Com cardápio variado 

e tipicamente de inverno, o jantar teve 

uma sequência de fondues de queijo, 

com pães especiais e legumes no vapor, 

de borguignonn (filét mignon e frango 

em cubos) acompanhados de molhos. 

Para adoçar a vida, delícia de chocolate, 

com mini muffins de nozes, damascos, 

mini pão de mel, marshmallows e frutas 

frescas da estação.

A noite, aconchegante e descontraída, 

foi composta de gastronomia diferenciada 

e casais em clima de romance, embalados 

pelos hits dos deejays da Big Brothers, 

uma ótima pedida para os apaixonados 

que curtem a estação mais fria do ano.

11Noite do Fondue

CEsar auGusto bErNarDi
E FraNCis JaquELiNE DE Campos

Luiz auGusto bErNarDi 
E brENDa braNDaLisE

pauLo CEsar Da Costa
E LisiaNE KNob Da Costa

Delícias de inverno no 
Recreio da Juventude
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 para você! 

 Cada vez 

 melhor 

Obra concluída em junho de 2013

ampliação da Capela



Previsão de conclusão da obra: setembro de 2013

Nova escada da sede social

13Infraestrutura

Previsão de conclusão da obra: agosto de 2013

Envidraçamento das quadras de tênis 7, 8 e 9

Previsão de conclusão da obra: novembro de 2013

revitalização dos vestiários da sede Guarany



 Pequenos 

 grandes 

 adultos 

14
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Para comemorar o dia dos namorados, o departamento de  comunicação do Recreio da Juventude realizou uma 

produção fotográfica para a campanha de 2013 na data mais romântica do ano. Como modelos, os apaixonantes 

Nathália D’Ornellas Ribeiro e Vitório Tumelero Zorzi, que capricharam nas caras e bocas e esbanjaram no figurino. 

Com o olhar do fotógrafo Guilherme Kannenberg e produção de looks e poses do setor de comunicação do RJ, 

os clicks tiveram como cenário a Sede Campestre, em uma bela tarde de outono. Confira!

Enamorados...



A Revista RJ estréia nesta edição uma nova coluna, a PERFIL! 

Aqui será um espaço para você conhecer um pouco das pessoas 

que passam pelo Recreio da Juventude no dia a dia. Para 

esta primeira edição, quem estampa a página é o associado 

Washington Stecanela Cerqueira, jogador assíduo do futebol da 

Turma 35 do Recreio da Juventude, que reúne amigos todos os 

sábados na sede campestre.

Nascido no dia 01.04.1975, em Brasília (DF), casado com 

Andrea Blum e pai de Ana Carolina, Catharina e Antonio 

Washington, o agora Secretario Municipal de Esporte e Lazer de 

Caxias do Sul, vereador mais votado na última eleição municipal, 

empresário e eterno jogador de futebol que conquistou o outro 

lado do mundo, fixou de vez sua morada na cidade. 

Como jogador, o atacante sempre foi descrito como um 

centroavante clássico, com passagens de destaque por clubes 

como: S.E.R. Caxias, Ponte Preta, Atlético-PR, Fluminense e São 

Paulo e com sólida carreira no futebol japonês e bela passagem 

pela Seleção Brasileira, teve sua trajetória marcada pela superação 

de problemas de saúde que lhe deram o apelido de “Coração 

Valente”. Conheça um pouco mais do estreiante da coluna.

Um perfume que gostas de sentir:

O cheiro da comida da minha mãe.

Para o descanso, tênis ou chinelo:

Chinelo.

O melhor presente que já ganhou foi:

Da minha esposa, meus três filhos.

Ler um livro ou ver um filme:

Hoje estou mais para ver um filme.

Caminhar no parque/clube ou correr na 

praia:

Correr na praia.

Amigo é...

...coisa pra se guardar no lado esquerdo do 

peito. O que seria de nós se não tivéssemos 

amigos de verdade?!

