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REVISTA GNU

Uma das características valiosas do esporte é ensinar 

a se superar. Diante de um obstáculo, encontrar 

meios para ultrapassá-lo e seguir avançando, com 

resiliência e força de vontade. Pois no mês de maio tivemos o 

prazer de receber no Grêmio Náutico União um desportista 

que é prova viva desta capacidade desenvolvida através do 

esporte: Lars Grael.

Medalhista olímpico em duas ocasiões, campeão mundial 

outras duas vezes e dono de dezenas de títulos internacio-

nais e nacionais, o velejador sofreu um grave acidente que 

amputou sua perna direita em 1998, fato que não o impediu 

de seguir competindo e acumulando novas conquistas nos 

anos seguintes.

E esta incrível experiência de vida, assim como os ensina-

mentos adquiridos ao longo de sua atuação como atleta, foi o 

âmago da bela palestra motivacional ministrada por Lars para 

os nossos atletas, além de outros desportistas e profissionais 

convidados, no Teatro União, na sede Alto Petrópolis. Após a 

palestra, os presentes puderam, ainda, conhecer parte dos 

inúmeros troféus que integram o Memorial GNU, em uma 

bonita exposição.

Apoiada pela Federação Nacional dos Clubes (Fenaclubes), 

sua passagem pelo GNU foi marcada também pela partic-

ipação no tradicional Almoço dos Ilheiros, na sede Ilha do 

Pavão. Respeitando todos os protocolos sanitários necessários, 

pudemos reunir dirigentes unionistas e autoridades públicas 

para trocar experiências com o ilustre visitante, que pode, 

ainda, conhecer as belezas de nossa sede náutica.

Uma oportunidade ímpar de adquirir conhecimentos e que 

me encheu de orgulho de ter proporcionado à comunidade 

unionista. Nas páginas 8 e 9, você encontra mais informações, 

além de fotos, deste grande momento. 

Boa leitura!

PALAVRA DO 
PRESIDENTE

PRESIDENTE
Paulo José Kolberg Bing

https://gnu.com.br/institucional/gestao/
https://gnu.com.br/institucional/gestao/
https://gnu.com.br/institucional/gestao/
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Entre os dias 30 de abril e 8 de maio, o Grêmio 

Náutico União promoveu a solidariedade e 

o ato de compaixão entre os associados e 

a comunidade porto-alegrense que, juntos, con-

tribuíram com a doação de 564 cestas básicas. 

Com apoio do Grupo União Voluntários e da Pre-

feitura de Porto Alegre, a Campanha União Solidária 

distribuiu os donativos entre quatro instituições: 

Sociedade Ema-nuel, Igreja Nossa Senhora da Boa 

Viagem, Morro da Cruz e INMEX e, por fim, a Pre-

feitura de Porto Alegre que, através do Mesa Brasil 

Sesc, distribuirá as arrecadações para outras insti-

tuições carentes.

“Foi emocionante ver a expressão nos olhos de 

quem participou das doações, uma empatia que 

nos faz acreditar em um mundo melhor! Gratidão a 

todos que contribuíram com esperança na forma de 

UNIÃO SOLIDÁRIA
SOLIDARIEDADE

Presidente do GNU, Paulo Bing, primeira-dama de Porto Alegre, 
Valéria Leopoldino, coordenadora do Grupo União Voluntários, 
Inês de Bona, e vice-presidente Cívico-Cultural do GNU, José 
Bonifácio Coutinho
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alimentos”, agradeceu o vice-presidente Cívi-

co-Cultural do GNU, José Bonifácio Mendes 

Coutinho. 

As entregas dos donativos ocorreram na 

sede Alto Petrópolis, no mesmo local do 

drive-thru. Para a prefeitura da capital gaú-

cha, um ato simbólico foi realizado com a 

presença da primeira-dama de Porto Alegre, 

Valéria Leopoldino, e de membros da direto-

ria unionista. 

NÚMEROS GERAIS
493 CESTAS COMPLETAS
746 ITENS AVULSOS DE ALIMENTAÇÃO
177 ITENS AVULSOS DE HIGIENE
+ DE 4 INSTITUIÇÕES AGRACIADAS

Não deu tempo de fazer a tua doação? 

