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Presidente: Clóvis Rorato de Jesus
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Vice-Administrativo: Aido Dei Ricardi
Vice-Financeiro: Jorge Klanovicz
Vice-Patrimonial: Ricardo André Miron
Vice-Esporte/Recreação/Cultura: Rogério Durks
Diretores de Departamento
Diretor do Tênis: Felipe Battú
Diretor de Patrimônio: Rogério Kuhn
Diretor do Tiro: Klaus da Silva Lopes
Diretor do Bolão: César Luiz Bruxel
Diretor do Judô: Ricardo Degani  Zauk
Diretor Social: Salvador de Freitas, Valmir Marino 
Zeni e Vanusa Bottega Bueno
Diretor de Meio Ambiente: Iria Cunegati
Diretor Jurídico: Flavio R. Friedrich
Gerente Adm / Financeiro: Larissa Lucchese Ceratti
Gerente Operacional: José Roberto Kinalski
Subgerente Geral: Miriam K. Muhlbeier

Conselho Fiscal:
Silvio B. Zanella
Armando Miron
Miguel A. Zortéa
Cláudio Amorin dos Santos
Ivo Joel Boratti

Conselho Deliberativo:
Presidente: Alfonso Conrad
Vice-presidente: Raul Porciuncula
Secretário: Juliano Beck

Conselheiros eleitos: Adair Vicente Lago - Dirceu A. 
Allegranzzi - Juliano Beck - Yedo Renato Arais - Juares 
Oliveira Costa - Nedir De Moraes - Darcy Tolotti - 
Candido Cipo Rodrigues - Miguel Angel M. Portillo- 
Jose Luis Bonamigo - Alfonso Conrad - Orlando 
Romeu Etgeton - Raul Porciuncula - Celito Costa Beber 
- Elio Baldissera - Ivens Cigana - Ivo Piovesan - Romeu 
de Jesus - Ricardo Zimpel - André Bigolin - Ernesto 
A. Ruwer - Dianor D. G. Szareski - Edemir Sebastiany 
- Ivan Ari Kuhne - Jair Nogueira - José Delmar Risso - 
Plinio Brizola - Vilmar Vieceli - André Chitolina - Eloir 
da Cunha - João L. L. de Sena.

Prezados associados,
Queremos inicialmen-

te saudá-los no início deste 
novo ano e agradecer pela 
participação de todos com 
êxito em nossas atividades 
e conquistas alcançadas no 
ano de 2015. Destacamos 
a execução da obra de am-
pliação da academia, treina-
mento dos colaboradores, 
vitórias alcançadas pelos de-
partamentos de bolão, tiro, 
judô, tênis e academia. 

Nossa missão é convo-
cá-los para participar des-
te novo momento em que 
o Clube passará a partir da 
nova estrutura da academia, 
com uma gestão voltada 
para a diversidade de ativi-
dades, incentivando práticas 

esportivas e de recreação. 
Nesta edição da revista, vo-
cês poderão observar as 
distintas modalidades que 
temos para prática de es-
portes, entretenimento e 
lazer para os associados de 
todas as idades.

É importante destacar-
mos também o trabalho do 
Conselho Deliberativo e Fis-
cal sempre atentos aos tra-
balhos da Diretoria Executi-
va. Hoje estamos com nosso 
Estatuto social de acordo 
com a legislação atual do 
Código Civil Brasileiro e da 
nova Lei Pelé, também tive-
mos algumas modificações 
positivas nas categorias de 
associação que passam a va-
ler a partir deste ano.

Sintam-se todos convi-
dados para apresentar suas 
contribuições nos vários 
departamentos que envol-
vem a Sogi, eventos sociais, 
esportivos e culturais, pois a 
participação do quadro as-
sociativo é fundamental no 
fortalecimento de nosso 

Clube. Vamos preparar 
uma nova etapa e con-
tamos com a tua parti-
cipação. 

Um forte abraço!

Diretoria Executiva 
2015/2017

Palavra do Presidente

Clovis Rorato
de Jesus

Presidente 
da Sociedade 
Ginástica Ijuí
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VOCÊ ACONTECE!

E a Adelaide Knebell pôde 
vivenciar a alegria de 

completar seus 90 anos...

Aqui na Sogi

Saiba o que aconteceu nos 
salões do Clube em 2015 

Luís Antônio Saccol Silva
Cargo: Cobrador Externo

13 anos e 10 meses de serviço

Em cada edição da Sogi em Revista você vai conhecer alguns de nossos colaboradores.
Aqueles que trabalham para que você possa aproveitar da melhor forma o nosso Clube querido.

Antônio Pinheiro
Cargo: Zelador

6 anos e 4 meses de serviço

Larissa Lucchese Ceratti
Cargo: Gerente Adm. e Financeiro

1 ano e 4 meses de serviço

 O Otávio Aguiar comemorou seu primeiro aninho junto dos amiguinhos...

 A Cristiele 
compartilhou 

com os 
amigos o 

chá de bebê 
à espera da 

Isabella...

 A Ane e o Robson Petersen fizeram uma festa inesquecível de casamento... 

SOGI em  Revista - 5
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de
7

2015 2016

Abertura Temporada

VERAOp

A abertura da temporada de verão 2015/2016 aconte-
ceu na noite de 4 de dezembro, no Salão Nobre do Clube. 
O evento, tradicionalmente preparado com exclusividade 
aos associados, teve por objetivo realizar uma festa para 
marcar oficialmente o início do verão e abertura da tempo-
rada das piscinas, além de promover a integração do qua-
dro associativo.

A festa teve momentos especiais, com música agradá-
vel, desfile de modas produzido por Luiz Carlos Leindecker, 
que trouxe as últimas tendências da coleção primavera/ve-
rão das lojas Cia. da Criança, Kika Moda Íntima, Maria Canela 
Calçados, Mulher Bonita e Óptica Wolf. O cardápio foi um 
excelente coquetel campeiro preparado pela equipe da Sogi. 
O momento especial da noite foi a apresentação das Sobe-
ranas 2016 do Clube. Maria Joice, Nathalia, Maria, Luísa e Kaoanne

Mais de 500 pessoas presentes no evento

Daniel e RogeriaJuliane, Solana e Pietra

Mauro e Maria Susana

Marcos, Paulo, Romeu, Miguel, Dianor, 
Gerson, Genésio, Flávio, Valmir, Dirceu e José

Tida, Mina, Edite, Silvia, Solana, Iria, Nilsa, 
Rosane, Mari e Eliane.
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Convidadas pelo presidente executivo 
da Sogi, Clovis Rorato de Jesus, as debu-
tantes do ano de 2014 receberam a faixa 
para representar o Clube no ano de 2016. 
São elas: Luísa Brust e Nathalia Ferrari, So-
beranas Sogi 2016, e Maria Erig, escolhida 
como Rainha Sogi 2016.

Luísa Hagemann Brust tem 16 anos. É 
filha de Jorge Ralf Brust e Marilusi Hage-
mann Brust.

Nathália Bertão Ferrari tem 16 anos. 
Filha de Diego Marcel Ferrari e Carla Sabri-
na Bertão Ferrari.

Maria Constanza Cé Erig tem 16 anos 
e é filha de Carlos Guilherme Erig Neto e 
Carine Pretto Cé Erig. 

SOBERANAS 2016 - Luísa, Maria e Nathalia

Conheça as novas
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O verão sempre pede por peças le-
vinhas e confortáveis. As vezes fazer 
essa combinação sem sair da moda se 
torna um desafio. A tendência ombro 
a ombro chegou para facilitar nossa 
vida fashion com o calor do dia a dia. 
Ela veio para substituir a ciganinha 
que ganhou espaço ano passado. Dei-
xando completamente os ombros nus, 
ela deixa o look com toque feminino 
e sexy. 

Outra super tendência que defini-
tivamente ganhou o mundo da moda 
foi o Strappy Bra, que nada mais é 
que aquelas tirinhas no sutiã ou no 
decote. Também com um toque ou-
sado e sexy, ela nos permite deixar o 
corpo mais a mostra sem ser vulgar. O 
Strappy enche qualquer look simples 
em um visual moderno e com ati-
tude. Essa tendência está fazendo 
tanto sucesso que ganhou sua 
versão nos biquínis e maiôs. 
E promete ser a febre entre a 
mulherada nas praias e pis-
cinas. 

Milena Wittekind

Também no blog: 
www.maisbeaute.com.br

A temporada de verão está aí. 
Com ela, as altas temperaturas. Es-
pecialmente nesse período, se torna 
importante ter um cuidado maior 
com a hidratação do corpo, uma vez 
que as perdas de água pelo organis-
mo se tornam maiores. A desidrata-
ção, tão comum nesse período do 
ano, pode ser evitada com uma boa 
alimentação e ingestão de líquidos. 
Você sabia que é necessário a repo-
sição de 2 litros de água por dia? 
Nesse caso pode se considerar toda 
água ingerida pura ou na forma de 
alimentos, tanto líquidos quanto só-
lidos, e lembre-se, não beba água 
apenas quando sentir sede, este é 
um sinal do corpo de que o organis-
mo já está desidratado.

O uso do protetor solar também 
é de fundamental importância, faça 
chuva ou faça sol. A exposição ex-
cessiva à luz do sol sem proteção 
solar pode resultar em queimadu-
ras e aumentar consideravelmente 
o risco de se desenvolver câncer de 
pele. 

