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 No sábado, dia 12 de junho o CG 
realizou o Drive Thru de Dia dos Namorados.
Seguindo todos os protocolos sanitários 
e com o devido cuidado, a entrega dos 
jantares foi transmitida em live, apresentada 
pelo jornalista Amauri Lirio.
 Nesta noite, durante a live, foram 
comentados diversos assuntos, em especial, 
sobre o Dia dos Namorados e sobre as obras 
realizadas na Sede Social, bem como foi 
realizado o sorteio de brindes para os casais 
que adquiriram o box do jantar.
 Agradecemos as empresas parceiras: 
Elite Marcenaria, Ótica Paulo e Sicredi, que 
doaram brindes, além dos kits personalizados 
do CG que também incorporaram o sorteio.

Drive Thru de Dia dos Namorados!

Fotos: 1- Casal Diretor de Piscina e Sauna 
Cassio e Jucelaine Aita, casal Vice-Presidente 
Social Darcione e Andreia Spolaor, jornalista 
e cerimonialista Amauri Lirio, casal Presidente 
Marilise e Luis Voese, casal Diretor Social 
Lucio e Marisela e o casal Diretor 2º Tesoureiro Nara Moraes 
e Antonio Pedroso. 2- Amauri Lirio, Wilson Luiz Pippi Junior e 
Marilise Lacroix Voese. 3- Sergio André Bellinaso e a gerente 
Fernanda Stassak. 4- Regis Diel  e a assistente nadministrativa 
Graziela Oliveira. 5- Amauri, Marilise e Eliane Aparecida A. 
Everling 6- Graziela e Bernardo Massafra Tonetto.
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Pintura Calçadas Sede Social

 Está sendo feita a 
aplicação de mais uma 
camada de resina acrílica 
nas calçadas externas 
do jardim, da rua Bento 
Gonçalves e da Marquês 
do Herval da Sede Social, 
para dar mais brilho e 
maior durabilidade.



Substituição parquets Salão Azul

Reposição de espelhos e pintura atrás do palco do Salão Nobre
 Foram removidos todos os filetes de espelho que 
estavam danificados, recolocando novos espelhos, bem 
como a pintura de fundo atrás de todo o madeirame.an
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 Foi feita uma substituição parcial dos parquets do 
Salão Azul em virtude de que alguns estavam danificados.



Portas Churrascaria
 Foi instalada uma porta de duas folhas no acesso do Sa-
lão para a cozinha, separando os ambientes para melhor como-
didade em dia de eventos.

Sede Campestre
 Além das manutenções diárias e reparos em geral 
nas dependências da Sede Campestre, no entorno na pista 
de mountain bike, ocorreu também o plantio de 80 (oitenta) 
mudas de árvores frutíferas como bergamota ponkan, laranja 
de umbigo, lima, ameixa, jabuticaba, pêssego e acerola.
 Fica o convite para os associados que queiram deixar 
o seu registro na Sede Campestre, através do plantio de uma 
árvore sua. Para tal finalidade favor contatar o gerente da 
Sede Campestre Sr. Airton que orientará a melhor localiza-
ção.



 No mês de junho, foram aprovadas algumas alterações no Estatuto Social do Clube.
Agora enteados de associados podem também ingressar nessa categoria após os 21 anos.
 Outra alteração importante foi a redução do valor da mensalidade do Associado Aspi-
rante. A base da mensalidade era de 50% (cinquenta por cento) da fixada para o Associado 
Proprietário e com a alteração esta porcentagem se reduziu à 25% (vinte e cinco por cento).

Alterações na categoria Associado Aspirante