Tudo bem! Ao longo do ano outras cam-

panhas serão promovidas. Fica atento aos 

canais de comunicação do Clube.

ATRAVÉS DE DRIVE-THRU, CAMPANHA UNIONISTA ARRECADA 
564 CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO
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MANUTENÇÃO

Frequentemente, as quatro sedes unionistas  

passam por supervisões das gerên-

cias responsáveis a fim de identifi-

car demandas existentes para obras, 

manutenções e reparos necessários. As  

melhorias vão desde a construção de novos 

espaços até a reformulação completa de outros. 

Um exemplo são as seis quadras de beach 

tennis na sede náutica Ilha do Pavão, um esporte 

que apresenta um crescimento contínuo de 

interessados entre os associados. 

A acessibilidade é outra tendência nos pro-

jetos do Clube. Na sede Moinhos de Vento está 

prevista a construção de um elevador que facil-

itará o acesso de pessoas com necessidades 

especiais ao Palácio dos Esportes, tanto para a 

arquibancada como para a quadra. A instalação 

está prevista para este mês.

Na sede Alto Petrópolis  haverá uma reforma 

geral no Salão de Festas. O objetivo é mod-

ernizar o espaço nobre do Clube, através de 

mudanças na parte arquitetônica, elétrica e de 

acessibilidade. Um novo espaço para eventos 

também começou a ser construído na sede, ao 

lado da Praça dos Fundadores.

Já na sede União Petrópole, os reparos 

estão voltados para reformas estruturais do 

prédio social; finalizada a nova cobertura, 

foi iniciado o reforço estrutural das lajes do 

prédio. Também está sendo construída a 

nova sala da Secretaria, junto à portaria do 

Ginásio Poliesportivo, para melhor atender 

os associados que optam pelo atendimento 

presencial.

GNU PROSSEGUE COM TRABALHOS 
DE MELHORIAS NAS SEDES
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#PUBLI

O União de Vantagens, um guia de empresas e profissionais liberais que garante descontos e benefícios 
especiais para os associados do Grêmio Náutico União, apresenta dois novos parceiros: o Armazém Fit Store 
Moinhos e Dental Arte Cristóvão Colombo. Conheça abaixo as vantagens oferecidas por eles, mediante apre-
sentação da carteirinha do Clube.

ARMAZÉM FIT STORE MOINHOS 
Alimentação saudável, orgânica, produtos veganos, sem glúten e 

suplementos alimentares são encontrados no Armazém Fit, que fun-
ciona de segunda a sexta, das 9h às 19h, e sábados, das 10h às 16h. A 
loja fica na Rua Tobias da Silva, número 139, no Bairro Moinhos de Vento, 
e oferece 10% de desconto aos associados unionistas.
Contato:
(51) 3519-3071
WhatsApp (51) 99261-1000
Instagram 

DENTAL ARTE CRISTÓVÃO COLOMBO 
Referência em tratamentos odontológicos no Rio Grande do Sul e 

em Santa Catarina há mais de 18 anos, a Dental Arte conta com mais 
de 25 clínicas odontológicas completas, com ambientes climatizados, 
equipamentos de última geração e fácil acesso.

Associados do GNU têm direito a 10% de desconto para pagamentos 
com cartão de débito ou crédito e 20% de desconto para pagamentos em 
dinheiro ou transferência bancária.
Contato:
(51) 3377-2773
WhatsApp (51) 98025-7240
vendas.cristovao@dentalartefranquias.com.br.

