


SOCIALSOCIAL
 Departamento Social

 Lazer e diversão com distanciamento

 O distanciamento foi o que ditou as regras para a realização de eventos e atividades sociais 
em 2020. Mesmo mais longe um pouquinho, o ano foi intenso no clube e, mais uma vez, cheio 
de atrações. Com áreas verdes exuberantes em suas sedes, o Recreio da Juventude apostou nos 
eventos ao ar livre, garantindo a diversão dos associados. 

 EVENTOS SOCIAIS

 Festival de Verão Music

 Os fins de semana de verão foram mais musicais no Recreio da Juventude. O clube 
promoveu uma série de shows à beira das piscinas, nas sedes Juventude e Guarany. As atrações 
contemplaram diferentes ritmos, desde o sertanejo universitário, até o samba e pagode para o 
aquece do Carnaval. 

 12 de janeiro – Sede Guarany – Maicon e Everson – 648 pessoas
 2 de fevereiro – Sede Guarany – Serginho Moah e banda – 932 pessoas
 16 de fevereiro – Sede Juventude – E-Sonic – DJ Ivo Menegolla e Nicole Mottin – 1829 
pessoas
 23 de fevereiro – Sede Juventude – Sem Razão – 2273 pessoas
 15 de março – Sede Juventude – Os Blugs – 2345 pessoas



SOCIAL  Wine Day Picnic

 Uma tarde para degustar bons vinhos, praticar uma atividade física e curtir a natureza da 
Sede Guarany. Assim foi o Wine Day Picnic, realizado no dia 9 de fevereiro. A programação incluiu 
degustação de vinhos, oferecida por vinícolas da região, aulas de pilates e distribuição de frutas 
e pipocas. A tarde foi animada pela música do DJ Juliano Rossini. 

 Águas de Março

 Baile adulto e infantil 7 e 8 de março – 1667 pessoas



 EVENTOS CULTURAIS

 Terça Cult

 Realizado todas as primeiras terças-feiras de cada mês. Em 2020, por conta das restrições 
impostas pela pandemia, foram realizadas apenas duas edições: em março, o Tributo a Rita Lee, 
e em novembro, o Get Back Beatles Tribute.

 EVENTOS GERAIS

 Festa das Crianças Drive Thru: Reino Encantado do RJ 
 17 de outubro – 843 pessoas

 Halloween do RJ 
 de 28 a 31 de outubro – 2,5 mil pessoas



 Crianças plantam árvores no projeto Meu RJ + Verde

 O Recreio da Juventude ficou mais verde em 2020. Os pequenos associados do clube foram 
convidados a plantar árvores nas sedes do clube. A Sede Juventude recebeu 47 mudas de árvores 
nativas; a Sede Guarany, 20. Entre as espécias plantadas havia ipê, canela, guajuvira e açoita-
cavalo. O objetivo das atividades foi o de promover a integração das crianças com o clube e 
despertar nelas a consciência ambiental e a importância da preservação do meio ambiente.

 Atividades especiais para as crianças 

 Nos meses de fevereiro e março, o Recreio da Juventude promoveu uma série de atividades 
especiais para as crianças, em parceria com a Escola Infantil Pintando 7. 

 8 de fevereiro – Contação de histórias e oficina de fantoches – 23 participantes
 15 de fevereiro – Luau com música ao vivo – 18 participantes
 29 de fevereiro – Workshop sobre aquarela – 62 participantes
 7 de março – Musicalização com bebês – 12 participantes
 

 Drive Thru Solidário arrecada mais de uma tonelada de alimentos
 
 O Recreio da Juventude promoveu momentos especiais para a prática da solidariedade e 
de cuidados com a saúde. Em parceira com o Laboratório Cesar Costa, MK Business e Empresa 
Saudável, o clube realizou o Drive Thru Solidário, com a realização de testes para a covid-19. 
 As atividades aconteceram em agosto e dezembro. A doação de alimentos valia descontos 
na realização dos testes IgG – IgM e RT-PCR. No total, foram arrecadados 1194 quilos de alimentos, 
doados para o Projeto Mão Amiga, para a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Caxias do 
Sul, para a Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora (PATNA) e para o Lar da Velhice São 
Francisco de Assis. 
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 Debutantes 2020

 A noite de sonho, encanto e magia do Baile de Debutantes precisou ser adiada por conta 
da pandemia, mas as 16 debutantes do Recreio da Juventude mantiveram uma rotina intensa de 
atividades. Parte da agenda pré-debut foi realizada de forma on-line; parte de forma presencial, 
conforme a flexibilização das restrições impostas pela pandemia. 
 O baile está agendado para o dia 25 de setembro de 2021, na Sede Social do clube. O 
tema será Debut Stars, que faz referência à transformação das meninas em estrelas, com brilho 
próprio, por meio de uma proposta moderna e luxuosa, com foco no universo da moda e grandes 
desfiles de marcas internacionais.

 Atividades pré-debut
 Palestra virtual sobre o uso de salto
 Palestra virtual para montar um look com peças do seu guarda-roupas
 Bate-papo virtual sobre comportamento adolescente e moda jovem 
 Encontro sobre Comportamento Social e Etiqueta
 Pocket desfile virtual
 Arraiá virtual
 Gincana virtual
  Trilha de aventura em Nova Pádua
 Oficina Artesanato: Fazendo Arte 
 Noite do Terror

 Debutantes 2020
 Barbara Zucco
 Bianca Andreazza Fiorentini
 Bruna Botega
 Eduarda de Oliveira Dotto
 Eduarda Pires Tajes
 Helena Almeida Basso
 Juliana Betoni Uliana
 Laura Bossle Stecanela
 Lívia Rodrigues Moschen
 Loise Buffon
 Maria Eduarda Rodrigues
 Marina Gomes Schossler
 Nathalie Buffon
 Rafaela Fontana Barea
 Rafaela Zoletti
 Veridiana Ceola Hügen



 ATIVIDADES VIRTUAIS

 No período em que as atividades estavam restritas por conta da pandemia, o clube usou a 
tecnologia para manter seus associados ativos. 

#movimentaRJ: mais de 30 aulas de ginástica 
de diferentes modalidades com os professores 
da academia, atingindo um público de 57183 
pessoas

Hora de brincar: série de vídeos com 
brincadeiras, contação de histórias e outras 
atividades para crianças, gravadas em parceria 
com a Escola Infantil Pintando 7, atingindo um 
público de 10560 pessoas

RJ é Mais Cultura: Gravação dos músicos de diferentes estilos com apresentações exclusivas 
para o RJ, atingindo um público de 9864 pessoas

 
 COMUNICAÇÃO ON-LINE

18100 seguidores
2 362 464 visualizações no ano

305 934 visualizações de página 
no site

7991 seguidores
2 133 422 visualizações + curtidas 
nos posts no ano

Números de janeiro a dezembro de 2020


