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Mais benfeitorias concluídas
Dando continuidade às melhorias no Clube, com aumento de alguns espaços e troca de outros, foi concluída a nova
rampa de acesso ao ginásio de esportes, melhorando a entrada do local. Também foi finalizada a construção de um
gradil, na lateral da Sede Campestre, junto à Rua Atílio Andreazza. A cerca foi erguida com o objetivo de aumentar
ainda mais a segurança, além de contribuir com o projeto estético. Ao todo foram feitos 280 metros lineares
com 2,4 metros de altura.
A próxima mudança a acontecer deve ser do setor administrativo que passará a ocupar um novo espaço.

Rua Atílio Andreazza, 3525 - CEP 95052.070
Fone: (54) 3028.3555
www.recreiodajuventude.com.br
saa@recreiodajuventude.com.br
Diretoria Executiva - Gestão 2008/2009:
Presidente: Nilso Picinini
Vice-presidente Admin./Financeiro: Ademir Somavilla
Vice-presidente Social: Fernando Bertotto
Vice-presidente de Esportes: Eduardo João Sachet
Vice-presidente de Patrimônio: Gustavo Mombach
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Maior acessibilidade e mais segurança para os associados do Recreio da Juventude

Conselho Deliberativo - Gestão 2008/2009:
Presidente: Ary Aneo Tedesco
Vice-presidentes: Paulo Roberto Zanettini
Nelson Vinicius Lopes Branchi
		
		

alavra do presidente

Conselheiros Natos:
Alvy Lenzi, Aurélio Barp, Darcy Locatelli, Edemir Giácomo Zatti,
Francisco Celimar de Aguiar Maciel, Gilmar Antonio Gianni,
João Flavio Ioppi, José Carlos Bassanesi, José Carlos Bertotto,
José Fiorindo Angeli, Luiz Paulo Rech, Mario Guilherme
Sebben, Mercio Antonio Saretta, Nestor Curra, Nestor Giusto,
Odone Martin Gobbatto, Paulo Antonio Spanholi, Plínio
Caprara, Rachid Miguel, Raul Pedro Fedrizzi, Romeu Victório
Rossi, Selvino Valentim Segat, Valdir Larry Tregansin, Valtoir
Perini e Vanius João Nesello
Conselho Fiscal
Presidente: Zulmir Antonio Vedana
Secretário: Sandro Adolfo Trentin
Relator: Celestino Oscar Loro
Suplentes: Ronaldo Tomazzoni, Nivaldo Della Giustina e
João Alberto De Conto
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Editorial
Editorial

Conselheiros eleitos:
Ademar Salvador, Agenor Dalcorno, Aldair Carlos Fistarol,
Augusto Giongo Letti, Carlos Alberto Tedesco, Carlos Zignani,
Delmir Sergio Portolan, Dorvelino Jacob Gallina, Fausto
Pinheiro Santos, Flábio do Nascimento Filho, Fernando dos
Santos Machado, Gilmar Luiz Casagrande, Gundran Paulo
Ledur, Juliano Demoliner, Luiz Alberto Bertotto, Luiz Carlos
Gasperin, Maristella Mambrini Guerra, Marli Tonietto Brugalli,
Maurício Luis Nonnenmacher, Moacir Bueno da Silva, Nelson
Gehrke, Norberto José Fabris, Osnir Flávio Micheli, Paulo
César de Simone, Paulo Fernando Périco, Pedro José Gasperin,
Raimundo Nora Neto, Roberto Antonio Vergani, Roberto
Ferreira, Silvana Périco, Sidnei Alberto Fochesatto, Valter
Augusto Webber e Victor Hugo de Lazzer

