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Palavra

do

Presidente

O ano que chegou ao fim foi um período de muita alegria, conquistas
e comemorações para o Recreio da Juventude. Inúmeros eventos sociais
e esportivos movimentaram as sedes e trouxeram emoção, felicidade e
diversão a todos os associados. Convido você a fazer uma retrospectiva
dos principais fatos que marcaram o nosso ano através desta edição da
Revista.
Em 2012, eventos como o Águas de Março, o Baile Social, o Baile das
Debutantes e o Jantar de Gala dos 100 Anos mostraram toda a grandeza
de um Clube que trabalha visando sempre o melhor para o seu associado.
Outros eventos também obtiveram destaque no ano do nosso centenário,
tais como a Noite do Fondue, o Baile do Chopp, a Caminhada Sede a Sede
e o Bazar Beneficente, que em sua última edição alcançou o recorde de
arrecadação.
A Abertura da Temporada de Verão foi novamente um grande sucesso,
reunindo mais de seis mil pessoas e diversas atrações. A Sede Guarany foi
totalmente revitalizada e tornou-se uma nova opção de lazer e convivência
para os associados. No esporte, o crescente número de medalhas e troféus
conquistados pelos nossos atletas nas competições demonstram o talento
e a dedicação de todos.
Esta foi uma pequena amostra da grandeza do Recreio da Juventude,
um Clube que sempre foi sinônimo de alegrias e bem-estar. As ações
desenvolvidas pelos colaboradores provam o esforço dessa equipe para
continuar com o sucesso que teve início em dezembro de 1912, quando
29 jovens se uniram e fundaram o nosso querido Recreio da Juventude.
Desejo a todos um ótimo 2013 e que possamos caminhar juntos para
mais um século de história e grandes realizações!

Ademir Somavilla
Presidente Executivo

Piscinas na Sede Campestre, 1962
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Recreio da Juventude
Um século a serviço de seus associados

A criação de locais propícios para o convívio social
da juventude faz parte do planejamento das grandes
cidades atualmente. No entanto, em Caxias do Sul, no
começo do século XVIII essa ideia ainda começava a
ganhar forma. Se de um lado havia uma cidade em
pleno desenvolvimento industrial, do outro a juventude
da época se mobilizava em busca de novas alternativas
para fomentar a cena social. A cada dia essa necessidade
se tornava mais evidente e, sendo assim, não demorou
muito para o surgimento dos primeiros clubes na cidade.
Em 1912, um grupo de 29 jovens se uniu com o
propósito de criar algo diferente: um clube feito pela
juventude e para a juventude. A proposta era de que o
espaço tivesse como objetivo a prática social, mas sem
deixar de lado a parte recreativa e esportiva. Desta forma,
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no dia 28 de dezembro daquele ano surgiu o Recreio da
Juventude.
Aos poucos o Clube foi crescendo e ganhando
cada vez mais destaque e importância na vida de seus
associados. Uma trajetória que contempla diversas
conquistas e realizações marcantes, não apenas para os
associados, mas também para a cidade de Caxias do Sul.
Mais do que apenas um Clube centenário, o Recreio da
Juventude tornou-se uma referência em proporcionar
qualidade de vida; objetivo esse que foi uma das razões
do seu surgimento.
Ao longo das próximas páginas você acompanhará
alguns dos fatos e personalidades marcantes desses 100
anos.

Em 1912, 29 jovens se uniram com o intuito de criar um clube voltado à juventude.
Daí surgiu o nome Recreio da Juventude.

Fundadores
do clube

Adelino Bonalume, Alfredo Bonalume, Amílcar Alquatti, Antonio Chiaradia Netto,
Antonio Piccoli Filho, Attílio Pieruccini, Bruno Sperandio, Carlos Leonardelli,
Carlos Zacchera, Donato Mário Rossi, Ferdinando Jaconi, Francisco Spinato,
Hermenegildo Burato, Honorino Sartori, Hugo Serafini, João Carletti, João
Sambaquy, José Sambaquy, José Grossi, José Dal Prá, José Costamilan, Luiz Pieruccini, Oswaldo Ártico, Raymundo
Burato, Reynaldo Pieruccini, Ricardo Bonalume, Victorio Sanvitto, Victorio Pieruccini e Zulmir Fábris.

