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Foi inspirado nos luxuosos bailes da realeza que o Recreio da Juventude realizou a edição 2016 do seu tradicional baile de debutantes. Mais de 600 pessoas aplaudiram as 20 meninas-moças que estrearam em sociedade
na noite de 8 de outubro, nos salões da sede social do
clube esmeralda.
As debutantes Bruna Beltrame dos Santos, Catarina
Damion Sassi, Elisa da Silva Pacheco Crippa, Giovanna
Dal Sochio Gobbato, Isabella Mitteregger Susin, Isadora
Elisa de Lucena Biazus, Juliana Wuble, Laura Randon
Chapochnicoff, Laura Sassi Nesello, Luiza Faccioni
Bevilaqua, Luma Antônia Demicheli, Manoela Hojaij
Carvalho Ronchetti, Maria Eduarda Kegler Ramos,

Maria Eduarda Lucena Klein, Maria Fernanda Ronchetti
Grillo, Natalia Veadrigo Boschetti, Nicole Brunello
Pagliarin, Roberta Monteiro, Valentina De Martini
Ricardo e Victória Nina de Souza Adami Zolet, ao lado de
suas famílias, foram as estrelas da festividade, conduzida
pelo casal presidente executivo do RJ, Eduardo e Tatiana
Menezes, e pelo vice-presidente social, Fernando
Bertotto.
A edição deste ano do Debut se baseou no conceito de
realeza moderna, tendo como referência a graça das meninas de 15 anos. Com o mote Modern Royalty – Você
Realeza, a concepção foi guiada pelo esplendor do imperialismo.
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Foto: Juliano Vicenzi

Baile de gala apresenta as
debutantes de 2016 do Recreio da Juventude

flores rosa pó, pink, lilás e roxo.
Para o desfile coletivo, as debutantes protagonizaram a
coreografia criada por Cristina Dall’Agno Demori. A celebração da passagem dos 15 anos foi completada quando as 20 debutantes dançaram a tradicional valsa com
seus pais e pares. A beleza das jovens ganhou brilho extra
com as joias com que foram presenteadas – um pingente
de pérola viva.
Após o cerimonial, apresentado por Marisol Santos, o
baile contou com os ritmos oitentistas da banda Sunset
Riders e sonoplastia dos DJs da Eletrola Som e Luz.

Fotos: Juliano Vicenzi

O projeto de ambientação, assinado pelo Recreio da
Juventude, evidenciou a elegância, mas sem perder a
configuração clássica dos salões da agremiação centenária.
Na entrada, o tapete vermelho ostentava dois leões
dourados em concreto. Lustres de cristais, muros ingleses
com aplicações de espelhos, remetendo aos glamourosos
jardins de Versalhes, completavam a decoração. Para as
tapadeiras e jardineiras de tecido, utilizou-se crepe de
seda na cor pérola e dourado. O destaque ficou para as
mesas das debutantes, que ostentavam uma almofada
de flores, com uma coroa de cerâmica dourada. Para a
composição floral, o designer Fernando Weber utilizou
os arranjos de mesa monocromáticos intercalados com
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Coroação
O baile de gala marcou ainda a coroação da jovem Marina
Remus Caregnato como soberana do Recreio da
Juventude, gestão 2016/2017. Marina desfilou em um
vestido dourado com prata com detalhes em rosa, da
coleção de verão de Gildo Kist. O longo, inspirado na
pintora Frida Kahlo, ostentava bordado com pérolas,
vidrilhos e cristais Swarovski, com detalhes coloridos
dando originalidade e sofisticação à peça.

Fotos: Juliano Vicenzi

Já Eduarda Ruzzarin Menezes, que reinou na gestão
2015/2016 e se despediu da coroa na ocasião, se
apresentou em um vestido inspirado na arquitetura e no
romantismo de uma das mais belas cidades do mundo,
Veneza. O look em renda devorê azul e dourado foi todo
rebordado com materiais de excelência, assinado pelo
estilista Gilceu Chiossi.
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Catarina Damion Sassi

Elisa da Silva Pacheco Crippa

Giovana Dal Sochio Gobbato

Isabella Mitteregger Susin

Isadora Elisa de Lucena Biazus
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Fotos: Juliano Vicenzi

