
O CG está 
preparando 

sua reabertura 
.......Várias reformas e 
melhorias estão sendo 
realizadas nas Sedes Social 
e Campestre, para assim 
que seja possível, reabrir 
as portas e retomar suas 
atividades.
   Confira nesta 2ª edição 
do BIG o andamento 
destes projetos que estão 
em execução durante a 
pandemia. 
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Reformas na Sede Campestre

    Reformas e manutenções diárias continuam 
a serem executadas na Sede Campestre, acima 
temos a conclusão da reforma e ampliação da 
piscina pequena, onde passou por diversas 

etapas como: nivelamento, limpeza, lixamento e 
aplicação de resinas e fibra. 
   Abaixo as reformas de quiosques que se 
encontravam danificados.

    Aqui uma nova aquisição para 
facilitar o transporte de mobiliarios, 
galhos e demais materiais.



Reforma calçada externa Sede Social

   Outra obra que está em andamento é a implantação de 
acessibilidade e substituição das calçadas externas da Sede 
Social, o processo inclui a colocação de acesso para cadeirante, 
pisos tátil para deficiente visual, troca das pedras basalto e 
aplicação de resina acrilica. 



Modificação do armazenamento do arquivo de pastas dos associados
    No inicio do mês de agosto inicou a modificação do armaze-
namento do arquivo de pastas dos associados, onde antes fica-
vam em arquivos de aço, agora estão sendo realocados em uma 
estrutura metálica suspensa, em um ambiente readequado para 
uma melhor organização e conservação.

   Outro projeto também assinado pela arquiteta Fernanda 
Machado é a ampliação do banheiro masculino do Salão Principal 
do Palácio Metálico, onde serão instalados mais cinco mictórios 
em um espaço que estava inutilizado.

Ampliação do banheiro masculino interno  no Salão Nobre



Reformas e modificações no jardim do Salão Nobre

  As obras e melhorias no jardim continuam 
em andamento, aos poucos o projeto 
arquitetônico comandado pela arquiteta 
Fernanda Machado esta sendo realizado. 
    Algumas das modificações que estão 

sendo feitas é a troca da iluminação, 
adequação do Marco dos 100 Anos 
(implantado pelo Ex-Presidente Noé Serra 
Filho no ano de 2002), colocação de deck 
de madeira sobre as muretas das floreiras.




