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 O Decreto Municipal 
de Santo Ângelo, datado de 
18/01/2021, permitiu o retorno 
dos esportes coletivos, uma das 
orientações é observar o interva-
lo de 30 minutos entre cada par-
tida, quem permanecer no banco 
de reservas deve usar máscara.
 As especificações e nor-
mas de uso deverão ser obser-
vadas no Regulamento da Sede 
Campestre Anexo I ‘‘Protocolo de 
Normas Covid-19 do Clube Gaú-
cho’’ que está à disposição em 
nosso site: www.clubegaucho.
com.br/downloads.

O retorno dos esportes coletivos...



 Destacamos aqui algumas das muitas que foram realizadas na 
Sede Campestre nos últimos meses, foi efetuado a troca de lâmpadas, 
podas dos ciprestres e galhos próximos a rede de alta tensão, pinturas 
dos bancos, calçadas, mesas, paredão do tênis e divisória da piscina 
infantil.
 Também foi efetuado a instalação de mais 20 lixeiras e dois be-
bedouros, um na cabana 21 e outro na sauna.

Investimentos e manutenções...



Senhores Associados, em fevereiro haverá correção da mensalidade!

 Em todos os anos, no mês de julho a Diretoria protocolarmen-
te solicita ao Conselho Deliberativo a autorização para a correção das 
mensalidades do Clube, e a mesma passa a vigorar no mês de agosto.
 Excepcionalmente nesse ano de 2020, devido a pandemia, 
esse processo foi retardado, e, ainda, além da Diretoria não cobrar o 
reajuste naquele momento, concedeu um desconto na mensalidade 
durante três meses, entendendo o momento turbulento e desgastan-
te. 
 No entanto, a Diretoria representa toda a imensa gama de as-
sociados e zela pelo bem comum de todos. E para a preservação da 
liquidez de caixa e da manutenção patrimonial do Clube, apesar de 
todas as dificuldades financeiras que essa pandemia representa, se 
faz necessária a correção dos valores das mensalidades a partir do 
próximo mês de fevereiro de 2021, para não comprometer ainda mais 
a gestão financeira atual, bem como das gestões futuras.
 É de se salientar, que as obras de manutenção patrimonial, 
realizadas durante o período, já constavam no Plano de Ação do Clu-
be, com previsões orçamentárias e reservas financeiras devidamente 
aprovadas e destinadas por toda a Diretoria e pelos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal. 
 As várias obras, dentre as quais a completa substituição da 
cobertura do prédio principal, jardim e calçadas do entorno, bem 
como, pintura e reparação do forro, reforma de manutenção do salão 
de festas, construção de novo banheiro, reforma da logística elétrica 
e de condução de dados da secretaria e, ainda, na sede campestre as 
reformas em quadras de tênis, campo de futebol e quadras de vôlei, 
substituição de luminárias de vapor por led, ampliação e manuten-
ção das piscinas e grandes melhorias no acesso à elas, dentre outras 
melhorias, todas se faziam necessárias para um Clube de 119 anos,  
consolidado como um dos melhores do Estado.
 Solicito a compreensão de todos e, com a possibilidade de 
tempos melhores à vista, desejo em meu nome e de toda a nossa 
Diretoria um ano melhor, com muita saúde e paz para todos nós as-
sociados do Clube Gaúcho.

Cordialmente.

Marilise Lacroix Voese
Presidente

ComunicadoReadequação central de dados

 Durante as reformas realizadas na Sede So-
cial e Campestre os servidores de dados, sistema 
de câmeras e internet tiveram algumas atuliza-
ções, substituições e readequações para um rack, 
facilitando o acesso, melhorando a organização 
dos componentes e aumentado o fluxo de dados.
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