Dicas de Proteção Solar: Use pro-
tetor solar com no mínimo um Fa-
tor de Proteção Solar 15, mesmo em 
dias chuvosos e limite sua exposição 
ao sol, evitando o horário do meio-
dia.

Cuidados
Redobrados
no Verão!
#ficaadica
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Em seu último ano de gestão, a Diretoria Executiva da 
Sogi tem como meta realizar uma série de eventos diferen-
ciados para pessoas de todas as idades. O objetivo desta 
proposta é promover integração entre o quadro de associa-
dos do Clube e a comunidade de Ijuí e região.

Tendo em vista a carência de programações voltadas 
exclusivamente para as crianças, uma das preocupações da 
Sogi é buscar alternativas para envolver os pequenos nas 
promoções do Clube. Atualmente, são oferecidas atividades 
desportivas de Natação Infantil e a Escolinha de Tênis. Além 
disso, trabalhamos com eventos sociais voltados ao público 
infantil, como a Matinê de Carnaval e o Dia das Crianças 
na Sogi, além da pracinha, atividades nas piscinas e demais 
espaços para lazer. Estão sendo pensadas e planejadas ou-
tras propostas para envolver a criançada, estimulando-as a 
participarem das atividades do Clube para desenvolver sua 
socialização e nível de cidadania.

Este ano, o Clube terá novamente as Debutantes 2016 
para abrilhantar o calendário anual de eventos. O projeto do 
Debut visa preparar as meninas para esse período envolvente, 
dando sequência a uma programação com palestras, cursos 
de postura, comportamento, cuidados pessoais e convivência 

Lazer, entretenimento e diversão para toda família
social. Buscando mostrar não apenas o momento de glamour 
para as jovens, mas envolvê-las como pessoas mais participa-
tivas e opinantes na comunidade, a Sogi procura engajar as 
debutantes na participação em causas sociais.

Seguindo a proposta do calendário anual de eventos, 
neste ano o Clube irá realizar festas para todos os gostos. 
Para isso, foi estabelecida uma agenda muito eclética, consi-
derando o perfil de associados da Sogi, conforme o retorno 
da Campanha de Recadastramento que foi realizada no ano 
de 2015. A Sogi terá uma noite especial com músicas nati-
vistas, festa com temática anos 80, outra para o público que 
gosta de ouvir um bom Rock, e também os eventos tradicio-
nais, como o Festival do Chopp, Arraiá da Sogi, Jantar Baile 
de Aniversário do Clube, entre outros.

Espaços para momentos de lazer, recreação e diversão 
não faltam na Sogi, e cada vez mais o Clube quer aumentar 
essa oferta a seus amigos associados. Para que as ativida-
des diferenciadas tenham fortalecimento, é preciso a parti-
cipação do quadro associativo. Somente com os dirigentes, 
associados e comunidade local envolvidos nesse processo 
é que vamos ter cada vez mais sucesso e momentos como 
estes que estão sendo propostos. 
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 07/02 (Domingo) - Carnaval Infantil – Salão Nobre
 08/02 (Segunda) - Carnaval Adulto - Salão Nobre
 12/02 (Sexta) - Noite Especial com Maquinário Sonoro - Área Externa
 30/04 (Sábado) - 118 anos Sogi - Salão Nobre
 11/06 (Sábado) - Jantar dos Namorados – Local a definir
 09/07 (Sábado) - Festa Julina - Salão Nobre
 16/07 (Sábado) - Festival do Rock – Local a definir
 13/08 (Sábado) - 1ª Noite Nativista – Local a definir
 10/09 (Sábado) - Festival do Chopp - Salão Nobre
 01/10 (Sábado) - Dia das Crianças – Área Externa
 05/11 (Sábado) - Debutantes - Salão Nobre
 12/11 (Sábado) - Back to Vinyl – Festa dos anos 80 – Local a definir
 02/12 (Sexta) - Abertura da Temporada de Verão - Salão Nobre

*Obs.: Evento de Inauguração da Nova Academia sem data prevista.

Confira o calendário de eventos 2016 
da Sociedade Ginástica Ijuí

Confira o calendário de eventos 2016 
da Sociedade Ginástica Ijuí

Participe dos eventos do Clube, a festa é feita para você!
SOGI em  Revista - 11
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Horários Academia
Aberta de segunda a sexta das 6h30 às 11h30 - Das 16h às 22h

Sábado das 14h às 18h

NATAÇÃO ADULTO
TERÇA E QUINTA
Nivel Iniciantes: 18h15 às 19h15
Nível Avançado: 19h30 às 20h30

MUSCULAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA
Manhã: 6h30 às 11h30
Tarde: 16h às 18h
Noite: 18h às 22h
SÁBADO
Tarde: 14h às 18h