O convite foi entregue à comunidade
caxiense dois dias antes da fundação
do Clube, que ocorreu no dia 28
de dezembro de 1912, às 20h, num
sobrado de José Bragatti, na Avenida
Júlio de Castilhos.

Em 1927, a presença feminina no Clube criou o Edem
Juventudista, que se constituía como uma agremiação
feminina dentro do próprio Recreio da Juventude. Com
diretoria própria, eram elas que realizavam as atividades
sociais, culturais e beneficentes. Foram presidentes do
Edem as seguintes mulheres, sucessivamente: Lea Spada,
Vênus de Mello, Omar Cruz, Laudecira Malenverni,
Herminia Pauletti, Nayr Röese, Honorina Bertoletti, Celuta
Torres, Elsa Gazola, Suzana Lima e Yolanda Germani.

Em 1931, a então sede do Clube, um dos mais belos prédios da época, onde hoje está localizado o Círculo Operário
Caxiense, na rua Visconde de Pelotas, esquina com a Sinimbu, recebeu a primeira edição da Festa da Uva. Esta sede foi
a segunda de propriedade do Clube. A primeira foi uma construção de madeira no terreno onde hoje se encontram os
jardins frontais do Hospital Pompéia.

O Recreio da Juventude sempre trabalhou para realizar grandes eventos. Ainda na década de
1930, os carnavais e bailes sociais se tornaram memoráveis devido ao sucesso de público. O Clube
também criou um cinema no salão de festas da sede, denominado Cinema Juventude.
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Com o passar do tempo e com o numeroso público que
prestigiava os eventos, o Recreio da Juventude construiu
uma sede moderna e imponente. A inauguração da atual
Sede Social do Clube ocorreu em 1955, durante a gestão
de Ítalo Agostinelli, e contou com a presença do primeiro
presidente do Recreio da Juventude, Ferdinando Jaconi.

Em 1958, o Clube iniciou os projetos para a sua Sede Campestre, na zona norte da cidade. Em
1962, a primeira piscina já estava em funcionamento. No mesmo ano começou a construção
das primeiras quadras de tênis e, depois, das demais áreas de esporte e lazer.

Ainda em 1962 o Recreio
da Juventude completou
50 anos e realizou um
jantar de comemoração.
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Em 1992, a Sede Social do Recreio da Juventude recebeu o evento
em comemoração aos 90 anos de fundação do Clube.

Em 2011, o Clube incorporou o Recreio Guarany,
o que possibilitou a presença do Recreio da
Juventude também na zona sul da cidade, com
uma Sede Campestre renovada.

Hoje, o Recreio da Juventude tem 250
mil metros quadrados de área de lazer,
esportes e entretenimento e duas sedes
sociais, onde ocorrem os eventos culturais
e sociais do Clube. São 150 colaboradores
e mais de 16 mil associados ativos.
Diariamente, cerca de duas mil pessoas
frequentam as sedes campestres.
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Sede Social foi cenário para homenagens
e reencontros de ex-dirigentes
e ex-rainhas do Clube.

