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Prezados Associados
 
Durante o ano de 2019, 

o Conselho Executivo ado-
tou uma série de iniciativas 
inéditas na história do Clube 
Juvenil.

Com efeito, diante de uma 
conjuntura de crise financei-
ra e redução do quadro so-
cial, a atual diretoria iniciou 
suas atividades realizando 
um planejamento estratégi-
co, mediante o qual foram 
definidos planos de ações ob-
jetivando recuperar o Clube, 
retomar sua capacidade de 
investimento e racionalizar a 
gestão.

E, entre as diversas ações 
estratégicas já implemen-
tadas, destacam-se as se-
guintes: elaboração de um 

Plano Estratégico Comer-
cial - PEC, avaliação da ade-
quação do atual quadro de 
pessoal, contratação de as-
sessoria jurídica permanente, 
contratação de representação 
comercial permanente, alte-
rações nas rotinas adminis-
trativas, revitalização das es-
colinhas esportivas e redução 
de despesas.

A par da adoção das cita-
das medidas, que servirão de 
norte e deverão frutificar no 
médio prazo, o ano de 2019 
ficará marcado também na 
área social. Deveras, diver-
sos eventos tradicionais do 
Clube tiveram seus formatos 
modificados e outros iné-
ditos foram realizados – a 
exemplo do Sunset e do Ju-
venil na Brasa –, tudo com 

ampla adesão e resposta po-
sitiva dos associados.

Cumpre destacar, por 
oportuno, em relação ao tra-
balho realizado até o mo-
mento, a relevante partici-
pação dos Vice-Presidentes, 
dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal e a dedicação dos 
funcionários e colaboradores. 
Tal sinergismo foi decisivo.

Para 2020, oportunidade 
em que a agremiação com-
pletará 115 anos, a intenção 
é manter o trabalho sério 
e transparente, melhorar a 
infraestrutura e qualificar 
os serviços oferecidos. Com 
isso, valoriza-se o maior ati-
vo do Clube e sua razão de 
existir, o associado.

 
Um forte abraço!   

Hugo Rauch
Presidente do Conselho Executivo

 Foto: Leandro Araújo
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DESPEDIDA
S U N S E T

Fotos: Leandro Araújo

ao pôr do sol

O encerramento do verão 2018/2019 
foi bastante animado nos jardins do Clu-
be Juvenil. Em março, a área das cabanas 
sediou o evento Sunset Club, quando os 
associados deram adeus à estação no cli-
ma que a definiu: de alegria e descontra-
ção. 

A comemoração contou com open 
food e open bar, com um delicioso car-
dápio, drinks, espumantes e chopp, além 
de refrigerantes e água. E claro, não faltou 
música boa para embalar os participantes. 
Os DJ’s Kosma 88 (Francesca Marcílio) e 
Lee Batista empolgaram o evento ao som 
de músicas estilo sunset. 

Mais de 120 pessoas, entre associados 
e não associados, prestigiaram o evento. 
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Fernanda Camello e Fernando Bertotto 
(Casal Vice Presidente Social e Cultural 
do Recreio da Juventude)
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As noites dos anos 80 e 90 retornaram ao 
Clube Juvenil para relembrar os momentos de 
glória da Boate Pelourinho, cenário de gran-
des eventos da época. O Pelourinho Disco 
Night (o novo “Comenda do Abacaxi”) foi 
realizado em maio de 2019 e teve recorde de 
público: mais de 160 pessoas.

A música ficou por conta do DJ Julius 
Rigotto, com sonorização e iluminação de 
Rocha Netto. O evento sempre gera grande 
integração entre os associados. Assim como na 
Comenda do Abacaxi, na Pelourinho, os co-
mendadores se envolveram em toda a organi-
zação do evento, desde a escolha do cardápio, 
iluminação, sonorização e venda de ingressos, 
que também é aberta a não-associados. 

Para animar a Pelourinho Disco Night que 
deve ser repetida em 2020, novos comendado-
res já foram escolhidos: Alexandre Silvestri e 
Suen Cassini, Alessandro e Lisiane Spolavori, 
Edilson e Paola Kaspary, Hamilton e Maria 
Angélica Angonese e Peter e Claudia Brugger.

Fotos: Leandro Araújo
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O P I N I Ã O

Meu ClubeJuvenil
Dos que conhecem o clube "desde antes do Lacerdinha" aos 

recém-chegados (ao mundo),  associados declaram o seu amor

É um lugar bom para vir com as 
crianças. Elas têm diversão, piscina, 
parquinho... E, como nós, vão 
conhecendo outras pessoas, criando novos 
círculos de amizades.
Na foto, a esposa Grasiela e as filhas 
Clarissa, 8 anos, e Aurora, 20 dias.
Rodrigo Gabriel

Eu vou na academia 
o ano todo, e venho 
sempre com meus 
amigos para a piscina 
ou então com a 
família. Sou sócia há 
10 anos e aproveito 
bastante o Clube.

Bárbara Zanatta  

O que mais gostamos 
é a piscina! O Clube é 
bem legal.

ArthurKerpen Marcon 
e Alice Kerpen Pietta

Valquíria Vita

Leandro Araújo 

Valquíria Vita
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Eu frequento a academia 
diariamente: o ambiente é 
calmo e os professores são 
muito bons. Também venho 
para cá sempre que dá um 
tempinho, para descansar do 
trabalho e a faculdade.

Guilherme Zanatta

O clube é muito bem 
cuidado, com a manutenção 
em dia. Hoje tem uma 
média etária jovem: tem 
muita gente nova, com filho 
pequeno. É um ambiente 
muito saudável.
Na foto, o filho Sebastian, 5 
anos.

Guilherme Fedrizzi

Eu venho para o Clube 
desde que eu tinha 20 
dias de vida! O que 
mais gosto é da piscina 
no verão. No inverno, 
uso a piscina térmica e a 
quadra.

Victória Domingues Rauch

Valquíria Vita

Marcelo Aramis

Marcelo Aramis
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Eu venho para o clube desde os 9 anos. De lá 
para cá, muita coisa mudou... Quando cheguei, 
não tinha quadra coberta, ginásio de esportes, 
aquecimento das piscinas, o Lacerdinha (risos), 
que é como chamamos o elevador.Mas uma coisa 
nunca mudou: o sentido de familiaridade, de 
olhar as pessoas e saber quem é, ficar de olho nos 
filhos dos outros e também saber filhos de quem 
são. E essa é uma parceria muito bacana nessa 
"chácara dentro da cidade".
Na foto, com o filho Luca.

Hermínio Gomes Dutra

Foi um sonho nossso que ele – 
Mateo Zoti, Garoto Cerejinha 
2018 – representasse o clube. O 
Juvenil é o nosso pátio de casa, 
e ele joga futebol diariamente 
aqui. É sócio desde que estava 
na barriga.