SAUNA
SEGUNDA, QUARTA, SEXTA
Noite: 17h30 às 21h
SÁBADO
Tarde: 15h às 19h

DANÇA
TERÇA E QUINTA
Noite: 19h40 às 20h40
SÁBADO
Das 16h às 17h

JUDÔ
TERÇA E QUINTA 
Noite: 19h30 às 21h

MUAY THAI e BOXE
SEGUNDA E QUARTA
Noite: 19h30 às 20h30
SEXTA
Noite: 19h às 20h

TÊNIS INFANTIL
SÁBADO
Manhã: 8h30 às 11h30

NATAÇÃO INFANTIL
TERÇA E QUINTA
Iniciação a natação: 9h15 às 10h15
Recreação Aquática: 10h30 às 11h30

HIDROGINÁSTICA
SEGUNDA, QUARTA, SEXTA
Manhã: 9h às 10h
Tarde: 17h às 18h
Noite: 18h30 às 19h30

BODY BALANCE
TERÇA E QUINTA
Manhã: 8h às 9h
Noite: 18h40 às 19h40

BODY PUMP
SEGUNDA, QUARTA, SEXTA
Manhã: 8h às 9h
Noite: 18h40 às 19h40

JUMP
SEGUNDA, QUARTA, SEXTA
Noite: 19h40 às 20h40
TERÇA E QUINTA
Tarde: 16h30 às 17h30

LOCALIZADA
TERÇA, QUINTA
Tarde: 17h30 às 18h30

ALONGAMENTO
SEGUNDA, QUARTA, SEXTA
Tarde: 15h às 16h

ALGUMAS MODALIDADES POSSUEM TAXAS ADICIONAIS:
Musculação - Apenas a aula inicial: R$ 20,00

Body Balance, Body Pump, Dança, Hidroginástica  e Natação: R$ 10,00 mensal (cada)  

Observação:
As modalidades de Natação Adulto e Infantil, Tênis 
Infantil, Avaliação Corporal e Montagem  de progra-

mas para musculação devem ser agendadas.
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ESPORTE

Considerado pela Unesco como o melhor esporte 
para formação inicial de jovens entre 4 e 21 anos o Judô 
é uma ótima opção para quem deseja inscrever seus 
filhos em uma atividade física extracurricular. Quem nos 
confirma isso e conta um pouco sobre sua experiência 
com o Judô, é o mais novo judoca faixa preta do Clube, 
Felipe Dal Molin, de 19 anos. 

Felipe conheceu o Judô com 10 anos, através do 
Centro de Educação Básica Francisco de Assis – EFA, 
escola onde estudava, mas o interesse pelo esporte au-
mentou quando começou a treinar judô na companhia 
dos amigos aqui no Clube.  “O judô começou apenas 
como uma brincadeira, mas após muito treino, dedica-
ção e incentivo da Sogi na estrutura e nos campeona-
tos, aos 19 anos, faço do judô uma arte, levo a sério e 
amo o que faço”. 

Segundo Felipe, a maioria das crianças começam a 
se interessar pelo judô inicialmente pela ideia de poder 
derrubar o colega rival, mas o primeiro ensinamento 
e lição que recebem é totalmente o oposto. “Primeiro 
você aprende a cair, para então aprender a derrubar. As 
crianças precisam entender que quando se perde é a 
oportunidade de aprender mais, para treinar e se supe-
rar, e não apenas ver a derrota como a próxima oportu-
nidade de derrotar o adversário. Aprendem com o es-
porte a ter humildade na vitória para saber que o treino 
deve ser mais focado para se continuar ganhando”. 

Ele ressalta também que durante o aprendizado deste 
esporte Olímpico, as crianças aprendem as três maiores 
doutrinas do judô, que são a disciplina, responsabilidade 
e, principalmente, o respeito. “Essas doutrinas não se apli-
cam somente no esporte, mas ao longo de suas vidas”, 
afirma Felipe. 

Sobre as conquistas no esporte, o judoca nos conta 
que foi o primeiro ijuiense a ser campeão brasileiro das 
ligas de judô, e no ano de 2015, depois de quase uma 
década de dedicação, realizou o sonho de passar no 
exame para faixa preta. “Hoje, mais do que nunca, sigo 
e quero dar exemplo para as novas gerações. Dedico 
as minhas vitórias primeiramente a meus pais Sérgio e 
Carla, a meus amigos e a Sogi por ter aberto às portas 
para eu treinar e conhecer sobre esta arte”, ressalta o 
judoca.

Neste ano de 2016 Felipe pretende continuar focado 
no judô, visando maiores competições, trazendo títulos 
e levando o nome de Ijuí e do Clube por onde competir. 
Mas para isso, ele precisa pagar as despesas das via-
gens e busca apoio financeiro. 

