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Colônia de Suarão

C

erca de 390 pessoas
passaram o Ano Novo na
colônia de Suarão. Os
associados, juntamente com seus convidados se
divertiram com as atividades recreativas que
foram desenvolvidas diariamente com adultos
e crianças pela equipe Fábrica da diversão, sob
o comando da Tia Jujuba,Tio Paçoca,Tio Panda
eTio Chocolate.
No dia 31 foi servido um jantar com
um cardápio maravilhoso preparado com
muito amor e dedicação pela equipe de
funcionários da terceirizada Sabores da Praia,
no restaurante lindamente decorado pela

Equipe de Eventos, juntamente com a nossa
Diretora Social Regina Lebre.
Rolou muitas atividades durante a
semana: vôlei na praia, alongamento e
caminhada, brincadeiras para as crianças na
piscina, torneios esportivos, futebol em nosso
campo de futebol society, bear pong, torta na
cara, aula de dança, torneio de caipirinha,
hidrorecreativa, entre outras que nossos
associados e convidados amaram.
O Ano novo em Suarão foi
maravilhoso, repleto de alegria e de agitação.
Nossa turma animada contou com as
apresentações do grupo Toque de Sedução e da

Banda Bruna Azevedo.
O grupo Toque de Sedução se
apresentou na noite do dia 29 de Dezembro e
encantou a todos com pagodes de época e
sucessos recentes, foi show!
A banda Bruna Azevedo, animou a
galera na noite de virada, com músicas
dançantes, marchinhas, grandes sucessos de
época e atuais. Foi imperdível!
Parabéns a todos os organizadores, à
Gerente Regiane e sua equipe pela organização
e brilhante e animadíssima festa... Vamos
repetir a dose em 2019/20!

Colônia

O

s hóspedes de Paulicéia
se deliciaram com a
Ceia de Ano Novo
preparada pelo Setor de Eventos da
Usceesp e os funcionários da Colônia. Mais
de 100 pessoas entre sócios e convidados,
amigos e familiares, puderam se
confraternizar nesta que é a mais exótica
das nossas colônias, nas margens do imenso
Rio Paraná.
O jantar de ano novo foi servido
com um cardápio especial preparado

exclusivamente para essa noite grandiosa e
muito esperada no ano, leitoa assada no
forno caipira, pernil desossado, recheado
e também assado no forno caipira, lombo
suíno ao molho de abacaxi, Lagarto ao
molho madeira, chester assado, peru
assado, empadão de frango, canelone ao
molho branco, molhos, arroz branco, arroz
com lentilha, salpicão, maionese, farofa de
soja, saladas verdes, além de uma mesa com
frutas diversas e, como sobremesa, pavê e
mousse de maracujá.

Como não podia faltar, a animação
ficou por conta de Maikon Douglas e
Henrique da cidade de Panorama e
Paulicéia, respectivamente. Para fechar
com chave de ouro e abrilhantar o evento
os participantes caíram na dança com seus
pares. Isto demonstra a satisfação de todos
e, para os que não vieram perderam um
grande e agradabilíssimo evento. Parabéns
ao Nascimento e sua equipe pela
organização e acolhimento aos hospedes e
convidados.

Colônia de Flórida

C

erca de 150 pessoas, entre
associados, convidados e
familiares passaram o Ano
Novo na colônia de Flórida. Além de
saborearem uma deliciosa ceia, os hóspedes se
divertiram com as atividades recreativas que
foram desenvolvidas diariamente pela Equipe
Fábrica da Diversão, sob o comando da Tia
Toddynho,Tia Piu Piu eTio Pakito.
Na véspera do ano novo foi servido
um cardápio maravilhoso preparado com
muito amor e dedicação pela equipe de
funcionários da terceirizada “Sabores da Praia”,

com o Restaurante lindamente decorado pela
nossa equipe, tendo à frente a nossa Gerente de
Flórida Renata Lusente.
Durante a semana também rolou
Alongamento, caminhada, brincadeiras para as
crianças na piscina, torneios esportivos,
Futebol na praia, Bear Pong, torta na cara, aula
de dança, torneio de Caipirinha, Hidro
Recreativa entre outras atividades que nossos
associados e convidados amaram.
O Ano novo em Flórida foi muito
divertido e repleto de alegria. Nossa turma
contou com as apresentações de Patrícia

Mendes e do Grupo Toque de Sedução. Patrícia
Mendes se apresentou na noite do dia 29 e
levou a galera ao delírio com músicas lindas,
nacionais e internacionais.
O grupo Toque de Sedução se
apresentou na noite da virada dia 31 e encantou
a todos com pagodes de época e sucessos
recentes. Parabéns e agradecemos aos
envolvidos na organização deste evento que é
muito esperado no ano, à Renata Lusente e
todos os funcionários.Até o próximo!

