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Resiliência, superação e conquistas

Em ano de pandemia mundial, os atletas tiveram que se reinventar e a resiliência foi a
principal característica para manter o foco e a concentração. Apesar do número reduzido de
competições, o esporte do RJ manteve seu lugar de destaque entre os clubes formadores de
atletas do Brasil, colecionando conquistas em diferentes modalidades.

Ações
- Reestruturação do Departamento de Esportes.
- Abertura de cerca de 600 novas vagas para atender à lista de espera.
- Desenvolvimento de novas modalidades e serviços.
- Adequação dos serviços conforme os decretos do poder público para o atendimento dos
associados.
- Construção do projeto pedagógico de cada modalidade.
- Construção de parcerias.
- Contratação de consultoria.

BASQUETE
Citadino Adulto de Basquete – Fase classificatória – três etapas

Parceria com o Caxias do Sul Basquete
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O Recreio da Juventude selou uma parceria com o
Caxias do Sul Basquete para a cedência de estrutura de
treinamento para a equipe que disputa o NBB 2020/2021.
Pelo contrato, o RJ irá ceder as quadras do Ginásio
de Esportes para os treinos diários da equipe, a academia
da Sede Juventude e a academia de preparação física dos
atletas do clube.
Com a assinatura, o Recreio da Juventude torna-se oficialmente um patrocinador do Caxias
do Sul Basquete, a única equipe profissional que compete em nível nacional, em primeira divisão,
além do futebol.

TÊNIS
Circuito de Tênis da Serra Gaúcha (CTSG)
1ª etapa - Farroupilha
Circuito Sul-Brasileiro de Verão
4ª etapa – Itajaí – Santa Catarina
Pietra Rivoli – Campeã de Simples e Duplas 12 anos
Circuito Sul-Brasileiro de Verão
5ª etapa – São Leopoldo – Rio Grande do Sul
Bernardo Duarte – Campeão de Simples 14 anos
Pietra Rivoli – Campeã de Simples 12 anos
Circuito Sul-Brasileiro de Verão
6ª etapa – São Leopoldo – Rio Grande do Sul
Bernardo Duarte – Campeão de Simples 14 anos
Pietra Rivoli – Campeã de Simples 12 anos
Brasil Juniors Cup
Pietra Rivoli – Campeã de Duplas 12 anos
2º Open Recreio Cruzeiro de Tênis Infantojuvenil
Paola Polese – Campeã – 10 anos feminino
Sara Wilbert – Vice-campeã – 10 anos feminino
Pietra Rivoli – Campeã - 12 anos feminino
Bernardo Caldart – Campeão de Simples e Duplas
14 anos masculino
Karoline Suzin – Vice-campeã - 16 anos feminino
Super Tênis RS – Etapa Caxias do Sul
Paola Polese - Campeã - 10 anos feminino
Sara Wilbert – Vice-campeã – 10 anos feminino
Pietra Rivoli - Campeã - 14 anos feminina
Bernardo Duarte - Vice-campeão - 16 anos masculino
Daniel Spader - Campeão da 35 A
Maximiliano Rissi - Vice-campeão da 35 C

Marcelo Demoliner treina no Recreio da Juventude

O Recreio da Juventude recebeu mais uma vez um dos maiores nomes do tênis brasileiro.
Marcelo Demoliner treinou no clube em novembro. O tenista bateu bola com os jovens tenistas
do clube e teve o apoio da equipe de técnicos do RJ para manter a sua rotina de treinos.
Marcelo Demoliner é o atual número 44 do ranking de duplas da ATP. Em 2020 ele
conquistou o título do ATP 250 de Córdoba e o vice-campeonato do ATP 500 de São Petersburgo

JUDÔ
Meeting de Base da Confederação Brasileira de Judô (CBJ)
Marcelo Casanova – 3º lugar da Classe Sub-18 (- 90 Kg)
Campeonato Brasileiro Funcional
Márcia Monteiro – Vice-campeã – Veteranos 2

Judoca do RJ na Seleção Brasileira
O judoca do Recreio da Juventude Marcelo Casanova se
apresentou à Seleção Brasileira para o Estágio Internacional
Sub-18 e para a disputa do Zagreb Cadet European Cup 2020.
A competição seria realizada em março, em Zagreb, na Croácia,
mas acabou suspensa por causa da pandemia.
Casanova é faixa marrom e iria disputar o torneio na
categoria 90 Kg. O judoca do RJ conquistou a vaga com os
resultados obtidos na Seletiva Nacional e no Meeting Nacional
Interclubes. O Zagreb Cup 2020 reuniria 668 atletas de 25 países.

