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 Seguindo todos os 
protocolos exigidos pelos 
órgãos competentes, o CG 
vem liberando locações 
para eventos. Cabe salien-
tar também que a capaci-
dade de todos os espaços 
foram reduzidos com obje-
tivo de minimizar riscos.
 Tanto os salões da 
Sede Social, quanto salões, 
cabanas e quiosques da 
Sede Campestre podem 
ser locados para confra-
ternizações de associados. 
Para consultar os proto-
colos e informações basta 
entrar em contato com as 
secretarias do Clube.

O retorno dos eventos no CG



Piso do Salão Panorâmico

Reformas economato

 Foram substituidos pisos danificados da 
sacada externa do salão.

 Foi realizada uma reforma no hall de entrada do  
economato da Sede Social, sendo substituídos vidros 
quebrados, reparos nas paredes, troca de ventiladores 
de teto, bem como a pintura total do ambiente.



 Durante este mês de agosto o CG realizou a 
instalação de chapas de ACM prata no teto do hall de 
entrada do Salão Nobre. Os espelhos que ali estavam 
instalados haviam sido danificados em alguns pontos 
em virtude das dilatações do prédio.

Hall de acesso ao Salão Nobre

Salão Azul
 A copa do Salão 
Azul também foi alvo de 
manutenções e reformas. 
Pois algumas paredes 
se encontravam em más 
condições. Foram feitos 
também reparos no acesso 
interno que faz ligação com 
a copa.



 No dia 10 de agosto de 2019, um seleto público formado por associados e 
convidados especiais estiveram no Clube Gaúcho para prestigiar a 5ª edição do 
“Jantar Baile do Conselho”. O roteiro social da noite, que também foi em “Homenagem 
ao Dia dos Pais”, iniciou com pronunciamentos de Lauri Vilmar Müller - Presidente 
do Conselho Deliberativo, e de Luis Voese - Presidente do Clube Gaúcho. Após o 
jantar assinado pela banqueteira Chica Sperling, aconteceu o sorteio de inúmeros 
brindes, e na sequência entrou em cena a sensacional banda: “Musical Abertura”, 
de Caxias do Sul. Méritos devem ser creditados aos Conselheiros e à Diretoria do 
Clube.  Na foto acima e à esquerda: Luis e Marilise Voese - casal Presidente do Clube 
Gaúcho, Lisiane e Lauri Müller - casal Presidente do Conselho Deliberativo, felizes 
pelo sucesso da 5ª edição do evento. E acima e à direita, Carolina Bracht da Veiga 
- no momento em que homenageou os pais interpretando uma bela canção. 

5º JANTAR BAILE DO CONSELHO & HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS
Festival de CINEMA

 De 13 a 15 de agosto de 
2019 aconteceu a 7ª edição do 
Festival de Cinema de Santo Ângelo 
- Curta Metragem, numa promoção 
do Clube Gaúcho. Nesse ano, 188 
filmes se inscreveram para o festival, 
e destes, 34 foram selecionados 
e exibidos durante o evento, 
concorrendo ao Cisne de Ouro 
de 2019. Na foto evidenciamos, o 
consagrado ator MARCOS CARUSO 
entregando o Troféu Cisne de Ouro 
de Melhor Ator do Festival de Cinema 
de Santo Ângelo, para EDUARDO 
GIOVANELLA pela sua atuação no 
filme:  “O Menino da Terra do Sol”, 
que ainda conquistou os prêmios 
de Melhor Filme, Melhor Diretor e 
Melhor Fotografia. Após a cerimônia 
de entrega do Cisne de Ouro aos 
vencedores em cada categoria, o 
ator Marcos Caruso apresentou a 
peça teatral “O Escândalo Philippe 
Dussaert”. E  no dia 15 de outubro 
de 2019, aconteceu no Salão Marfim 
da Sede Social, a premiação para a 
Melhor Redação sobre o Festival e 
durante o evento foram exibidos 
alguns filmes premiados no festival. 

 A Academia Santoangelense 
de Letras (ASLE) foi a responsável 
pela avaliação e escolha da Melhor 
Redação. Ao lado das vencedoras do 
concurso com os organizadores.

 A Diretoria do Clube Gaúcho, liderada pelo casal Luís e Marilise Voese, 
contando com presença de associados e convidados especiais, realizou, com enorme 
sucesso, no dia 31 de agosto de 2019, a 37ª edição do Carreteiro Dançante. A noitada 
no mais perfeito estilo gaúcho, iniciou com jantar assinado por Chica Sperling, que 
recebeu inúmeros elogios. Na sequência Mariele Reis - “Prenda do 36º Carreteiro 
Dançante”, fez a sua despedida, apresentando danças tradicionais e homenageando 
a Diretoria do Clube e pessoas especiais, encerrando seu Prendado no momento 
em que passou a faixa para Bibiana Borghetti  Secchi - Prenda do 37º Carreteiro 
Dançante. A Prenda Bibiana antes de receber a faixa, cantou acompanhada por 
Ari Roberto, no violão e Lorenzo Rossini, na gaita, fez um breve relato sobre a 
nossa história e, ainda apresentou duas danças acompanhada do peão Wilson 
Castilhos. Após as apresentações e troca de faixa, entrou em cena o Grupo Chiquito 
e Bordoneio. Aliás, foi um dos ”Carreteiros”  mais animados dos últimos anos! Na 
foto acima, as Prendas Bibiana Borghetti Secchi e Mariele Reis - 37º e 36º Carreteiro 
Dançante, respetivamente, entre o casal Presidente do Clube, Luis e Marilise Voese 
(E), e o casal vice Presidente Social - Andréia  e Darcione Spolaor (D), no momento 
da troca de faixa, homenagens e abertura do baile. 