Bruna Beltrame dos Santos

Laura Randon Chapochnicoff

Laura Sassi Nesello

Luiza Faccioni Bevilaqua

Luma Antônia Demichelli

Manoela Hojaij Carvalho Ronchetti

Fotos: Juliano Vicenzi

Juliana Wuble
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Maria Eduarda Kegler Ramos

Maria Fernanda Ronchetti Grillo

Natália Veadrigo Boschetti

Nicole Brunello Pagliarin

Roberta Monteiro
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Fotos: Juliano Vicenzi

Maria Eduarda Lucena Klein

Embalos da festa após o desfile

Fotos: Juliano Vicenzi

Victória Nina de Souza Adami Zolet

Valentina De Martini Ricardo
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SUCESSO COMPROVADO NA 1ª EDIÇÃO
DO EVENTO COZINHA GOURMET
Em parceria com o clube Grêmio Náutico União, de
Porto Alegre, e a Vinícola Salton, o Recreio da Juventude
promoveu o projeto inédito Cozinha Gourmet, que reuniu
público superior a 200 pessoas no dia 18 de junho no
Salão Verde da sede campestre.

Jorge Ferla, Niwton Kalil, Magnus Casara e Danilo
Annes, integrantes da Confraria União Cooks, do clube
porto-alegrense, que se dividiram em quatro cozinhas
e prepararam as iguarias. Para harmonizar o paladar,
quatro vinhos foram selecionados para a ocasião.

Seguindo uma das mais apreciadas tendências mundiais,
o evento enogastronômico se valeu do talento dos chefs
Vilson Ferreira, Walter Mattos, Antonio Ben, João
Bidart, Vitor Israel, João Costa, José Ecil, Clóvis Rubira,

Devido ao grande sucesso do evento, o Recreio da
Juventude programa a segunda edição do Cozinha
Gourmet para o ano de 2017.

Fotos: Carina Favretto

Presidente Eduardo Menezes com os cozinheiros da confraria União Cooks
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ARTE, GASTRONOMIA E DANÇA NO JANTAR-SHOW
LIVE – TRIBUTO ÀS MAIORES VOZES
Mais de 350 pessoas prestigiaram a segunda edição do
jantar-show Live – Tributo às Maiores Vozes, realizado
pelo Recreio da Juventude no dia 3 de setembro em sua
sede social.
Na ocasião, os convidados puderam degustar as delícias
do jantar, especialmente preparadas pela equipe do
Restaurante Lucky, enquanto apreciavam a interpretação
dos artistas Patrícia Vianna, Rochele Borges, Carol
Gobatto e Cristiano Sangali. No repertório, canções
consagradas nas vozes de Elvis Presley, Michael Jackson,
Celine Dion e Whitney Houston, entre outros. A produção
artística do espetáculo teve assinatura de Nino Henz.

Fotos: Juliano Vicenzi

A sequência festiva ficou por conta dos melhores sucessos
dos anos 1970, 1980 e 1990.
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Fotos: Guilherme Kannenberg

ATRAÇÃO DO TERÇA CULT ANIMA O PÚBLICO

O projeto cultural do Recreio da Juventude intitulado
Terça Cult segue reunindo público expressivo a cada
edição.
Em setembro, a atração foi a banda Moeda Rara, que se
apresentou pela primeira vez em Caxias do Sul no palco

da sede social do clube esmeralda. O show ocorreu no dia
6 de setembro e foram entoadas cinco músicas autorais
e sete covers. O clipe do hit “Pode Ser”, publicado em
um site de vídeos da internet, soma mais de 115 mil
visualizações.
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Foto: Arquivo Cleber Rizzo

Por Roberta Mattana

ASSOCIADA DO RECREIO DA JUVENTUDE
É A NOVA MINI MISS RIO GRANDE DO SUL

Ela tem cinco anos de idade e uma beleza que encanta!
A pequena caxiense Carolina Otobelli Rizzo foi coroada
Mini Miss Rio Grande do Sul 2016 em evento realizado
no salão de eventos do Guarita Park Hotel, na cidade de
Torres, no litoral gaúcho, na noite de 10 de setembro.

o resultado final, nosso sentimento foi de muita alegria,
emoção e orgulho, pois ela representava nossa cidade
e, a partir daquele momento, nosso Estado”, conta
ele, acrescentando que sempre ressaltou para a filha a
possibilidade de retornar para casa sem o título.