Um sonho conquistado:

FAIXA PRETA
Entrevista com o judoca Felipe Dal Molin

SOGI em  Revista - 13

Compartilhando alegria com a mãe Carla 
Dal Molin e o Sensei Jean Veiga

Felipe recebendo a Faixa Preta

judô



14 - SOGI em  Revista

ESPORTE

 conheça este novo projeto
desportivo para as crianças

Esporte nas férias: Natação

No mês de dezembro iniciou a Escolinha de Tênis aqui na 
Sogi. As aulas são gratuitas e estão acontecendo durante os 
sábados pela manhã com o professor de tênis, Henrique Fer-
reira. A Escolinha visa promover o desenvolvimento do tênis 
para crianças entre 6 e 13 anos de idade, visto que é nessa 
faixa etária que os pequenos têm maior potencial para de-
sempenhar e aprimorar suas habilidades motoras, cognitivas 
e afetivas para a prática desse esporte.

Segundo o professor Henrique, a Escolinha foi dividida 
em três turmas para facilitar o processo de ensino. Na turma 
de 6 a 8 anos de idade é trabalhada a parte das habilidades 
motoras básicas, como correr, saltar, equilibrar, sempre volta-
das ao meio do tênis. Já as crianças entre 9 e 11 anos apren-
dem a parte tática e técnica, questões voltadas ao jogo de 
tênis, como pensar estrategicamente, intenções táticas e as 
execuções básicas da técnica. No último nível as crianças de 
11 a 13 anos aprimoram a técnica de jogo, acirrando os trei-
namentos específicos para situações de jogo e jogos formais.

A aluna Rafaely Esteves, 11 anos, iniciou na Escolinha e 
está adorando “É a primeira vez que pratico tênis, estou gos-
tando muito. O professor é muito atencioso, está sempre nos 
ajudando e nos corrigindo”. As inscrições para turmas reser-
vas na Escolinha de Tênis podem ser realizadas na recepção 
do Clube.

Com as férias escolares, os pais procuram atividades ex-
tras para os filhos praticarem. Nesta época de intenso calor, 
uma das atividades mais agradáveis para ser feita é a Natação. 
No Clube, a natação para crianças é dividida em dois níveis: 
Recreação Aquática, para alunos de 4 a 7 anos de idade, e a 
Iniciação à Natação, para crianças entre 8 a 12 anos de idade. 

Na recreação aquática as crianças realizam atividades de 
adaptação ao meio líquido, possibilitando que o aluno experi-
mente e vivencie habilidades de estabilidade postural, propor-
cionando um domínio de movimentos corporais que levam a 
ótimas condições para uma boa respiração dentro da água. 

Já na iniciação à Natação, as crianças passam para outra 
fase do ensino da natação, como o aprendizado dos 4 estilos, 
com uma ampla gama de habilidades, tornando o processo 
de aprendizagem mais interessante e desafiador para os pe-
quenos.

 Em ambas as turmas é utilizado o lúdico como elemen-
to fundamental no processo de aprendizagem, com muitas 
brincadeiras e entretenimento. As aulas de natação para crian-
ças acontecem nas terças e quintas-feiras e a inscrição pode 
ser realizada na recepção da Sogi.
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NATAÇÃO PARA CRIANÇAS

ESCOLINHA dE TÊNIS
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ESPORTE

 Aulas de Jump ganham
novos equipamentos

Vamos
dançar!

Normalmente, as aulas de Power Jump já são muito ani-
madas aqui no Clube. Agora, com a aquisição de 20 novos 
mini trampolins, ficou melhor ainda. Os novos equipamen-
tos garantem muito mais conforto aos alunos na hora de 
executar os movimentos dos exercícios propostos. As aulas 
de Jump acontecem de segunda a sexta-feira em horários 
diferenciados. Participe! 

Se você deseja começar uma ati-
vidade física, mas não gosta muito 
de fazer exercícios repetitivos, a dica 
é que você participe das aulas de 
dança. Além de ser divertido, dançar 
proporciona vários benefícios para 
a saúde, como a queima de calo-
rias, promove desenvolvimento do 
raciocínio, concentração, expressão 
corporal, emoções e também ajuda a 
melhorar a autoestima e o bem-estar 
de quem pratica. 
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O evento denominado 
Festa Julina reuniu associa-
dos e toda a comunidade de 
Ijuí e região, ao quais pude-
ram participar de uma festa 
típica caipira no mês de julho. 
Teve muito quentão, pé-de-
moleque, bolo, pinhão, apre-
sentações artísticas e demais 
brincadeiras típicas de São 
João. Além da decoração te-
mática, as pessoas foram ca-
racterizadas e entraram no 
ritmo da festa.

No mês de junho os casais enamorados tiveram uma noite especial 
com direito ao romantismo da Toscana no Salão Nobre do Clube. Em-
balados pelo repertório romântico de Carol e Paulo, componentes da 
Banda Carol Show, os namorados puderam degustar de um excelente 
jantar italiano composto por diversas especialidades de massas e mo-
lhos preparados pelo Confraria Restaurante.