O sol já brilha intensamente com a chegada de mais
uma primavera. Logo o verão nos trará
todas as suas cores e seu calor.
O Recreio da Juventude prepara mais uma temporada
para seus associados, com muita diversão na Sede
Campestre, em meio à natureza, nas águas refrescantes
das piscinas, à sombra dos quiosques,
nas quadras esportivas...
E, para a abertura, uma grande festa foi preparada
especialmente para dar início a este período tão
esperado por todos nós.
A exemplo do Baile de Debutantes que acaba de
acontecer, do qual participaram 24 lindas meninas, a inovação
será uma constante no Clube.
Isso mesmo, até no mais tradicional evento esmeralda as surpresas
e novidades tiveram espaço, a começar pelo pré-debut, que
proporcionou às meninas atividades como a noite do pijama e a
caminhada ecológica no Cânion dos Palanquinhos.
Além, é claro, de uma animada noite ao som de DJs.
Nosso Clube também não descuida de suas sedes. Obras e
benfeitorias continuam sendo realizadas com vistas a proporcionar
cada vez mais conforto e segurança aos associados.
Desejamos a todos um excelente verão e que esta seja mais
uma temporada de inesquecíveis emoções.
Nilso Picinini
Presidente

Abertura de
temporada

G

Fogos, apresentação do Grupo Tholl e show do Gaúcho da Fronteira
são apenas algumas das atrações para a tão esperada
abertura da temporada de verão do Recreio da Juventude.
A partir das 14h do dia 14 de novembro a Sede Campestre recebe os associados
para o evento que marca o início da temporada de verão.
Durante toda a tarde haverá tendas de alimentação, com distribuição de frutas,
refrigerantes, picolés, pipoca e algodão-doce. Especialmente para as crianças,
o clube traz brinquedos do Planet Park, brinquedo inflável e futebol de sabão.
A animação será garantida com a participação de DJs até o final do dia. À noite o Tholl volta com o espetáculo
Imagem e Sonho, que acontece no ginásio, às 21 horas. Ingressos para não associados, pelo valor de R$ 30.
Para associados, parte do valor é subsidiado pelo clube, pagando o sócio somente R$ 10 pelo ingresso.

eral

Programação
14h - Abertura e interação com Grupo Tholl
14h15min - Liberação do parque e tendas de frutas,
picolés, pipoca, algodão-doce e refrigerantes
15h - Show do Gaúcho da Fronteira.
Planet Park (14 a 18 de novembro)
14 de novembro: 14h às 20h
15 de novembro: 11h às 20h
16 a 18 de novembro: 14h às 22h

Traga sua câmera
fotográfica e faça cliques
do evento. Selecione uma foto
especial e envie para o e-mail:
eventos@recreiodajuventude.com.br.
Sua foto será publicada no site do
clube. Mas, atenção: o prazo para
envio das fotos é até 19 de
novembro.
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Pesquisa de satisfação

99,3% dos associados estão satisfeitos
Os esforços do Recreio da Juventude em oferecer o melhor a seus associados estão
Quais os principais serviços que você utiliza no clube?
sendo percebidos. Foi o que comprovou uma pesquisa realizada no primeiro semestre
deste ano. Durante o período em que foram levantadas as informações, os associados
Eventos Sociais
puderam demonstrar as suas opiniões a respeito do Clube. O resultado foi um nível de
Sauna
satisfação de 86,2% e frequência de satisfação de 99,3%. O material foi coletado pela
Atividades Física
Impacto Positivo.
Piscinas Térmicas
Conheça agora o resultado da amostragem:
Frequência ao Clube
Respostas
Piscinas Externas
(%)
Esportes
Semanalmente
81,6%
Área de Lazer
Quinzenalmente
5,8%
Nível de Satisfação		
86,2%
Mensalmente
5,8%
Frequência de Satisfação		
99,3%
Anualmente
3,6%
Trimestralmente
2,5%
Pontuada Nível 			
85,0%
Semestralmente
0,7%
Total
100%
Pontuada Frequência		
94,8%
Quais os principais esportes/atividades que você utiliza?
Estética
Xadrez
Reviver
Bocha
Gin. Artística
Padlle

G

eral

Skate
Caminhada
Judô
Handebol
Basquete
Tênis
Futsal
Vôlei
Natação
Futebol
Academia

Nível de satisfação
Média Geral
Academia
Eventos
Estacionamento
Natação
Futebol
Gin. Artística
Futsal
Tênis
Sede Social
Piscinas Externas
Vôlei
Basquete
Piscina Térmica
Handebol
Área Verde
Judô
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Clube comemora
Dia das crianças
O Dia das Crianças foi comemorado em alto estilo
pelo Recreio da Juventude, que promoveu uma festa
cheia de atrativos para seus associados mirins.
O evento que aconteceu dia 3 de outubro no ginásio
de esportes divertiu a todos com os brinquedos
infláveis e brincadeiras. Playground, tobogã, surf
mecânico, jogo de cotonetes, cantinho da pintura e
miniateliê foram algumas das atividades oferecidas.
Durante a tarde ainda foram distribuídos doces para
a criançada.