Para marcar a passagem do centenário, o Recreio
da Juventude recebeu em sua agremiação social,
no dia 1º de dezembro, autoridades, ex-dirigentes
e ex-rainhas para o Jantar de Gala dos 100 Anos. A
ocasião foi marcada pelas homenagens prestadas.
Inicialmente os convidados foram recepcionados
ao som do pianista Eder Bergozza, que criou um
clima agradável à noite. As homenagens a quem já
fez muito pelo Clube começaram em seguida, com os
ex-presidentes dos conselhos deliberativo e executivo
recebendo uma réplica da Sede Social. Após, as exrainhas relembraram o tempo de quando foram
soberanas e desfilaram pelo salão. Elas receberam
de presente um pedantife de ouro, uma réplica do
logo centenário. Por fim, a colaboradora mais antiga
do Clube também teve seu momento de alegria. A
senhora Nara Regina Candido, com 34 anos de casa,
foi homenageada com uma placa honrosa alusiva ao
evento.
No fim do cerimonial e antes do jantar ser servido,
a emoção tomou conta do salão, quando a cantora
Siane Salvador apresentou o hino do Recreio da
Juventude. Siane gravou a última versão da canção,
em 2005, para comemorar o jubileu de ouro da Sede
Social. Após o jantar, os convidados foram mais uma
vez presenteados e puderam prestigiar o show da
banda nacional Demônios da Garoa, que cantaram
clássicos como “Trem das Onze”, “Tiro ao Álvaro” e
“Samba do Arnesto”.
O Jantar de Gala encerrou o calendário social
2012 e as atividades do centenário do Recreio da
Juventude.
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Ornamentação Glamourosa
A decoração do evento foi guiada pelo artista
floral Fernando Webber, que explorou os tons verde
e branco, cores símbolo do Recreio da Juventude.
Toda a ambientação foi concebida em um estilo
clássico/moderno, com ouro e cristal, destacandose o design das cadeiras tiffannys, os móveis em
madeira de demolição, além dos bambus mossô,
que contornavam o salão principal.
O hall de entrada foi todo trabalhado com
jardineira de cipreste natural e orquídeas brancas
em composê de ânforas, com flores verdes
e brancas. Nas mesas do salão principal foi
utilizado arranjos com taças de cristal e cascatas
de orquídeas brancas. As toalhas douradas
envelhecidas contrapunham a sobriedade e a
sutileza das flores nobres.
Edição Comemorativa |
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Colaboradora mais antiga do Clube, senhorita Nara Regina Candido, foi homenageada
com uma placa alusiva ao centenário do Recreio da Juventude.

Atual presidente deliberativo Paulo Roberto Zanettini e os ex-presidentes do conselho foram
homenageados no Jantar de Gala dos 100 anos.
1969/1971 - Nestor Curra
1983/1985 - Darcy Locatteli
1985/1987 - Alvy Lenzi
1987/1989 - Maximiliano Wisintainer
1989/1991 - Rachid Miguel
1993/1995 - Francisco Celimar de Aguiar Maciel
1995/1997 - Nestor Giusto

1997/1999 - Valdir Lary Tregansin
1999/2001 - José Carlos Bassanesi
2003/2005 - Selvino Segat
2006/2007 - Paulo Antônio Spagnoli
2008/2009 - Ary Aneo Tedesco
2010/2011 - Fernando dos Santos Machado
2012/2013 - Paulo Roberto Zanettini

Atual presidente executivo Ademir Somavilla e os ex-presidentes do executivo foram
homenageados no Jantar de Gala dos 100 anos.
1969/1973 - José Fiorindo Angeli
1973/1975 - João Flavio Ioppi
1975/1977 - Romeu Victorio Rossi
1977/1979 - Edemir Giacomo Zatti
1979/1981 - Luiz Paulo Rech
1981/1983 - Raul Pedro Fedrizzi

1983/1985 - Odone Martin Gobatto
1985/1987 e 1993/1997 - José Carlos Bertotto
1989/1991 - Mário Guilherme Sebben
1997/1999 - Francisco Celimar de Aguiar Maciel
2008/2011 - Nilso Picinini
2003/2007 e 2012/2013 - Ademir Somavilla

Rainhas homenageadas no Jantar de Gala dos 100 anos, emolduradas pelo casal-presidente executivo
Ademir e Luciana Somavilla.
1954/1955 - Teresinha Spinatto Bissaco
1958 - Zila Turra Pieruccini
1962 - Loris Leonardi
1964 - Maria Eugênia Turra
1967 - Maria de Lourdes Giordano
1970 - Diana de Zorzi
1971/1972 - Lucila Valsechi
1974/1975 - Marcia Luiza Serafini
1976/1977 - Annemarie Brugger Speer
1978/1979 - Marcia Comandulli
1982/1983 - Glenda Gobbato
1984/1985 - Daisi Gallina Fontana

1985/1986 - Fúlvia Stedile Angeli Gazola
1986/1987- Gabriela Stangherlin Graff
1988/1989 - Paula Ramos Paglioli
1989/1990 - Tereza Cristina Dalla Costa
1990/1991 - Fabricia Serafini Fedrizzi Bazei
1991/1992 - Patricia Horn Pezzi Zambiazi
1992/1993 - Paula Muratore
1993/1995 - Raquel Ruaro de Meneghi
1995/1996 - Georgia Benatto
1996/1997 - Flavia Mattioni Micheli
1997/1998 - Alexandra Valsecchi Segalla Canalli
1998/1999 - Fernanda Frigeri Martins Nora

