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Ampliação da cozinha do Salão MarfimBandeira Preta
 No sábado, dia 27 de fevereiro de 2021, foi informado 
o fechamento das dependências do Clube Gaúcho, devido ao 
município de Santo Ângelo ter sido classificado como Ban-
deira Preta, assim como todo o Estado do RS.
 Para garantir uma volta segura de todos que circulam 
no Clube, seguimos cumprindo diversas medidas de preven-
ção, higiene e distanciamento social. Além disso, reforçamos 
a importância e obrigatoriedade do uso de máscaras em to-
dos os espaços. 
 Contamos com a compreenção e colaboração de to-
dos para que logo possamos estar com as dependências dis-
poníveis novamente para uso.

Guarda volumes no acesso ás piscinas

Foi instalado 
junto ao 

pórtico das 
piscinas, 

onde cada 
associado 

poderá utilizar 
levando seu 

cadeado.

 Neste mês de fevereiro foi realizado uma obra de am-
pliação da cozinha do Salão Marfim, que agora conta com 
amplo espaço para utilização por parte dos serviços de “buf-
fet”.
 O espaço que antigamente era utilizado como depó-
sito estava ocioso. Então foram realizadas reformas necessá-
rias para unir o espaço com a cozinha do Salão, ficando mais 
ampla e completa.



 Deixamos registrado 
nossos sinceros agradeci-
mentos a todos que fazem 
parte desta família e traba-
lham mesmo com todas as 
dificuldades do cenário atual, 
mantendo o funcionamento 
do Clube.
 Demonstramos esta 
gratidão aos colaboradores, 
com uma festa anual de final 
de ano, no mês de dezembro.
 Devido à pandemia 
no ano de 2020, não foi pos-
sível realizar este evento, 
mas foi de forma diferente 
com Drive Thru de um deli-
cioso cardápio, preparado 
pelos(as) próprios(as) funcio-
nários(as) da secretaria, jun-
tamente com algumas dire-
toras. 
 Foi muito especial 
este momento de integração 
mesmo que à distancia, res-
peitando os protocolos de 
segurança do Covid-19.

DRIVE THRU

 Agora todos 
os salões da Sede 
Social contam com 
Internet Wi-fi. Foram 
instalados roteadores 
que operam sobre as 
bandas de 2.4GHz e 
5GHz. Portanto, em 
futuros eventos já es-
tará disponível para 
utilização dos asso-
ciados e convidados.

Wi-fi nos salões da Sede Social

Agradecimento aos(às) funcionários(as)



Relembrando as folias do Carnaval 2020  Neste ano atípico não foi possível re-
alizar um dos eventos mais tradicionais entre 
os associados e não associados do CG, o Car-
naval do Clube Gaúcho.
 A última edição foi realizada nos dias 
22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2020, sendo 
quatro dias de muita folia e animação! 
 Neste ano a Rainha do Carnaval 2019, 
Isadora Taborda passou a faixa para sua su-
cessora Giordana da Luz, Rainha do Carnaval 
2020, bem como Alana Roncato, Rainha do 
Carnaval 2019 Infantil, passou a faixa para 
sua sucessora Joana da Rosa Deon Maronesi, 
Rainha do Carnaval 2020 Infantil. Nesse ano 
tivemos uma nova categoria onde Fabiana 
Lemes Ciotti recebeu a faixa de Rainha do 
Carnaval 2020 Mirim.
 Foram duas noites de pura animação 
com o pessoal do Bloco Boom e das bandas 
Meninos do Brasil, Sônia Bis, Dafunk, Vibe Tri 
e DJ FINNA, e duas tardes de matinês, com o 
tradicional concurso de fantasias.



 No dia 02 de fevereiro de 2021 o Clu-
be Gaúcho completou 119 anos de história. 
Porém, devido à pandemia, não foi possível 
realizar o seu tradicional evento de aniversá-
rio.
 Mesmo assim todos que estiveram na 
Sede Campestre nessa data foram recepcio-
nados com picolés na portaria.

119 anos de Clube Gaúcho!



Relembrando os momentos da LIVE do CG
 Na noite do dia 13 de agosto 
de 2020 o Clube Gaúcho participou de 
uma live no Programa Amauri Lirio - “ao 
vivo e online” com o tema “Perspecti-
vas e expectativas até o final de 2020”, 
representado pelos casais Marilise La-
croix Voese e Luis Alberto Voese Casal 
Presidente e Darcione e Andreia Spo-
laor Casal Vice-Presidente Social.
 Dentre os assuntos conversados 
estavam como destaque “a primeira 
mulher a se tornar Presidente do Clube 
Gaúcho”, entre outros como a pande-
mia Covid-19, reformas em andamento, 
infraestrutura, investimentos e as pers-
pectivas até o final do ano 2020.
 A Diretoria se sente gratifica-
da ao ver que inúmeros dos objetivos 
apresentados na “live” já foram atin-
gidos, melhorando e elevando ainda 
mais a qualidade das estruturas e servi-
ços do nosso Clube Gaúcho. 
 Para que essa “live” fosse possí-
vel tivemos alguns patrocínios. Nova-
mente nossos agradecimentos aos pa-
trocinadores Grupo Protefort, Fernanda 
Machado Arquitetura, Pedras Moretto e 
WBA Pinturas e ao sempre atencioso e 
amigo apoiador Amauri Lirio.

Marilise Lacroix Voese e Luis Alberto Voese Casal Presidente

Darcione e Andreia Spolaor Casal Vice-Presidente Social

Patrocinadores da LIVE:


