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| mensagem do presidente

Marcelo Corrêa da Silva
Presidente da Associação 
Leopoldina Juvenil

Era 18 de março de 2020 quando fechamos as sedes da Asso-
ciação Leopoldina Juvenil, em cumprimento ao Decreto Municipal 
vigente. O mundo parou frente ao vírus. Uma situação inusitada, 
nunca sequer imaginada, mas repleta de significados.

Percebemos a fragilidade e, ao mesmo tempo, a força do ser 
humano frente à realidade. Identificamos a importância da resiliên-
cia, da capacidade de se reinventar, de fazer diferente, de se adap-
tar, sempre com a premissa do cuidado. 

Afinal, era preciso cuidar: o Juvenil dos seus associados e eles 
do Seu Clube. Uma série de medidas foram, então, rapidamente de-
terminadas: nas modalidades esportivas, devolução de 50% do va-
lor da mensalidade de março e suspensão da cobrança até o retor-
no das atividades; reagendamento das reservas e locação de salões 
sem prejuízos aos locatários; desconto na mensalidade associativa; 
negociação de contratos com fornecedores e flexibilização em re-
lação à folha de pagamento dos nossos colaboradores, entre outras 
ações. Tenho a convicção de que cada um fez a sua parte, dentro de 
suas premissas e valores. 

2020 foi difícil, mas também foi de união e de superação. A 
#FamíliaJuvenil esteve ainda mais próxima: brindou, trocou infor-
mações, compartilhou conteúdos, praticou atividades físicas, brin-
cou, sorriu e se emocionou, mesmo que por meio das telas. Migra-
mos para o ambiente online, passamos a sorrir com os olhos e nos 
abraçar com os cotovelos. Ainda não passou e, por isso, seguiremos 
atentos até que possamos voltar a nos reunir sem restrições nos 
ambientes da nossa querida ALJ. Sempre com cuidado!

Em nome da Gestão 2020 do Juvenil, deixo meu muito obri-
gado pela colaboração de cada um. Tenho certeza que não me-
dimos esforços para manter unida e conectada a #FamíliaJuvenil. 
Nas próximas páginas do Relatório #ALJcomVocê: enfrentamento à 
COVID-19, confira o resumo das ações realizadas pelo Seu Clube no 
decorrer do ano. Boa leitura!

Até que a gente se reencontre 

Ei mamãe! Homenagem ao Dia 
das Mães ALJ 2020

#ALJ157anos - Coisas Boas 
Acontecem Aqui 

Uma semana de reabertura parcial 

Retrospectiva 2020 – um pouco 
do nosso ano 

Mensagem aos colaboradores ALJ 

https://youtu.be/3ySMxDzdPH0
https://youtu.be/4lgHf6BGa_Y 
https://youtu.be/WAh7qMMN54o
https://youtu.be/iMekmYM5sms
https://youtu.be/fEF-r1CwhXs
https://youtu.be/vzh_wehJ7sw
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Somos movidos pelo calor humano. Abraços e apertos 
de mão após superar os desafios do esporte e momentos 
divertidos entre amigos fazem do Seu Clube uma verdadeira 
 #FamíliaJuvenil. 

O ano de 2020 foi diferente. A pandemia causada pelo 
novo coronavírus (SARS-Cov-2) exigiu uma série de adequações 
em nossas atividades, serviços e no nosso atendimento aos 
associados. Mas nossas estrelas nos mantiveram conectados.

Não paramos, ao contrário, trabalhamos a cada dia para 
nos adaptarmos da melhor forma possível à realidade. Podemos 
dizer que criamos uma nova cultura, novos hábitos, novas 
formas de relacionamento: criamos a #ALJcomVocê. 

Estivemos ainda mais juntos no ambiente virtual. A 
#ALJcomVocê levou à casa dos nossos associados conteúdos 
exclusivos de esporte, de cultura e de lazer para as diferentes 
faixas etárias. Nossos parceiros adaptaram seus serviços como 
forma de manter o atendimento à distância. Promovemos 
lives sobre diferentes temas, recordamos As Coisas Boas que 
Acontecem Aqui, realizamos inclusive uma festa virtual de 
aniversário do Clube. 

