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29ª Novemberfest
 Neste ano, a 29ª Edição da November-
fest teve um formato diferente. Sendo realiza-
da no dia 20 de novembro. E teve como palco 
a Sede Campestre do CG. 
 O evento foi animado pela banda Meni-
nos do Brasil e da dupla Carol e PC (Carol Ban-
da Show), também aconteceu a troca de faixas 
entre a Rainha da 28ª Novemberfest Ana Caro-
lina Braga Meotti e Luisa Glowacki Minetto que 
foi coroada Rainha da 29ª Novemberfest.



29ª Novemberfest



 A estrutura montada na campes-
tre especialmente para o evento, coloca a 
Copa Mercosul de Vôlei de Praia em posi-
ção de destaque entre os principais even-
tos do Brasil.
 Conseguimos movimentar a econo-
mia da cidade, hotéis, restaurantes, super-
mercados... com 50 duplas presentes, jun-
tamente com inúmeras pessoas que vieram 
especialmente para acompanhar o evento.
 Cabe ressaltar que todos os atletas 
apresentaram teste antígeno negativo e 
passaporte vacinal completo, para acessa-
rem o Clube, assim garantindo a segurança 
de todos”, finaliza Matheus Vier, Diretor de 
Vôlei de Praia da Federação Gaúcha de Vo-
leibol.
 Agradecemos ao casal Diretores de 
Vôlei Jeferson Favila Sfredo e Allyne Lo-
renzon Sfredo pela dedicação e emprenho 
neste evento.

7ª Copa Mercosul de Vôlei de Praia eleva 
Vôlei de Praia Gaúcho a outro Patamar. 

 Com domínio das duplas da seleção 
Paraguaia, treinadas pelo campeão brasi-
leiro e medalhista Pan-americano Adriano 
Garrido, encerrou na segunda-feira dia 15, 
na Sede Campestre, a 7ª Copa Mercosul de 
Vôlei de Praia.
 Mais de 50 duplas de 4 países e 6 es-
tados brasileiros estiveram na capital das 
Missões disputando o título máximo e R$ 
8.500,00 em premiações.
 Além das autoridades municipais, 
a cúpula da Federação Gaúcha de Voleibol 
se fez representada na pessoa de seu pre-
sidente Carlos Cimino e seu diretor de árbi-
tros Mauro Engelke.
 A competição trouxe à Santo Ânge-
lo, mais uma vez, muito do que existe de 
melhor em nível de Sul Brasileiro e América 
do Sul.

7ª Copa Mercosul de Vôlei de Praia



 Ao final de 80 jogos, as duplas 
paraguaias dominaram a semi final, e 
conquistaram as 4 primeiras coloca-
ções.

1- Gonzalo e Roger
2- Riveros e Garay
3- Pablo e Rodrigo
4- Santi e Jonathan

 As duplas brasileiras melhores 
colocadas foram Tony e Roger de Bal-
neário Camboriú e Pedro e Ronaldo de 
Erechim/ Porto Alegre, ambos na quin-
ta colocação.
 A competição rendeu homena-
gem a grandes nomes do vôlei brasilei-
ro e mundial que estiveram presentes 
na competição.

 Receberam o troféu Sepé Tiara-
ju os seguintes Atletas:

1- Roberto Purificação- Salvador
2- Nelson Eickoff - Itapema
3- Vinicius Raguzzoni- Santo Ângelo

7ª Copa Mercosul de Vôlei de Praia

4- Scheila Arena - Passo Fundo
5- Daniana Pompeo - Santo Ângelo
Fechando as homenagens, a Confe-
deração Brasileira de Voleibol - CBV, 
representada pelo presidente da Fe-
deração Gaúcha de Voleibol, Carlos 
Cimino, entregou a placa com o título 
de “ Emérito do Vôlei Brasileiro “, a Ma-
theus Vier, sendo o primeiro ex atleta e 

dirigente do vôlei de praia gaúcho a 
ter seu nome incluso no Hall da Fama 
da CBV.
 Juntamente com a placa, os 
atletas Pedro Vanelli e Rafael Foers-
ter entregaram o quadro de honra da 
CBV, com depoimentos de grandes 
nomes do vôlei de praia brasileiro e 
mundial.



Energia fotovoltaica

Palestra Sesc
 No dia 23 de no-
vembro, tivemos no Sa-
lão Nobre do Palácio Me-
tálico a apresentação da 
Palestra: (Preparando as 
vendas do Natal para en-
cantar os clientes) com o 
professor Adroaldo La-
maison, evento realiza-
do em parceria do Clube 
com Sesc Santo Ângelo.

Atenção pais e 
responsáveis!

 Para seguran-
ça de seus filhos, o 
CG recomenda que 
os menores de ida-
de estejam sempre 
acompanhados de um 
maior responsável na 
Sede Campestre.

 No dia 16 de no-
vembro, membros da 
Diretoria, Conselho De-
liberativo e colaborado-
res se reunirão no Salão 
Marfim, para uma apre-
sentação sobre Energia 
fotovoltaica, a mesma 
foi ministrada pela em-
presa TGX Soluções de 
Energia. Foi apresentada 
uma inovadora proposta 
para que seja viável este 
projeto.



Rafaelly Perlin Lilian Weide
Claudia Zuculoto, Eliane Guasso e 
Elizete Mânica

Luciana e Mariana Callegaro Angelita e Frederico Zimmermann



Gaúcho’s Churrascaria
 Neste mês, foi dado iní-
cio a obra da Gaúcho’s Churras-
caria. O projeto conduzido pela 
Arquiteta Fernanda Machado, 
traz uma remodelação arquite-
tônica para o espaço e ainda a 
resolução do problema acústico 
do Salão. Em alguns dias a re-
forma estará concluída e a Gaú-
cho’s Churrascaria estará a ser 
disponíbilizada para festas dos 
associados.



 A remodelação do pórtico de acesso a campestre recebeu um toque final, com a construção de um pergolado, CG 
iluminado, paisagismo e bancos de espesa para os associados. Este projeto foi mais um da arquiteta Fernanda Machado. 
Foram adicionadas mais algumas benfeitorias que destacamos a baixo. 

Sede Campestre

Grades nas lixeiras

Novas vagas de estacionamento 
PNE - Pessoas portadoras de 
necessidades especiais

Aquisição de mais um jogo de mini 
vôlei e mini goleiras para o campo 11



 Diversas manutenções foram realizadas neste mês, destacamos algumas delas aqui: 

Sede Campestre

Colocado 50m de areia 
nas quadras de vôlei

Removido o pó de brita médio e colocado 
um mais fino, para melhores condições 
de corrida na pista de atletismo

Realizada a revitalização 
dos canteiros de flores

Pintura das calçadas

Pintura dos telhados do pórtico