Washington
Stecanela Cerqueira 

Bate-bola: 

16 Recreio da Juventude
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Revista RJ: Por que você se chama 

Washington?

Washington: Eu me chamo Washington, 

porque meu pai se chama Antonio Washington 

e aproveitou seu prenome para meu nome. Já 

passei por situações engraçadas, muitas vezes. 

Mais pela escrita. Já saiu: Oxiton, Uóchiton, 

Whoshinton, e outros que eu não me lembro.

Revista RJ: Qual tua relação com o RJ?

Washington: Sou sócio do RJ desde 1996. 

No começo, até pela minha profissão, eu 

frequentava muito pouco o clube, era mais nas 

férias e por pouco tempo. Depois que voltei a 

morar em Caxias, me transformei em sócio mais 

frequente. O que eu mais gosto é o futebol 

dos sábados e algumas partidas de tênis 

esporádicas. Costumo frequentar também a 

academia e as saunas durante a semana.

Revista RJ:  Qual o sentimento de ter 

vestido a camisa da Seleção Brasileira?  

Washington: Foi o maior sonho realizado na 

minha carreira profissional. Toda criança sonha 

em ser jogador de futebol e, chegar a uma 

seleção, seria um grande feito. Eu consegui 

realizar estes dois sonhos. O sentimento é de 

muito orgulho poder ter vestido a camisa e 

representar o Brasil internacionalmente.

Revista RJ: Qual o maior benefício que o 

esporte traz na vida de uma pessoa?

Washington: O esporte traz o 

desenvolvimento educacional, cultural e a 

inclusão social. Além de transformar o caráter, 

dá disciplina, respeito e, é claro, saúde e 

qualidade de vida. 

Revista RJ: Além do reconhecimento, da 

popularidade e do dinheiro o que mais o 

esporte te trouxe?

Washington: Que dinheiro? (risos) O 

esporte me deu a oportunidade para que eu 

conhecesse muitos lugares, países e culturas 

diferentes. Me deu também amadurecimento 

e sabedoria para poder administrar tudo isso. 

Enfim, o que eu conquistei foi através do 

esporte, mas com muito sacrifício.

Revista RJ: Se não tivesse sido jogador de 

futebol qual profissão teria?

Washington: Não saberia responder essa 

pergunta porque eu me preparei para ser 

um profissional de futebol. Não tinha outro 

objetivo além deste.

Revista RJ: Para o Washington, Cidadão 

Caxiense,  atleta de sucesso e pai de família, o 

que é exercer a democracia?

Washington: Exercer a democracia é dar 

uma oportunidade de igualdade, ouvindo, 

dialogando, defendendo e pondo em pratica 

os seus ideais, mesmo que isso venha de 

encontro a pensamentos distintos.

Revista RJ: Pra você o que é uma pessoa de 

coração valente?

Washington: É uma pessoa humilde, 

sincera, querendo o bem de todos, querendo 

dar sem esperar receber, que ama a família, os 

amigos e que quer sempre estar próximo a eles. 

Ser Coração Valente é ter muita fé em Deus, 

ser determinado quando tem uma missão a 

cumprir e que não desiste nunca daquilo que 

acredita ser o certo.

17Perfil

Washington
No seu momento 
preferido no RJ,
o futebol com
os amigos
da Turma 35



Arraiá do RJ 
...pula fogueira ia-ia,  
pula fogueira io-iô

Ô trem bão esse sôôô.... Animação, 

quitutes e muita alegria fizeram do 

Arraiá do RJ a melhor Festa Junina do 

sertão. No dia 15 de junho, o Ginásio 

de Esportes da Sede Campestre ficou 

lotado de associados que embalaram a 

tarde com muitas brincadeiras típicas, 

danças, comilança e animação da 

dupla Mateus e Fabiano. Ninguém ficou 

parado, o quentão esquentou a festa 

e envolveu toda a família do RJ, que 

pulou a fogueira de São João.

18 Festa Junina



Tênis
Circuito Gaúcho S.C.A.