Luciane Zancanaro Zoti

Leandro Araújo

Marcelo Aramis
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nosso arraiáA ALEGRIA DO
F E S T A  J U N I N A

A tradicional Festa Junina 
animou a área das cabanas em 
junho. Cerca de 170 pessoas 
participaram o evento, que em 
2019 foi aberto também ao pú-
blico não associado.

O arraiá ofereceu comidas 
típicas, como amendoim, pipo-
ca, cachorro-quente e pinhão, 
além do tradicional quentão. A 
decoração temática, com ban-
deirinhas, chapéus de palha e 
fogueira deram um toque es-
pecial à festa, que teve até um 
burrinho de brinquedo. 

Não faltou diversão na boca 
de palhaço, cavalinhos, argolas, 
pesca e pintura facial, ativida-
des que animaram as crianças 
durante todo o evento. Todas 
as crianças foram presenteadas 
com pipoca. 

Fotos: Leandro  Araújo
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o nosso futuroPARA CELEBRAR
D I A  D A S  C R I A N Ç A S

Em outubro, na Festa de Dia das 
Crianças realizada nas cabanas do Clube, 
todos ganharam pipoca, picolé, algodão 
doce e suco. Nesta edição, elas também 
foram presenteadas com um copo de 
acrílico personalizado com a temática do 
evento, evitando o uso de copos descartá-
veis durante a festa.

Diversas brincadeiras animaram os 
pequenos associados, que se divertiram 
pulando nos brinquedos infláveis e par-
ticipando na oficina de slime, febre entre 
os pequenos em 2019. Confira nas fotos! 

Fotos: Leandro Araújo
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"Eu já tinha concorrido aos 6 anos, 
e não tinha ganhado. Este ano, fiquei 
muito feliz! Todas as minhas amigas 
estavam assistindo, meus pais tam-
bém"
 disse Luiza Ferreira, de 10 anos, após o desfile que a fez 
ser premiada. Luiza é aluna do quinto ano do Colégio 
São José. Entre seus hobbies favoritos, ouvir música pop 
e assistir Netflix. 

LUIZA
FERREIRA

"Eu não sabia que eu ia ganhar, se 
um dos meus amigos tivesse ganha-
do, eu teria ficado muito feliz tam-
bém!" 
disse José Antônio, o "Zezinho", logo após a premiação 
que lhe rendeu uma faixa e um título. José tem 9 anos e 
é aluno do terceiro ano do Colégio La Salle Carmo. Sua 
atividade favorita é brincar na casa dos amigos. 

JOSÉ ANTÔNIO
VANIN DORNELES DA SILVA
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L O U R D E S  P E T T I N E L L I

O ano era 1957 e uma fa-
mosa música de Doris Day 
emplacava como uma das 
mais tocadas da rádio. Na 
clássica Que Sera Sera, Wha-
tever Will Be, Will Be, Doris 
cantava: “O futuro não é só 
nosso. O que será, será.”

Nesse mesmo ano, Pelé 
estreava na Seleção Brasi-
leira de Futebol, com apenas 
16, e o Brasil, sob o coman-

do de Juscelino Kubitschek, 
começava a assistir a cons-
trução de Brasília. Sem nem 
imaginar o que viria pela 
frente em sua vida — tal 
qual a música de Doris Day 
e tal qual todos os brasilei-
ros que depois daquele ano 
veriam muitas mudanças 
no país — a jovem Lourdes 
Ponzi aceitou ser rainha do 
Clube Juvenil aos 19 anos. 

“Não era algo que eu que-
ria. Levei até um susto! Mas 
depois meu pai disse: ‘Filha, 
tudo bem’”, conta Lourdes 
(que gosta de ser chamada 
de Déca), hoje com 82 anos. 
“Teve um baile de coroação, 
mas antes eles apresentaram 
uma porção de candidatas, 
não lembro se teve votação 
ou como foi, mas lembro 
que eu que fui a escolhida e 

me senti muito bem, muito 
feliz! Nós éramos juveni-
listas de mão cheia, toda a 
família. Meu pai, Josué, foi 
presidente do Clube, minha 
irmã mais velha, Terezinha, 
foi rainha alguns anos antes 
e a minha irmã mais nova, 
Mercedes, foi Rainha das 
Falenas.” 

Mais de 60 anos depois 
daquele baile, Lourdes 

de rainhaMEMÓRIAS
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ainda guarda em casa um 
pedaço do vestido lilás e o 
sapato da mesma cor. “Eu 
e a minha mãe fomos para 
Porto Alegre, na Casa das 
Sedas, comprar o tecido e 
foi a dona que sugeriu fazer 
o vestido nessa cor. Fize-
mos aqui em Caxias, com 
uma costureira. A parte da 
frente do vestido era toda 
de renda, e a parte de trás 
tinha uma cauda, que era de 
tafetá, tudo lilás, era muito 
bonito. O sapato também 
nós mandamos fazer.”

A coroação como rainha 
do clube foi apenas um dos 
bons momentos de uma 
“juventude maravilhosa”, 
como ela descreve. “Sinto 
muita saudade dessa época, 
dos anos 50. Eu tinha mui-
tas amigas, até hoje tenho, 
a gente se divertia muito, 
frequentava tudo o que era 

festa, tudo o que era baile,” 
relembra. 

A maior saudade dos bai-
les, segundo ela, é das or-
questras que embalavam os 
casais. “Elas eram maravi-
lhosas. Só tocavam músicas 
de amor.”

Lourdes, que adorava 
dançar, conta que o marido, 
Carlos Pettinelli (de quem 
adotou o sobrenome após 
o casamento), era um óti-
mo dançarino. “A história 
de como nos conhecemos 
foi assim: Eu era ex-rainha 
do Juvenil e estava em um 
carro, durante uma Festa 
da Uva, com todas as Fale-
nas ao meu redor. Passamos 
na frente da casa dele e ele 
me fotografou. Um tempo 
depois nos encontramos 
em um aniversário e nos 
conhecemos oficialmente. 
Ele chegou para mim e me 

Com o marido, Carlos, na Sede Social, em um dos bailes do Clube. 

Os filhos, Humberto Luís, Maria Angélica e Caetano Carlos. 

Com os netos, Vítor, Glória e Luiza.

Com a neta, Luiza, que também foi rainha do Clube, em 2013. 

Lourdes, durante o Baile de Coroação, em 1957. 
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mostrou a foto que tinha 
tirado aquele dia. Namora-
mos um ano e meio e depois 
nos casamos. Eu tinha 23.”

O casal teve três filhos: 
Caetano, Humberto e Ma-
ria Angélica, e três netos: 
Luiza, Glória e Vítor. Para 
orgulho da avó, Luiza tam-
bém foi rainha do Juvenil, 
em 2013. “Eu incentivei. 
Ela estava lindíssima no dia 
da coroação.”

Lourdes é viúva há 12 
anos mora sozinha no apar-
tamento do casal onde, na 
verdade, não passa mui-
to tempo sem companhia. 
Além das visitas da família, 
para quem organiza almo-
ços todas as quartas-feiras, 
recebe amigas diariamente 
(nos minutos seguintes ao 
fim dessa entrevista, pegou 
o celular e ligou para uma 
delas avisando que já podia 
vir visitar). Ela também in-

cluiu atividades físicas em 
sua rotina. Depois dos 80, 
decidiu começar a acade-
mia três vezes por semana 
para manter a saúde e ocu-
par mais os dias, antes pre-
enchidos pelo trabalho de 
professora de História, fun-
ção que desempenhou por 
muitos anos. 

A ex-rainha nunca fre-
quentou muito a Sede Es-
portiva do Clube. Nem na 
infância, quando o pai não 
deixava que os filhos (eram 
11) entrassem nas piscinas. 
O forte da família sempre 
foram os eventos sociais. E 
até hoje ela participa deles. 
“No último baile de aniver-
sário eu fui, estavam todas as 
minhas amigas. No ano pas-
sado não teve, que pena… 
Mas se me convidassem para 
ir num baile no Juvenil ama-
nhã, eu marcava hora agora 
para arrumar o cabelo!”

Com os pais e irmãos. Lourdes é a menina à direita da mãe, de laço branco no cabelo. 

Guardados até hoje, um pedaço do 
vestido que usou no dia da coroação e 

o sapato, que mandou fazer. 
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H U G O  R A U C H

Hugo Rauch sempre 
foi uma criança esportista. 
Começou andando de bi-
cicleta, hábito que logo se 
transformou em bicicross. 
Anos mais tarde, descobriu 
o tênis, praticou corrida, ci-
clismo, duatlo e triatlo. “Eu 
sempre tive uma rotina in-
tensa de atividades físicas, 
algo que me acompanha até 
hoje”, conta Rauch. “Teve 
uma época em que eu che-
guei a fazer quatro horas de 
atividades por dia.”

Além dos esportes, ele 
lembra que gostava muito 
de ler. “Sempre fui um cara 
curioso. Eu sou de Caxias, 
mas nas férias da escola, eu 
passava alguns dias na casa 
dos meus avós, em Bento 
Gonçalves, e lá eu andava 
de bicicleta todo dia, mas 
sempre tinha um período 
que eu ia para a biblioteca.”

Hoje, aos 41 anos, Rau-
ch ainda carrega em si 
muitas das características 
de quando era um garoto. 
E foram o amor pelos es-
portes e a dedicação aos 
estudos alguns dos motivos 
que o levaram ao cargo que 
assumiu no início de 2019: 
presidente do Clube Juve-
nil.

Rauch dirige até o clube 
todos os dias, onde divide-
-se entre o lazer e o dever: 
pratica musculação na aca-
demia, nada com a filha na 
piscina térmica e, na maior 
parte do tempo, trabalha 
nas questões administrati-
vas. “Está sendo um desafio 
pessoal bem grande. Para 
que a gente faça um traba-
lho bem feito, precisa de-

dicar tempo. Mas é muito 
gratificante”, explica Rau-
ch, que, na presidência do 
clube, exerce um trabalho 
não-remunerado. “Todos 
que exercem cargos nos 
conselhos e direção são 
voluntários. Trabalhamos 
em prol do clube, porque 
realmente amamos o Juve-
nil e temos a intenção de 
fazer dele o melhor possí-
vel.”

O atual presidente 
já havia ocupado outros 
cargos administrativos 
no Juvenil. “Acho que (a 
presidência) aconteceu 
naturalmente, eu fui ten-
do um envolvimento cada 
vez maior com as coisas 
do clube. E foi interes-
sante porque primeiro fui 
diretor de departamento, 
depois vice-presidente e 
depois acabei me tornan-
do presidente. Então eu 
tive a oportunidade de 
conhecer os meandros da 
administração. E entender 
que é preciso estar bem 
assessorado pela equipe 
administrativa e de ma-
nutenção. Assim, o clube 
consegue andar sozinho. 
E quando precisa de uma 
decisão ou intervenção, a 
gente entra em campo. É 
um trabalho que só conse-
gue ser realizado porque a 
gente tem um conjunto de 
pessoas que atuam juntas 
todos os dias.”

Quando não está no 
Juvenil, Rauch dedica-se à 
carreira de advogado. For-
mado pela UFRGS, ele 
conta que foi pelo exem-
plo dos pais, ambos advo-

na presidênciaUM ESPORTISTA

Fotos: Acervo pessoal
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gados, a inspiração para a es-
colha da carreira. “Teve uma 
influência natural dos meus 
pais, mas também uma apti-
dão minha, por gostar muito 
de ler.” Rauch chegou a cur-
sar um período de Educação 
Física, mas decidiu dedicar-
-se 100% ao Direito e não 
concluiu a segunda opção 
de graduação.  Ao se formar, 
especializou-se na área de di-
reito tributário e há 17 anos 

trabalha no escritório fami-
liar, ao lado da mãe, Adis, e 
do pai, Victor. 

Ele é casado com Cláu-
dia Domingues. Juntos há 
10 anos, eles se conheceram 
no clube. “Foi aqui na Sede 
Esportiva, nos conhecemos 
na academia. Ela já frequen-
tava a academia e eu passei 
a frequentar. E hoje temos 
uma filha, Victória, de oito 
anos, que vem muito para o 

clube também. Ela vem para 
o Juvenil desde que tinha 19 
dias de vida, então ela tam-
bém tem um vínculo muito 
forte com o clube. Ontem, 
por exemplo, ela estava aqui 
fazendo pilates e hoje ela tem 
tênis, já fez natação aqui... 
Também é uma criança bas-
tante ativa.” 

Rauch diz que corre todos 
os dias, além de fazer mus-
culação e ciclismo. “Também 

procuro tirar tempo para fa-
zer programas com a minha 
família e para ler livros téc-
nicos da área jurídica,” conta 
o presidente, que tem uma 
rotina agitada. Na manhã da 
entrevista, já havia tido duas 
reuniões (e teria mais algu-
mas depois). E no sofá da 
sala da secretaria do clube, 
uma mochila já estava pronta 
para os exercícios que faria 
aquele dia.

Com a filha, Victória, e a esposa, Cláudia. O casal se conheceu no Clube Juvenil.



JUVENEWS | 202022

para o verãoDE BRAÇOS ABERTOS

A B E R T U R A  D A  T E M P O R A D A

“Eu cheguei às 10h no 
Clube, acho que fui a pri-
meira a entrar na piscina. 
Não tinha ninguém a essa 
hora!”, contou animada a 
associada Maria Eduar-
da Kuver Lucena, que, no 
dia da abertura, usava um 
maiô de coração. “Já faz 8 
anos que sou sócia, quan-
do nasci, já me associaram 
e comecei a vir para o Clu-
be ainda quando era bebê”, 
diz, com orgulho. 

