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estrutura contou com vários bares para atendimento, mesas de 
apoio e um telão para que todos acompanhassem de pertinho cada 
momento do show. Também contamos com parcerias das empre-
sas: LaBelle, Mustache Barbearia, Faculdade Santa Rita Fasar e 
B&W Imports Lafaeite, que proporcionaram ao público vários pre-
sentes, brindes, fotos, maquiagem, procedimentos de estética 
masculina e etc. 

Esse foi o começo de uma Nova Era de Grandes Shows. O Clube 
pretende trazer ainda este ano, vários nomes importantes do cená-
rio musical nacional e contagiar cada vez mais o público com sur-
presas para lá de especiais. Fiquem atentos e não percam as novi-
dades.

A era de grandes shows já é realidade!

 O baile no Nêgo Véio abriu nossa Era de Grandes Shows. E como 
já esperado, foi sucesso total. O Show mais aguardado do mês de 
aniversário foi realizado dia 20 de abril no salão de eventos. Alexan-
dre Pires chegou pontualmente 23h, e só parou de agitar a galera 
2h. 

Guedes DJ fez a abertura do show deixando o público ainda mais 
animado para a super atração. Foram 3h de Baile do Nêgo Véio, em 
que o cantor esbanjou alegria e carisma. Cerca de 4 mil associados 
estiveram presentes prestigiando esse grande evento. Nossa 

ma ao bar central para que, deficientes visuais ou pessoas que 
tenham baixo índice de visão, possam se locomover de maneira 
independente e segura, e disponibilização de cadeira de rodas na 
portaria para o caso de haver necessidade de uso. 

Todo esse sucesso não teria sido possível sem o apoio dos dire-
tores e membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal que passaram 
pelo clube, bem como da ajuda prestada por todos os funcionários 
que estiveram no Pedro II durante toda a sua existência. Essa histó-
ria, que completa 92 anos, está sendo construída por várias mãos, 
por diferentes gerações e unida por um só coração, que bate pelo 
Clube Dom Pedro II. Parabéns a todos que contribuíram com a cons-
trução dessa história!

cultural de todos os associados. 
Um grande destaque tem sido a realização dos campeonatos 

internos de futebol society, com participação de várias equipes, 
divididas em nove categorias, e que já está na sua 35ª edição. 
Outras atividades são eventos sociais como carnaval, festa junina, 
boates, reuniões musicais às sextas-feiras, bailes, eventos para 
jovens, semana da criança, halloween e reveillon, apresentações 
culturais, entre outras.

 Um grande passo do atual Presidente, dos diretores e de todos 
os funcionários, tem sido a adaptação do clube para que todos 
tenham acesso. Brinquedos para crianças com necessidades espe-
ciais foram instalados, rampas de acesso com sinalização de piso 
tátil foram construídas próximo as quadras de peteca e outra próxi-
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Edir (Obra), Fábia (Departamento Social), Henrique (Elétrica), Jack-
son (Manutenção), Luiz Carlos (Gerente Patrimônio), Marcella 
(Marketing), Maria do Céu (Captação de Recursos) e Mariana (Pai-
sagista), para que tudo saísse conforme o planejado. Entretanto, a 
comissão ainda contou com uma parceria super especial do arqui-
teto Fabiano Marques, que deu vida a tão sonhada “Fábrica de Pre-
sentes do Papai Noel”.

“A ideia já tínhamos, mas precisávamos de um profissional 
experiente para dar forma ao projeto. Propusemos essa parceria e 
ele aceitou de imediato. Quando vimos o projeto, ficamos encanta-
das. Tudo foi muito bem pensado, traçado e medido. Tentamos 
seguir à risca tudo que continha nele. O resultado foi esse: uma 
fábrica maravilhosa, onde todos puderam entrar e interagir com 
cada detalhe planejado”.

Já o vídeo mapping, exposto no Varandão, foi uma atração elabo-
rada por Felipe Ferreira Áudio: “ele ficou vários dias medindo e 
traçando todos os contornos do Varandão, para que tudo saísse 
impecável!! Cada detalhe foi pensado para que o tema ficasse bem 
exposto”.

A Fábrica do Papai Noel ainda contou com o cunho social. Os 
convidados dos associados que visitaram a decoração, doaram 
alimentos não perecíveis, que posteriormente o Clube entregou a 
instituições sociais da cidade. 

