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 Estamos imensamente con-
tentes em ver nossos associados 
voltando a praticar exercícios e a fre-
quentar as dependências do Clube.  
 Para garantir uma retoma-
da segura de todos que circulam 
no Clube, seguimos cumprindo 
diversas medidas de prevenção, 
higiene e distanciamento social.  
Além disso, reforçamos a impor-
tância e obrigatoriedade do uso 
de máscaras em todos os espaços.  
Todas as iniciativas foram pen-
sadas para garantir a saúde e 
o bem-estar de todos os as-
sociados e colaboradores. 
 Neste momento, diver-
sos fatores já nos permitem 
pensar na organização da reto-
mada de eventos sociais e é nis-
so que estamos imbuídos em 
proporcionar aos associados.  
 A Diretoria Executiva vêm 
se esforçando em todos os senti-
dos na tentativa de fazer acontecer 
o primeiro evento teste autorizado 
pelas autoridades do setor e espe-
ramos que seja do agrado dos nos-
sos associados.

Cedências, atividades e liberações



 Com a conclusão da substituição da fiação elétrica da secretaria, 
ficaram expostos no corredor principal alguns cabos de energia, rede e de 
câmeras de segurança. Com isso foi necessária a instalação de forração de 
gesso e substituição do acabamento de madeira dos painéis laterais, os 
quais já ganharam uma nova pintura com verniz para ressaltar seu brilho.

Sede Social 



 Colaboradores de ambas as sedes, realizaram no 
mês de julho, curso de NR12 - Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos Operação de Motoserra.

Especialização

Pinturas
 Foi realizada a pintura parcial dos muros e calçadas 
da rua Missioneira, lateral da Sede Social.

 Também foi realizado um curso sobre a utilização 
dos EPIS.

Sugestão de uma massa
com um perfume fantástico.

 Fettuccine com abobrinha e basilicão frito, 
é uma daquelas receitas para guardar para sempre, 
o aroma do basilicão é inebriante, a casa inteira fica 
tomada pelo cheiro marcante desta erva tão gostosa.
 Quando frito, fica crocante e quase transparente, 
dando um visual maravilhoso ao seu prato, costumo 
diferenciar o basilicão do manjericão pelo tamanho das 
folhas, as do basilicão são maiores, porém na realidade 
não existe esta diferenciação.
 A combinação com abobrinhas tenras é 
fantástica, o contraste entre a maciez da abobrinha e a 
crocância do basilicão frito deixa sempre a sensação de 
“quero mais”.

INGREDIENTES (6 pessoas)
250 ml de azeite de oliva extravirgem
Uma mão cheia de folhas de basilicão (maiores que as 
de manjericão)
500 g de fettuccine
60 g de manteiga de ótima qualidade
2 dentes de alho picados
500 g de abobrinhas cortadas em rodelas
Sal e pimenta-do-reino moída na hora

PREPARO
 Aqueça o azeite em uma panela pequena e 
frite as folhas de basilicão até ficarem estaladiças, frite 
2 de cada vez, retire com escumadeira e escorra em 
papel toalha, cozinhe a massa em uma panela grande, 
até estar al dente, retire e deixe escorrendo em uma 
peneira, coloque uma colher de azeite e mexa bem, 
aqueça a manteiga em uma frigideira grande e deixe 
espumar, adicione a abobrinha e refogue até ficar 
macia, um pouco antes do final do cozimento, junte o 
alho picado e tempere com sal e pimenta, coloque a 
massa na frigideira das abobrinhas e aqueça mexendo 
bem para a manteiga envolver todo o macarrão, 
sirva guarnecido das folhas de basilicão e de queijo 
parmesão à parte.



NENHUM DE NÓS No dia 13 de julho de 2019 alusivo ao Dia 
do Rock, a JU Gaúcho em parceia com o Divino 
Club, realizou a FESTA DOS ANOS 80, 90 e 2000 
com Show da conhecida banda gaúcha Nenhum 
de Nós. Mais uma vez um enorme sucesso!

 A 4ª edição do evento “Homens na Cozinha” - pilotada pelo Rotary Santo 
Ângelo e pela Diretoria Executiva do Clube Gaúcho foi um absoluto sucesso. O 
concorrido jantar, que aconteceu no dia 6 de julho de 2019, superlotou o salão 
principal do Clube Gaúcho, sendo todo organizado e preparado por Rotarianos 
e Diretores do Clube Gaúcho. Sim, todos os pratos e inclusive a sobremesa. Tudo 
foi produzido por eles, que literalmente pilotaram o fogão, caçarolas, panelas... A 
noitada benemerente também teve bingo e sorteio de inúmeros brindes. Na foto 
os Rotarianos e os Diretores do Clube Gaúcho, digo, os aspirantes a  “chef”,  que 
prepararam os saborosos e elogiados pratos do jantar “Homens na Cozinha - 4ª 
Edição”, felizes com o sucesso do evento, que já virou tradição!



 Após alguns meses de aulas 
online devido a pandemia, finalmente os 
treinamentos funcional e hiit retornaram 
à modalidade presencial. Para alegria 
de todos os participantes, a atividade 
é coordenada pelo professor Gustavo 
Ravasio, da Academia Equilíbrio.

Treinamento Funcional & Hiit



 Neste mês de julho 
entre tantas manutenções 
e reformas que ocorreram 
nas dependências da Sede 
Campestre, destacamos as 
seguintes:

Sede Campestre

Reforma e pintura dos bancos e mesas que 
ficam em frente ao pórtico da piscina.

Plantio de novas mudas de flores e 
nova ornamentação com pedrisco de 
jardim no canteiro frontal do Clube, 
bem como a pintura do canteiro, de 
toda a parte externa da Secretaria e 
Portaria.

Aquisição de uma rede infantil de vôlei, a fim de 
possibilitar a prática do referido esporte, também 
entre os baixinhos. 

Substituição das lâmpa-
das queimadas e avaria-
das da parte central do 
Restaurante.