Maria Eduarda inau-

gurou as piscinas externas 
no dia quente de novem-
bro que marcou a Aber-
tura oficial da Temporada 
2019/2020. O som do DJ 
animou os associados que 
se dividiam entre a área 
das piscinas, os jardins, o 
parquinho, os quiosques e 
as quadras de tênis, além 
das banquinhas de comi-
das e bebidas que foram 
distribuídas durante o dia. 

O sol quente, para Cin-
tia Pontel, estava sendo o 

melhor daquela tarde. “Eu 
não entro porque a água é 
fria, mas adoro pegar sol e 
ficar com meu filho. Mo-
ramos perto, então viemos 
a pé para cá. Meu clube 
é o pátio da minha casa,” 
disse, repetindo o que é 
afirmado por muitos asso-
ciados. 

Quem também con-
corda com a frase é Ione 
Maria Bergozza. Ela e o 
marido, Irineu, que faziam 
um churrasco com amigos 

em um dos quiosques, dis-
seram que aproveitam o 
Clube há anos. “O Juvenil 
é uma extensão da minha 
vida. Meus filhos pratica-
ram muitos esportes aqui, 
eu eduquei eles para a 
importância dos esportes. 
Eu aproveitei muito e vou 
aproveitar muito ainda, até 
o fim da minha vida. Amo 
esse Clube, só tenho elo-
gios!”, disse ela. O marido 
concordou: “As portas aqui 
estão sempre abertas”. 

Fotos: Leandro Araújo
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Mateo Zancanaro Zoti
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N O T A S  S O C I A I S

DE BELÉM AO CLUBE JUVENIL
Os noivos Bárbara Kuhn e Gabriel Pinos moram 
em Belém do Pará, mas a distância não impediu 
o casal de realizar a cerimônia de casamento na 
cidade natal do noivo. Depois do “sim” na Igreja São 
Pelegrino, o casal escolheu o Salão do Clube Juvenil 
para a recepção dos convidados. 

TONS DE ROSA NO SALÃO DOURADO
O clássico Salão Dourado se encheu de encanto 
para receber a festa de 15 anos de Giovana Bassa-
nesi Mascia. A debutante escolheu um vestido no 
modelo off-white para celebrar seu aniversário. A 
decoração seguiu o estilo clássico/romântico nas 
cores rosa antigo e nude.  

Bruno Kriger

 Jucimar Milesi
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SIM!
Depois da celebração religiosa na Catedral de 
Caxias do Sul, os noivos Adriana de Lucena Fran-
cisco e Guilherme Sanches Ribeiro celebraram a 
união na Sede Social do Clube Juvenil.

MEDICINA
Os formandos de Medicina pela Universidade de 
Caxias do Sul, Bianca Tonietto Tonolli e Eduardo 
Caberlon celebraram, nos salões do Clube, a con-
quista após anos de estudo. 

BODAS DE OURO
O Salão Social do Clube Juvenil foi palco da comemoração 
das Bodas de Ouro de Olga e Orvindo Bianchi. Ao lado de 
seus filhos, netos, demais familiares e amigos, eles celebraram 
com alegria 50 anos de casamento. 

 Alex Battistel

Leandro Araújo 

Silas Abreu
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V O L U N T A R I A D O

aos idososDEDICAÇÃO

Assim que se aposentou, 
a associada Carla Bergozza 
encontrou uma nova motiva-
ção para seus dias: o volun-
tariado. “Se pudesse resumir 
o voluntariado em uma pa-
lavra, escolheria ‘gratidão’. 
Gratidão pela oportunidade 
de poder ajudar, de enten-
der que no trabalho voluntá-
rio o maior benefício é para 
nós mesmos e em ver que o 
pouco para mim é muito para 
quem precisa”.

A paixão pela causa não 
é de hoje: Carla já fez par-
te do Projeto Pescar, onde 
dava aulas de marketing, e 
também ajudou em projetos 
voltados à causas animais. 
Hoje, ela dedica parte do seu 
tempo livre aos idosos do 
Lar da Velhice São Francisco 
de Assis. A associada inte-
gra a diretoria voluntária do 
Lar, auxiliando nas questões 
administrativas. “Aceitei o 
trabalho com idosos porque 

acredito que seja o segmento 
mais carente de voluntariado, 
muitos não querem ou não 
se sentem bem em trabalhar 
com pessoas que trazem ba-
gagens enormes de tristezas, 
dificuldades e desesperanças. 
Dar um momento de alegria 
e carinho a eles é reconfor-
tante”, comenta. 

Carla foi uma das fun-
dadoras do Bazar do Lar da 
Velhice. “O bazar foi uma 
oportunidade que encontra-
mos, nas sobras de doações 
de roupas, calçados e bijute-
rias, de arrecadarmos dinhei-
ro para ajudar em nossos cus-
tos”, explica. 

Quem também se envol-
ve com o bazar é a associa-
da Salete Dachery. Convi-
dada pela amiga Carla, ela 
começou a frequentar o Lar 
da Velhice no ano passado, 
após o falecimento da mãe, 
que também estava em uma 
casa de repouso. “Eu queria 

dedicar um tempo da minha 
vida para que pudesse ajudar 
outras pessoas, ajudar a quem 
precisa mais… e lá, nossa, 
como precisam!” Funcionária 
pública aposentada e enfer-
meira por formação, Salete já 
tinha experiência com volun-
tariado, quando atuou como 
palestrante na Federação dos 
Hemofílicos. “Hoje, meu tra-
balho voluntário é bem di-
ferente. Lá no Lar, a gente 
põe a mão na massa mesmo!” 
conta a associada, que todas 
as quartas à tarde está na 
instituição ajudando. “O Lar 
recebe muitas doações, desde 
alimentos, até roupas e calça-
dos. Essas doações precisam 
ser verificadas e separadas. 
Distribuímos para os idosos 
que necessitam - tem idoso 
muito pobre ali, que chega na 
casa e não tem roupa, além 
da do corpo. Daí separamos 
tudo, desde cuecas, camisas, 
pijamas, vemos o estado das 

peças, mandamos para a la-
vanderia e encaminhamos 
a eles. Com o restante, or-
ganizamos o Bazar, que usa 
o dinheiro arrecadado para 
comprar medicação e fraldas. 
São várias pessoas de forma-
ções diferentes aqui, a gente 
vai somando e ajudando com 
o que os idosos precisam.”

O Lar da Velhice aten-
de cerca de 70 idosos. Lá, 
eles recebem atendimento 
médico, remédios, higiene, 
fisioterapia, recreação e seis 
refeições diárias. Para os in-
teressados em ajudar, as as-
sociadas voluntárias fazem 
um convite: “As doações são 
de extrema importância, no 
entanto, convido a todos 
para conhecer o nosso Lar, 
conversar com nossos ido-
sos, ouvir suas lembranças, 
ver de perto o trabalho que 
realizamos e, quem sabe, até 
se voluntariar. Vale a pena”, 
finaliza Carla. 