Mais de uma tonelada de alimentos
No mês de junho, o Departamento de
Judô e o Círculo de Pais e Amigos do Judô (CPAJ)
promoveram uma campanha solidária para a
arrecadação de alimentos. No total, foram doados
1,2 mil quilos de alimentos, que foram repassados
para a Associação Criança Feliz (ACF) e o Projeto
Mão Amiga, em Santo Antonio da 7ª Légua.

GRUPO DE CORRIDA
Summer Night Run
- Mara Paim Noya – 5 km - 1ª colocada na categoria F5054
- Eliege Cristina Longhi – 5 km - 2ª colocada na categoria F5559
- Carolina de Campos – 5 km - 2ª colocada na categoria F2024
- Marcia Monteiro – 10 km - 2ª colocada na categoria F5054
- Jussara Leal Nunes – 3 km - 3ª colocada na categoria F4044
- Paulo Neri Sales da Silva – 5 km - 3° colocado na categoria M6064
- Nelvio Antônio Nalin – 10 km - 3° colocado na categoria M5054
- Miriam Maciel Bernardi – 10 km - 4ª colocada na categoria F4044
- Tatiana Piccin – 10 km - 4ª colocada na categoria F2529
- Lisiandra Webster – 10 km - 5ª colocada na categoria F4549
- Maribel de Brito – 10 km - 5ª colocada na categoria F5559

Desafios beneficentes
O Grupo de Corrida do RJ correu pela solidariedade em 2020. Os atletas do grupo participaram
de dois eventos beneficentes. O primeiro deles foi em julho, o Desafio Beneficente Correndo 12
horas. As atividades aconteceram no entorno do Campo Municipal, no bairro Cinquentenário. Os
atletas do RJ atingiram a marca de 120 quilômetros percorridos e arrecadaram mais de 150 quilos
de alimentos. Os donativos foram doados para a Casa Lar Santa Alegria.
O segundo aconteceu em agosto, o Desafio Solidário 12 horas em Esteira. A equipe do clube
se revezou na esteira para somar pontos e arrecadar alimentos que foram doados para o Banco
de Alimentos de Caxias do Sul.

NATAÇÃO
Circuito Gaúcho Master – 1ª etapa
Pré-master: 1º lugar geral, com duas medalhas
e ouro e três de prata
Master: 3º lugar geral, com 10 medalhas de
ouro, 15 de prata e 7 de bronze

Cesar Cielo no RJ
Um dos maiores nomes da natação mundial esteve no Recreio da Juventude. O campeão
olímpico Cesar Cielo ministrou a Cesar Cielo Swim Clinic (CCSC) para as equipes de natação do
clube na piscina olímpica (P50) da Sede Guarany.
A programação incluiu treinamento prático orientado, análises técnicas individualizadas,
preparação física para nadadores, orientação nutricional, treinos de velocidade e minicursos. Com
viés motivacional, o nadador também dividiu histórias e experiências marcantes da sua carreira.
A clínica foi promovida pelo Departamento de Natação do RJ e pela Associação de Pais e
Amigos da Natação RJ (APANRJ), com apoio da Commcenter, nutricionista Cláudia Fogaça – CRN
5847, Eletronor, Dall’Onder Axten Hotel e Messem Investimentos.
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Novo técnico da natação
A natação do Recreio da Juventude encerrou o ano
com uma novidade de peso na comissão técnica. A equipe de
competição do clube será treinada por Régis Mencia, head
coach do campeão olímpico Cesar Cielo desde 2018.
Régis Mencia chega ao Recreio da Juventude trazendo
na bagagem a conquista de duas medalhas de bronze
no Short Course World Championship 2018 CHN, quatro
medalhas no Troféu José Finkel 2018, todas com Cesar Cielo;
o campeonato Brasileiro Juvenil 2017 e o bicampeonato
Paulista Juvenil de 2017, ambos pelo Esporte Clube Pinheiros
(ECP).
Entre as principais qualificações do treinador está o
desenvolvimento de estudos sobre métodos da iniciação até
a alta performance na Natação Competitiva, tendo como
base os mais de 26 anos de experiência e atuação na área.
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PADEL
Cinco atletas do Recreio da Juventude foram convocados para a Seleção Brasileira de Padel
para a disputa do Sul-Americano Amador e Sênior.
Sidnei Júnior
Viviane Mazzochi
Álvaro Ruschel
Maurício Fonseca
Alex Gazola
convocação 1º suplente

