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Novas Liberações na Sede Campestre
 Neste mês de dezembro 
após novas liberações foi possível 
retomar mais algumas atividades, 
como os jogos em trio de futevôlei 
e vôlei, tênis em duplas, abertura 
das piscinas, parquinhos/play-
grounds e saunas. 
 Salientamos para que os 
associados mantenham o distan-
ciamento adequado de 2 metros 
por pessoa e sigam as orientações 
e determinações sobre os acessos 
e as utilizações das dependências 
da Sede Campestre, que estão 
descritas no Protocolo de Normas 
Covid-19 do Clube Gaúcho e no 
Regulamento da Sede Campestre 
(Anexo I), para que possamos con-
tinuar com nossas dependências 
abertas para seu uso.  

Mais informações sobre os protocolos de utilização podem ser 
consultadas em:  https://clubegaucho.com.br/downloads/



As antigas placas de alumínio que 
compõem a cobertura do Clube Gaúcho 
estão sendo substituídas por aluzinco liso e 
a obra deve ser concluída no ano de 2021.

A estrela da arquitetura local está em reforma

As estruturas tensio-
nadas metálicas que 

compõe a Sede Social do 
Clube Gaúcho, também cha-
mado de Palácio Metálico, 
exibem o formato de uma es-
trela de 16 pontas. Cada uma 
destas dobras triangulares 
possui 22 metros de compri-
mento, compondo assim, os 
raios desta obra circular. O 
formato e o material metálico 
que compõe esta edificação 
é tão original que faz parte 
da identidade do município 
de Santo Ângelo e se tornou 
uma referência visual para os 
moradores e visitantes.

Pode ser considerada uma 
obra prima da engenharia dos 
anos 60, não só pelo formato 
que é semelhante a uma es-
trela, mas pela metodologia 
construtiva que permite a 
sustentação da estrutura sem 
que sejam necessários pilares 
no centro do salão principal 
do clube, onde já ocorreram 
milhares de eventos, shows 
internacionais, nacionais, bai-
les e as mais tradicionais fes-
tas da cidade. Afinal, esta es-
trutura foi inaugurada no ano 
de 1967 e o clube possui mais 
de um século de existência, 
118 anos.

Neste tipo de edificação a 
própria cobertura é o elemen-
to principal e permanece sob 
constante estado de traciona-
mento, em termos técnicos “a 
tenso-estrutura tem no tecido 
que a forma, a intrínseca ca-
pacidade de resistência aos 
esforços externos”, por este 
motivo, a obra em andamen-
to, é tão emblemática nesta 
empreitada de reformas que 
ocorrem no Clube Gaúcho, 
pois toda a edificação está 
em torno deste grande salão 

onde ocorrem os eventos e a 
sua estrutura constitui o ele-
mento principal da obra.

A construção da atual sede, 
que é chamada pelos associa-
dos de “Palácio Metálico” foi 
encomendada ao engenhei-
ro José Carlos Rousselet e ao 
arquiteto Léo Rockembach 
na gestão do presidente Dr. 
Luiz Loureiro Kruel. Em docu-
mento alusivo ao centenário 
do clube, redigido em 2002, é 
possível obter o relato de que 
o primeiro baile realizado no 
salão principal desta edifica-
ção, ocorreu no ano de 1967.

A manutenção do 
patrimônio

José Vilmar dos Anjos é o 
carpinteiro que desde o mês 
de agosto de 2019 realiza a 
obra de reforma da cober-
tura e pretende finalizar ain-
da no ano de 2021. José dos 
Anjos afirma que no ano de 
1975, quando tinha 11 anos, 
participou juntamente com 
Sr. Estanislau Matuszewki, 
Armindo Bredoso e seu pai, 
João Pedro dos Anjos, de 
uma obra semelhante de ma-
nutenção da cobertura metá-
lica, depois disso, ele recorda 
que foram feitos apenas pe-
quenos consertos. José dos 
Anjos também revela deta-
lhes da técnica de fixação 

Vista aérea da cobertura da Sede Social do Clube Gaúcho – Foto: Prisma Vídeos

destas placas, ele disse que 
entre as treliças metálicas e a 
placa de aluzinco são fixadas 
placas de compensado naval, 

depois disso parafusos auto 
vedantes fazem o arremate 
final. A estrutura antiga usava 
eucatex e placas de alumínio.

Texto | Marcos Demeneghi
Jornal o Mensageiro



Catedral Vista do telhado do Clube

A antiga cobertura já apresenta-
va infiltrações e no ano de 2019, a 
obra de reforma foi iniciada na ges-
tão de Luís Alberto Voese (gestão 
2016/2020). Será concluída na ges-
tão, da primeira mulher presidente 
do clube, a Sr. Marilise Lacroix Voe-
se. O casal relata que ao assumirem 
a gestão do clube, já estabelece-
ram como prioridade a realização 
desta obra.

