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Fechamento e 
Reabertura do CG

 Neste mês de março devi-
do a Bandeira Preta mantivemos 
o fechamento das dependências 
do Clube, porém com a libera-
ção da cogestão o Município de 
Santo Ângelo emitiu um decreto, 
possibilitando a reabertura par-
cial da Sede Campestre.
 Foram liberados apenas 
os espaços para a prática de es-
portes individuais, como a pista 
de caminhada, os jogos de tênis 
e a pista de mountain bike, que 
é uma novidade para os associa-
dos. Confira mais detalhes desta 
novidade nas páginas 5 e 6!

Palácio Metálico
 Após um ano e meio em obras, finalmente foi concluída a re-
forma da cobertura do telhado da Sede Social, também conhecido 
como PALÁCIO METÁLICO. 

 A estrutura da Sede 
Social foi encomendada 
ao engenheiro José Carlos   
Rousselet e ao arquiteto Léo 
Rockembach na gestão do 
presidente Dr. Luiz Loureiro 
Kruel. A inauguração do sa-
lão ocorreu no ano de 1967. 
Estas informações estão no 
documento alusivo ao cente-
nário do Clube, redigido em 
2002. Nele é possível obter o 
relato de que o primeiro bai-
le realizado no Salão Nobre 
ocorreu naquele ano.
 Ao longo dos anos o 
telhado foi necessitando de 
reparos em pequenas partes. 
Em agosto de 2019, foi inicia-
da a reforma completa. O Sr. 
José Vilmar dos Anjos foi o 
carpinteiro designado para 
realizar esta obra juntamente 
com seu auxiliar Roberto de 
Jesus Veiga. Destaca-se que o 
Sr. José já havia realizado al-
gumas reformas na estrutura 
do telhado.

Sr. José e seu auxiliar Roberto no início das obras



 Com quase seis déca-
das de existência, aproxima-
va-se a cada dia mais a neces-
sidade de uma reforma ampla 
do complexo da cobertura do 
nosso Palácio Metálico.
 Os problemas se mul-
tiplicavam com inúmeras in-
filtrações devido à dificuldade 
no escoamento da água da 
chuva, levando a ter goteiras 
que passaram a estragar tam-
bém o parquê do salão.
 Em 2019 a diretoria que 
tinha como presidente Luís Al-
berto Voese, vice-presidentes 
Darcione Spolaor (Social) e Jo-
celito Zborowski (Financeiro), 
começou a dar forma a esta tão 
grande e necessária obra. 
 A diretoria atual da ges-
tão 2020/2022 liderada por 
Marilise Lacroix Voese (Presi-
dente), vice-presidentes Dar-
cione Spolaor (Social) e Joceli-
to Zborowski (Financeiro), deu 
continuidade a obra que cujo 
orçamento estimava um custo 
no valor de aproximadamen-
te R$ 350.000,00 (trezentos e 
cinquenta mil reais). Após um 
ano e meio, a obra chegou ao 
seu final. O custo total foi de R$ 
336.000,00 (trezentos e trinta e 
seis mil reais). Tal economia foi 
obtida pelas compras tempes-
tiva dos materiais, além do fato 
da obra ter sido iniciada com 
uma reserva de caixa, o que 
proporcionou uma segurança 
financeira. A obra ainda não 
acabou por completo. Outras 
novidades ainda estão por vir, 
aguardem.

DEPOIS
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Vista aérea antes da reforma

Goteiras no salão principal



Momento da entrega do mimo

 Com a conclusão da reforma a Diretoria Executiva realizou a entrega de um mimo ao Sr. José Vilmar dos Anjos e ao 
seu auxiliar Sr. Roberto de Jesus Veiga pelos serviços prestados com excelência ao clube. Diante da qualidade dos serviços 
fornecidos, a Diretoria tem a plena certeza que fez a escolha certa dos profissionais. Certamente, não haveria outra equipe 
mais qualificada para executar a obra, concluída no dia 09/03/2021.