UNIÃO 
DE VANTAGENS
ARMAZÉM FIT STORE MOINHOS E DENTAL ARTE CRISTÓVÃO 
COLOMBO SÃO OS NOVOS PARCEIROS DO GNU, COM DESCONTOS 
EXCLUSIVOS PARA ASSOCIADOS UNIONISTAS

CONHEÇA AQUI OSCONHEÇA AQUI OS
OUTROS PARCEIROS OUTROS PARCEIROS 
QUE INTEGRAM OQUE INTEGRAM O
UNIÃO DE VANTAGENSUNIÃO DE VANTAGENS

Quer anunciar a tua marca no União de Vantagens? Então entre em contato através do (51) 3025.3807 e/
ou negocios@gnu.com.br

https://www.instagram.com/armazemfitstore.moinhos/
https://gnu.com.br/uniao-de-vantagens/
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ATLETAS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS DO
GNU SÃO VACINADOS

A tletas confirmados e em disputa 

de vaga para os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos de Tóquio receberam 

a primeira dose da vacina contra a Covid-19 

entre os dias 17 e 19 de maio em Porto Alegre. A 

tranquilidade para seguir focado nos treinos e nas 

seletivas finais foi garantida pelo Comitê Olím-

pico Internacional (COI), que recebeu doações da 

China com doses fornecidas pelos laboratórios 

Pfizer e Sinovac.

O ginasta unionista Luis Porto foi o primeiro 

atleta a receber o imunizante na capital gaúcha. 

Além dele, os esgrimistas em cadeira de rodas do 

GNU, Mônica Santos e Vanderson Chaves, ambos 

confirmados para a Paralimpíada, também garan-

tiram a dose. Maria Carolina Santiago, Susana 

Schnarndorf e Ruiter Silva, da natação paralím-

pica, se vacinaram em São Paulo, onde está 

localizado o Centro de Treinamento do Comitê 

Paralímpico Brasileiro (CPB).

O programa, aprovado pelo Plano Nacional de 

Imunização (PNI), também contempla membros 

das comissões técnicas, dirigentes e demais cre-

denciados para Tóquio. A cada esportista vacinado, 

o COI vai garantir a vacinação de dois brasileiros 

através do SUS. Ou seja, serão cerca de 4 mil apli-

cações na delegação brasileira e cerca de 8 mil 

doses extras aos brasileiros não atletas.

TÓQUIO 2021

OS IMUNIZANTES FORAM 
DOADOS AO BRASIL PELO COMITÊ 
OLÍMPICO INTERNACIONAL (COI)
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Maria Carolina Santiago, nadadora paralímpica já confirmada 
para Tóquio, se vacinou o CT do Comitê Paralímpico Brasileiro, 
em São Paulo.

Na esquerda, Vanderson Chaves com a treinadora Cristiane 
Vidor; na direita, Mônica Santos com a filha Paolla Santos.

ELAS ESTÃO DE VOLTA
Com o novo modelo de monitoramento da pan-

demia implementado pelo Governo do RS em 
maio, as aulas presenciais foram flexibilizadas. 
Portanto, o GNU pode liberar as aulas regulares 
de suas escolas esportivas. 

O retorno respeita os protocolos de higieni-
zação e prevenção à Covid-19, levando em con-
sideração os 16m² por aluno e aulas sem contato 
físico. Todas as inscrições foram excluídas, com 
isso, os interessados devem efetuá-las novamente 
nas secretarias.

ESCOLAS ESPORTIVAS

CONFIRA QUAIS MODALI-CONFIRA QUAIS MODALI-
DADES ESTÃO DISPONÍVEIS DADES ESTÃO DISPONÍVEIS 
E OS DETALHES DE CADA E OS DETALHES DE CADA 
UMA DELAS. UMA DELAS. 

https://gnu.com.br/2021/05/aulas-das-escolas-esportivas-voltam-a-ser-ofertadas-no-gnu/
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LIÇÃO DE VIDA

O Grêmio Náutico União 

recebeu uma visita 

especial no mês de 

maio. O velejador Lars Grael, 

medalhista olímpico e campeão 

mundial, esteve na sede Alto 

Petrópolis para participar de 

uma palestra motivacional para 

atletas e na sede náutica na Ilha 

do Pavão para confraternizar no 

tradicional Almoço dos Ilheiros.

