
 No sábado, dia 19 de setembro o CG 
reabriu os portões da Sede Campestre, com 
funcionamento parcial e respeitando todas 
as normas e orientações de utilização que 
ficaram estabelecidas pelo “Protocolo de 
Normas Covid-19 do Clube Gaúcho”, porém 
no dia 22 de setembro com a classificação 
do município de Santo Ângelo em Bandeira 
Vermelha, a Sede Campestre foi fechada 
novamente.
 Como na sexta-feira, dia 25, o 
município de Santo Ângelo, voltou a ser 
classificado em  Bandeira Laranja, retomamos 
o funcionamento parcial da Sede Campestre.  
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Reformas na Piscina Olímpica 

Clube Gaúcho reabre a Sede Campestre

 Foi iniciada a reforma da Piscina Olímpica, onde será 
feito o lixamento total do fundo e das paredes, aplicação de  
fundo preparador, bem como pintura através de máquina 
Airless garantindo uma maior durabilidade do serviço.



Quadras de Tênis  No final deste mês de setembro foi 
concluída a recuperação da quadra de nº 4, bem 
como iniciado o refazimento total da quadra 
nº 3, que está recebendo uma nova camada de 
saibro e toda estrutura necessária para voltar a 
ser utilizada pelos tenistas.



Finalização da pintura externa na Sede Social e do Salão Nobre.

 Foi concluída a pintura externa 
da Sede Social, bem como a pintura total 
das paredes e forro do Salão Nobre, o que 
dará uma melhor conservação, bem como 
embelezamento das estruturas do Clube.



Conheça alguns dos casais da Diretoria do CG e seus respectivos cargos

Jucelaine e Cassio Aita
Casal Diretor de Piscina e Sauna

Jeferson e Allyne Sfredo
Casal Diretor de Vôlei

Claudia e Augusto Motta
Casal Diretor de Futebol

Maristela e Adolfo Gerloff
Casal Diretor da Sede Campestre - 

Infraestrutura e Patrimônio
Simone P. Rosa e Afonso D. de Freitas

Casal Diretor de Tênis e Basquete



 Devido a pandemia neste ano 
de 2020 não tivemos o tradicional 
Carreteiro Dançante, mesmo assim 
a Semana Farroupilha não poderia 
passar em branco, foi montada uma 
decoração alusiva no hall de entrada 
do Salão Nobre da Sede Social, 
agradecemos as empresas parceiras: 

Agropecuária Tio Bili, Abusiva e San 
Germano, pelo empréstimo de alguns 
itens para que esta exposição tenha 
sido possível.
 Na Sede Campestre a Diretoria 
também realizou um ato simbólico 
com execução do hino e hasteamento 
e arriamento das bandeiras.

Semana Farroupilha