1999/2000 - Roberta Contin
2001/2002 - Priscila Chinato
2002/2003 - Natasha Müller Somavilla
2003/2004 - Tamyres Zanrosso Martins da Silva
2004/2005 - Silvia Mattioni Micheli
2005/2006 - Paula Caprara Gasperin
2006/2007 - Verônica Daros
2007/2008 - Luana Müller Somavilla
2008/2009 - Verônica Pulga Pereira
2009/2010 - Stefânia Dall’agno Demori
2011/2012 - Giovana Caregnato Orsso
2012/2013 - Amanda Parenza Arenhardt

Câmara Municipal presta homenagem ao Clube

O centenário do Recreio da Juventude também foi celebrado na Câmara Municipal de Caxias do Sul. A homenagem
ocorreu em sessão solene, no dia 29 de novembro. A cerimônia foi conduzida pelo então 2º Vice-Presidente do
Legislativo Caxiense, Francisco Spiandorello.

O Presidente do Clube, Ademir
Somavilla, recebeu uma placa de
homenagem da Câmara e ressaltou que
os 29 jovens fundadores inspiraram cada
um dos presidentes que conduziram a
agremiação até hoje. Para ele, a trajetória
da instituição remete à própria história de
Caxias do Sul. O Presidente também recebeu

os cumprimentos do então Secretário de
Governo Municipal, Victório Giordano da
Costa, na ocasião representando o Prefeito
José Ivo Sartori, e do então vereador Vinícius
Ribeiro, sócio do Recreio da Juventude há
35 anos. A homenagem contou também
com a presença de jovens atletas do Clube.
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Reunião-Almoço da CIC
celebra os 100 anos do

Recreio da Juventude
O ex-governador Germano Rigotto foi o convidado
do Clube para palestrar na reunião-almoço da Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), no dia
6 de novembro. O evento foi alusivo ao centenário do Recreio
da Juventude e a palestra foi sobre o tema Qualidade de Vida
nas Cidades x Crescimento.
O Presidente da CIC, Carlos Heinen, entregou uma placa
ao Presidente do Clube, Ademir Somavilla, em homenagem
aos 100 anos de história do Recreio da Juventude.
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Com a chegada do verão e das férias, o que as pessoas mais querem é fugir da rotina,
aproveitar o sol, fazer atividades ao ar livre, enfim, se divertir. Para entrar no clima da
estação mais aguardada pelos caxienses, o Recreio da Juventude reuniu os associados na
Sede Campestre do Clube para participarem da Abertura da Temporada de Verão.
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Mais de seis mil pessoas prestigiaram o evento que teve no palco principal os shows de Fat
Duo e Papas da Língua, além do receptivo com o Grupo Tholl. Os associados também puderam
se divertir no parque de diversões e nos brinquedos infláveis espalhados pela sede. Frutas, picolés,
sucos, pipoca, algodão doce e até “salchipão” foram servidos aos participantes.
Na ocasião, o Clube sorteou seis associados que foram contemplados com voos de helicóptero
pela Sede Campestre. O sorteio fazia parte da ação promocional “O RJ te leva aos céus”.
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Proporcionar bem-estar aos associados é uma
preocupação constante no Recreio da Juventude. Por isso,
desde a incorporação, a Sede Guarany vem recebendo
benfeitorias que vão da infraestrutura até o paisagismo do
local.
Recentemente, o Clube investiu em um novo sistema
de aquecimento a gás para as piscinas externas. Além de
mais moderno, o sistema é considerado mais ecológico
do que a tradicional caldeira a lenha. Em breve, o sistema
de aquecimento também servirá para climatizar outras
dependências da Sede Guarany, proporcionando assim
temperaturas agradáveis ao associado durante o ano todo.