O abre e fecha das determinações sanitárias exigiu muita 
resiliência. Canais de atendimento online e o reforço à prática do 
autoatendimento foram necessários para o bom funcionamento 
do Juvenil e para a preservação dos cuidados com a saúde de 
nossos associados e colaboradores. São momentos difíceis, mas 
também históricos e de muitos aprendizados que deixamos 
aqui registrados. Confira!



#ALJcomVocê

Treinos em casa

Nas Escolas 
Esportivas: aulas 
avulsas

Se não podíamos dividir as quadras e 
as piscinas, nada melhor do que criarmos 
conteúdos para os praticantes de tênis 
e natação fortalecerem o vínculo com o 
esporte do Clube. Nossos professores então 
passaram a compartilhar treinos em vídeo 
para o associado manter o corpo e a mente 
ativos durante o período de distanciamento 
social. Nos momentos de reabertura das 
sedes, foram disponibilizados também 
treinos e aulas avulsas, além da possibilidade 
de agendamento, via sistema online, de 
quadras e raias.

Clique nos 
ícones e acesse 
as ativdades

Além do tênis e da natação, a 
possibilidade de reabertura parcial com 
foco nos esportes individuais possibilitou 
à ALJ oferecer outras modalidades no 
formato de aulas avulsas: Ballet, Jazz, Futsal/
Personal Soccer, Jiu-Jitsu, Karatê, Patinação, 
Hidroginástica e Judô.  

https://www.juvenil.com.br/portal/noticias/7143/tenis-aljcomvoce-acesse-as-atividades
https://www.juvenil.com.br/portal/noticias/7048/tenis-aljcomvoce
https://www.juvenil.com.br/portal/noticias/7098/natacao-aljcomvoce-acesse-as-atividades


#ALJcomVocê

Na cultura

No aniversário ALJ
E foi o ambiente virtual que levou a 

celebração dos 157 anos de história da ALJ 
para a casa de cada associado. A celebração 
resgatou bons momentos vividos no Clu-
be, a retrospectiva dos últimos aniversários 
e ainda apresentou uma palinha da atração 
surpresa de 2020: Nando Reis. 

Em casa, os associados assistiram a uma 
live com o presidente Marcelo Corrêa da Sil-
va e convidados brindando a data e, ao vivo, 
curtiram o DJ Lê Araújo, o saxofonista Luis 
Baner e o show do Enjoy Club Lounge. Tudo 
isso acompanhado de um jantar saboroso 
assinado pelo Chef Claudio Solano.

Se não era possível encontrar os ami-
gos, atividades culturais ajudaram a passar o 
tempo. Ponto de incentivo da leitura na Sede 
Marquês do Herval, a Geladeira Literária, foi 
do físico para o virtual com dicas de filmes, 
livros, séries e outras atrações compartilha-
das, inclusive, por indicação dos próprios as-
sociados. Até o final de 2020, foram publica-
das 35 dicas. Clique aqui e acompanhe. 

E por falar em cultura, a #ALJcomVocê 
passou a resgatar as apresentações do Do-
mingo Clássico Juvenil de forma virtual. Em 
casa, as manhãs de domingo de nossos as-
sociados passaram a receber a Orquestra de 

Câmara da Ulbra. Acompanhe aqui  os con-
teúdos. E no mês de novembro não poderia 
faltar a Semana de Cultura e Arte ALJ.

Foram dias de experiências em ativi-
dades de artes, música, literatura e gastro-
nomia no formato híbrido. Associados de 
diferentes idades puderam participar dessa 
4ª edição do evento no Clube.

https://www.juvenil.com.br/portal/noticias/7054/geladeira-cultural-alj-acesse-online-e-compartilhe-dicas
https://www.juvenil.com.br/portal/noticias/7189/domingo-classico-alj


Na cultura

#ALJcomVocê

No lazer

Nos serviços parceiros 

Chá da Tarde ALJ
Os grupos de 

Bolão, de Hidro-
ginástica e de Tai 
Chi Chuan tinham 
como hábito se 
reunir pessoal-
mente para prati-
car a atividade fa-
vorita no Clube. Mas o período exigiu passar 
esse contato para o virtual como forma de 
manter os laços de amizade e preservar a 
saúde de todos. E dessa forma foi realizado 
o Projeto Chá da Tarde ALJ, com encontros 
via Zoom e kit de chá preparado pelo Chef 
Volmir Tatsch especialmente para a ocasião.

