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 No dia 14 de outubro aconteceu a Coroação da 
nova Rainha e Princesas do CG. A Rainha Julia David 
Lima passou a faixa para Julia Przyczynski e as Prin-
cesas Renata Fabiana Pulcinelli e Carolina Bracht da 
Veiga para Marcela Niewinski Ferreira e Gabriela Ra-
guzzoni Loureiro. A cerimônia contou com a presença 
de Diretores, Conselheiros, Imprensa, Ex-Presidentes, 
convidados, autoridades e as Soberanas do CG. O 
evento foi conduzido pelo cerimonialista Amauri Li-
rio.

Coroação das Soberanas de Festas na Reinauguração do Palácio Metálico



 Também aconteceu no dia 14 de outubro a reinau-
guração do Palácio Metálico. O evento foi realizado junta-
mente com a Coroação das novas Soberanas de Festas. De-
finitivamente, a combinação da nova iluminação das ribaltas 
e juntamente com a do Jardim, deram à Sede Social um novo 
aspecto ainda mais requintado para futuros eventos. Com a 
nova iluminação o CG deu ênfase ao Outubro Rosa e agora 
neste mês, salientaremos o Novembro Azul.

Reinaguração do Palácio Metálico



 Na manhã do dia 12 de outubro, 
Dia da Criança, foi realizado o 1º Passeio 
Ciclístico da Família CG, que contou com 
a participação dos associados. Em uma 
pedalada com saída da Sede Social e che-
gada na Sede Campestre, os participantes 
foram agraciados com medalhas de parti-
cipação e squeezes personalizados. Após a 
chegada na Sede Campestre, foi realizada 
a Inauguração da Pista de Mountain Bike 
do CG. Agradecemos o apoio da Corsan e 
Weinert Supermercados.

Passeio Ciclístico da Família CG!



Festa de Dia das Crianças
 O Dia das Crianças, realizado na Sede Campestre, foi 
marcante para os pequeninos. Durante a tarde foram dis-
tribuídos geladinhos e diversas atrações, como apresenta-
ção da CT Clã da Costa - franqueado da Equipe N1 Team de 
Jiu-jitsu, brinquedos da Vivi Festas e passeios de dindinho.



Abertura da Temporada de Verão e Coroação das Rainhas das Piscinas
 No dia 31 de outubro foi realizada a Abertura da Temporada de Verão 2021/2022, juntamente com a Coroação 
das Novas Rainhas das Piscinas. A Rainha Mariani de Cassia Wyzykowski (adulta) e Manoela Holsbach Medeiros de Farias 
(infantil) passaram as faixas para as novas Rainhas das Piscinas Merolyn Everling Petri (adulta) e Stela Carvalho Kleinpaul 
(infantil). Comemorando a abertura e coroação fechamos o dia com um Show da Banda Bom Senso que animou a Sede 
Campestre até tarde!



Glauber e Miguel Gonçalves Juliana, Gabriela e Augusto.
Alessandro, Nascimento, Carolina e Eduarda 
Sanfelice do Nascimento.

Gabriela Côrtes
Rafaella, Carol, Helena, Mariana, Antonella 
e Marina.



Campeões do Ranking de Tênis do CG

Ação solidária bairro São Pedro

1ª Classe Campeão - Cássius M.

2ª Classe Campeão - Douglas O.
3ª Classe Campeão - Adelzon V.

Iniciante Campeão - João R. Iniciante Campeã - Tati A. Iniciante Campeã - Tanise S.

 O Torneio de Ranking de Tênis do CG foi realizado de 19 à 24/10 na Sede Campestre e contou com a participação 
de diversos atletas. Os campeões foram: 1ª Classe Campeão Cássius M., Finalista Daniel B.; 2ª Classe Campeão Douglas 
O., Finalista Renato T.; 3ª Classe Campeão Adelzon V., Finalista Ubiratan A.; Iniciantes Campeão João R., Finalista Kurt M.; 
Livre Feminino Campeã Tati A., Finalista Gabi C.; Iniciantes Feminino Campeã Tanise S. e Finalista Bruna O.

 Na manhã do 
dia 9 de outubro em 
comemoração ao Dia 
das Crianças que se 
aproximava Diretores 
e Colaboradores do 
CG realizaram a entre-
ga de uma doação de 
400 cachorros quentes 
e refrigerantes para o 
Núcleo do Bairro São 
Pedro, nossos vizinhos 
da Sede Campestre.



 Vem sendo realizadas mui-
tas benfeitorias na Sede Campes-
tre, algumas delas foram: A imple-
mentação de uma academia ao ar 
livre no entorno da pista de cami-
nhada, colocação de lixeiras com 
marcações seletivas do lixo e uma 
grande limpeza foi iniciada no te-
lhado do restaurante.

Sede Campestre



 Um grande investimento realizado pelo clube, foi a instalação de postes de iluminação no entorno de toda a parte 
dos fundos da Sede Campestre, cobrindo a pista de mountain bike, campos de futebol e pista de caminhada, trazendo uma 
nova dinâmica de segurança noturna aos usuários da Sede Campestre.

Sede Campestre



 Foi realizada uma adaptação da cabana nº 21, onde 
foi construído um banheiro com duchas e divisórias nos box. 
Já no estacionamento junto ao Salão Querência, foram ins-
taladas correntes coloridas para isolar o acesso de carros e 
proporcionar mais segurança aos associados.

Sede Campestre



Sede Campestre
 Foi realizada a troca da areia dos parquinhos, e pela 
primeira vez não foi substituída a água das piscinas, com o 
intuito preservação ambiental. Foram feitas manutenções 
nos canteiros de flores, bem como a pintura do piso e por-
taria das piscinas, também foi realizada a troca de refletores 
nas quadras de tênis.

2 milhões de litros de água



Pórtico Sede Campestre
 Foi dada a continuidade a reformulação do pórtico de acesso à Sede Campestre, avançando no processo de finaliza-
ção, faltando ainda alguns detalhes de acabamento.