Muita diversão com brin

quedos e palhaços no Dia

da Criança

Clube recebe Orquestra Municipal de sopros
No dia 21 de novembro às 16h, a Sede Campestre do Recreio da
Juventude será palco para o espetáculo “Jazz ao Soul” da Big Band
da Orquestra Municipal de Sopros.
Sob a direção artística de Gilberto Salvagni, o concerto prepara
surpresas para o público, como a participação dos músicos
convidados Mozer de Oliveira e Franciele Duarte que interpretam a
Soul Music. Também fazem parte do elenco as backing vocals: Ana
Lia Branchi, Cibele Tedesco, Camila Dengo, Dâmaris Agnes, Joseane
Roth e Aline Giacomet, todas integrantes do Coral Municipal de
Caxias do Sul.
A Orquestra Municipal de Sopros em sua formação de “big-band”
é acrescida de piano, baixo elétrico, guitarra e bateria, abrindo
espaço para improvisações e execução de temas latinos, jazzísticos
e brasileiros.

MonitoraMento
de alarMes
Fortaleza

24 HoraS

3218.6888

O monitoramento de alarmes 24 horas é um sistema de
rastreamento de sinais, que funciona via rádio e telefone, destacando-se
por sua segurança, agilidade e eficiência, podendo ser instalado
em residências ou estabelecimentos comerciais.

Soluções em segurança

www.fortalezaseguranca.com.br
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Emoção em
noite de gala
Depois de uma intensa programação pré-debut, que
teve de dicas de moda até uma caminhada ecológica, as
debutantes 2009 adentraram o Salão Social no dia 17 de
outubro esbanjando beleza e simpatia.
Vinte e quatro meninas desfrutaram do seu momento de
princesa, rodeadas pela família e pelos amigos em uma
divertida festa ao som de DJs.
Pelo segundo ano consecutivo, o Recreio da Juventude
adotou para o Baile de Debutantes uma formatação mais
moderna e descontraída para agradar às jovens, mas
sem esquecer da clássica apresentação das garotas e da
tão esperada valsa com os pais.
O casal presidente executivo, Nilso e Jussara Picinini, e o
casal vice-presidente social, Fernando e Tatiana Bertotto,
foram os anfitriões da noite de gala.

