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Salão NobreAlgumas reformas já 
foram finalizadas, como a 
substituição parcial, lixa-
mento total, aplicação de 
verniz nos parquetes e a 
troca do roda alto de todo 
o salão.

Ainda há algumas obras 
em andamento, como o 
projeto de ampliação do 
banheiro masculino, onde 
já foi efetuada a troca da ilu-
minação, pisos e porcelana-
tos, bem como a instalação 
de mais cinco mictórios.

Estamos aguardando 
ansiosos para a volta dos 
grandes eventos, assim que 
seja possível a reabertura e 
agora com um novo visual.



Conclusão das obras e melhorias no jardim do Palácio Metálico
O projeto arquitetôni-

co realizado pela arqui-
teta Fernanda Machado 
das obras e melhorias no 
jardim do Salão Nobre 
foram concluídas no mês 
de novembro. 

Algumas das modi-
ficações que foram rea-
lizadas são: a troca das 
pedras basalto, instala-
ção de iluminação, refa-
zimento do Marco dos 
100 Anos (implantado na 
Gestão do Ex-Presidente 
Noé Serra Filho no ano de 
2002), colocação do deck 
de madeira sobre as mu-
retas das floreiras.



Algumas obras que estavam em andamento na Sede Cam-
pestre foram finalizadas durante este mês de novembro, como 
do Pórtico de entrada das Piscinas que ganhou um novo acesso 
com controle de catracas e a colocação de sensor no duchador.

A piscina média também já esta pronta para uso, porém ain-
da não há uma previsão para a tão espera reabertura das pisci-
nas, devido a pandemia.

Foto Câmeras 
da TV

Foram instalalas 
mais cinco câmeras 
de vigilância nas 
dependências da 
Sede Campestre, 
próximo as quadras 
de vôlei de areia. Al-
gumas delas trans-
mitem em formato 
4k possibilitando 
uma melhor visuali-
zação das imagens.

Investimento na segurança

Sede Campestre



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

Darla e Altair de Godoy
Casal Assessor Jurídico e 1º Secretário

Nara E. de Moraes e Antonio C. M. Pedroso
Casal 2º Tesoureiro

Andréia e Darcione Spolaor
Casal Vice-Presidente Social e Diretor Cultural

Jocelito e Carmen Zborowski
Casal Vice-Presidente Financeiro

Cristina e Rolf Muner
Casal Diretor Social

Marilise e Luis Voese
Casal Presidente

Vilson e Elisane do Nascimento
Casal 1º Tesoureiro



HISTÓRIAS NÃO ESCRITAS 
NO CLUBE GAÚCHO

Este ano atípico está se 
despedindo, abrindo caminho 

para novos sonhos serem 
realizados.

Que o espírito de Natal renove 
as nossas energias para o ano 

que vai nascer.

Desejamos antecipadamente 
aos nossos associados, 

colaboradores e parceiros um 
Feliz Natal e um Ano Novo com 

muitas realizações e sucesso!

Boas Festas! Até 2021!Sede Social Sede Campestre

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Criamos este espaço no nosso BIG para relatar fatos 
curiosos ou pitorescos que os nossos associados queiram 

aqui compartilhar.

Nesta edição contamos com as suas próprias palavras, a 
história da Gabriela Viana de Godoy, filha do casal Altair Luis 

Maciel de Godoy e Darla Sonali Viana de Godoy Assessor 
Jurídico e 1º Secretário do CG.

Desde  pequena, meu pai sempre falava que quando eu 
começasse a sair ele iria fazer churrasquinho na porta da festa 
para me esperar, sempre achei que era da boca para fora e que 
ele não faria isso, mas então meu Debut em 2012 no Clube 
Gaúcho, aconteceu hahaha.

O Debut foi um marco do início da minha adolescência 
e das minhas primeiras saídas, então não poderia ter outra 
ocasião para o Seu Gaita fazer o famoso churrasquinho. 
Lembro até hoje de estar dançando no palco da Debutronic e 
ouvir o DJ parar a música e anunciar ”Meninas, o Tio Gaita está 
na frente do Gaúcho esperando vocês com churrasquinho” , 
na hora comecei a rir e quando fui para a frente do clube lá 
estava ele. Pilchado, com uma mala de garupa, chapéu, mate 
e um churrasquinho na mão. Aquele momento foi um dos 
mais marcantes do meu Debut e eu jamais vou esquecer.