Uma noite para marcar
o Dia dos Namorados

Teve
arraiá!

SOcIAL

Laís e Luís GustavoTiago e Priscila de Oliveira

Equipe da Sogi montou uma quadrilha pra lá de animada

Rosane, Mirian, Simone, Tânia e Gabriela Paula e o filho 
Paulo Arthur

As caipirinhas Júlia, Isabel e Ana Luiza

Solana e Miguel Portilo
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A 4ª edição do Festival do Chopp da Sogi foi su-
cesso absoluto, no qual muita gente bonita e ani-
mada aproveitou um bom chopp gelad,o ao som 
da banda Os Futuristas. O evento também teve 
apresentações de danças do Grupo alemão Fröhe 
Jugend, que interagiu com os convidados na pis-
ta de dança. Nesta edição, na entrada do evento, 
foram distribuídos copos de vidro personalizados 
com a marca do Festival. Confira as fotos! 

SOcIAL

Noite de chopp

Teve muito Chopp e música alemã no Festival

Apresentação do Grupo de danças Fröhe Jugend

Eli e Roberto Bolson

Mais de 500 pessoas prestigiaram o evento no Salão Nobre da Sogi Banda Os Futuristas aproveitou o momento para gravar seu primeiro dvd

Grupo Fröhe Jugend curtindo o festival

Izabel e Carlos Steinner Luciano, Juliana, Letícia e Rodrigo

Daniela, Tânia e Nelson

As caipirinhas Júlia, Isabel e Ana Luiza
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Em outubro, mês das crianças, 
os pequeninos tiveram um dia de 
programações especiais dedica-
das somente a eles. A tarde muito 
animada e descontraída iniciou 
com o desfile de modas da loja 
Cia da Criança, no qual a galeri-
nha brilhou na passarela. Além 
do desfile, piscinas, brinquedos 
infláveis, cama elástica, pracinha, 
escolinha de tênis, vôlei, pintura 
artística, música e a comida que 
a criançada gosta fizeram parte 
da programação que divertiu as 
crianças e toda a família.

Cerca de 500 pessoas estiveram presentes

Adriele, Daniel, Valentina, Maristela, Raissa

Recreação de Tênis

Diully e a mamãe Marizane

Raysa e o papai Daniel

Pintura Artistica

Desfile de Modas

SOcIAL

Dia das crianças na Sogi



ObRAS DA AcADEMIA
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Sócios na expectativa da Festa da Folia

Em março de 2015 foi iniciada a execução das obras de am-
pliação da academia da Sogi pela empresa SCH Engenharia. O 
projeto elaborado pelo Engenheiro Civil Ricardo André Miron, 
e pela Arquiteta e Urbanista Vera Lúcia Puhl Miron, encontra-se 
em pleno andamento e dentro dos prazos estabelecidos.

Segundo o vice-presidente do patrimônio da Sogi e enge-
nheiro responsável pelo projeto, Ricardo André Miron, toda a 
parte estrutural e elétrica do subsolo e do térreo estão prontas, 
além das alvenarias. No pavimento superior, nova área cons-
truída, as tubulações elétricas estão sendo colocadas, a cober-
tura foi reinstalada com calhas e condutores de águas pluviais e 
o forro com isolamento interno acústico está sendo adquirido. 
“A estrutura da cobertura foi adquirida nova, e as telhas foram 
reutilizadas do antigo pavimento”, ressalta Miron.

O vice-presidente patrimonial destaca que as instalações 
hidráulicas também estão prontas nos dois pavimentos. “Foi 
realizada toda a tubulação dos hidrantes, para as bombas de 
água em caso de incêndio e atualmente estão sendo executa-
dos o reboco da fachada da rua 25 de Julho e do pavimento 
superior”. Para a fachada principal e janelas do segundo pa-
vimento já foram encomendadas as esquadrias bem como os 
vidros temperados que irão revestir toda a fachada.

“O térreo está praticamente concluído, faltando apenas 
ajustes finais. Neste mesmo pavimento já foi realizado o bar-
roteamento para instalação do assoalho, e logo em seguida 
será colocado o piso amadeirado, as luminárias e lâmpadas 
de led, e por fim, será feita a pintura do ambiente”, enfatiza 
Miron. No momento em que for terminado o pavimento tér-
reo, a academia, que se encontra provisoriamente no Salão 
Vip, será transferida para este espaço, liberando o Salão Vip 
para locação, que estará à disposição dos associados a partir 
do mês de junho.  

“É um passo inovador que a Sogi está dando com esse 
empreendimento, pensando em melhorar os ambientes para 
atividades físicas que possibilitam a seus associados melhor 
comodidade para se ter maior qualidade de vida”, conclui o 
vice patrimonial. A inauguração da nova academia ainda não 
tem data definida. 