Arquivo pessoal

Associadas Denise Giovanardi, Carla Bergozza e Salete Dachery no Lar São Francisco.
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M O U T A I N  B I K E

Conhecer um novo lugar 
por uma nova perspectiva. 
Essa é a maior motivação do 
associado Charles Gagliet-
ti para praticar o Mountain 
Bike. “Tu conheces novos 
lugares, fora do habitual. O 
cicloturismo é bom para de-
sestressar, aliviar a cabeça”, 
comenta. 

Gaglietti começou a se 
aventurar nessa modalida-
de de ciclismo há cerca de 5 
anos. Em cima da bicicleta, 
ele já passou pelo Interior de 
Caxias do Sul e região; algu-
mas Serras, como a do Umbu, 
no Rio Grande do Sul, e do 
Rio do Rastro, em Santa Ca-
tarina; e pelo Litoral gaúcho 
e catarinense. As praias de 
Santa Catarina são os locais 
que ele mais gosta de praticar 
o MTB. “Me identifico mui-
to com a ilha. De bicicleta, tu 
tens uma outra visão do lugar, 
passa por lugares que talvez 
de carro tu não passaria”. 

Além desses trajetos, o 
associado já realizou a volta 
em Florianópolis duas vezes 
(2018 e 2019). Em 2020, a 
fará pela terceira vez. Serão 
220 km de bike, por estradas 
de chão e em meio à natu-
reza, praticamente sem pas-
sar pelo mesmo lugar da ilha 
duas vezes. Depois de realizar 
a terceira volta por Floripa, 
Gaglietti já mira seu novo ob-
jetivo: a Serra da Graciosa e o 
Litoral paranaense.  

Para estar preparado fi-
sicamente para o desafio, 
Gaglietti tem uma rotina de 
treinos disciplinada. Ele faz 
musculação na academia do 
Clube Juvenil de segunda a 

sexta-feira, bicicleta três vezes 
por semana e exercícios espe-
cíficos para reforçar os mem-
bros mais exigidos durante a 
atividade. 

A preparação é forte, mas 
ele diz que não pensa em 

participar de competições de 
Mountain Bike. “Meu objetivo 
não é competir ou chegar em 
primeiro, é chegar melhor, me 
sentir melhor fisicamente em 
relação às outras vezes. Faço 
pelo lazer e bem-estar.” 

A relação de proximidade 
com a bike é tão grande que 
ele também a usa como meio 
de transporte no dia a dia. 
“Meu primeiro meio de trans-
porte é a bicicleta, segundo a 
pé e o terceiro é o carro”.

Brasil aforaPEDALANDO
Arquivo Pessoal
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PAIXÃO ALÉM 

A paixão do associado 
Rodolfo Pérez pelo basque-
te começou ainda na infân-
cia, na cidade de Mercedes, 
no interior do Uruguai. Aos 
sete anos, influenciado por 
um vizinho, Pérez começou 
a frequentar uma escola de 
basquete, e desde então não 
se separou do esporte. “Umas 
das minhas motivações foi ver 
que tinha muita gente jogan-
do. Mesmo estando em uma 
cidade pequena, tinha muitos 
campeonatos e equipes de 
basquete”, conta.

Com o passar dos anos, 
a brincadeira de infância se 
tornou sonho de carreira. 
Quando tinha 13 anos, ele se 
mudou com a família para a 

capital Montevidéu, e foi lá 
que começou sua caminhada 
para jogar profissionalmente. 
Ele conta que teve grande in-
centivo de seus pais, que de-
ram todas as condições para 
ele treinar e sempre estive-
ram na torcida, literalmen-
te, tanto nos treinos como, 
posteriormente, nos jogos. 
“Eles falavam que quando se 
assume uma responsabilidade 
tem que continuar, não só por 
mim, mas também por respei-
to aos meus colegas de equi-
pe”, lembra. 

Pérez jogou profissional-
mente por cerca de 12 anos. 
“Tive momentos marcantes 
positivos assim como negati-
vos, mas quando você prati-

ca um esporte tem que estar 
preparado para alegrias e tris-
tezas, não é tudo um mar de 
rosas”. 

Outros interesses que sur-
giram e a falta de tempo ne-
cessário para a prática do es-
porte o afastaram da carreira 
profissional, no entanto, ele 
não se desligou totalmente do 
basquete. “Nunca parei defini-
tivamente de jogar, sempre en-
contrei diferentes grupos e lu-
gares para seguir praticando”. 

Hoje, ele pratica o esporte 
com o grupo da Associação de 
Basketball de Caxias do Sul. 
“A ABACS me acolheu des-
de quando cheguei na cidade.” 
Atualmente, a associação e o 
Clube Juvenil são parceiros. 

No Juvenil, o associado foi 
convidado a assumir o De-
partamento de Basquete para 
ajudar na renovação do espor-
te no Clube. “Entendo que o 
clube sempre teve uma partici-
pação importante no basquete 
da cidade, é isso que temos que 
tentar resgatar.” 

Para Pérez, o basquete é 
mais que um esporte dispu-
tado entre duas equipes. “Vejo 
ele muito propício à sociali-
zação do indivíduo. Quando 
você socializa, se educa, apren-
de a conviver com pessoas di-
ferentes, aprende a respeitar e 
aceitar a diversidade das pes-
soas. Basquete ajuda na disci-
plina e a lidar com as frustra-
ções”, reflete. 

Associado Rodolfo Pérez, que começou a jogar basquete no interior do Uruguai, hoje faz parte do Departamento de Basquete do Clube

B A S Q U E T E

das quadras
Arquivo pessoal

Ingrid Fochezatto
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S A Ú D E

pela academiaAPAIXONADOS
Sete alunos contam o que mais gostam no espaço 360º de musculação do Clube Juvenil

“Gosto muito do 
ambiente, o clube 
é quase o quintal 
de casa. Na academia, 
a relação com os professores 
e outros frequentadores 
também é muito boa.” 

“Vou para a 
academia todos os 
dias, é quase uma 
religião. E a academia 
do clube é uma mão na 
roda, como diz a gíria. A 
estrutura é muito boa, é bem 
administrada e os professores 
são ótimos.” 

Charles
André Gaglietti

Hermes
Tisott

“Gosto muito da academia, 
principalmente dos 
profissionais. A equipe é 
muito boa, eles são bem 
divertidos, alegres, 
estão sempre de bom 
humor!” 

Andiara
Fabiane Duso
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“Gosto muito de 
lugares abertos e o 
cenário da academia 
é muito bonito. O 
clima da academia é muito 
legal, os profissionais são 
alegres, positivos, sempre 
sinto uma energia boa
aqui dentro.”

“A academia do clube é ótima, 
temos ótimos profissionais, 
super organizada e uma 
localização perfeita. 
Além das boas amizades.”