De 5 a 7 de julho, o Recreio da 

Juventude sediou nas quadras de tênis 

da Sede Campestre do Clube, a 4ª Etapa 

do Circuito Gaúcho S.C.A. Infantil de 

Tênis.

Para as competições o clube 

recebeu 170 tenistas de todo estado. 

A estrutura das cinco quadras cobertas, 

do RJ, é referência no estado, o que 

proporciona atender os campeonatos e 

treinos durante todo o ano.

Os destaques da edição  de Caxias 

do Sul, do circuito, foram para a equipe 

de tênis da Sogipa, de Porto Alegre 

(RS) ao vencer seis categorias e para 

o Avenida Tênis Clube, de Santa Maria 

(RS), que se consagrou nesta etapa da 

competição com a conquista do 5º 

troféu consecutivo com o tenista César 

Pinto.

Criado no ano de 2009, o Circuito 

transformou-se em uma das principais 

competições desta categoria no 

Rio Grande do Sul. O evento tem 

a organização da Quadra Eventos 

e o patrocínio da S.C.A. Mobiliário 

Contemporâneo.

Recreio da Juventude sedia o Circuito de Tênis

19Esportes



O Recreio da Juventude é vice-campeão do 1º 

Brasil Handball Cup, categoria cadete masculino, 

que aconteceu de 30 de maio a 2 de junho, em 

Itú (SP). Ao todo, a equipe do clube disputou seis 

partidas, vencendo cinco e perdendo na final 

para a equipe da Liga Paulistana de Handebol. 

A delegação do RJ foi composta por trinta e 

oito atletas e pelo assessor Paulo Marchioro e  

pelos técnicos Eduardo Rodrigues da Fonseca e 

Juliano De Lazzer Cardoso.

Único representante do Rio Grande do Sul, o 

Recreio da Juventude jogou contra adversários 

de nome do handebol brasileiro como: Esporte 

Clube Pinheiros (SP), Colégio Clóvis de Santo 

André (SP), Colégio Sigma de Brasília (DF), SESI 

de Itú (SP), Nova Iguaçú (RJ), Vila Olímpico (RJ), 

Cidade de Deus (RJ), SESC de Brasília (DF) e 

Seleção da Liga Paulistana de Handebol.

 Recreio da Juventude é vice-campeão  
 do 1ª Brasil Handball Cup 

20 Esportes



21Esportes

Judoca do Recreio da Juventude é campeã
da 9ª Copa Minas Tênis Clube de Judô

Os atletas do judô, do RJ, participaram 

em Belo Horizonte (MG), nos dias 13 e 14 

de julho, da 9ª Edição da Copa Minas Tênis 

Clube de Judô. O Clube trouxe o título de 

campeão na categoria Sub 13, com a judoca 

Maria Angelina da Rosa Cardoso. Na mesma 

categoria, os atletas Caio Kuse, Felipe Bueno 

Koch e Gabriel Prestes Perini, conquistaram o 

terceiro lugar. Na categoria Sub 15 masculino, 

Artur Dimmas Zolet conquistou a terceira 

colocação. Para esta competição, o clube 

teve o apoio do Fundo de Desenvolvimento 

do Esporte e Lazer (Fundel).

Maria Angelina da Rosa também conquistou 

o título de campeã do Campeonato Brasileiro 

Sub 13 de Judô, que aconteceu de 3 a 4 de 

agosto, em João Pessoa (PB). Com a conquista, a 

judoca garantiu vaga na Seleção Brasileira que 

representará o país no Campeonato Panamericano 

Sub 13, que será realizado de 7 a 9 de novembro, 

em El Salvador.

O departamento de judô do Recreio da Juventude participou no 

dia 8 de junho, no ginásio Municipal de Bento Gonçalves (RS), da Copa 

Cidade de Bento Gonçalves de Judô.

