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 No mês de abril, tive-
mos mais algumas reformas 
e reparos na Sede Social. Des-
ta vez foi realizada a coloca-
ção de películas nas janelas 
superiores do Salão Nobre, 
bem como a troca das pelí-
culas dos vidros das portas, 
já bastante avariadas com o 
tempo.
 Também está sen-
do necessária a remoção de 
pinturas antigas, lixamento e 
aplicação de verniz nas por-
tas que dão acesso ao jardim, 
estando a mesma ainda em 
andamento.
 Seguimos cumprin-
do as medidas e protocolos 
de segurança, bem como os 
decretos estaduais e munici-
pais, retomando as ativida-
des assim que as mesmas são 
autorizadas pelas entidades 
competentes.

O Clube Gaúcho não para!



OS 118 ANOS DO CLUBE GAÚCHO (NO LIVRO C’EST LA VIE REVIVER - SANTO ÂNGELO QUE EU CONHECI IV)

 Relata a história em 02 de feverei-
ro de 1902, deu-se o primeiro passo rumo 
ao sonho de criar uma grande entidade 
social na cidade de Santo Ângelo. Partin-
do da iniciativa de Augusto Leonardo Sal-
gado Guarita, somados a outros abnega-
dos munícipes, que se constituiu o grupo 
dos 24 Associados Fundadores do Clube 
Gaúcho.
 A primeira sede foi instalada na 
casa denominada Chalé dos Pinheiro 
Machado em frente a praça que tem o 
mesmo nome, doado à associação por 
Antonio Gomes Pinheiro Machado, cujo 
local nos dias atuais se encontra o Colé-
gio Onofre Pires.
 Consta nesses relatos que tam-
bém já em 1902 foi recebido por doação o 
terreno da esquina da Marquês do Herval 
com a Bento Gonçalves e por terem sido 
posteriormente adquiridos outros terre-
nos em volta, que foi possível nesse local, 
no ano de 1919, ter início a construção da 
então nova Sede Social. Foi construtor o 
prático Gildo Castelarin e concluída pelo 
então presidente Bráulio Oliveira.
 Esta sede serviu ao clube até o 
ano de 1962, quando devido ao grande 
desenvolvimento da cidade e a conse-
quente expansão do quadro social, se 
fez necessária a construção de uma sede 
mais ampla e moderna.
 Sob a administração do presiden-
te Luiz Loureiro Kruel surgiu o moderno 
e futurista encomendado ao engenheiro 
José Carlos Rousselet, que foi assessora-
do pelo desenhista prático Léo Rockem-
bach.
 E uma vez demolido o velho casa-
rão, foi dado início a construção da grande 
obra sob a direção desse seu engenhei-
ro idealizador e assim, entre os anos de 
1962 e 1967, com algumas paralisações e 
algumas novas chamadas de capital, ia se 
tornando realidade a nova sede, que viria 
a ser denominado “Palácio Metálico”.

 É com satisfação e orgulho que 
colocamos uma pequena amostra 
do livro “C’est la vie – Reviver – Santo 
Ângelo que eu conheci IV” do autor 
Sr. Antonio Carlos Rousselet contendo 
muitos relatos de Santo Ângelo, sendo 
um deles fatos da história do Clube 
Gaúcho, em texto escrito pelo casal 
de Presidentes Luís e Marilise Voese . 
O Clube acabou sendo a fotografia de 
Capa do Livro. Veja o texto: 

 Também anos depois, com outro 
projeto pioneiro e grandioso, o Clube 
veio a expandir suas atividades sociais e 
em 1985 criou a Sede Campestre sob a 
Presidência de João Nicola Medeiros de 
Farias.
 No ano de 2020, ao alcançar a 
marca dos 118 anos, este centenário Clu-
be, de forma inédita passa a ser presidido 
pela primeira vez por uma Presidente do 
sexo feminino. A Sra. Marilise Lacroix Voe-
se assume o comando no ano corrente de 
2020 e, curiosamente, recebendo o hon-
roso posto do seu esposo que presidira o 
Clube durante os últimos 3 anos e meio.
 A Sra. Marilise e seus Vice-Pre-
sidentes Social e Financeiro, Darcione 
Spolaor e Jocelito Zborowski, respectiva-

mente, venceram as eleições entre suas 
chapas concorrentes. O Conselho Delibe-
rativo é presidido por Lauri Vilmar Muller, 
Vice-Presidente Gastão Henrique Wei-
nert, Secretário Marcos Rogério Melchior. 
Adão Lago Pinto preside o Conselho Fis-
cal.
 Se junta ao fato curioso que a 
eleição e posse da primeira Presidente 
mulher tenham ocorrido em meio a uma 
pandemia mundial de Coronavírus, onde 
entre outros protocolos sanitários, o uso 
de máscaras é obrigatório e as depen-
dências do Clube encontram-se fechadas 
por determinação das autoridades com-
petentes, pelo tempo necessário para 
que essa pandemia seja controlada.
 Hoje o Clube Gaúcho disponibi-