As atividades do concurso, que está em sua 26ª edição,
iniciaram no dia 9 de setembro, com apresentação das
candidatas e show de talentos. No dia da eleição, 10
de setembro, ocorreu entrevista individual com uma
banca composta por 15 jurados, seguida do desfile de
gala. Antes, porém, no pré-concurso, Carolina passou
por vários tipos de atividades preparatórias. Entre elas,
ensaios e dicas de passarela, show de talentos e visitação
aos pontos turísticos de Caxias do Sul.

Representantes de várias cidades do Estado participaram
do evento, que elegeu as novas misses gaúchas, das
categorias baby ao juvenil. Carolina segue agora para
o concurso Mini Miss Brasil 2017 representando o Rio
Grande do Sul. O evento deve ocorrer no mês de junho
do próximo ano, na cidade de Curitiba (PR).

No dia da escolha, lembra o pai da pequena miss, Cleber
Francisco Rizzo, Carolina se destacou na entrevista e foi
muito bem na passarela. “Como o voto dos jurados era
aberto, a tensão foi maior. A cada voto, nossos corações
pulsavam ainda mais rápido! Aí, quando foi divulgado

ATIVIDADES EM FAMÍLIA E O
CENÁRIO IDEAL PARA AS CRIANÇAS
Filha de Cleber Francisco Rizzo e Tarciana Otobelli
Rizzo, Carolina é associada do Recreio da Juventude
e frequenta a escolinha de natação, nos sábados pela
manhã, na sede Guarany. Aliás, a pequena pratica
esse esporte desde os seis meses de idade! A mana
de Carolina, Luiza, que tem dois anos, também já se
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aventura pelas raias. Incentivadores de esportes, os pais
da mini miss revelam que despertou nela interesse em
praticar ginástica artística pelo Recreio da Juventude, e
estão atentos à abertura de vaga.
A família frequenta a sede campestre em dias de sol,
para aproveitar toda a estrutura disponível e também
prestigiam os eventos do clube, como Páscoa, Dia das
Crianças e abertura de temporada. De acordo com o pai
da miss:

Foto: Arquivo Cleber Rizzo

“Para nós, família é o pilar mais
importante de nossas vidas. Por
isso, quando decidimos entrar para
a família esmeralda, levamos esse
ambiente familiar em consideração,
além do estatuto, a infraestrutura e a
possibilidade de poder usufruir os 12
meses do ano. Como nossas filhas ainda
são crianças, pensamos nesse cenário
para elas crescerem – e encontramos
tudo isso no Recreio da Juventude”.
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Foto: Guilherme Kannenberg

PAGUE SUA MENSALIDADE VIA DÉBITO EM CONTA
Para os associados do Recreio da Juventude, tempo é
saúde, é aproveitar com a família, usufruindo o melhor
que as sedes campestres podem proporcionar.
Com o objetivo de otimizar o tempo, os associados do
Recreio da Juventude podem solicitar à secretaria que o

ESTACIONAMENTO
ALTERNATIVO NA
SEDE CAMPESTRE
O verão já está chegando e a sede campestre do
Recreio da Juventude se torna uma ótima opção de
lazer e entretenimento ao ar livre para os associados.
Pensando nisso, nos sábados, domingos e feriados,
em parceria com o Condomínio Ville Neuve, o
clube ofertará um estacionamento alternativo, das
12h às 21h, para que todos possam desfrutar com
tranquilidade os dias mais quentes do ano.

pagamento da mensalidade seja feito via débito em conta.
Assim, não corre o risco de esquecer, evitando multas
e encargos por atraso, efetua o pagamento sem filas,
com muita segurança e comodidade, e, ainda, ganha um
brinde especial. Informe-se!