 Com uma equipe formada por 38 atletas, divididos nas categorias 

mirim a veterano, o Recreio da Juventude conquistou seis medalhas de 

ouro, cinco medalhas de prata e 11 medalhas de bronze. Além destas 

vitórias, os judocas Maria Angelina da Rosa e Caio Giacomelli Kuse, 

ambos da Classe Sub 13 e o técnico Miguel Kuse, foram selecionados 

para participar da Seleção Gaúcha de Judô Sub 13 onde disputarão o 

Campeonato Brasileiro que acontece em agosto, João Pessoa (PB).

Recreio da Juventude destaca-se na Copa 
Cidade de Bento Gonçalves de Judô Maria Angelina! 

 A judoca campeã 
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O departamento de esportes do Recreio 

da Juventude promoveu no dia 7 de maio, 

no Ginásio de Esportes da Sede Camp-

estre, o Circuito de Atividades Esportivas 

em comemoração ao Dia das Mães. As 

mamães do RJ, juntamente com seus 

filhotes, muito empolgadas, participaram 

das brincadeiras e jogos vivenciando 

as modalidades de basquete, futsal, 

ginástica artística, handebol, judô, tênis e 

voleibol, além de danças que animaram 

a festa. Ao final das atividades, os filhos 

presentearam suas mães com rosas. 

Obrigado mamães!

Recreio da Juventude destaca-se no XXVI 
Torneio Nacional de Ginástica Artística

O departamento de Ginástica Artística do 

Recreio da Juventude participou do XXVI Torneio 

Nacional de Ginástica Artística sediado no estado 

de Sergipe e promovido pela Federação Sergipana 

de Ginástica e Confederação Brasileira de Ginástica.

Competindo em diferentes categorias o Recreio 

da Juventude foi representado pelas atletas: 

 Isabelle Peretti (categoria pré-infantil), Isadora 

Ribeiro (categoria infantil), Lahis Salvador, Paula 

Ribeiro e Gabriela Menegolla (categoria juvenil), 

Renata Bianchi, Hannah Kessler Quados dos Santos 

e Vitória Bonamigo (categoria adulto). 

O RJ trouxe para casa ótimos resultados como 

o terceiro lugar individual geral conquistado 

pela ginasta Renata Boff Bianchi e o sexto lugar 

individual geral da ginasta Hannah Kessler Quadros 

dos Santos.

Circuito de Esportes  do Dia das Mães
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A equipe feminina de voleibol 

do Recreio da Juventude (categoria 

Máster) participou em Erechim (RS), 

nos dias, 21,22 e 23 de junho, do 

Campeonato Estadual do SESC, 

sediado pelo Clube Atlântico.

As atletas Ivanete Salvador Silvia 

Finger, Angela Grisa, Alice Goes da 

Silva, Adriana Nicolao, Adriana Ceza 

Pagnusati, Silvana Grisa Coavilla, 

Dania Demoliner, guiadas pelo técnico, 

Ivan Prestes Reisdorfer, sagraram-se 

campeãs, competindo na final com 

a equipe bicampeã de Erechim. O 

time conquistou o primeiro lugar sem 

perder nenhum set. 

A equipe de voleibol do Recreio da Juventude 

disputou nos dias 18 e 19 de maio, os Jogos Abertos 

de Vôlei de Caxias do Sul, que foi sediado nas 

dependências do Enxutão e Clube Juvenil.

Pelo segundo ano consecutivo, as atletas da 

categoria adulta feminina, do técnico Ivan Prestes 

Reisdorfer, Ivanete Salvador, Roberta Mazzomo, Silvia 

Finger, Angela Perini, Cintia Zugno, Naara Cunico, 

Lilian Dalla Rosa, Angela Pezzi, Juliana Goes, Pauline 

Werner e Carolina Forlin, chegaram a final contra o 

AAV de Veranópolis vencendo por 2 x 0 sets.

 Vôlei feminino do Recreio da Juventude 

 é campeão estadual do SESC 

Recreio da Juventude

é bicampeão