S

ocial
As soberanas
Verônica Pulga
Pereira e Stefânia
Dall’Agno Demori

O baile iniciou com a apresentação individual das debutantes, quando seus pais conduziram-nas
em um emocionante desfile pelo Salão Social do Clube. Após, as debutantes soltaram suas feras em
um desfile coletivo. Os movimentos da coreografia retrataram as intensas emoções dos quinze anos,
com os quais as delicadas meninas transformam-se em belas moças. A cenografia produzida pela Big
Brothers Company contou com mais de 20 moving light, canhões seguidores e leds que modificavam
a cor do cenário conforme a apresentação.
Outro momento de emoção foi a despedida da Rainha gestão 2008/2009, Verônica Pulga Pereira, e
a coroação de sua sucessora, Stefânia Dall´Agno Demori, para a gestão 2009/2010, que agradeceram
pelo carinho dos associados do Recreio da Juventude e à diretoria executiva pela confiança.
Dançaram a valsa das debutantes Amanda Parenza Arenhardt, Caroline Fruet De
Antoni, Gabrieli Lazzari Vieira, Jéssica Maria Lorencetti, Joana Franzoi D’Arrigo, Júlia
Tonietto Porto, Letícia Pescador, Letícia Rech Dal Ponte, Letícia Toresan Mariani,
Luíza Deitos, Marina Jardim Buzin, Marina Loss Kury, Marina Salles Martinato,
Ramone Bogoni, Roberta Bonatto, Roberta Lima Panozzo, Sofia Pauletti Gravina,
Stefanie Pedone Schwabe, Tatiana Thomé e Victória Sautier Pacheco. Representando
os clubes co-irmãos, debutaram também no Recreio da Juventude Alice Brustolin
Cavalli (Clube do Comércio de Farroupilha), Carolina Della Flora Coelho (Grêmio
Náutico União), Giovana Modena Barcarolo (Clube Juvenil) e Jordiane Foscarini
Andreazza (Clube Independente de Flores da Cunha).
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entrevista com a rainha
Filha de Cristina Dall’Agno Demori e Juarez Demori, aos 17 anos, Stefânia
Dall’Agno Demori é a nova Rainha do Clube. A bela recebeu a coroa de
sua antecessora, Verônica Pulga Pereira, no baile de Debutantes 2009.
A nova soberana do Clube está cursando o terceiro ano do Ensino Médio
na Escola Madre Imilda e já traça planos para o futuro.
BIRJ: O que pretende fazer depois de concluir o Ensino Médio?
Stefânia: Meus planos envolvem estudar Medicina e continuar me
envolvendo profissionalmente com a dança que, desde pequena, é uma
das minhas maiores paixões.
BIRJ: O que o Recreio da Juventude representa para você?
Stefânia: Faz parte da história de nossa cidade e é presença constante
na vida dos associados. É um Clube repleto de pessoas competentes,
estrutura inigualável e, certamente, com um futuro brilhante.
BIRJ: O que, é para você, ser Rainha deste Clube?
Stefânia: É, ao mesmo tempo, prazer e carinho imensos. Prazer por ter
a oportunidade de fazer parte da história do Recreio da Juventude de
uma maneira inesquecível, e carinho pela identificação que tenho com o
Clube, a qual passou a existir através do constante envolvimento, desde
pequena.
BIRJ: Qual a experiência mais emocionante que já viveu no Clube?
E a mais engraçada?
Stefânia: Entre as mais emocionantes estão minha festa de 15 anos e meu
debut, que são recordações incríveis e eternas. As mais engraçadas ficam por
parte das tardes de verão vividas com amigos e familiares.
BIRJ: O que você gostaria de dizer aos associados neste momento?
Stefânia: O Recreio da Juventude é um clube eficaz, que trabalha em
equipe, zelando pelo bem-estar de cada associado. É um Clube que,
mesmo com a passagem de tantos anos de história, manteve-se capaz.
Certamente, esse conjunto de características continuará servindo de
impulso para surpreender a todos.

Nova geração
realiza última
edição do ano

Nova
A última festa do
o já tem
Geração este an
encontro
data definida. O
ontece dia
da galera teen ac
sexta-feira,
11 de dezembro,
O tema
das 20h às 24h.
char
escolhido para fe
e.
2009 foi o Carib
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V

Roberta Florian e Franciely Fruet De Antoni

itrine

Henrique Sartori e Tassio Brandalise

Debut 2009

17 de outubro

Júlia Mazzocchi e Rahyssa Chagas Hahn

Federico Devito
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Otávio Miguel Loss Kury e Giovana Teixeira Passo

Luisa Bertolosso Miele e Aline Mastella Sartori

Carolina Pellin Battasini e Nicole Gazzola Viana

Laura de Ross Rossi, Mariana Casagrande Hopf, Luiza Modena Barcarolo,
Veronica Penshorn Costa e Marina Gobbato Grazziotin

Juarez e Cristina Demori

Perfil

Ivete Basotti: gosto pelos eventos sociais
O Recreio da Juventude oferece a seus associados
uma série de atividades para lhes proporcionar
saúde e lazer. É importante ver cada espaço do
Clube sendo utilizado diariamente por pessoas
como a contadora Ivete Maria Fiedler Basotti, 52
anos.
Casada com Aldir Aldo Basotti e mãe de Mauricio
Basotti, 21, Eduardo Basotti e Jessica Basotti, 18,
Ivete é associada do Recreio da Juventude desde
1982 e vem acompanhando as mudanças ao
longo deste tempo.
Frequentadora assídua da academia, Ivete
participa também de bailes e boates para casais,
como as tradicionais comendas promovidas pelo
departamento social.