Juvenil Club Gourmet online
E por falar em 

boa gastronomia e 
fortalecimento dos 
vínculos de ami-
zade, os confrades 
do Juvenil Club 
Gourmet também 
aproveitaram a tecnologia para se conecta-
rem. Eles também se reuniram via aplicativo 
Zoom para uma boa conversa e preparo em 
conjunto de receita especial para a noite, 
cada um em sua casa.

Cuidar da saúde postural na Fisioterapia ALJ; saborear as delícias do Restaurante 
dos Arcos, do Bar da Piscina e do Bar Open; manter o corpo em forma na Academia 
ALJ - AM Centro Físico; cuidar do visual com a Estética ALJ e o Cabeleireiro Masculino; 
aproveitar as novidades da ALJ Sports e da Boutique ALJ; deixar o carro limpo com 
Paulo Lavagem Ecológica.

Para divulgar o trabalho dos empreendedores instalados no Clube, criamos o 
mote #EscolhaServiçosParceirosALJ, mostrando como o associado pode aproveitar a 
qualidade dos serviços oferecidos pelos parceiros do Clube.

Já as crianças receberam atenção especial do Studio do Brinquedo durante todo 
o período. Atividades foram compartilhadas para serem trabalhadas em casa. E os 
pequenos emocionaram a #FamíliaJuvenil nas datas comemorativas com lindas ativi-
dades e homenagens ao Dia das Mães, Dia dos Pais e ao Dia dos Avós.



#ALJcomVocê

No compartilhamento de conteúdos
Levar histórias de vida no esporte, dicas de bem-estar e maneiras de enfrentar esse mo-

mento desafiador com sabedoria. Assim foram as lives organizadas pelo Clube no Instagram 
@leopoldinajuvenil, com convidados especiais. 

A série ‘Histórias de um Clube Histórico’ reuniram 
associados que presidiram o Juvenil para bate-
papos interessantes e descontraídos. 

A série “Open ALJ de Tênis” convidou no-
mes do tênis para conversas sobre suas his-
tórias e experiências no esporte.

Profissionais parceiros de eventos do Clube ganharam espa-
ço para compartilharem seus desafios e inovações do setor 
dentro do projeto #PausenãoéStop. 

No Instagram @leopoldinajuvenil, uma agenda de bate-
-papos sobre diferentes temas possibilitou compartilha-
mento de informações sobre bem-estar e qualidade de vida. 
Meditação, comunicação não-violenta, artes marciais, entre 
outros assuntos, estiveram em pauta.

https://www.instagram.com/leopoldinajuvenil/
https://www.instagram.com/leopoldinajuvenil/


No compartilhamento de conteúdos

#PausenãoéStop

Eventos Sociais
Pause não é Stop! Foi a forma de 

acompanhar as novidades do setor de 
eventos no período de pandemia. O Juvenil 
procurou estar sempre próximo de seus 
associados e dos profissionais da área para 
debater em conjunto os novos perfis de 
eventos e o adiamento das datas de locação 
dos salões do Clube, além da antecipação 
da abertura do calendário de reservas para 
2022 e 2023. Esteve junto, mesmo que de 
forma virtual, para aproveitar o momento 
de “Pause” e planejar ainda melhor cada 
detalhe do “Play”, ou seja, da retomada.

Com isso, profissionais parceiros de 
eventos do Clube ganharam espaço para 
compartilharem seus desafios e inovações do 
setor.  Nesse período, associados dividiram 
seus momentos inesquecíveis nos salões 
ALJ, conteúdos e entrevistas sobre temas 
relevantes para a área foram realizados 
junto aos parceiros, sem falar da realização 
de lives no Instagram @leopoldinajuveil. 
Clique aqui e confira os conteúdos. 

