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EVENTOS
GERAIS
Festa
de Páscoa

Festa
Junina

13 de abril – 902 pessoas

15 de junho – 1350 pessoas
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Festa do dia
da Criança

Festival
de Verão

5 de outubro – 853 pessoas

Abertura de temporada – 23 de novembro –
1352 pessoas
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Chegada
do Papai Noel

Mês dos Namorados
mais romântico
com Nando Reis 

8 de dezembro – 3232 pessoas

 Nando Reis cantou Roberto Carlos no 
Recreio da Juventude e deixou o mês dos 
namorados de 2019 muito mais romântico. O show 
da turnê Esse Amor Sem Preconceito lotou o 
Ginásio de Esportes da Sede Juventude no dia 7 de 
junho.

 A turnê do cantor, apresentada no RJ, traçou paralelos poéticos e musicais entre sua obra autoral 
e os clássicos de Roberto Carlos. O espetáculo se baseou no álbum Não sou nenhum Roberto, mas às vezes 
chego perto, lançado em abril de 2019. Entre as canções apresentadas De Tanto Amor, Amada Amante e 
As Coisas Tão Mais Lindas, além de outros grandes sucessos do cantor que o público fez coro no ginásio, 
como Por Onde Andei, O Segundo Sol, Relicário e All Star.
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Baile de Debutantes
foi sonho,
emoção e beleza  
 O primeiro sábado da primavera de 2019, 
28 de setembro, foi de sonho, emoção e beleza no 
Recreio da Juventude. No início da nova estação, o 
clube promoveu o seu tradicional Baile de 
Debutantes.
 O baile seguiu o tema Experience, em 
referência aos grandes espetáculos da Brodway, 
reduto do teatro mundial em Nova York. A 
cenografia pensada por Flaviano Webber, Eduardo 
Scalcon e Tiago Boeira, incluiu tapadeiras na cor 
fendi e um pergolado com verdes. Tons dourado, 
branco e pérola, fechos de flores rosa e marsala, 
espelhos e um muro inglês completaram o cenário 
da Sede Social.
 Uma a uma, as 17 debutantes foram 
apresentadas pelos seus pais. Cada uma recebeu 
um pingente em formato de diamante, presente da 
diretoria do clube. As jovens surpreenderam seus 
convidados com a apresentação de um clipe em 
que interpretaram a música Happy, de Pharrell 
Williams.
 Depois, as debutantes encheram o salão de 
beleza e graça no desfile coletivo, coreografado 
por Junior Pelizzari e Eduarda Menezes e 
embalado pelas vozes de Bruna Balbinot e Dan 
Ferretti, interpretando Million Reasons, de Lady 
Gaga.
 Em um dos momentos mais encantadores 
do Baile de Debutantes os pais conduziram suas 
filhas na primeira valsa. Depois, foi a vez dos 
jovens pares. E, por fim, a valsa das rainhas.
 A banda Sunset Riders e dee jay Samuel 
Antoniazzi encerraram a noite com muita música e 
diversão.
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A coroação
da Rainha Ana Júlia  

Pré-debut  

Debutantes 2019

O Baile de Debutantes marcou ainda mais um 
grande momento da história do Recreio da 
Juventude: a coroação da rainha Ana Júlia Sachet 
Britz.

 Ana Júlia recebeu a coroa de Maria Fernanda Ronchetti Grillo. Emocionadas, as duas desfilaram 
pelo salão para marcar seus nomes na galeria de rainhas do clube, Ana Júlia como a 71ª.
 Maria Fernanda vestia um belíssimo look rosa fúcsia com cristais swarovski em tafetá de seda. Ela 
foi presenteada com um pingente da réplica da coroa, em uma gargantilha de ouro. Ana Júlia usou um 
modelo de cetim italiano verde pistache. Ela foi presenteada pela diretoria do clube com um anel de ouro 
e esmeralda. Os modelos das rainhas eram da Maison Blanc, de Gilceu Chiossi.

 O Baile de Debutantes é o ponto alto de um 
ano muito intenso para as meninas. Ao longo do 
ano elas participam de uma série de atividades, 
com o objetivo de promover a integração, estreitar 
os laços de amizade e curtir momentos de lazer e 
diversão. 
 Em 2019, elas participaram de kart, curso 
de automaquiagem e etiqueta, Noite do Terror, 
Noite do Pijama, Master Chef, atividade de 
aventura em Bento Gonçalves e o Debut Pub, uma 
noite de muita música e um divertido karaoquê. 
Entre os dias 4 e 8 de setembro, as meninas 
conheceram as belezas de Recife, em Pernambuco. 

Amanda Valin Rezler, Clarissa Lucena Bertuol, Gabriela Alves Rodriguez, Gabriela Lain Bonamigo, Gabriela 
Mattei Casa, Giulia Soares Prataviera Calcagnotto, Isadora Moesch Gobbato, Isadora Schulz Magnabosco, 
Luiza Diesel Chesani, Maria Eduarda Rizzon Finger, Maria Gabriela Paniz Bacêdo, Maria Luiza Eberle, 
Natália Bonatto, Rafaella de Moraes Tondo, Valentina Dal Zotto Susin, Vitória Bonatto, Vitória Rabaioli.



Abertura de Temporada
com Festival de Verão   

 Um dos momentos mais esperados do ano no clube, a abertura da temporada, foi marcado por um 
grande Festival de Verão. As atividades foram realizadas ao longo do mês de novembro. 
 A programação incluiu apresentações musicais, food trucks, brinquedos infláveis e uma 
roda-gigante na Sede Juventude.  
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