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 Na sexta-feira 
dia 31/12, foi reali-
zada a Festa de Ré-
veillon 2022, tendo 
como palco a Sede 
Campestre do CG.
 O evento con-
tou com um jantar 
exclusivo para asso-
ciados e seus con-
vidados, bem como 
uma decoração alu-
siva à passagem de 
ano e som mecânico 
com DJ. Seguem al-
guns cliques desta 
noite.

Réveillon 2022 na Sede Campestre



Réveillon 2022



Réveillon 2022

Natal
 Na terça-feira, dia 21/12, o CG proporcionou alegria 
aos baixinhos ao realizar passeios de Dindinho com o Papai 
Noel pelo centro de Santo Ângelo.



 Quem imaginou que um dia 
o mundo iria parar como Raul Seixas 
escreveu em sua música: O Dia em que 
a Terra parou? Quem imaginou que 
um dia isso realmente  aconteceria?
 Quem imaginou  que um 
dia a escola caberia na palma de 
nossa mão  e que sentiríamos  falta 
dela, dos colegas e dos professores? 
 Quem  imaginou  que os 
professores  que sempre ensinaram 
seus alunos, teriam que aprender  a 
dar aula de um modo tão  diferente? 
 Quem imaginou  que um clube 
centenário,  como o CG, teria um 
dia uma mulher como presidente? 
Pois nem eu imaginei! Mas cá estou 
eu ajudando a elaborar as festividades  
dos 120 anos de fundação! Quanta 
Honra! E foi neste novo cenário que 
me vi Presidente,  juntamente  com 
os vices Darcione Spolaor  e Jocelito  
Zborowzki, enfrentamos um a um os 
desafios que se apresentaram nesta 
pandemia da Covid19.
 Neste segundo ano de 
presidente  , posso dizer que me sinto 
muito satisfeita com o resultado dos 
investimentos  realizados no Clube 
Gaúcho. Muitas foram as obras e 
reformas  realizadas, aproveitando  
esse momento de parada para concluir 
muitas obras até já iniciadas na gestão 
anterior, sob a presidência de meus 
esposo Luís Alberto Voese.
 Gestões em sequência que se 
fundem em obras e realizações,  pois 

somos uma equipe que trabalha  em 
prol do melhor, o bem estar e a saúde  
financeira  deste tão amado clube. 
Sou grata pela parceria de nossos 
diretores, nossos parceiros e também 
aos nossos  colaboradores que não  
medem esforços  para juntamente  
conosco  fazer o melhor pelo CG. 
 Agora, aos poucos e 
comedidamente, estamos retomando 
os eventos  presenciais, alguns deles em 
um novo formato na sede campestre, 
como foi o 39° Carreteiro  Dançante,  
sem dança, a Novemberfest, já com 
dança, e todos  com grande adesão 
dos nossos associados, um sucesso. 
Embora não  sendo fácil, chegar a um 
bom resultado  final é questão de ter 
Deus no comando. Tudo se resolve, 
tudo flui melhor com as bênçãos Dele. 
Deus coloca pessoas certas nas horas 
certas, pois somos anjos de uma asa só 
e precisamos uns dos outros para que 
o sucesso fique ao nosso alcance.
 Foram praticamente dois 
anos cinzentos mas a retomada 
das atividades aos poucos estão 
voltando. Já foi realizado Open de 
Tênis, o Mercosul de Vôlei  de Praia, 
com a presença  de vários países 
e estados, um torneio de Futvolei 
e ora a Liga de Futebol, que também 
voltou com tudo.
 Neste momento estamos nos 
organizando  para o grande evento 
de Zé  Felipe, um show  nacional, 
para a comemoração  dos 120 
anos do CG, e também já estamos 
nas tratativas para o Carnaval. 
 Muitas foram as melhorias 

realizadas no CG, tanto na sede social 
na campestre.  Na campestre, uma delas 
foi a iluminação da divisa na parte dos 
fundos, proporcionando um aspecto 
mais agradável e uma maior segurança.  
  Na sede social,  além  da nova 
cobertura e sua iluminação, muitas 
reformas que vale a pena conferir. 
Enfim, os dissabores que a pandemia 
nos trouxe foram terríveis no computo 
geral e lamentamos cada vida perdida, 
e por isso desejamos, do fundo do 
coração, que mesmo ainda não tendo 
chegado ao fim deste momento 
tão conturbado, tenhamos em 2022 
muitos melhores momentos de 
confraternização e alegrias entre todos 
nós associados do Clube Gaúcho. 

Um abraço à todos!

Quem imaginou!!!

Marilise Lacroix Voese  
Presidente



Abertura Ligas de Futebol Sete do CG
 No dia 11/12, o Casal Presidente Marilise e Luis 
Alberto Voese, juntamente com o Casal Diretor de Futebol 
Augusto e Cláudia Motta, Casal Diretor de Vôlei Jeferson 
e Allyne Sfredo, 2º Tesoureiro Antonio Pedroso, bem 
como o trio do Conselho Deliberativo, Presidente Vinicius 
Makvitz, Vice-Presidente Douglas Winter Ciechowiez e 
Secretário Marcos Rogério Melchior, realizaram a abertura 
oficial da Liga de Futebol Sete Innovar Clube Gaúcho, 
categorias Livre e Veretanos 21/22. Agradecemos ao Casal 
Diretor de Futebol Augusto e Cláudia Motta e aos demais 
organizadores deste evento.



Adriana e Lavinia Traichel e Anice Bróglio
Maria Eliza da Luz, Juliana Rodrigues, 
Jaqueline Nascimento e Candida Machado

Bianca Caye, Helen Cardoso e 
Emanuela Durks

Ana Carvalho Kleinpaul e Natanael Kleinpaul Glaucia e Marilis Tonetto e Jucelaine Aita



Ação solidária com Rincão dos Moscon
 A Diretoria do CG realizou no sábado, dia 18/12, 
um ato solidário onde arrecadaram valores para uma 
doação. No sábado pela manhã foi feita a montagem de 
sanduiches e a compra de chocolates pela Vice-Presidente 
Social Andréia Spolaor e as Diretoras Cláudia Motta, 
Marisela Silveira e Nara de Moraes. O lanche e os doces 
foram entregues no Projeto Criança Cidadã do Rincão dos 
Moscon, juntamente com a parceria da Michela Doces e 
Weinert Supermercados.



Gaúcho’s Churrascaria
 Após uma obra de adequação acústica e visual 
realizada pela Arquiteta Fernanda Machado, finalmente 
está disponível para locação dos associados. Seguem 
algumas fotos do antes e depois.

Antes

Confraternização anual 
dos colaboradores do CG
 Na segunda-feira do dia 06 de dezembro 
aconteceu a nas dependências da Sede Campestre 
a confraternização anual dos funcionários do Clube 
Gaúcho. 

Depois



Sede Campestre
 Neste mês foi realizada a 
troca da areia dos parquinhos, 
refazimento do  quiosque 06 e 
também iniciada a construção de 
um depósito geral.

Pergolado do pórtico de acesso 
a campestre iluminado para o 

Natal e Ano Novo




