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 No último final de semana do 
mês de fevereiro, o Palácio Metálico 
da Sede Social do Clube Gaúcho foi 
animado pelo evento de Carnaval 
2022. No dia 26 tivemos uma tarde 
de folia seguindo até a noite, pelos 
integrantes do Bloco Boom, DJ Kem-
per e Andi Soares. À noite a anima-
ção do baile ficou por conta da Ca-
rol Banda Show e DJ Kemper, Houve 
também a troca de faixa entre a Rai-
nha do Carnaval 2020 – Giordana 
Giordani da Luz e a Rainha do Carna-
val 2022 – Isadora Rocco de Oliveira. 
 No domingo 27, o CG realizou 
o Matinê de Carnaval com animação 
do DJ Vini. Durante a tarde ocorreu a 
troca de faixas entre a Rainha Infantil 
2020 - Joana da Rosa Deon Marone-
si e a Rainha Infantil 2022 – Beatriz 
Melchior e também entre a Rainha 
Mirim 2020 – Fabiana Lemes Ciotti e 
a Rainha Mirim 2022 – Mariana May-
nardi Perin.
 Tivemos também o tradi-
cional Concurso de Fantasias, uma 
tarde muito animada e divertida 
para a criançada. Segue a relação 
das crianças ganhadoras: Categoria 
Luxo: Ana Julia Santana Fernandes 
(Radio de Sol), Carolina Vieira da Ro-
cha (Rainha das Borboletas), Alícia 
Paez (Sininho), Alicia Fredo Roncato 
(Blue Angel) e Ana Beatriz Morais de 
Oliveira (Esmeralda). Categoria Ori-
ginalidade: Antonela Zancan Samuel 
(Troll Poppy), Bernardo Rigo (Pirata), 
Steice Carvalho Kleinpaul (Alice), Mi-
guel Loureiro (Naruto), Carolina Cor-
deiro Petry (Melancia), João Francis-
co Cerejo (Kiko) e Mariana Medeiros 
(Pedrita).
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 Em 06/02/2022, o Clube 
Gaúcho, com o apoio master da 
Veiga Distribuidora – Materiais 
Elétricos, Energia Solar e Gera-
dores, realizou a sua 3ª Rústica, 
essa alusiva aos 120 anos do CG 
e também fez parte do Circuito 
Noroeste Missões de Corrida de 
Rua.
 Diversos atletas de San-
to Ângelo e região participaram 
desta terceira edição, que teve 
também o apoio da M2 Running, 
Prefeitura Municipal de Santo 
Ângelo, Departamento Munici-
pal de Trânsito, Departamento 
de Transporte da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Brigada Militar, 
Unimed Missões, Sicredi, Enge-
serv, Mekal, L&V Equipamentos 
de Proteção, JM Ferragens, Li-
ma’s Prestação de Serviços, Co-
lor Tintas, Protefort, Madeireira 
Pedro Gueller, EM Climatização, 
Não + Pelo, Corsan e Weinert Su-
permercados.
 Fica aqui registrado nos-
so agradecimento pelo apoio e 
parceria que viabilizou mais esta 
edição do evento, que foi um su-
cesso total.
 A organização da Rústica 
ficou por conta do Casal Diretor 
de Lazer e Recreação Kurt e Ci-
nara Murmann, tendo o apoio 
também dos demais diretores, 
e por fim, agradecemos a todos 
os participantes que se inscreve-
ram e participaram de mais uma 
edição!
 A relação da classificação 
geral e pódio pode ser acessa-
da pelo link: http://www.ucrsm.
com.br/06022022resultado.htm
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Aniversário 120 anos

 No dia 02/02/2022, o Clube Gaúcho 
completou seus 120 anos de história. Du-
rante a tarde deste dia colaboradores, di-
retores e Soberanas do CG fizeram a distri-
buição de geladinhos pelas dependências 
do clube.

 Durante o mês de fevereiro tivemos a volta das Aulas de Dança, com a 
professora Bianca Luna Freire, estágiária da Lazz Studio Saúde.
 As aulas são gratuitas para associados em dia com a tesouraria e aconte-
cem na Sede Social nas terças e quintas, das 19h30min às 20h30min.
 As aulas de Treinamento Funcional e Hiit com o professor Gustavo Ravasio 
continuam na Sede Social nas segundas e quartas das 18h30min às 19h30min.

Aulas de Dança, 
Treinamento Funcional 
e Hiit



Sede Campestre
 Foram realizadas algumas manutenções nos cantei-
ros de flores, limpeza de lixos e dedetização em algumas 
áreas.

 Em fevereiro foi realizada a perfuração do 2º 
poço artesiano na Sede Campestre, devido à seca na 
região, sendo necessário mais um ponto de captação 
de água para as dependências. Também foi construído 
uma casinha para o transformador, disjuntores da ca-
bana 21, campos de futebol e o novo poço.
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