Acompanhe o andamento do projeto que 
promete ser o polo fitness de Ijuí e região

Fachada será toda revestida de vidros

Pavimento Superior em janeiro de 2016

Pavimento térreo em janeiro de 2016



Para manter o atendimento, harmonia e profissio-
nalismo em todos os espaços do Clube, a Sogi está in-
vestindo em cursos de aperfeiçoamento para os fun-
cionários de todos os setores. Foi realizado por uma 
Instituição de educação profissional de Ijuí um curso 
direcionado para as recepcionistas, após para o pes-
soal da limpeza e manutenção do Clube, e por último 
as gerências e lideranças receberem um treinamento 
especial para desempenhar ainda melhor sua função. 
Os treinamentos terão sequencia durante todo ano. 

Funcionários recebem 
cursos de aperfeiçoamento

Sogi participa de congressos em busca de inovações 
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Em 2015 a Sociedade Ginástica Ijuí participou dos 
maiores e mais importantes eventos do segmento de 
clubes do país. Reunindo presidentes e dirigentes, au-
toridades, personalidades de destaque, além das par-
ticipações de grandes nomes do esporte brasileiro.

Entre os eventos que a Sogi participou, destacam-
se o Congresso Brasileiro de Clubes 2015, realizado 
em Florianópolis/SC, Campinas/SP e no Rio de Ja-
neiro e também o 17º Congresso Gaúcho de Clubes 
que aconteceu na cidade de Santa Cruz do Sul. 

O evento cria perspectivas e forma planos de 
ação voltados aos clubes esportivos e sociais. As 
programações dos Congressos apresentam pales-
tras, mesas redondas para discussão de temas rele-
vantes, atrações culturais, concursos e homenagens 
especiais.

Segundo o presidente da Sogi, Clovis Rorato de 
Jesus, os eventos foram de grande valia para o Clube 
“Tivemos a satisfação de participar destes eventos 
de nível nacional e regional do setor clubístico, que 
nos oportunizou trocas de experiências com outros 
renomados clubes de todo o Brasil, também foi pos-
sível captar novas informações de como proceder 
com projetos inovadores dentro do clube, sempre 
em busca de proporcionar o que há de melhor e 
mais inovador para nossos associados e a comuni-
dade de Ijuí e região”, enfatiza o presidente.

Casal presidente e vice-presidente da Sogi no Congresso Gaúcho 
de Clubes, em Santa Cruz do Sul.

Gerente Administrativa e Assessoria de Comunicação no 
Congresso Brasileiro de Clubes, em Florianópolis.
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O ano de 2015 foi o melhor ano 
da Sociedade Ginástica Ijuí. Segundo 
o vice-presidente financeiro Jorge 
Klanovicz, os valores orçados para a 
receita anual foram atingidos. “Além 
de realizarmos o dever de casa, em 
2015 contamos com a ajuda do cli-
ma e dos bons preços da produção 
agrícola, embora a situação econô-
mica do momento esteja com algu-
ma dificuldade, nossa receita ainda 
continua respondendo positivamen-
te”, enfatiza o vice financeiro. 

Jorge destaca alguns pontos que 
contribuíram positivamente para o 
ano de 2015: “Todos os passivos do 
Clube foram liquidados, temos ape-
nas um parcelamento de INSS que  
está sendo pago em dia. Também 
tivemos o encerramento do Pro-
cesso do Ruído junto a Promoto-
ria Pública Estadual, a aquisição do 
cartão BNDES e a criação do Contri-
buinte Individual em 2013 também 
se mostrou de grande acerto, em 
2015 representou uma receita de 
mais de R$ 10 mil por mês”.

Segundo o vice-presidente fi-
nanceiro, também é preciso consi-
derar que em 2015 encerrou a cha-
mada de capital para captação de 
recursos para as obras de amplia-
ção da academia, aprovada para os 
anos de 2014 e 2015 com uma con-
tribuição extra de R$ 20 por mês. 
Portanto, a receita do Clube teve de 
imediato uma redução de R$ 20 mil 
por mês em 2016.

Jorge ressalta que o orçamen-
to do ano de 2016 (apresentado 
no quadro ao lado) foi construído 
levando em conta os orçamentos 
realizados nos últimos anos, as 
prioridades e demandas dos de-
partamentos e do Clube como um 
todo. “O orçamento apresentado 
prevê receita total de R$ 2,4 milhões 
e uma despesa, mais investimen-
tos, no mesmo valor. Observando 
que pelo orçado teríamos R$ 435 
mil previstos para investimentos na 

AVALIAÇÃO ANO DE 2015
Pelo vice-presidente financeiro Jorge Klanovicz

Vice-presidente financeiro Jorge Klanovicz

conclusão da Nova Academia e na 
sua climatização e aquisição de no-
vos equipamentos”.