Sempre atento ao possível momento 
de retomada, mesmo que parcial, o Juvenil 
estruturou seus protocolos de acordo com 
as determinações sanitárias e, para isso, 
contratou a consultoria especializada da 
empresa Bioseta Inteligência Ambiental para 
implementação das regras de segurança 
nos eventos a serem realizados nos salões 
do Clube. 

PAUSE
NÃO
É STOP

DÊ UM

https://www.juvenil.com.br/portal/blogs/pause-nao-e-stop


Baile de Debutantes ALJ 2020

O sonho de debutar na Associação 
Leopoldina Juvenil já foi vivenciado por 
muitas gerações. E com a responsabilidade 
e a seriedade que 2020 exigiu, a noite do 
Baile de Debutantes ALJ 2020 foi transferida 
para 2021, em data ainda a ser confirmada. 
Mesmo assim, a tradicional programação não 
parou. Ao contrário, foi ainda mais intensa. 
Os encontrinhos pré-debut migraram para 
a plataforma virtual e se tornaram semanais 
e com temas diversos. 

As sessões de fotos aconteceram nos 
ambientes da Sede Marquês do Herval, 
com as restrições e cuidados exigidos pelos 
protocolos sanitários. O tradicional evento 
de apresentação das debutantes à imprensa 
foi realizado no mês de novembro, em 
uma noite de magia e emoção. No Preview  
Debutantes ALJ 2020, as meninas desfilaram 
no Salão Leopoldina em uma noite com a 
presença apenas dos seus pais e da imprensa 
como forma de manter o distanciamento 
seguro e com transmissão ao vivo pelo You 
Tube (clique aqui e confira). Em 2020, o  
Debut ALJ conta com 39 meninas 
participantes.

https://youtu.be/KoxSq6KznpY


A palavra “cuidado” se tornou lei na 
ALJ em 2020.  Todas as ações, projetos e 
atividades até aqui descritos tiveram como 
base sólida a manutenção da saúde e a 
prevenção ao contágio do novo coronavírus. 
#EucuidodeVocê&Vocêcuidademim foi o 
mote lançado pelo Juvenil para conscientizar 
associados, colaboradores e parceiros sobre 
a importância da prática do autocuidado 
que o momento exigiu. 

No final do mês de maio, quando 
reabrimos as portas do Clube pela primeira 
vez, seguindo o decreto municipal vigente, 
tivemos a necessidade de criar um ambiente 
seguro e, isso, só era possível com a 
colaboração de cada um. Uma infectologista 
(Dra. Patrícia Fisch) foi contratada para 
referendar os protocolos com as normas 
sanitárias. O objetivo era claro desde lá: 
frequentar o Clube apenas quem tivesse 
um propósito definido (nadar, jogar tênis, 
almoçar ou para demais prestações de 
serviços, com agendamento prévio). Assim, 
seria evitada a circulação desnecessária nos 
ambientes e as aglomerações. Cumprindo 
as determinações, dessa forma, o associado 
pode medir e demonstrar seu amor pelo 
Juvenil. 

Pelos canais de comunicação do 
Clube, de forma periódica, os associados 
eram informados sobre as atualizações dos 
protocolos e dos serviços. Foi um ano de 
abre e fecha, altera e flexibiliza: tudo porque 
#EucuidodeVocê&Vocêcuidademim.

#EucuidodeVocê& 
Vocêcuidademim

Mesmo vivendo momentos de 
incertezas, estamos prontos para receber 
os associados em segurança com as 
restrições que o momento exige. Afinal, 
seguimos centrados na preservação da vida 
de todos, sempre atentos para cumprir as 
regras sanitárias e as determinações das 
autoridades públicas. Tudo para manter 
unida e conectada a #FamíliaJuvenil.  

E o futuro?

 Os cuidados foram colocados 
em prática com a disponibilidade de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) 
para os colaboradores e treinamentos, além 
da sinalização das sedes com as orientações 
necessárias. No final do ano, uma ampla 
campanha de conscientização reforçou 
junto aos associados os cuidados necessários 
para frequentar as sedes na temporada de 
verão: OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARA, 
MEDIR A TEMPERATURA, ÁLCOOL GEL, 
SEM AGLOMERAÇÃO & DISTANCIAMENTO 
SOCIAL. 
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