RECREIO DA JUVENTUDE
AMPLIA REDE DE WIFI

Sempre primando pela excelência de seus serviços,
o Recreio da Juventude amplia o alcance de sua
internet com conexão wi-fi na sede campestre, onde os
associados poderão usufruir de uma velocidade de banda
quadruplicada. A melhoria poderá ser conferida por
todos, a partir da temporada de verão.
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COMISSÃO DISCIPLINAR
A Comissão Disciplinar, seguindo o disposto no estatuto
social no artigo 42, é composto por três associados,
titulares e que têm a função de apurar fatos que ocorram
nas dependências do clube, registrados por estarem em
desconformidade com as normas ou registrados por um
associado ou funcionário que se sinta de alguma forma
ofendido, lesado ou discriminado por outro associado.
Durante o processo disciplinar, todas as partes são
ouvidas, e os depoimentos são registrados e assinados.
Após a oitiva de todos os envolvidos, a Comissão elabora
um relatório, apresentando à Executiva, além de um
resumo do ocorrido, um parecer da Comissão com a
sugestão da punição ou não dos envolvidos. A decisão
final cabe ao Conselho Executivo e todas as decisões
são passíveis de recurso aos Conselhos Executivo e
Deliberativo.
Atualmente, a Comissão Disciplinar é composta pelos
associados Aristotelina de Castilhos Homem, Vanessa
Luisa Kohler e Luiz Guilherme Mallmann Scherer.

CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal é composto por seis associados, sendo
três membros efetivos e três suplentes, eleitos dentre os
associados titulares, com mais de três anos de matrícula
no clube, em assembleia geral, para um mandato de dois
anos. Conforme rege o artigo 114 do estatuto social,
os membros devem ter aptidão técnica e qualificação
profissional para o bom exercício do cargo.
A gestão 2016/2017 é composta pelo presidente Evandro
Poletto, secretário Rudimar Francisco Antonelli e relator
Antonio Carlos Lentz da Silva. Os suplentes são os
associados Josmar Zolet, Elio Masiero e Andre Vicente
Voltolini.
O Conselho Fiscal reúne-se mensalmente, na
administração localizada junto à sede campestre, e tem,
entre outras funções conforme rege o artigo 117 do
estatuto social, auditar e acompanhar todas as contas
do clube, garantir o cumprimento das deliberações do
Conselho Deliberativo e elaborar parecer recomendando
as providencias necessárias, sendo assegurada autonomia
e isenção no desempenho de suas funções.
Revista Recreio da Juventude
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TENISTAS DO RECREIO DA JUVENTUDE
TRAZEM TÍTULOS DE TORNEIOS

Fotos: Arquivo RJ

Os tenistas do Recreio da Juventude Gustavo Tedesco
e Antônia Ferrarini foram campeões da Copa Guga
Kuerten, nas categorias 12 e 11 anos, respectivamente. A
Copa Guga Kuerten é um torneio tradicional, considerado
um dos mais importantes na categoria infanto-juvenil
do Brasil. O torneio se realizou entre os dias 7 e 16 de
outubro, em Florianópolis.

Atleta do Recreio da Juventude, Gustavo Tedesco sagrouse campeão das categorias simples e de duplas da Copa
Santa Catarina de Tênis, Torneio Brasileiro. A pontuação
é válida pelo ranking nacional de tênis. Atualmente, o
atleta ocupa a terceira colocação no ranking nacional da
categoria 12 anos. O torneio ocorreu durante os dias 1º
e 8 de outubro, no Itamirim Clube de Campo, em Itajaí.
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JUDÔ DO RJ CELEBRA 50 ANOS
O Departamento de Judô do Recreio da Juventude se
mobiliza para a celebração dos seus 50 anos de existência.
Um evento festivo está sendo preparado para os dias 14 e
15 de novembro, sendo um jantar de confraternização no
dia 14 e clínica e atividades direcionadas aos atletas do
clube no dia 15 com a judoca brasileira e atual técnica da
Seleção Brasileira de Judô feminino Rosicléia Campos.
Como atleta, integrou a equipe do CR Flamengo e a
seleção nacional, dos 15 aos 30 anos de idade, pela qual
disputou duas edições de Jogos Olímpicos (Barcelona,
em 1992, e Atlanta, em 1996). No comando da seleção
desde 2005, seu trabalho chamou a atenção e, em 2011,

ela recebeu o Prêmio Brasil Olímpico como melhor
técnica do país entre todas as modalidades olímpicas.
A Secretaria de Esportes do RJ, em conjunto com o
Departamento de Judô e o Círculo de Pais e Amigos
do Judô – CPAJ são os realizadores do evento. Serão
convidados alguns dos principais senseis (professores)
que tiveram passagem pelo clube, contribuindo para
o crescimento e fortalecimento dessa modalidade
esportiva, ex-atletas, atletas, familiares e personalidades
que acompanharam essa brilhante trajetória do judô
caxiense.

