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Jantar dos Namorados

 No dia 11 de junho o Salão Nobre do Palácio 
Metálico do Clube Gaúcho, foi o palco do tradicional 
Jantar dos Namorados, uma noite romântica para ca-
sais apaixonados. 
 Nesta noite especial tivemos como animação 
Carol e PC, buffet Chica Sperling e também aconteceu 
um sorteio de brindes das empresas parceiras: Tear 
Enxovais, Tubofer, Óticas Paulo, San Germano e Pou-
sada das Missões.
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No domingo, 26 de junho, a diversão foi ga-
rantida na Festa Junina do Clube Gaúcho, pais 
e filhos passaram uma tarde muito animada, 
com diversas brincadeiras e brinquedos para a 
criançada, distribuição de Erva Mate Cristalina 
e pipoca aos associados.
 Agradecemos a todos os diretores(as) 
que auxiliaram nas brincadeiras e atividades 
realizadas, em especial ao casal Diretor de 
Lazer e Recreação Kurt e Cinara Murmann, al-
gumas das atividades foram: Concurso de me-
lhor traje caipira, perna de pau, esqui de ve-
rão, corrida do saco, jogo das argolas, desafio 
da pipoca, bola ao cesto, boca do caipira, colo-
car o rabo no burro e pescaria. O evento ainda 
arrecadou alimentos e agasalhos para serem 
doados à Central do Bem. Gratidão a todos 
que puderam contribuir com alguma doação.
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 Foram realizadas manutenções nas seguintes áreas: 
1- Limpeza na Pista de Mountain Bike. 2- Limpeza e plantio 
de novas mudas de flores nos canteiros em frente ao par-
quinho. 3- Pintura dos corrimões das Cabanas 12, 13 e do 
Restaurante.

Sede Campestre
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Sede Campestre
 Algumas benfeitorias: 1- Foram adquiridos três novos chuveiros elétricos, um no banheiro da sauna feminina e 
dois no banheiro da sauna masculina. 2- Instalada uma nova prateleira na entrada da sauna feminina. 3- Adquiridas ja-
quetas de inverno para os colaboradores.
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Realizada a preparação 
de recuperação dos 
campos de futebol 4 e 
5.



Sede Social
 Agora o Salão Azul conta com 220 novas cadeiras 
brandas de ferro, que estarão disponíveis aos associados 
que locarem o espaço.



Gaúcho’s Churrascaria

 Você sabia que a Gaúcho’s Churrascaria foi toda remodelada? Desde um novo ambiente moderno e sofisticado 
à acústica do espaço. Tem a capacidade para 60 convidados e é equipado com: cadeiras marrons estofadas, mesas re-
tangulares, freezer, climatizadores, lareira, churrasqueira, fogão industrial, internet Wi-Fi, smart tv e mesa de bilhar. Está 
pronta para recepcionar seus convidados no maior estilo de sua festa!





Simone Engelmann e 
Fernando Kettenhuber

Dom Martins Bertazzo, Minion 
Kingsway, Rafaela Ramos Santos 
e Maria Ramos Santos

Marcus Thompsen Primo

Clara Muner Noronha 
e Maria Sartori Casarin

Kamila Cavalheiro Mustafá,
Neusa Cavalheiro Mustafá e
José Nowicki Mustafá

Antonella Mantai Zancan Samuel