Uma vez por mês, a família realiza jantares de
confraternização no Clube e reúne-se com um
grupo de amigos nas sextas-feiras no Recanto
Esmeralda.
Um dos passatempos favoritos da associada é a
leitura, tendo como seu livro favorito “Castelo de
Vidro”. O cinema também tem espaço no tempo
livre da contadora, mas duas horas diárias, pelo
menos, estão reservadas ao Recreio da Juventude.
Dos momentos inesquecíveis que passou no
Clube, menciona um em especial, quando
recebeu o troféu Destaque Esportivo.
Mas Ivete gosta mesmo dos tradicionais eventos
sociais e para o próximo ano espera que
aconteçam com ainda mais frequência.

Ivete recebeu em 2008 o troféu Destaque Esportivo

Birj | Setembro/Outubro 2009
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Recreio realiza VI Torneio Interno de Judô
O Departamento de Judô do Recreio da Juventude promoveu, no dia 4
de outubro, a 4ª Edição do Torneio Interno.
O evento, que aconteceu no Dojô da Sede Campestre, contou com
a participação de 60 atletas divididos nas classes pré-mirim, mirim,
infantil, infanto-juvenil e pré-juvenil masculino e feminino.
O torneio foi prestigiado por pais e familiares dos atletas e também
contou com a colaboração do Círculo de Pais e Amigos do Judô - CPAJ,

E

que forneceu brindes sorteados entre os atletas participantes.
Confira quem foram os destaques que receberam troféus em suas categorias:
Classe Pré-mirim – 5 e 6 anos: Paulo Roberto Martins dos Santos
Classe Mirim – 7 e 8 anos: Guilherme Lemos
Classe Infantil – 9 e 10 anos: Eduardo Pinto
Classe Infanto-juvenil – 11 e 12 anos: Bruno Minuzzo Salvador
Classe Pré-juvenil – 13 e 14 anos: Georgia Fagundes
Melhor Shiai (Luta): Guilherme Lemos X Emanuel Barcelos – Classe Mirim

O torneio contou com participação de 60 atletas

sportes

judô do Recreio traz bons resultados de Sp
Os judocas da equipe do Recreio da Juventude/Prefeitura de Caxias do
Sul participaram, no dia 5 de setembro, do 62º Torneio Anual da
Associação Budokan, realizado na Associação Atlética Ferroviária,
em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, pela Associação de Judô

Budokan. Este ano, participaram cerca de 40 equipes e 700 atletas do
naipe masculino. Também estiveram presentes os judocas campeões
brasileiros Edinanci Silva e Carlos Honorato.
O atleta Bruno César Antoniolli obteve o título de Vice-Campeão da
categoria Infantil Meio Pesado.
Este é o segundo torneio de Judô mais tradicional do mundo,
ficando atrás somente do campeonato japonês. Este evento
é o único do Brasil onde os costumes e as tradições japonesas
são respeitadas à risca desde a apresentação típica japonesa
até as mais variadas demonstrações da real cultura do país.
O Recreio da Juventude contou com o apoio do Fundo
de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Caxias do Sul
- FUNDEL.
A equipe do Recreio da Juventude/Prefeitura de
Caxias do Sul foi composta pelos seguintes atletas:
Arthur Dimmas Zolet (Infantil Meio Leve), Bruno César
Antoniolli (Infantil Meio Pesado), João Victor Casagrande
(Infanto-juvenil Ligeiro), Adriel Schemes (Infanto-juvenil
Leve), Emerson Nolasco dos Santos (Infanto-juvenil Médio),
Osvaldo Júnior dos Santos (Infanto-juvenil Pesado), Luiz Dalla
Costa Júnior (Pré-juvenil Leve), Mateus Rech (Pré-juvenil
Pesado), Jonatan Bruno Streb (Juvenil Meio Médio) e Tiago
Moreira Pereira (Dangai Faixa Verde Leve), além do técnico
Miguel Kuse.
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Futsal

Campeonato estadual
A equipe de Futsal do Recreio da Juventude participou,
nos dias 10 e 11 de outubro, dos jogos válidos pelo
quadrangular semi-final do Campeonato Estadual de
Futsal 2009, categoria Sub-15 (Infantil). No sábado,
dia 10, o Recreio da Juventude enfrentou o Palestra,
de Getúlio Vargas e, no domingo, 11 de outubro, as
equipes do Paulista, de Pelotas, e UJR/Feevale, de Novo
Hamburgo. Os jogos aconteceram no Ginásio do Clube
Paulista. As duas melhores equipes desta etapa se juntam
ao Brilhante, também de Pelotas, e ao Cepe, de Canoas,
no quadrangular final, marcado para novembro.
Ao todo 14 equipes participam do Estadual.

