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 O momento em 
que vivemos se mantém 
complicado. Mesmo as-
sim, continuamos em 
constantes manutenções, 
reformas e melhorias em 
ambas as Sedes.
 Neste mês foi fi-
nalizada a instalação das 
ribaltas em torno do Pa-
lácio Metálico. Definiti-
vamente, a combinação 
desta iluminação, junta-
mente com a do Jardim, 
deram à Sede Social um 
novo aspecto ainda mais 
requintado para futuros 
eventos. 

Dia dos Namorados
12 de junho

Neste ano para não passar em branco uma das datas comemorativas em que o Clube costuma fazer 
grandes eventos, foi criado o Drive Thru dos Namorados, você pode conferir mais detalhes na página 5.

Iluminação do Palácio Metálico



Salão Nobre
 Foi finalizada a revi-
talização das portas e jane-
las, bem como a remoção de 
pinturas antigas, lixamento, 
nova pintura, e aplicação de 
película.

Vista da sacada do Panorâmico para o Salão Nobre

Vista do Salão Panorâmico para o Salão Nobre



 O casal presidente Marilise e Luis Voese juntamente 
com os demais membros da diretoria do CG, agradecem a par-
ceria e a atenção especial do amigo e locutor Paulo Cezar Klit-
zke da Rádio Novos Horizontes. 
 Paulão, como é conhecido pelos amigos, sempre está 
divulgando no seu programa Vinil, que vai ao ar aos domingos 
às 17h, dentro do quadro “Radar Social Clube Gaúcho” as no-
vidades e acontecimentos que ocorrem no CG. Também como 
de costume são parabenizados os associados aniversariantes 
da semana. Atualmente, o patrocínio das empresas Cia das 
Persianas e Ferrosul proporciona o quadro Radar Social. Fica 
aqui registrado nosso agradecimento!

Agradecimento ao amigo!

Box alusivo ao Dia das mães

 No dia 9 de maio o CG, juntamente com a Chef 
Chica Sperling Gastronomia, providenciaram um Box 
Especial de Café da Manhã para o Dia das Mães.
 As entregas foram realizadas diretamente na 
Sede Social pelo sistema de delivery. Foram seguin-
do todos os protocolos sanitários e de segurança em 
relação a pandemia. Agradecimento a organização da 
secretaria e a Chica Sperling pelas delícias.



Campanha: Adote um amigo!
 Como todos sabem, nas dependên-
cias da Sede Campestre não é permitida a 
entrada de animais, Porém constantemen-
te, cães e gatos são abandonados nas re-
dondezas e acabam fazendo de nossas ins-
talações um lugar para se abrigar. 
 Em virtude desses animais que se 
encontram nas dependências, o Clube está 
providenciando um canil e um gatil, onde 
os abrigará até que sejam adotados. Para 
agilizar estas adoções o CG está lançando a 
Campanha: “Adote um amigo”, com objeti-
vo de proporcionar um lar com muito amor 
e carinho para esses cães e gatos.