Ao desembarcar na capital gaú-

cha, Lars foi levado diretamente 

para a sede náutica, onde pode 

trocar experiências e confraterni-

PALESTRA

VELEJADOR LARS GRAEL ESTEVE NAS SEDES ALTO PETRÓPOLIS E ILHA DO 
PAVÃO EM MAIO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA MOTIVACIONAL PARA 
ATLETAS E PARTICIPAR DO TRADICIONAL ALMOÇO DOS ILHEIROS, NA 
PRESENÇA DE AUTORIDADES MUNICIPAIS E ESTADUAIS. 

zar com os participantes do tradi-

cional almoço, que nesta ocasião 

contou ainda com a participação 

de autoridades municipais e 

estaduais, como o vice-prefeito 

de Porto Alegre, Ricardo Gomes, 

e o secretário de Esporte e Lazer 

do RS, Danrlei de Deus, além de 

um cardápio diferenciado, com-

posto por uma feijoada especial 

preparada pela equipe da Tia Rô. 

Após o almoço, já na sede 

Alto Petrópolis, Lars emocionou 

a todos os presentes no Teatro 

União - devidamente configurado 

para respeitar todos os protocolos 

de distanciamento e higienização. 

Após as apresentações de Fer-

nando Cruz, vice-presidente do 

Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), 

Maria da Conceição Nogueira 

Pires, presidente do Sincergs, e 

do secretário estadual do Esporte 

e Lazer, Danrlei de Deus, além 

da fala do presidente do GNU, 

Paulo Bing, o velejador assumiu 

o microfone e compartilhou com 

todos sua história de superação.
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https://www.youtube.com/channel/UC3ENAiEci7qZO7VaR2j5Mng
https://www.youtube.com/c/Gnuniao/
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Partindo do início de sua carreira ao lado do irmão, Lars 

narrou sua trajetória, detalhando os passos dados até sua 

primeira conquista mundial, em 1983. Não deixou de lado as 

dificuldades enfrentadas, como o rompimento da parceria 

com o irmão, os resultados ruins e, em especial, o acidente 

que amputou sua perna e quase o afastou do esporte.

A história de superação, porém, foi o ápice de sua fala, 

inspirando a todos os presentes, entre atletas do GNU e dos 

demais clubes co-irmãos participantes, como Jangadeiros, 

Sogipa e Veleiros do Sul. A emoção foi tamanha que a salva 

de palmas ao final da palestra foi acalorada, com todos 

os presentes de pé. “Resiliência, persistência, disciplina e 

entrega, essas são características importantes para um 

atleta”, afirmou Lars. 

A visita chegou ao fim no final da tarde, com a participação 

de Lars e dos demais presentes na exposição Memorial GNU, 

que reuniu troféus e materiais de grandes conquistas do 

GNU no Salão Foyer. Um dia de muitas histórias e grandes 

ensinamentos, sem dúvida. 

"O pessimista 
reclama do vento
O otimista
espera ele mudar
O realista
ajusta as velas"
frase citada por 
Lars Grael durante 
palestra
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Palestra realizada 
com o apoio 
da Federação 
Nacional dos Clubes 
(Fenaclubes).
Clique aqui e acesse a 
matéria no site.

https://gnu.com.br/2021/05/velejador-lars-grael-ministra-palestra-motivacional-para-atletas-no-gnu/
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GLAMOUR GIRL 2021:
LAURA SEGER É A REPRESENTANTE UNIONISTA

L aura Seger foi a debutante escolhida para 

representar o GNU na 64ª edição do con-

curso Glamour Girl e nas demais atividades 

sociais promovidas pela Liga Feminina de Com-

bate ao Câncer do Rio Grande do Sul.

Ao longo deste ano, Laura e as demais inscri-

tas participarão voluntariamente dos trabalhos 

desenvolvidos pela instituição na busca de recur-

sos e amparo ao doente carente portador de 

câncer, embarcando em uma jornada de empatia, 

solidariedade, conexões e aprendizados.

Familiarizada com o trabalho voluntário através 

da experiência adquirida na Gincana Solidária 

promovida pelo Projeto Debutantes do GNU em 

parceria com o Grupo União Voluntários, Laura 

já imagina que 2021 será um ano de diferenças, 

na vida dela e na do próximo.