“Além de um ambiente familiar, 
temos uma peculiaridade: só a 

academia do Juvenil 
tem 360 graus de vista. 

Onde você estiver, consegue 
enxergar tudo lá fora. Tem 

janelas de vidro por toda a área, 
o que dá a sensação de estarmos 

ao ar livre." 

“Frequento 
a academia 

para manter o 
condicionamento 

físico e mental. 
Os frequentadores da 

manhã são todos amigos 
e os professores muito 

atenciosos.” 
 

Marcelo 
Armando Minella

Teresinha 
Maria Stumpf

Roberto
Andreis

Salete
Dachery
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T E N I S T A S  S Ê N I O R

 com o tênisCASOS DE AMOR

Fotos: Caroline Bandeira

No fim de 2019, o Juvenil homenageou seus tenistas sênior, com mais 
de 80 anos de idade. Veja os depoimentos bem-humorados que eles 

deram naquela noite de orgulho e nostalgia

José Luiz Guedes Darcy José Zen
“Para mim, é mais do que uma prática 
de esportes, é uma prática de saúde. Sem 
falar na parte de convivência social com 
os amigos. Hoje eu não sou mais tenista, 
sou golfista. Mas joguei tênis por 30 anos. 
Comecei aos 25. O Juvenil é o pátio da 
minha casa, os meus filhos se criaram 
aqui. Hoje estamos recebendo uma 
homenagem gratificante aos ‘anciões’. 

Todo mundo almeja 
chegar bem aos 80!”

“Passei por uma cirurgia e faço pilates, 
então agora não estou mais jogando, estou 
me recuperando. Mas pratiquei tênis por 
40 anos. Eu jogava bem, gostava muito… 
mas a velhice não vem sozinha. 
Eu sempre gostei do tênis, 
porque é um esporte criativo, 
tem que usar a cabeça 
também, pensar, fazer a leitura do 
adversário para saber onde botar a bola. 
Hoje eu jogo pontinho, que é bom para a 
mente também e é um passatempo, aqui na 
sala de jogos do Juvenil” 
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Fotos: Caroline Bandeira

Vicente Geraldo GallicchioGiuseppe Bergonzo

Wolney João Rizzon

“Não jogo tênis há 15 anos, porque perdi 
minha capacidade de visão, mas joguei 
aqui desde os anos 60. Fui aluno do 
primeiro professor do tênis do Clube, o 
Leon. 

O tênis, para mim, é um 
esporte competitivo, mas que 
integra. 

Os sócios se apaixonam pelo tênis e 
pelo clube. Eu jogava tênis festivo, 
tive grandes companheiros de quadra, 
tínhamos uma turma que não competia, 
mas se divertia muito. Estou inteiro! Só 
não enxergo, mas tenho saúde de ferro, 
faço academia todos os dias. Sou ‘dos 
velhinhos que sobraram’. Para mim, é 
uma honra estar aqui hoje.” 

“Para mim, o tênis representa muita coisa, 
inclusive amizade e conhecimento. Por 
causa dele, eu fazia uma atividade física 
que não teria feito. Moro seis meses do ano 
aqui e seis meses na Itália, tenho família 
aqui e lá. E o tênis ainda é a única 
atividade física que me dá satisfação. 
Faço caminhadas e esteira, mas não é a 
mesma coisa, talvez por causa da bola, da 
competição. 

Comecei o tênis aos 20 anos 
e joguei mais de 50, fui 
autodidata, nunca ninguém 
me ensinou, foi de ‘bater bola’ 
mesmo.”

“O tênis é fantástico. Para mim, que passei 
a vida dentro de um escritório… quando me 
aposentei, há mais de 20 anos, me soltei com 
o tênis.E foi a melhor terapia da 
minha vida, fantástica, a melhor 
coisa que eu fiz. É bom o movimento, a 
companhia, o relaxamento, a convivência com um 
monte de pessoas, ver os amigos. Joguei muito em 
Florianópolis também. Com o tênis, eu realmente 
me encontrei.” 
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A S T R A L H A  C L O S E D

Realizar uma confraterniza-
ção alusiva a um dos principais 
torneios de tênis do mundo. 
Foi assim que surgiu o Astralha 
Closed, organizado pelo de-
partamento de tênis do Clube 
Juvenil. “Esse projeto existe há 
sete anos e sempre conversa-

mos sobre a possibilidade de 
criar a competição”, explica Fá-
bio Scotti, um dos organizado-
res do evento. 

Os jogos foram em estilo 
retrô, com raquetes de madei-
ra e de metal. Mesmo sendo 
um torneio, Scotti conta que 

a competição ficou de lado. 
“O espírito era diferente, não 
teve aquela coisa de compe-
tição, foi algo mais descon-
traído e de confraternização”, 
comenta.

O campeonato festivo 
faz referência ao Australian 

Open, um dos quatro torneios 
do Grand Slam, conjunto dos 
principais torneios de tênis do 
mundo. O evento, destinado 
apenas para sócios do Clube, 
contou com a participação de 
48 tenistas e foi realizado no 
dia 23 de novembro.

velhos temposTÊNIS PELOS

Fotos: Fábio Scotti
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Fotos: acervo pessoal

T R E K K I N G

à naturezaCAMINHANDO EM MEIO

Em 2004, o associado 
Marcos Carpeggiani deci-
diu se aventurar no trekking, 
uma modalidade de cami-
nhada que tem por objetivo 
o contato com a natureza. E 
foi a natureza a sua princi-
pal motivação. “Ambientes 
urbanos ou grandes centros 
não me atraem para viagens, 
por isso iniciei o trekking que 
me proporciona uma vivência 
muito especial junto à ela.”

Umas das primeiras aven-
turas feitas por Carpeggiani 
foi a Trilha do Rio do Boi, em 
Praia Grande, Santa Catari-
na. A caminhada é realizada 
no leito do rio e a paisagem 

é impressionante. Mesmo as-
sim, conta ele, a inexperiência 
causou algumas dores. “Um 
dia depois da trilha estava 
com muita dor nas costas, 
pois não tinha nenhum equi-
pamento para a caminhada. 
Como diz um trilheiro amigo 
meu: ‘Não existe trilha ruim, 
existe equipamento inade-
quado”, lembra. 

Com o passar do tempo, 
o trekking o levou a conhe-
cer diversos lugares no Brasil 
e também fora do país. Ele 
conta que já passou pelos 
cânions de Cambará do Sul 
(RS); El Chaltén, na Ar-
gentina; Deserto do Ataca-

ma com ascensão ao Vulcão 
Lascar, no Chile; e pelos 
parques nacionais de Jasper 
e Banff, no Canadá. As via-
gens são sempre feitas com 
um grupo de amigos, de três 
ou quatro pessoas. Hoje, ele 
está se preparando para uma 
nova aventura de trekking: 
o próximo destino é Torres 
Del Paine, Chile. 