HISTÓRIAS NÃO ESCRITAS NO CLUBE GAÚCHO 
E ESPAÇO DO ASSOCIADO

 Reservamos este espaço para 
você associado que possui algum regis-
tro fotográfico em eventos realizados 
pelo clube. Sabe de algum aconteci-
mento inusitado ou história interessante 
e deseja compartilhá-lo com o restante 
dos leitores do BIG?

 É só enviar seu relato para o 
WhatsApp 55 9.8116-1591 ou para o 
e-mail comunicacao@clubegaucho.
com.br que será analisado e possivel-
mente publicado nas próximas edições 
do BIG no Espaço “Histórias Não Escritas 
no Clube Gaúcho”!

Autores do texto: 
Luis Alberto Voese, Presidente do Clu-
be  por 3 anos e meio no período en-
tre 2016/2020, e Marilise Lacroix Vo-
ese, a nova Presidente para a gestão 
2020/2022.

liza a seus associados vários salões de 
festas, cabanas e quiosques, campos de 
futebol, quadras de tênis, de basquete 
e vôlei de areia, piscinas, parquinhos in-
fantis, pista de caminhadas, saunas e ba-
nheiras de hidromassagens, área de lazer 
com churrasqueiras e diversos eventos 
sociais onde prevalecem a diversão e a 
alegria.
 Muitas obras foram executadas 
ao longo dos anos e não está sendo di-
ferente com o atual casal de presiden-
tes Luis e Marilise Voese, mas talvez a 
de maior importância seja mesmo as 
diversas reformas na Sede Social, nelas 
incluindo a substituição completa da 
cobertura do telhado metálico quase 
seis décadas da sua construção original, 
cujos trabalhos iniciaram em 2019, no 
período da gestão do marido e ora sen-
do concluídas na gestão da esposa.



Sede Campestre
 As dependências da Sede 
Campestre continuam em constante 
manutenções e reparos. Alguns deles 
efetuados neste mês de abril foram a 
troca de refletores de LED nas quadras 
de tênis 01 e 02, bem como o dire-
cionamento dos refletores da quadra 
03. 
 No campo de futebol também 
ocorreram manutenções elétricas e 
substituição de lâmpadas. 
 O CG preza pela manutenção e 
qualidade de suas dependências, po-
rém cada manutenção ou investimen-
to segue um planejamento estratégico 
financeiro para que o clube se mante-
nha estável e em funcionamento.



Drive Thru Solidário de Páscoa
 No dia 27 de março, o CG realizou mais uma ação solidária. Desta vez com 
um Drive Thru de Páscoa, onde foram arrecadados diversos produtos de higiene 
pessoal e alimentos não perecíveis. Também foram doados doces e chocolates 
para tornar uma páscoa mais doce e feliz.   
 Agradecemos a colaboração de todas as pessoas que tiveram a possibilida-
de de ajudar.  Uma pequena parte das doações foi encaminhada ao Cáritas (aten-
dimento a comunidades: aldeias indígenas, quilombos e imigrantes refugiados 
(haitianos), que é coordenado pelo Diocesano Sr. Milton César Gerhardt. 
 As demais doações foram encaminhadas, com o auxílio da Sra. Rosane Se-

vero, ao SOS Vida que é administrada pelo Sr. 
José Ricardo Martins Ferreira, tendo como 
Capelão o Sr. Evandro Carlos Nava.

Cáritas

SOS VIDA



Jantar dos Namorados Drive Thru!
           O que acha de fazer algo especial e romântico neste Dia dos 
Namorados? Pensando nisso o CG e a Chef Chica Sperling irão 
preparar um delicioso jantar Drive Thru para você e seu amor!

Cardápio 01:
* Prato Principal: Medalhão de mignom com cobertura de gor-

gonzola e cebola caramelizada, aligot e arroz à piamontese.
Cardápio 02:

* Prato Principal: Salmão com tomate confitado no molho es-
pecial, aligot e arroz à piamontese.

Ambos os cardápios acompanham:
* Salada de folhas com figo, crips de presunto cru, nozes cara-

melizadas, lascas de queijo com redução de balsâmico.
* Sobremesa: Verrine Dois Amores.