 Para que esta obra 
fosse realizada, foram contra-
tadas empresas dos ramos de 
Segurança do Trabalho, Lo-
cação de Andaimes, Seguros, 
Funilaria, Serralheria, Carpin-
taria, bem como a utilização 
de Mão de Obra própria, onde 
destacamos a Gerente Geral 
Fernanda Stassak e o Super-
visor de Manutenção André 
Busnello que acompanharam 
a obra do início ao fim.
 Com a conclusão da 
obra neste mês de março de 
2021, foram apurados todos 
os custos da reforma que tota-
lizam o valor de R$ 336.000,00 
(trezentos e trinta e seis mil 
reais), valor este ainda inferior 
ao que havia sido orçado no 
montante de R$ 350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil re-
ais), gerando uma considerá-
vel economia, pois em virtude 
da reserva financeira que a Di-
retoria fez, foi possível a esto-
cagem do material necessário 
antes dos grandes acréscimos 
que ocorreram em virtude da 
pandemia, concluindo a obra 
com um resultado melhor que 
o esperado.



 Muitos de nossos associa-
dos, por suas razões, gostam de be-
ber água do poço artesiano da Sede 
Campestre; Na maioria das vezes 
ainda levam um pouco de água para 
tomar em casa.
 Um dos locais de captação, 
onde o pessoal abastece as suas gar-
rafas, estava um tanto quanto “judia-
do”. Percebendo isso, o associado e 
arquiteto Wilson Schmidt fez e pre-
senteou o Clube com um projeto 
que deixasse o local mais apropriado 
e bonito.
 Fica aqui o registro da obra e 
o agradecimento ao Sr. Wilson.

Agradecimento 
Wilson Schmidt

Sede Campestre

DEPOISANTES



 Já bastante difundido a prática 
do ciclismo na cidade, porém nem sem-
pre realizado em local mais apropriado,
e por outro lado, a nossa bela e ampla 
Sede Campestre possuindo um vasto 
bosque de eucaliptos.
 Pensando em unir o útil ao agra-
dável o diretor Augusto Motta tomou a 
iniciativa de procurar o proprietário da 
empresa Gago Bikes & Fitness, Sr. André 
Luis Lourau e juntos começaram a ide-
alizar o que hoje aí está, uma pista de 
mountain bike. A pista possuí o mesmo 
nível das demais pistas de disputas de 
provas profissionais espalhadas pelo 
país.
 Na sequência o diretor Antonio 
Carlos Moreira Pedroso aderiu a ideia, 
juntamente com a Diretoria Executiva e 
toda a diretoria se envolveu no projeto.
 Para se chegar nos 2,4 mil me-
tros de pista e obstáculos, muitos desa-
fios foram ultrapassados, entre os quais 
uma ampla e completa limpeza do bos-

Pista de Mountain Bike no CG!

que.
 Houve investimentos financei-
ros do Clube e da empresa Gago Bikes 
que participa como parceira e patroci-
nadora do projeto. E para que este pro-
jeto chegasse a sua conclusão conta-

mos com a dedicação dos funcionários 
da Sede Campestre liderados por Airton 
Thom, bem como o incansável Luan 
Newinski colaborador responsável pelo 
marketing do CG, tudo sob a supervisão 
da gerente Fernanda Stassak.



Montagem da pista

Local exclusivo 
para limpeza de 
bicicletas.

 É de destacar também que o objetivo da construção 
da pista visa ampliar ainda mais o leque de modalidades es-
portivas/recreativas, procurando a inovação e a qualidade 
desportiva. 
 Conforme pode ser observado abaixo, a pista também 
conta com uma área exclusiva para limpeza das bicicletas, 
onde os associados podem, após o uso, higienizar as mesmas 
antes de levá-las para casa. 
 Todos os associados são bem-vindos para utilizar a 
pista. O CG destaca que há equipamentos de segurança que 
são imprescindíveis para o uso da mesma, bem como, que 
no caso de ser utilizado por crianças, as mesmas devem estar 
sempre acompanhadas dos pais ou responsáveis. 



As ‘‘Mulheres’’ do CG