O Orçamento proposto está vin-
culado a um reajuste da mensalida-
de do Clube dos atuais R$ 125 para 
o valor mensal de R$ 145. “Este va-
lor é necessário para mantermos os 
investimentos que o Clube necessi-
ta para poder atender cada vez me-
lhor o quadro social”. 

Jorge conclui dizendo que, para 
se ter êxito nestes grandes investi-
mentos, é necessário o empenho de 
todo o quadro associativo, Direto-
ria, Conselho Deliberativo e Fiscal, 
funcionários, além da compreensão 
de que outros investimentos ficarão 
para o ano de 2017. 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS AOS ASSOcIADOS

Título Patrimonial
JÓIA (R$ 1.140,00)

Entrada de R$ 190,00 + 5 X R$ 190,00*
*Nos meses de pagamento da jóia, o sócio não paga 
a mensalidade.

MENSALIDADE - 2016
- Pagamento na Secretaria       = R$ 145,00
- Débito em Conta (Desconto) = R$ 130,00
Dependentes: Cônjuge e filhos com idade até 24 anos.
Obs.: Nesta modalidade também podem ser incluí-
dos os pais como dependentes, acarretando um 
acréscimo de R$ 29 ao mês por pai dependente.

Contribuinte Individual

Entrada de R$ 145,00

MENSALIDADE - 2016
- Pagamento na Secretaria       = R$ 98,00
- Débito em Conta (Desconto) = R$ 89,00

Obs.: Nesta modalidade não é permitido depen-
dentes. Não pode haver atraso de duas mensali-
dades consecutivas – No caso de acontecer esta 
inadimplência o associado será automaticamen-
te excluído desta modalidade de contribuinte, 
não podendo retornar à mesma.

  Confira os novos valores de mensalidades e título no ano de 2016:

Sobre Mensalidades e Título

NOVA CATEGORIA DE ASSOCIADO PATRIMONIAL

 SÊNIOR 
É o associado patrimonial sênior todo aquele que 

tiver 70 (setenta) anos de idade completos, apenas o 
cônjuge/companheiro (a) como dependente e pelo me-
nos 30 (trinta) anos de contribuição com o Clube. 
 O Valor da Mensalidade será reduzido em 10% - De R$ 

145,00, portanto, haverá uma redução de R$ 14,50 por mês 
a partir de janeiro de 2016. Mas atenção: Só será enquadra-
do nesta categoria o associado que estiver de acordo com 
as exigências e mediante requerimento do titular.
 Mensalidade 2016: R$ 130,50

 Débito em conta: R$115,50

MUDANÇAS NA CATEGORIA
DE ASSOCIADO PATRIMONIAL

 LICENCIADO
É associado efetivo licenciado todo aquele que es-

tiver ausentando-se do município por transferência de 
residência num período superior a 12(doze) meses, com 

comprovação de novo endereço.
 O associado enquadrado nesta modalidade está isen-

to do pagamento de mensalidades, porém, deverá contri-
buir com uma taxa de manutenção anual que está fixada 
no valor de duas mensalidades e vencimento em março 
de cada ano, juntamente com o documento da compro-
vação de endereço.
 TAXA ANUAL 2016: R$ 290,00

 Débito em conta: R$ 250,00

 ESPECIAL
É associado patrimonial Especial todo àquele que te-

nha ainda alcançado, na forma de estatutos anteriores, 
a condição de veterano, laureado, remido, honorário ou 
benfeitor.
 O associado enquadrado nesta modalidade está isen-

to do pagamento de mensalidades, porém, deverá con-
tribuir com uma taxa de manutenção mensal que está 
fixada no valor de 20% da mensalidade do ano corrente.
 TAXA MENSAL 2016: R$ 29,00

 Débito em conta: R$ 25,00

FIQUE ATENTO ÀS MUDANÇAS NAS CATEGORIAS DE ASSOCIAÇÃO
Conforme a última Alteração Estatutária, aprovada em Assembleia Geral no dia 26 de novembro, o novo 

Estatuto Social da Sogi prevê algumas modificações quanto as categorias de associados.  Foi criada uma nova 
categoria pensando nos associados que há muito tempo contribuem para com o Clube, o Associado Patrimonial 
Sênior, que passará a pagar valores reduzidos. Os associados hoje enquadrados na categoria Especial (todos 
os associados que estavam nas condições de Veterano, Laureado, Remido, Honorário ou Benfeitor) terão uma 
pequena taxa de manutenção a ser paga mensalmente no valor de 20% do valor da mensalidade do ano cor-
rente. Já o Associado Licenciado terá uma taxa anual no valor de duas mensalidades do ano corrente. Confira 
as modificações nas categorias:
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