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 Foi concluída a reforma da Piscina Olímpica e 
iniciada a da Piscina Média a qual também era necessário 
alguns reparos e uma nova pintura.

 Este ano de 2020 
esta sendo atípico para os 
colaboradores e associados 
do Clube do Gaúcho. Desde 
março, muitas atividades 
foram paralizadas, tudo para 
garantir a saúde de todos os 
envolvidos com o Clube e 
frear o contágio da Covid-19. 
Com a divulgação de novos 
decretos municipais foi 
permitido que retomássemos 
algumas atividades do 
Clube, entre elas os jogos de 
basquete, futebol, futevôlei, 
tênis e vôlei (com todos os 
cuidados e protocolos de 
enfrentamento ao covid-19). 
Estamos imensamente 
contentes em ver nossos 
associados voltando a 
praticar exercícios e a 

Retomada de algumas atividades do CG

frequentar as dependências 
do Clube. 
 Para garantir uma 
retomada segura de todos que 
circulam no Clube, seguimos 

cumprindo diversas medidas 
de prevenção, higiene e 
distanciamento social. Além 
disso, reforçamos a importância 
e obrigatoriedade do uso de 

máscaras em todos os espaços. 
Todas as iniciativas foram 
pensadas para garantir a saúde 
e o bem-estar de todos os 
associados e colaboradores.

Reformas nas Piscinas Média e Olímpica



Adequações e reformas na secretaria da Sede Social
 No mês de agosto foram iniciadas algumas reformas 
e adequações na parte elétrica e rede de dados da secretaria 
da Sede Social, devido a este motivo o atendimento esteve 
centralizado apenas na secretaria da Sede Campestre. 
Sendo que a secretaria da Sede Social já normalizou seu 
atendimento presencial.

Plantio de mudas de primaveras  
 Foi efetuado o plantio de 15 mudas de primaveras 
na calçada da rua Missioneira, bem como a troca das pedras 
basalto e aplicação de resina acrilica, visando embelezar a 
lateral da Sede Social.



Prevenção e combate ao uso 
de bebidas alcoólicas e drogas!
 No dia 14/10 a Diretoria do Clube Gaúcho esteve 
se reunindo com as autoridades competentes para tratar 
de assuntos relacionados as campanhas contra o uso de 
bebidas alcoólicas e drogas nas dependências da Sede 
Campestre. 

Aplicação de verniz em todas as calçadas externas 
e do jardim do Salão Nobre da Sede Social
 Para dar um toque final nas calçadas externas e do 
jardim, foi realizado a aplicação de resina acrilica, dando 
um brilho e as protegendo para uma maior durabilidade.



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

Ricardo Koch e Daniela L. Karling
Casal Diretor Social para Asuntos da Juventude

Alvaro e Patrícia Rodrigues
Casal Diretor Social

Luiz e Seloni Morari
Casal Diretor Social

Lucio e Marisela Silveira
Casal Diretor Social

Kurt e Cinara Murmann
Casal Diretor de Lazer e Recreação

Cesar e Salete Murmann
Casal Diretor Social



Criamos este espaço no 
nosso BIG para relatar 

fatos curiosos ou pitorescos 
que os nossos associados 

queiram aqui compartilhar. 

Vamos começar com uma 
história que consideramos 

bem bacana.

 O nosso Clube com 
118 anos de vida já tem por 
si só um montão de histórias 
que já fazem parte inclusive 
de alguns livros, mas o Sr. 
José dos Anjos que hoje 
aos 56 anos de idade está 
trabalhando na mais ampla 
restauração da cobertura do 
nosso Palácio Metálico, aos 
11 anos de idade, no ano de 
1975 foi um dos que ajudou 

a fazer alguns consertos e 
pequenas reformas desta 
obra tão imponente.
                Auxiliando os senhores 
Estanislau Matuszewki, 
Armindo Bredoso e seu pai 
João Pedro dos Anjos, onde 
na época era permitido 
trabalhar com esta idade, 
o que para esse serviço 
facilitava o acesso ao forro 
e seu José entrava dentro 
de cada vão do telhado para 
segurar as chapas de eucatex 
na fixação das folhas de zinco 
com rebites.
 A coincidência é 
que nos impressiona. Várias 
empresas  foram contatadas 
para a realização desta obra 
de substituição total da 
cobertura  e fomos encontrar 

HISTÓRIAS NÃO ESCRITAS NO CLUBE GAÚCHO

José dos Anjos

o atual executor justamente 
naquele que ajudou na sua 
reforma há 45 anos atrás e 
conhece cada detalhe da 
estrutura.

Você também tem alguma 
curiosidade, algo inusitado ou 
uma história interessante que 
queira em poucas linhas contar 
aqui no BIG, faça a chegar até 
a Secretaria do Clube. 