Assim como outros es-
portes, Carpeggiani conta 
que para a atividade é neces-
sário bom condicionamento 
físico. E é no Clube Juvenil 
que ele faz boa parte da sua 
preparação. Durante o ano, o 
Clube promove caminhadas 

orientadas com professores 
da academia. Além disso, ele 
faz fortalecimento no joelho 
(que como ele mesmo diz: 
“não é mais o mesmo”) com 
bike e musculação leve.

Para Carpeggiani, que se 
considera um apaixonado 
pelos esportes, o momento 
do trekking vai muito além 
de uma viagem. “É uma ex-
periência que permite ter 
uma profunda conexão in-
terna. O inusitado sempre 
me espera, seja através das 
paisagens de tirar o fôlego 
ou ao conhecer a cultura lo-
cal e as pessoas de várias na-
cionalidades.” 

Associado Marcos Carpeggiani descobriu no trekking, além de uma atividade física, um momento de conexão consigo mesmo
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N O T A S  E S P O R T E S

Em 2019, o Centro de Forma-
ção e Excelência em Badminton 
Murialdo/Juvenil (CFEB) fez 
mais de 16 mil quilômetros em 
competições! Os atletas competi-
ram no municipal, nacional e até 
internacional e ganharam mais de 
80 medalhas no âmbito munici-

pal, mais de 140 no estadual, 25 no 
nacional e uma no internacional. 
Entre os locais visitados, Curitiba, 
Camboriú, Blumenau, Porto Ale-
gre, Equador e Bahia. Destaques 
para os alunos Gabriel Casara, que 
venceu o Sul Americano, e Isadora 
Serafini, que foi campeã dos Jogos 

Escolares da Juventude e Campeã 
Brasileira Sub 17. “O Clube Juve-
nil cede as quadras e a estrutura da 
academia para as equipes do Bad-
minton. É um prazer para nós ter 
essas novas conquistas represen-
tando o nome do Clube”, diz No-
elsem Lima, técnico.

Badminton faz 16 mil km

1ª Classe: Gabriel Bassanesi
2ª Classe: João Prataviera Neto
3ª Classe: Michael Bonatto  

Campeões e Vices da Etapa Master:
1ª Classe - Campeão: Gabriel Bassanesi
Vice: Vitor Fagundes

2° Classe - Campeão: Guilherme De Filippis
Vice: Lourenço de Carli

3° Classe - Campeão: Tomaz Dalla Costa
Vice: Thiago Alberti

Campeões do 
Desafio de Tênis



JUVENEWS | 2020 39

Ano movimentado 
para o Basquete

O Basquete do Clube Juvenil, lidera-
do pelo professor Rodrigo Kurtz (Todi), 
participou de várias competições no ano 
que passou. A Abacs/UCS/Clube Juvenil, 
categoria Sênior, jogou nas competições: 
Aberto de Caxias, Citadino de Basquete, 
Copa RS Master e Campeonato Brasilei-
ro Master. Já a Escolinha de Basquete do 
Clube (categoria de base) esteve presente 
em encontros de basquete realizados na 
UCS e no Clube Juvenil e teve participa-
ção também na COPA RS de base. 

1ª Classe Masculina
Campeão: André Ruzzarin 
Vice: Tiago Port 

2ª Classe Masculina
Campeão: Luiz Felippe Celli 
Vice: Augusto Pirovano 

3ª Classe Masculina
Campeão: Felipe Fagundes 
Vice: Gabriel Garcez

4ª Classe Masculina
Campeão: Tomaz Dalla Costa 
Vice: Maximiliano Rissi 

Sênior 35A
Campeão: Daniel Travi Pandolfo
Vice: Gustavo Commazzetto

Sênior 35B
Campeão: Antonio Soares Junior
Vice: Cesar Ruzzarin

Sênior 45
Campeão: Leandro T Dellamea
Vice: João Prataviera Neto

Sênior 55
Campeão: José Carlos Bohrer
Vice: João Prataviera Neto

Infanto 12 anos Masculino
Campeão: Bernardo
Vice: João Pedro Pessin D. 

1ª Classe Feminina
Campeã: Pietra Rivoli 
Vice: Quiriaqui Sofianides 

2ª Classe Feminina
Campeã: Morgana Kich 
Vice: Lysie Pistorello 

Campeões do Aberto de Tênis 
7ª Etapa do Circuito de Tênis da Serra Gaúcha 
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F A M Í L I A  J U V E N I L

JuvenilistasNovos
A nossa família segue crescendo! Conheça alguns dos novos membros do 

Clube Juvenil, nascidos em 2018 e 2019, que, em breve, estarão correndo por aqui

Davi Schio | 01/07/2019
Pais: Francielle e Ricardo SchioAurora Cemin Gabriel | 30/10/2019

Pais: Grasiela e Rodrigo Gabriel 

Pedro Henrique Santi Webber | 26/12/2018
Pais: Amanda Adami Santi e 
Stefano Alves Webber dos Santos
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JuvenilistasNovos

Davi Schio | 01/07/2019
Pais: Francielle e Ricardo Schio

Enrico Barcellos | 31/07/19
Pais: Ana Luisa Comiotto e Raciano Tisott Barcellos 

Helena Steffens Vergani | 29/08/2019
Pais: Daniela e Gustavo Vergani

Eduardo Minghelli Saucedo | 05/06/2018
Pais: Anelise Minghelli e Fabiano Saucedo
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E Q U I P E

casaPRATA DA
Três dos nossos funcionários antigos contam como é trabalhar no Clube

CLAUDEMIR 
Maso

Luiz Carlos
AMARAL

LEILA
Marli Leal Rodrigues Lopes

Claudemir Maso, conhecido por 
todos pelo apelido de Téo, começou 
sua experiência no Clube Juvenil 
na Sede Social, em 2006, e há cin-
co anos trabalha na Sede Esporti-
va. “Todos os dias, das 13h às 19h”, 
conta. “Eu sempre trabalhei com o 
público. Para mim, não tem dificul-
dade nenhuma. Tem que ter jogo 
de cintura, claro, saber como tratar 
as pessoas. Às vezes, tem gente que 
chega aqui e tu vê que não estão 
num dia bom, então não podemos 
nunca trazer mais problemas para 
essa pessoa.” Ele diz que a melhor 
parte do trabalho é o convívio, mes-
mo que rápido, na passagem pela 
portaria. “Fazemos uma amizade 
com todos que vêm aqui, é satis-
fatório cumprimentar e conversar 
com os associados, muitos se abrem 
com a gente aqui. Eu trabalho na 
portaria, que é o carro chefe, a en-
trada do clube, então mesmo que eu 
chegue com problemas, tenho que 
estar bem para receber.”