“Acredito que temos a obriga-
ção, de no mínimo, manter o pa-
trimônio deixado pelos nossos 
antepassados”. Afirma Voese ao 
falar da necessidade de manter o 
patrimônio. Marilise destaca ainda, 
que neste período de pandemia, 
a diretoria aproveita para realizar 
reformas estruturantes, o interior 
do salão nobre foi todo pintado, o 
assoalho lixado e protegido, o ba-
nheiro masculino interno foi am-
pliado. No pátio externo um novo 
projeto de iluminação e ajardina-
mento está sendo finalizado.

Voese lembra que as obras tam-
bém complementam o projeto de 
reformulação da fachada realizada 
na gestão anterior do presidente, 
Luís Carlos Cavalheiro. Na opinião 
de Voese e da atual presidente, Ma-
rilise, despois que foram moderni-
zados o hall de entrada e a fachada 
da sede social do clube, se tornou 
ainda mais urgente restaurar a co-
bertura e concluir a qualificação de 
todo o patrimônio, tendo em vista, 
a valorização da memória e legado 
deixado pelos sócios presidentes 
anteriores.



Natal Solidário
No sábado, 19 de dezembro a 

Brigada Militar de Santo Ângelo em 
parceria com o Clube Gaúcho reali-
zou um Drive Trhu Natal Solidário, 
em frente a sua Sede Social na Rua 
Marquês do Herval, arrecadando 
brinquedos, materiais escolares, ali-
mentos e etc, agradecemos a todos 
que puderam ajudar nesta campa-
nha e tornar o Natal de diversas fa-
mílias mais feliz.



Conheça as Soberanas do Clube Gaúcho

Princesa de Festas 
2019/2020

Carolina Bracht da Veiga 

Princesa de Festas 
2019/2020

Renata Fabiana Pulcinelli

Rainha de Festas 
2019/2020

Julia David Lima

Rainha da 
28ª Novemberfest 

Ana Carolina 
Braga Meotti

Rainha das Piscinas 
2019/2020

Mariani de Cassia 
Wyzykowski

Rainha do Carnaval 
2020 

Giordana Giordani 
da Luz

Rainha do Carnaval 
Infantil 2020

Joana da Rosa Deon 
Maronesi

Rainha das Piscinas 
Infantil - 2019/2020
Manoela Holsbach 
Medeiros de Farias

Rainha do Carnaval 
Mirim 2020

Fabiana Lemes Ciotti

Prenda da 37ª Edição do
Carreteiro Dançante 

2019 
Bibiana Borghetti Secchi



HISTÓRIAS NÃO ESCRITAS NO CLUBE GAÚCHO

Criamos este espaço no nosso 
BIG para relatar fatos curiosos ou 

pitorescos que os nossos associados 
queiram aqui compartilhar.

O DIA EM QUE O BAILE PAROU

 Num desses bons e belos 
Carreteiros Dançantes, no palco João Luiz 
Correa, fandango animado com salão 
cheio, e numa das mesas, como em todos 
os eventos, a turma da diretoria divertia-
se animadamente. Como sempre, nesse 
entrevero estava o casal Cesar e Salete 
Murmann e também como sempre muito 
animados, dançando muito, tomando 
umas cervejinhas. De repente, não mais 
que de repente, o Cesar esbravejou “hoje 
só saio deste baile depois de dançar umas 
marcas com o chapéu do João Luiz Correa 
na minha cabeça.” Olhamos um pro outro 
e demos de ombro, “mais uma do Cesar”. 
Mas não demorou muito e não é que 

o casal apareceu lá em cima do palco, 
agitando com a galera e com os músicos 
também, é claro.
 Seguimos apreciando a folia e a 
animação de longe, porém, após uma 
pequena distração nossa, percebemos 
que flutuava pelo salão um baita 
sombreiro e adivinhem quem estava 
embaixo dele? Isso mesmo, o Cesar. 
Pois era o chapéu do João e ele lá no 
palco, meio sem jeito, seguiu cantando 
e tentava em vão acenar para o César e 
obter de volta o seu chapéu. 
E a coisa ia indo assim no trancão da 
vanera e com o Cesar realizado, dançando 
de chapéu com a Salete, quando de 
repente pára a música. O salão lotado, mas 
a coisa parou parando e o seu João Luiz 
Correa me sai com essa “me desculpem 
companheirada, mas sem o meu chapéu 
esqueço as letras das músicas.  -Por favor 
seu moço, me traga de volta o meu 
chapéu”. 

 Com o chapéu devolvido, as letras 
das músicas voltaram à mente do João e 
o baile seguiu pela madrugada na maior 
animação. Mas teve foto para comprovar 
o fato na posteridade.

Autor: Luís Alberto Voese
Foto:  Salete Murmann         