JUDOCA DO RJ É OURO EM
CAMPEONATO SUL AMERICANO DE JUDÔ
O atleta e vice-campeão brasileiro Caio Giacomelli Kuse,
que integra a equipe de judô do Recreio da Juventude,
conquistou a medalha de ouro no Campeonato Sul
Americano Sub 15, realizado nos dias 7 e 8 de outubro,
na Ciudad de Luque, no Paraguai.

Fotos: Arquivo RJ

Após vencer um chileno e dois argentinos, o caxiense
conquistou a vitória na categoria meio pesado (até 64Kg),
no maior evento da classe na América do Sul. O Brasil foi
campeão da competição com 11 medalhas de ouro, duas
de prata e duas de bronze. Quem acompanhou o judoca
na competição foi o técnico Giovani Cruz.
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Fotos: Juliano Vicenzi

ATLETAS DA COZINHA 2016 REUNIU MAIS
DE 300 PESSOAS E DOOU MAIS DE
R$ 26 MIL A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

O Departamento de Futebol do Recreio da Juventude
promoveu a 7ª edição do evento Atletas da Cozinha, no
dia 27 de agosto de 2016. O evento beneficente reuniu
mais de 300 pessoas no Salão Verde da sede campestre
do clube.
Com a venda dos ingressos, foi arrecadado o valor total
de R$ 26.210,00 que foi revertido da seguinte forma para
as respectivas entidades de Caxias do Sul: R$ 5.500,00
para o Centro Assistencial Portal da Luz, R$ 9.460,00
para a Apae, R$ 6.250,00 para a Associação Criança
Feliz e R$ 5.000,00 para a Liga Feminina de Combate

ao Câncer.
Na ocasião, os pratos servidos aos convidados foram
preparados por 32 cozinheiros representantes dos grupos
de futebol do RJ, sendo oito cozinhas: Desconcerto, Os
Pioneiros, Recreio da Quarta-feira, Turma 35, Guarany,
Sessão das Duas, Sábado Show de Bola e Seven Futebol
Clube.
Nesta edição, o evento contou com o apoio das empresas
Perfil Imóveis, Terraplanagem Zini, Auto Dezoito
Multimarcas e Dresch Uniformes Esportivos.
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Fotos: Juliano Vicenzi
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UM ANO CHEIO DE ACONTECIMENTOS
MOVIMENTOU OS GRUPOS DE FUTEBOL DO RJ
Com o objetivo de estreitar ainda mais os laços entre
os atletas do Recreio da Juventude, os oito grupos de
futebol – Sábado Show de Bola (SSB), Pioneiros, Seven,
Guarany, Recreio da Quarta-feira (RQF), Desconcerto,

Sessão das Duas e Turma 35 – promoveram eventos ao
longo deste ano. Confira uma retrospectiva do que foi
realizado por cada um deles em 2016:

De 1º a 4 de abril, os atletas viajaram ao Rio de Janeiro. Em junho, ocorreu a eleição
da nova diretoria, seguida de almoço festivo com todos os integrantes do grupo.
No dia 7 de agosto, o Sessão das Duas promoveu almoço em comemoração ao dia
dos pais, com a participação dos atletas e suas famílias. E, no dia 9 de outubro, teve
almoço de colônia com futebol.
Em fevereiro, o Pioneiros recebeu a visita do grupo Vem Comigo, do Corpo de
Bombeiros de Brasília, com jogos e jantar de confraternização. Em julho, ocorreu a
troca da diretoria. Em outubro, o grupo realizou viagem a Brasília para participar das
comemorações do 15º aniversário de fundação do grupo Vem Comigo, do Corpo de
Bombeiros da capital federal. Também em outubro, no dia 21, o Pioneiros recebeu
a visita do Clube 25 do Bandeirantes, de Brusque (SC). No dia 26 de novembro,
ocorre a festa de encerramento de ano, no Restaurante do Lago, com a presença de
familiares e convidados.
O grupo se encontra aos sábados à tarde, no campo 7 da sede Guarany. Nas segundas
quintas-feiras do mês, os atletas realizam jantar na sede campestre do RJ. No dia 12
de outubro, o grupo Guarany realizou jogo seguido de almoço festivo aos atletas,
familiares e convidados.
O grupo participou, entre os dias 7 e 11 de outubro, da 5ª Copa de Pelada, no Costão
do Santinho, em Santa Catarina, disputando a as categorias livre e a master acima de
40 anos. As outras edições do evento eram realizadas na cidade de Bonito (MS) mas,
devido ao aumento de equipes participantes, foi transferida para Santa Catarina. Cada
equipe contou com um ex-jogador profissional. No caso da equipe máster do Turma
35, quem vestiu a camisa foi o zagueiro Ronaldão, ex-São Paulo e Seleção Brasileira.
Neste ano, o grupo realizou almoços em todo primeiro domingo de cada mês,
integrando atletas e familiares. Também foram realizados dois amistosos contra a
equipe de Galópolis, com o objetivo de fortalecer o espírito competitivo amigável
dos atletas. Para encerrar o ano, será feita uma festa de confraternização para os
jogadores e seus familiares.

No dia 5 de março, o grupo RQF participou de um jogo festivo com o grupo Regadalli,
de Videira (SC). Já no dia 7 de maio ocorreu a feijoada solidária em benefício da
Campanha do Agasalho 2016, que contou com a participação dos atletas do grupo.

Revista Recreio da Juventude

24

GRUPOS INOVAM E SE UNEM PARA FESTEJAR
Com o final do ano se aproximando, os grupos
Desconcerto e Sessão das Duas resolveram inovar. Nos
últimos anos, foi tradição dentro de cada grupo a disputa
de um jogo festivo entre torcedores do Caxias contra
torcedores do Juventude (CAJU). Entretanto, neste ano,
os grupos decidiram fazer uma festa diferente, unindo os
atletas em jogos descontraídos que acontecerão na tarde
do dia 10 de dezembro, na sede campestre do Recreio da
Juventude.

Conforme os organizadores, a ideia principal é reforçar
os laços de amizade, coleguismo e colaboração dentro
dos grupos, para continuar praticando o esporte com
muita vontade de vencer, mas, sobretudo, com respeito
às individualidades de cada colega.
Após as partidas, ocorrerá um jantar dançante no
restaurante Césaros Buffet, no centro de Caxias do Sul,
para os atletas das agremiações e familiares.

PADEL DO RJ ESTÁ EM FRANCO CRESCIMENTO
O Departamento de Padel tem apresentado crescimento
junto aos associados do clube ao mesmo tempo em que
busca, de maneira contínua, mais adeptos ao esporte.
Além de atividades de intercâmbio entre os padelistas
do clube, o departamento participa de competições
em níveis municipal, estadual e nacional com grande
representatividade de jogadores – que, aliás, estão
conquistando excelentes resultados nas competições.

dupla com o argentino Alejandro Danuzzo.
Por fim, a 5ª Etapa do Circuito Serrano de Padel ocorreu
nos dias 24 e 25 de setembro e as partidas foram disputadas
nas quadras do Recreio da Juventude e da academia Vila
Verde Sports Center. O evento reuniu aproximadamente
75 duplas divididas nas categorias 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e Iniciantes
Masculino e 2ª, 3ª e Iniciantes Feminino.

