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Mais conforto e lazer

Mesmo em ano de pandemia, as melhorias nas sedes do Recreio da Juventude seguiram
em ritmo intenso. Diferentes áreas do clube foram reformadas ao longo de 2020, garantindo a
modernização dos espaços e da oferta dos serviços.

Reforma da quadra rápida do tênis
A quadra barracourt – ou
rápida – de tênis da Sede Juventude
passou por uma ampla reforma
no início de 2020. As melhorias
incluíram a reforma geral do piso e
uma nova pintura das marcações.

Reforma dos vestiários da piscina térmica e saunas
A reabertura da piscina térmica da Sede Juventude (P25) após
o recesso de fim de ano teve muitas novidades em 2020. O espaço
foi reaberto para os associados com novas saunas e vestiários
masculino e feminino.
Essas áreas passaram por uma ampla reforma. 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.

O

Nova Portaria da Sede Juventude
A Portaria Principal da Sede Juventude foi remodelada,
transformando-se em um espaço mais moderno e aconchegante
para a recepção dos associados. As melhorias incluíram a ampliação
do número de catracas de acesso, a reforma do telhado e do ambiente
interno da recepção.

Novos parquinhos infantis
O parquinho infantil da Sede Juventude, localizado próximo às piscinas externas foi
reformulado. O espaço ficou mais lúdico e colorido. A nova estrutura inclui um navio pirata, um
farol e um dragão. O gramado sintético azul forma o “mar” que compõe o cenário e garante
segurança e conforto para as crianças na hora da brincadeira.

Quadras de areia da Sede Guarany
Os associados do RJ têm um novo espaço para a
prática das modalidades esportivas na areia, como beach
tennis, vôlei de praia e futevôlei. A Sede Guarany tem agora
duas quadras de areia. A reserva dos espaços pode ser feita
pelo aplicativo.

Quiosques da Sede Guarany
Três quiosques foram construídos na Sede Guarany para receber os associados para
encontros informais entre famílias e amigos. Os espaços seguem os mesmos moldes dos da Sede
Juventude. Com uma área total de 28 m², a capacidade é para 15 pessoas. A estrutura inclui
churrasqueiras, mesa, cadeiras e bancadas com pia.
O detalhe mais charmoso dos quiosques da Sede Guarany fica por conta dos pilares de
madeira internos, que imitam a cobertura da Piscina Olímpica, a P50, instalada na sede.

Climatização da Ginástica Artística
O ginásio da ginástica artística recebeu um moderno sistema de climatização. O equipamento
irá garantir o conforto térmico para as alunas e atletas em treinamento e em competições
realizadas no espaço.

Auditório da ADM
O espaço localizado junto à Administração da Sede Juventude foi totalmente remodelado
para melhor acomodar associados, funcionários e convidados em palestras e treinamentos. As
melhorias no auditório incluíram a troca do piso, dos forros de gesso e iluminação.

Fechamento do padel
O pavilhão que abriga as quadras de padel
recebeu um novo sistema de fechamento, com
portas deslizantes no formato guilhotina. A porta
irá oferecer mais conforto térmico aos associados
durante a prática esportiva.

Iluminação do ginásio de esportes e na quadra 12 de tênis
O ginásio de esportes e a quadra 12 de tênis têm um novo sistema de iluminação de LED,
mais econômico e com o triplo da capacidade de iluminação, que garante mais conforto para os
associados para a prática esportiva.
As melhorias no ginásio de esportes incluíram também a repintura das marcações das
quadras para as diferentes modalidades.

Jardim da Portaria Principal e do Tênis
Dois pontos da Sede Juventude foram transformados em áreas de convivência. O jardim
em frente a Portaria Principal foi todo renovado, recebendo novas espécies de plantas e uma
proposta paisagística mais moderna. Os coqueiros removidos deste espaço foram replantados na
área entre as piscinas externas e o Salão Verde.
A área em frente ao restaurante do tênis foi transformada em um grande espaço de
convivência. O jardim recebeu um novo projeto paisagístico, moderno e com muito verde, e pontos
de descanso e convivência entre os associados.

		

Passarelas da Sede Guarany

		

Os caminhos externos que levam aos serviços da Sede Guarany receberam uma cobertura
para facilitar o deslocamento e acesso dos associados em dias de chuva e mal tempo.

Reforma e mudanças no layout da Recepção, Administração e Comercial
O setor de Atendimento e a área Comercial do clube foram reformulados. O objetivo é dar
mais privacidade aos associados ao tratar de assuntos financeiros e mais agilidade ao atendimento.
A Administração do clube ficará separada do Atendimento e da área Comercial, de forma a
garantir que associados e futuros associados tenham atendimentos personalizados.

Colocação de assentos na arquibancada da P50
A arquibancada da piscina olímpica de 50 metros da
Sede Guarany está mais confortável. A estrutura recebeu
250 assentos para garantir mais comodidade ao público que
prestigia as atividades da piscina.

Novo estacionamento da Sede Guarany
A antiga arquibancada da Sede Guarany foi
removida e no espaço foram criadas novas vagas de
estacionamento. A estrutura estava instalada próxima
ao parquinho das crianças. O muro da divisa com a rua
foi reconstruído.

Muro da divisa Norte da Sede Guarany
A divisa Norte da Sede Guarany foi reformulada com a construção de um novo muro. A
obra incluiu a terraplanagem do terreno.