Confira os melhores momentos da noite de inauguração:

Fábrica de presentes do Papai Noel encantou 
a todos durante o mês de dezembro

Na noite do dia 3 de dezembro, o Clube Dom Pedro antecipou as 
boas-vindas ao Natal com a grande inauguração da Fábrica de Pre-
sentes do Papai Noel e suas tradicionais luzes. As visitações ocorre-
ram até às vésperas do Natal para os associados e seus convidados. 

Junto ao tema proposto, surgiu a ideia de interligar todas áreas do 
Clube, de forma que todos os visitantes se envolvessem com a deco-
ração do início ao fim, conforme explica a coordenadora de eventos, 
Fábia Campos: “A ideia do tema partiu da nossa paisagista, Mariana, e 
foi abraçada por todos nós. A partir da aceitação do tema pela Direto-
ria, começamos a trabalhar e buscar parceiros. A grande novidade é 
que foi tudo interligado. A recepção, Praça de Esportes, Varandão e a 
tão esperada 'Fábrica de Presentes do Papai Noel'. Pensamos:  para 
que o Papai Noel fabricasse os presenGtes, ele precisaria primeiro 
receber a cartinha, por isso nossa recepção se transformou no gran-
de correio, por onde chegam cartas de todas as partes do mundo. 
Nosso prédio administrativo, foi envolvido por um grande laço sau-
dando a todos os visitantes. A Praça de Esportes foi coberta com 
várias caixas de presentes gigantes, para entrar no clima. Finalmen-
te, chegamos na nossa Fábrica de Presentes cheia de magia”.

PARCERIAS
Uma comissão interna foi montada no Clube com os funcionários: 

DezembroDezembroDezembro

PARCEIROS:

PresenteartePresenteartePresentearte
artesanatos

Rua Amazonas, 266 - São João - C. Lafaiete

(31) 98851-1943
(31) 98869-4680







  Danieira (MPB) 
Espaço Multiuso, 21h30

  Tempero de Mineiro
Feijoada - Espaço Multiuso, 11h30. 

  Raphael Gherardi 
Área verde da piscina, 13h30

  Comida de Buteco com Gil Freitas  
- Costelinha assada e regada ao molho de vinho, 
acompanhada de mandioca frita
- Maçã de peito com batata dourada, polenta e arroz
Espaço Multiuso, 19h

  Diogo e Hernani
Espaço Multiuso, 21h30

  Tempero de Mineiro
Medalhão de frango assado ao molho cítrico
Espaço Multiuso, 11h30
  Tarde da Alegria Especial de Férias 
Salão de Eventos, 17h

  Arnaldo Moreno 
Área verde da piscina, 13h30 
  Aulão de Dança
Varandão, 10h30

  Comida de Buteco com Rivair Rhandall
-  Frango com quiabo, arroz e angu 
- Pernil defumado ao molho de mostarda e mel            
Espaço Multiuso, 19h  
  Aulão de Dança
Varandão, 20h

  Chapeleiro Maluco (rock in roll) + The Homer 
Pj (Pearl Jam)
Espaço Multiuso, 21h

  Tempero de Mineiro
Costelinha defumada ao molho cítrico. 
Espaço Multiuso, 11h30

  Grupo JUVENSAMBA 
Área verde da piscina, 13h30 
  Aulão de Dança
Varandão, 10h30

  Comida de Buteco com Marcus Dionízio   
(MPB, pop rock)
- Feijão gordo, arroz, couve e farofa 
- Tirinha de frango empanada, molho vinagrete
Espaço Multiuso, 19h  
  Aulão De Dança
Varandão, 20h

  Farra Trio (MPB, pop, rock, música instrumental 
e regional)
Espaço Multiuso, 21h30

  Tempero de Mineiro
Peixe no fubá. Espaço Multiuso, 11h30

ESQUENTA DE CARNAVAL:
  Parte do Alto 
Espaço Multiuso, 14h
  Baianas Ozadas 
Espaço Multiuso, 18h

  SAMBATHOIS  
Área verde da piscina, 13h30 
  Aulão de Dança
Varandão, 10h30

  Comida de Buteco com Fabiano Allves 
(sertanejo) 
- Peixe á milanesa e purê 
- Almôndegas ao molho e torradas
Espaço Multiuso, 19h
  Aulão de Dança 
Varandão, 20h

  GEOHARRI ROCK DUO 
Espaço Multiuso, 21h30

FEVEREIRO
  Comida de Buteco 
- Lombo ao Molho de abacaxi, arroz, couve e tutu de 
feijão
- Bife de fígado bovino acebolado, jiló
Espaço Multiuso, 19h











Maria Tonteira - 6/12

Galeria de Fotos

X Festival de Dança - 7 e 14/12

Tarde da Alegria - Especial de Natal - 15/12
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