Torneio Estadual de
Ginástica artística
No dia 26 de setembro, a equipe de Ginástica Artística do Recreio da
Juventude participou do Torneio Estadual da 2ª Divisão, ficando em
terceiro lugar por equipes no estado. Esta foi a primeira participação das
ginastas Natália Boff, Hannah Kessler, Mariana Borba, Renata Bianchi e
Gabriela Bittencourt em uma competição estadual.
Participaram do torneio, que contou com mais de 70 participantes,
vários clubes e academias de Porto Alegre, Caxias do Sul,
São Leopoldo e Pelotas.
As ginastas se apresentaram nos quatro aparelhos, mesa de salto,
paralela assimétrica, trave de equilíbrio e solo, com séries livres e
exigências obrigatórias e exercícios pré-determinados pela Federação
Riograndense de Ginástica.
O evento aconteceu na Esef - UFRGS em Porto Alegre/RS.

Noite na piscina
Está programada, para os dias 6 e 7 de novembro,
a 2ª Edição da Noite Aquática, atividade realizada pelo
departamento de natação do Recreio da Juventude.
Na primeira vez que o desafio foi realizado, cerca de 60
participantes passaram a noite na piscina. Esta edição é voltada a
crianças na faixa etária de 6 a 11 anos.
A ideia é oferecer à garotada atividades como treinamento, aulão
de natação e recreação aquática.

E

sportes
www.recreiodajuventude.com.br

Seu canal de
comunicação com o RJ

54

3028.3555

Festival
Interno de Natação
No dia 21 de novembro, o departamento de natação do Recreio da
Juventude promove o Festival Interno de Natação. A atividade é
direcionada aos atletas da natação do clube, na faixa etária dos 3 aos
17 anos e contempla apresentações dos estilos de nado, habilidades
aquáticas e provas dos quatros estilos.
Primeira edição agradou aos participantes que caíram na piscina
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Agito na piscina
Os departamentos de musculação e natação
promoveram no dia 14 de outubro, o Aulão Power
Wednesday - Hidro & Fitness.
A atividade aconteceu na piscina térmica
da Sede Campestre com
participação de 90 associados.
Pela primeira vez no Clube esta atividade teve
uma formatação diferente: as modalidades de
Hidroginástica, Power Spinning, Total Jump e Local
foram trabalhadas simultaneamente durante 1 hora.

12

E

sportes

Clube foi representado pelo atleta Henry Maggi

O atleta do Recreio da Juventude,
Henry Luciano Maggi, assessor do
departamento de Judô, conquistou
o terceiro lugar no 2º Sulamericano de Veteranos, na
classe Master (M4, 45 até 49 anos)
até 73 Kg.
A disputa aconteceu no dia 19 de
setembro, na sede do clube Grêmio
Náutico Gaúcho, em Porto Alegre/
RS.
Esta categoria é dividida de M1 até
M11, por idades e a partir dos 35
anos.

Voleibol - torneio M
a s te
r

Campeonato Sul-americano de judô

Vitória do Recreio

Recreio é campeão
O Recreio da Juventude sagrou-se Campeão do
Torneio Estadual Master Feminino de Voleibol,
que aconteceu nos dias 19 e 20 de setembro no ginásio
de esportes da Sede Campestre.
A equipe “Verde e Branco” venceu todos os seus adversários,
conquistando o título. Em segundo lugar ficou a equipe da
UnidasSul e em terceiro a AABB/POA, ambas de Porto Alegre/
RS. Também participaram da competição as equipes do Clube
Recreativo Dores, de Santa Maria/RS e a + D’ 30,
também de Porto Alegre/RS.

A equipe fez bonito no torneio
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