Luiz Carlos Amaral é chamado 
apenas pelo sobrenome desde os oito 
anos de idade. E “o Amaral” é rosto co-
nhecido na portaria do Clube Juvenil 
há 20 anos. “Sempre na portaria, das 
7h às 13h”, diz. “É um tipo de serviço 
que eu gosto de fazer. Tem que saber 
tratar as pessoas, ouvir e ponderar. O 
associado, quando entra aqui, é como 
entrar em uma loja: precisa ter um 
bom tratamento. Precisamos recepcio-
nar bem os associados sempre, por isso 
digo que não é muito diferente do co-
mércio. Aqui eu não vendo nada, mas 
preciso saber receber bem. Afinal, é o 
associado e ele tem que ter tratamento 
especial aqui. Eu procuro desempenhar 
a minha função deixando os meus pro-
blemas de lado, depois eu resolvo. Pri-
meiro o meu trabalho e depois o que 
preciso resolver.”

Leila Rodrigues Lopes completa 15 
anos de Juvenil em 2020. Responsável 
pela limpeza da piscina térmica durante os 
meses mais frios e também pelas piscinas 
externas durante a temporada, Leila diz 
que gosta de todas as partes do trabalho, 
que desempenha das 6h30 às 15h todos 
os dias. “Eu amo vir trabalhar no Juvenil, 
adoro acordar de manhã e vir para cá! Eu 
me sinto em casa. Gosto dos colegas, dos 
chefes, dos associados… eu amo tudo aqui. 
Muitos dos associados já me conhecem e 
eu conheço quase todos. O Juvenil, para 
mim, é tudo!”

Caroline BandeiraValquíria Vita Valquíria Vita
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TABELA DE VALORES

BALANCETE PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Joia, Taxas e Mensalidades Valor

Joia Familiar R$ 4.500,00 (à vista)
R$ 5.000,00 (a  prazo)

Joia Individual R$ 2.800,00 ( à vista) 
R$ 3.200,00 ( a prazo)

Transferência de Título Patrimonial (à vista) R$ 1.260,00

Taxa de Reingresso (à vista) R$ 1.700,00

Mensalidade Contribuinte e Proprietário 
Familiar R$ 287,00

Mensalidade Contribuinte e 
Proprietário individual R$ 171,00

Anuidade de Sócio Ausente Familiar (ano) R$ 861,00

Anuidade de Sócio Ausente Individual (ano) R$ 513,00

Mensalidade de Sócio Dependente 
(18 a 24 anos) R$ 80,00

Taxa Carteira para Noivas (6 meses) R$ 1.365,00

Carteira Social 
R$ 23,00 (1ª via)
R$ 66,00  (2ª via)
R$ 92,00 (3ª via)

Período 31/12/2019

ATIVO CIRCULANTE 389.380,33

Caixa 1.833,47

Bancos Conta Movimento 2.579,21

Aplicações Financeiras 291.556,40

Cheques a receber 1.740,58

Adiantamento a funcionários 17.096,94

Adiantamento a fornecedores 426,69

Créditos de empresas -

Outros céditos 74.147,04

PASSIVO CIRCULANTE 365.063,46

Fornecedores 166.400,88

Instituições Financeiras -

Obrigações com pessoal 50.955,52

Encargos sociais a recolher 36.695,11

Provisões, férias, 13º salário e encargos 152.851,09

Tributos e outras obrigações 8.160,86

Outras obrigações -

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 1,07

Classificação dos Elementos  Ano de 2019 

Receita Operacional Bruta - Clube Juvenil   2.357.508,57 

   Receitas com Associados   1.802.472,70 

   Receitas Sede Social   174.563,84 

   Receitas Sede Esportiva   335.109,85 

   Receitas Financeiras   17.270,90 

   Outras Receitas   28.091,28 

Receita Operacional Líquida - Clube Juvenil   2.357.508,57 

Custos e Despesas - Clube Juvenil   2.127.004,34 

Custos e Despesas Sede Social   204.905,34 

Custos e Despesas Sede Esportiva   1.863.972,98 

Despesas Financeiras   29.842,55 

Despesas Tributárias   28.230,17 

Resultado Líquido - Clube Juvenil   282.056,19 

Locações Valor

Locação Salão Social
(capacidade 300 pessoas)

R$ 2.521,00 (associado)
R$ 5.043,00 (não-associado)

Locação Salão Social Bailes e Jantares                      R$ 10.000,00

Locação Salão Intermediário 
(capacidade 220 pessoas)

R$ 1.482,00 (associado)
R$ 2.964,00 (não-associado)

Locação Salão Intermediário para 
Bailes                 R$ 3.251,00

Taxa de Decoração (por dia)   R$ 594,00

Locação Restaurante Sede Esportiva R$ 259,00 (associado)
R$ 788,00 (não-associado)

Locação Cabana 8 R$ 105,00 (apenas associado)                             
R$ 315,00 (c/ não-associado)

Outras Taxas Valor

Taxa de Aluguel das Quadras Cobertas de Tênis                            R$ 26,00 (1h)
R$ 39,00(1h30min)

Taxa de Luz das Quadras de Tênis                                                       R$ 33,00 (1h)
R$ 50,00 (1h30min)

Taxa de Aluguel de Quadra de Paddle (3x/mês) R$ 19,00

Taxa de Luz do Ginásio R$ 52,00 (hora)

Taxa de Aluguel do Ginásio R$ 52,00 (hora)

Taxa de Piscina Térmica (Natação / Hidroginástica)
(com professor)

R$ 80,00
R$ 47,00 (dependentes)

Taxa de Piscina Térmica 
(sem professor)

R$ 71,00
R$ 44,00 (dependentes)

Taxa de Natação Infantil (com ou sem professor) - 02 a 12 anos Isento

Taxa de Sauna                                                                                          R$ 19,00 (1dia)
R$ 14,00 (2 dias ou mais)

Taxa de Academia de Ginástica e Musculação
R$ 71,00
R$ 47,00 (dependentes)
Isento (0 a 12 anos)

Taxa de Sppining R$ 71,00
R$ 44,00 (dependentes)

Taxa de Sppining + academia R$ 102,00
R$ 61,00 (dependentes)

Taxa de Pilates Suspensus (1x semana) R$ 71,00 (mês)

Taxa de Pilates Suspensus (1x semana) + academia R$ 102,00 (mês)

Taxa de Yoga Aéreo (1x semana) R$ 71,00 (mês)

Taxa de Yoga Aéreo (1x semana) + academia R$ 102,00 (mês)

Taxa de Snooker por Mesa R$ 21,00 (hora)

Taxa de Serviços de Baralhos (3x/mês) R$ 21,00 

Taxa de Aluguel de Armários da Sede Esportiva R$ 224,00 (ano)

Taxa de Basquete
R$ 71,00 (associado)
Isento (0 a 12 anos)
R$ 84 (sócio-atleta)

Taxa de Toalha Banho R$ 8,00 (un.)

Taxa de Toalha Academia R$ 6,00 (un.)

Taxa de Visitante fora de Caxias (por dia) R$ 110,00

Taxa de Visitante residente em Caxias (por dia) R$ 165,00
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