
Patrimônio
Relatório de Atividades 2019



PATRIMÔNIO

Manutenção e reforma
dos vestiários da piscina
térmica e saunas 

 A infraestrutura já privilegiada das sedes do Recreio da Juventude está em constante melhoria para 

garantir o conforto e a comodidade dos associados. Ao longo de 2019, diferentes espaços do clube foram 

modernizados, ampliando e melhorando os serviços ofertados pelo RJ. 

 Em 2019, além da manutenção e limpeza 

geral da piscina térmica da Sede Juventude,  

realizada todo ano, teve início a reforma dos 

vestiários masculino e feminino e das saunas. Os 

vestiários receberam novos revestimentos nos 

pisos e paredes, pintura, louças, móveis e 

armários, além de sistema de iluminação. Nas 

saunas secas e úmidas, as melhorias incluíram a 

troca dos revestimentos e a ampliação de espaços. 

Os sistemas de encanamento de água e climatização também foram reformados. 
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Conforto, comodidade e bem-estar



Realocação de serviços 
 As salas localizadas no Ginásio de Esportes da Sede Juventude, logo abaixo da rampa de acesso à 

Administração do clube, foram reformadas para a realocação de serviços. 

 Com área total de mais de 200 m², as salas receberam os serviços de monitoramento da segurança, 

a central de tecnologia da informação e o serviço terceirizado de fisioterapia e pilates. A estrutura inclui 

banheiros adaptados e rampa de acesso para pessoas com deficiência e cadeiras de rodas. 
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Reformas dos recantos
1, 2 e 3 
 Os recantos 1, 2 e 3 da Sede Juventude 

estão de cara nova. Os três espaços foram 

totalmente renovados. 

 As melhorias incluíram a troca dos pisos e 

janelas, reforma dos banheiros, churrasqueiras e 

tetos, e a colocação de gesso. Os banheiros e 

acessos contam agora com soluções e estrutura 

para a locomoção de pessoas com deficiência. 

 Com a reforma, a capacidade do Recanto 1 

passou de 30 para 45 pessoas. O Recanto 2 têm 

capacidade para até 30 pessoas; o Recanto 3 

recebe até 48 pessoas. Eles são equipados com 

cozinha, ar-condicionado e televisão. 

Deck: Além das melhorias internas, os recantos 1,2 

e 3 têm um atrativo a mais na parte externa. Os 

espaços ganharam um charmoso deck de madeira, 

com vista para os campos de futebol. O deck tem 

uma área total de 90 m², ideal para descanso e 

lazer. 
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Pavimentação
do estacionamento  

Escada entre
os recantos

3 e 11

Outro ponto da Sede Juventude que passou por 

melhorias foi o estacionamento dos recantos 4, 5 e 

6. A área de cerca de 1,2 mil m² foi toda 

pavimentada com blocos de concreto 

intertravados, em substituição ao cascalho 

utilizado até então.

A escada que liga os recantos 3 ao 11, na Sede 

Juventude, foi construída para facilitar a circulação 

de pessoas e o acesso aos espaços, principalmente 

nos dias de chuva. A construção foi feita em 

concreto, garantindo a durabilidade e a segurança 

dos usuários. 
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Reforma da fachada
do prédio anexoda Sede Social 

Reforma
do Mezanino
da Sede Social 
 O Mezanino da Sede Social também passou 

por melhorias. A reforma incluiu a substituição do 

forro de gesso, pisos, iluminação e banheiros. 

 A reforma das fachadas do prédio anexo da 

Sede Social garantiu o embelezamento da 

construção e a valorização da história do clube e 

da cidade por ocasião do início da Festa da Uva 

2019. A fachada teve o reboco recuperado e foi 

repintada nas cores verde colonial e em tons 

pastéis claro, em referência ao verde e branco do 

RJ.
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Fechamento do quiosque coletivo
 na Sede Guarany

Sede Juventude

Criação do quiosque coletivo

Nova
academia
e The Trip

 A nova estrutura à disposição dos 

associados na Sede Juventude é o quiosque 

coletivo. O espaço está localizado próximo à pista 

de skate, em frente aos vestiários das piscinas 

externas. O quiosque tem churrasqueiras, fogões, 

mesas e cadeiras. O uso é liberado para todos os 

associados. A ocupação é por ordem de chegada.

 Em abril de 2019, entrou em funcionamento a nova academia da Sede Juventude, lançando uma 

nova era na prática de atividades físicas na Serra gaúcha. 

 A nova academia teve sua área ampliada em 230 m². As melhorias incluíram a construção de novas 

salas de ginástica, novos vestiários, sistema de climatização central e a troca e modernização dos 

aparelhos. A oferta de modalidades e de serviços foi ampliada, incluindo a avaliação física e o acesso de 

personal trainers dos alunos.

 Uma das grandes novidades é a oferta de treinamentos mais modernos e altamente eficazes, 

estruturados sob uma cultura interativa e digital, como o The Trip. Uma sala foi especialmente construída 

para este programa e equipada com dois projetores importados do Japão e uma tela de projeção de 10m 

x 3m, formando um grande sistema de imersão. As aulas permitem que os alunos viajem por realidades 

virtuais, enquanto pedalam e queimam calorias.
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Reforma
da Cafeteria
da Sede Guarany 
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Ampliação
da preparação física 

Vestiário dos funcionários
na Sede Guarany  

 A sala de preparação 

física do Recreio da Juventude, 

localizada no ginásio de esportes 

da Sede Juventude foi ampliada e 

recebeu novos equipamentos. O 

serviço atende as equipes de 

competição do clube, nas 

modalidades de basquete, vôlei, 

handebol, tênis e natação.

 Os funcionários da Sede Guarany têm um novo 

vestiário. O espaço de cerca de 40m² foi totalmente 

reformado, incluindo a troca dos pisos e parte elétrica, 

pintura e a instalação de novos armários. 
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Bar da piscina
na Sede Juventude 
 A temporada de verão teve novidades nos serviços de bebidas e alimentação. O bar externo da 

piscina ofereceu chopp, água e refrigerantes nos fins de semana mais quentes da temporada. 
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