37º CARRETEIRO DANÇANTE



Darcione e Andréia Spolaor,  Alecsya Motta 
e Thiago Hafle, Augusto e Claudia Motta. Andrea NevesKatia Rigoli

Luis Voese, Gabriela e Darla Godoy, Andreia 
Spolaor, Claudia Motta, Marilise Lacroix 
Voese, Marisela Silveira, Altair Godoy, Lucio 
Silveira, Darcione Spolaor e Augusto Motta.Francine Obregon e Carlos Grassel



 A Independência do Brasil ocorreu no dia 07 
de setembro de 1822 às margens do Rio Ipiranga, 
atual cidade de São Paulo, sendo conhecido, 
também, como “o Grito da Independência”. 
Esta independência foi apenas política porque 
economicamente e socialmente o Brasil continuava 
atrelado a Portugal.
 A partir deste momento o Brasil torna-se 
uma monarquia independente governada por D. 
Pedro I como imperador.
 Não houve uma guerra generalizada em 
toda a colônia, contudo com muitos a favor e 
outros tantos contra, como as províncias do Pará, 
Bahia, Maranhão e da Cisplatina (atual Uruguai) 
que mantiveram-se fiéis a Portugal, o processo 
de independência demorou, ainda, 3 anos para se 
consolidar.
 Por fim, todas as províncias foram 
conquistadas por tropas de D. Pedro I e Portugal 
aceitou negociar um acordo com a mediação dos 
Ingleses reconhecendo assim a Independência do 
Brasil.
 Com a independência do Brasil nos tornamos 
o único país com regime monárquico, uma vez que 
os outros países da América do Sul implantaram 
regimes políticos republicanos.
 Em 1º de dezembro de 1822 foi coroado 
como imperador D. Pedro que torna-se D. Pedro 
I, inaugurando assim o primeiro reinado (1822-
1831) do Império do Brasil, que ficou marcado pelo 
autoritarismo, exemplo disso foi a nossa primeira 
constituição que foi outorgada, ou seja, imposta 
para atender os desejos de D. Pedro I que renuncia 
em 1831.
 O novo país também nasceu endividado já 
que Portugal cobrou dois milhões de libras do Brasil 
como indenização.

Andréia Spolaor
Professora de História da Rede Pública Estadual

Pós-Graduada em História da América;
Orientação, supervisão e inspeção escolar.

A Independência 
do Brasil

 Visando manter a beleza e conforto da Sede Cam-
pestre, foram realizadas pinturas em canteiros, estátuas 
e vasos, substituição de bebedouro e aquisição de uma 
nova quentuxa.

Manutenções Sede Campestre



 Em virtude do alto fluxo de crianças que 
circulam pela área, o estacionamento ao lado das 
quadras de tênis foi reduzido parcialmente.

Redução estacionamento 

Aquisições
 Foram adquiridos mais alguns itens para o lazer dos asso-
ciados, uma mini rede de vôlei, mini goleiras de futebol e tam-
bém mais duas futmesas.

Lenheiro
 Foi reorga-
nizado o lenheiro 
da Sede Campestre, 
faciliantado a se-
paração das lenhas 
para os churrascos 
de confraternizações 
dos associados. Para 
solicitar, o associa-
do deverá ir até a 
secretaria e um fun-
cionário levará as le-
nhas até a cabana ou 
quiosque.



 Neste mês o quadro de colaboradores do 
CG realizou uma série de cursos e treinamentos, 
tais como: Equipamentos de Proteção Individual e 
Coletiva - NR 06, Treinamento Prevenção Combate 
Incêndio Resolução Técnica Nº 14 e Treinamento de 
Trabalho em Altura NR-35.

Cursos e treinamentos de segurança no trabalho

Confira em nosso WhatsApp 55 9.8116-1591 
o catálogo das depêndencias do CG.
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Doação Central do Bem  No dia 20 de 
agosto foram en-
tregues à Central 
do Bem as doações 
arrecadadas duran-
te o mês de julho e 
parte de agosto.
 Informamos 
que a secretaria da 
Sede Social, loca-
lizada na rua Ben-
to Gonçalves, 915, 
continua sendo um 
ponto de recebi-
mento de doações.