Atividade também marcou a abertura
da temporada 2012/2013
A tradicional Caminhada Sede a Sede do Recreio da
Juventude, realizada em novembro, fez parte da programação
das festividades da Abertura da Temporada de Piscinas. A
caminhada iniciou em frente à Sede Social do Clube, na rua
Pinheiro Machado, seguindo pela Avenida Júlio de Castilhos e
rua Conselheiro Dantas, até chegar à Sede Campestre, na rua
Atílio Andreazza.
Os participantes doaram 1 kg de alimento não perecível
e, em troca, receberam uma camiseta exclusiva do evento. No
total foram arrecadados 350 quilos de alimentos, entregues ao
Centro Assistencial Vó Juvelina, no bairro Santa Catarina. Ao
fim da caminhada, todos os participantes foram premiados
com uma medalha personalizada.
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Destaques
Esportivos
Em dezembro, os departamentos de esporte realizam
as tradicionais festas de final de ano. Visando incentivar
e valorizar o empenho dos atletas do Clube, o Recreio da
Juventude homenageou os esportistas que se destacaram ao
longo da temporada. A dedicação e o talento de todos ficaram
evidentes com o crescente número de conquistas em 2012.

Futebol

Destaques Esportivos
Grupos de Futebol

André Pivotto

Algacir Aurélio Pozenatto

Grupo de Futebol Recreio da Quarta

Grupo de Futebol Os Pioneiros

Edição Comemorativa |

19

Adriano José Polidoro

Sérgio Pirolli

Grupo de Futebol Sessão das Duas

Grupo de Futebol Desconcerto

Josemar Antônio Spironello

Wilson José Gyboski

Grupo de Futebol Sábado Show de Bola

Grupo de Futebol Guarany

Futsal
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Adão Carlos Hoffman Ribeiro

Guilherme Dalagnol Farias

Grupo de Futebol Turma 35

Futsal
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Voleibol

Atletas

Juliana Goes Da Silva Sá

Voleibol

Voleibol

Caio Kuse

Júlia Padilha

Judô

Judô

Troca de Faixas Judô

Cerimônia de Troca de Faixas

Faixas Pretas

Judô

judÔ
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natação

Gustavo Messinger Piva

Maura Soares

Natação

Natação

Luiza Andreazza

Tiago Richetti

Handebol

Handebol

handebol

ginástica artística
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Troféus

Simone Ortigara

Handebol

Ginástica Artística
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revista

Baile do Chopp

tem música e alegria
Em novembro, o Salão Verde recebeu
decoração especial e melodias alemãs. O
tradicional Baile do Chopp teve a animação
da Banda Musical Evento, que trouxe alegria e
diversão à noite. Os casais participantes foram
presenteados com chapéus típicos da Alemanha.
Pratos da cozinha ítalo-germânica, como
cucas, grostolis e cashmere, foram especialmente
elaborados para tornar a noite ainda mais
atrativa e saborosa. Para comemorar os 100 anos
do Recreio da Juventude foi realizado um brinde
com a bebida tema da festa: o chopp.

Bazar Criando com Arte
bate recorde em arrecadação
A 12ª edição do Bazar Beneficente Criando Com Arte foi promovido em dezembro
pelo Grupo Confraria Esmeralda e arrecadou um valor recorde. Cerca de três mil
visitantes circularam pelo evento e ajudaram a arrecadar R$ 26.880,00, que foram
destinados à Escola de Educação Infantil Tia Laura.
A atividade contou com 88 expositores, reunindo talentos de arte decorativa de todo
o país, como Fernando Webber, Victor Hugo Porto, Antonio Giacomin e Aécio Sarti, um
dos maiores nomes da arte nacional e internacional. Sarti doou uma de suas obras para
o leilão que ocorreu no segundo dia do evento.
O bazar tem o objetivo de expor os trabalhos de arte decorativa e reverter a verba
adquirida por meio da comercialização dos produtos para entidades que atendem
pessoas em vulnerabilidade social. Os visitantes também têm a oportunidade de
participar de workshops, shows, leilões de obras e também apreciar a comida típica
italiana.

Papai Noel

passou pelo Clube
Para a alegria da criançada, o bom velhinho
esteve na Sede Campestre neste Natal. As
crianças puderam entregar as cartinhas e
fazer seus pedidos para o Papai Noel, que as
presenteou com doces. Além da apresentação do
cantor caxiense Nino Hentz, o evento também
teve distribuição de pipoca e algodão-doce.

Rua Atílio Andreazza, 3525 - CEP 95052.070
Fone: (54) 3028.3555
www.recreiodajuventude.com.br
saa@recreiodajuventude.com.br
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