No Campeonato Brasileiro de Padel Fabrice Pastor
Cup, que ocorreu nos dias 4, 5 e 6 de março deste ano,
em Novo Hamburgo (RS), a delegação do Recreio da
Juventude esteve representada por 38 atletas, competiu
nas categorias 35 B, 45, 3ª, 4ª e 5ª Masculino e 2ª e 4ª
Feminino, e trouxe para Caxias do Sul dois excelentes
resultados. A dupla Paulo Henrique Marchioro e João
Paulo Colleoni sagrou-se campeã da categoria 45
e a dupla Edivandro Cechetti e Leonardo Rampazo
conquistou o título da categoria da 4ª Classe Masculino.
Nos jogos do Brasileiro de Padel participaram cerca 200
duplas do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.
Atletas do Recreio da Juventude também conquistaram
ótimos resultados no Circuito Serrano de Padel. Nos dias
21 e 22 de maio, na 2ª etapa do evento, realizada em Bento
Gonçalves (RS), a dupla Paulo Henrique Marchioro e
João Paulo Colleoni conquistou o vice-campeonato da
categoria 45 anos masculino.
Já na 4ª etapa do Circuito, nos dias 27 e 28 de agosto,
em Santa Cruz do Sul (RS), o atleta Paulo Henrique
Marchioro, representando o Recreio da Juventude, foi
campeão da categoria 45 anos masculino, formando
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PROJETOS DO RECREIO DA JUVENTUDE
SÃO CONTEMPLADOS PELA CBCF
de partida e novas raias para a piscina de 50m da sede
campestre Guarany.
O clube também está celebrando o edital 03/2014,
denominado Juventude Olímpica, por meio do qual o
RJ recebeu o valor de R$ 561.788,30 para pagamento de
despesas de transporte, hospedagem e taxas de inscrições
em competições oficiais promovidas e organizadas
pelas entidades regionais e nacionais do desporto nas
modalidades de handebol, judô, natação, voleibol e tênis.

O Recreio da Juventude comemora a aprovação de dois
projetos de incentivo de recursos financeiros. Um deles,
intitulado Formando a Juventude Olímpica, beneficiou
o clube com o valor de R$ 1.490.991,64 contemplando
a aquisição de novos e modernos equipamentos para a
ginástica artística, que atualmente são utilizados em
jogos olímpicos e campeonatos mundiais, além de
equipamentos de cronometragem eletrônica, blocos

Além destes, o Recreio da Juventude formalizou
outro projeto, o edital 06/2017 batizado de Recreio da
Juventude Olímpico, no valor de R$ 1.401.372,96. O
projeto é destinado à área de recursos humanos, por
meio do qual vai possibilitar a contratação de técnicos
e auxiliares técnicos, além de preparador físico para as
modalidades olímpicas e que está em fase de aprovação
pela equipe técnica da Confederação Brasileira de Clubes
– CBCf.

Na noite de 1º de setembro, o Recreio da Juventude foi premiado com o
Troféu Destaque de 2016, durante evento realizado no Grêmio Náutico
União, em Porto Alegre. A honraria foi concedida pelo Conselho Regional
de Educação Física do Rio Grande do Sul (CREF2/RS). Ao todo, 13
categorias foram avaliadas, e os finalistas foram eleitos pelos profissionais
registrados no conselho. A votação foi realizada de maneira aberta, no site
da entidade, e também em plenária do CREF2/RS. Na foto, o gestor de
esportes Marcelo J. Höehr e o vice-presidente de esportes do Recreio da
Juventude Paulo Henrique Marchioro.

PREMIAÇÃO DOS DESTAQUES ESPORTIVOS 2016
O Departamento de Esportes do Recreio da Juventude
programa para o dia 14 de dezembro a festa de entrega
dos troféus aos Destaques Esportivos 2016. O evento
acontecerá no ginásio de esportes.
Receberão a premiação os competidores que obtiveram

resultados expressivos ao longo deste ano nas seguintes
modalidades: basquete, futebol, futsal, ginástica artística,
grupo de corrida, handebol, judô, natação, padel, voleibol,
tênis e xadrez. Os atletas que se destacaram em suas
atividades de lazer e recreação pelos seus departamentos
também serão homenageados.
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Fotos: Arquivo RJ

RJ RECEBE TROFÉU
DESTAQUE 2016
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REFORMAS NA SEDE GUARANY TRARÃO
BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS
a nova secretaria estruturada para melhor receber os
associados e um estacionamento coberto com 138 vagas.
As obras de melhorias na sede Guarany trarão um grande
salto na qualidade e variedade de serviços oferecidos
pelo RJ. A inauguração da nova sede está prevista para
o final deste ano.

Fotos: Guilherme Kannenberg

Desde o final de 2015, a sede Guarany do Recreio da
Juventude está passando por uma série de reformas
estruturais e melhorias em seu complexo esportivo e de
lazer. Dentre os inúmeros benefícios que os associados
do clube poderão usufruir, destaque para a academia
completamente nova, com equipamentos de ponta, a
piscina olímpica coberta para prática de natação e lazer,
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