CONCURSO

“Como integrante da Liga Jovem de Combate ao 

Câncer, espero poder fazer diferença na vida de 

alguém, como a Liga vem fazendo há anos com 

esse projeto tão lindo que ensina jovens mulheres 

a ajudarem ao próximo. Com certeza essa opor-

tunidade de participar deste voluntariado me 

proporcionará experiências positivas que levarei 

para toda vida”, contou Laura.

SOBRE O CONCURSO 
O Glamour Girl é realizado desde 1953 em Porto 

Alegre e elege a representante da Liga Jovem da 

entidade, que defende a causa em uma série de 

ações beneficentes, atividades sociais e culturais. 

Anualmente, o GNU é representado no concurso 

por debutante indicada pela diretoria do Clube.
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NOVA DATA
O ano virou, mas as cerca de 20 famílias de 

debutantes inscritas no Debut 2020 seguem 

motivadas em transformá-lo numa experiência 

singular, superando as adversidades e incertezas 

vividas nos últimos meses. Por isto, através de 

uma votação em plataforma digital, foi escolhida 

uma nova data para o maior e mais concorrido 

baile de debutantes do Rio Grande do Sul: 17 de 

dezembro de 2021. A mudança da 60ª edição do 

baile foi uma alternativa encontrada para que a 

comemoração seja realizada com a segurança e 

a leveza que o momento merece. 

PROJETO DEBUTANTES
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ALMOÇO DOS ILHEIROS 
RETOMA AS 
PROGRAMAÇÕES

O tradicionalismo teve de ser interrompido no 
último ano, fato sem precedentes na história dos 
ilheiros, mas uma das características essenciais 
do grupo unionista mais antigo é, justamente, 
ultrapassar as barreiras impostas. Fundado em 
1982, ele tinha como objetivo inicial arrecadar 
dinheiro para reconstrução da estrutura princi-
pal da sede náutica na Ilha do Pavão, consumida 
por um incêndio naquela época. O que era uma 
alternativa provisória, virou um almoço semanal 
que celebra a tradição e o companheirismo.

Após um ano de resguardo à saúde dos fre-
quentadores, o Almoço dos Ilheiros retoma os 
encontros semanais às quintas-feiras, pontual-
mente às 12h30, ao som do “Hip hip hurra!” e 
com o almoço caseiro preparado pela Tia Rô, do 
Restaurante da Ilha. Com todos os cuidados de 
prevenção ao coronavírus, os ilheiros aguardam 
ansiosos pelo almoço especial de outubro, quando 
celebram 39 anos de encontros. Até lá, eles vão 
reencontrando os amigos e colocando as histórias 
em dia. 

ILHEIROS

ILHEIROS RECEBEM
THIAGO ALVES

O almoço, reconhecido também pe-
la presença de autoridades públicas 
- como governantes e esportistas, por 
exemplo - prestou uma homenagem ao 
jogador de vôlei Thiago Alves, medalhis-
ta de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, 
em Londres. O reconhecimento foi feito 
no almoço do dia 13 de maio, quando  
Thiago visitou a sede náutica Ilha do 
Pavão.

Formado na escola de vôlei e atleta 
das categorias de base do GNU, Thiago 
alçou voos nacionais e internacionais, 
conquistando títulos com clubes e na 
Seleção Brasileira. Ao agradecer pela 
lembrança, ele lembrou de seu início e 
ressaltou a importância do GNU em sua 
trajetória.

Seu pai, Ricardo Alves, ex-atleta de 
basquete e atual diretor-secretário 
unionista, também participou da ho-
menagem, assim como o  presidente 
do GNU, Paulo Bing, o vice-presidente, 
Carlos Abbud, e demais integrantes 
da diretoria, conselheiros e associados 
unionistas.

HOMENAGEM
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 A Tia Rô, do Restaurante da Ilha, é a responsável pela comida 
caseira dos almoços do grupo
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CONFRARIA CELEBRA
15 ANOS DE EXISTÊNCIA

U nidos por uma paixão de juventude e por lembranças 

afetivas, os integrantes da União pelo Futebol de Mesa  

comemoraram em maio os 15 anos de fundação 

da confraria. A atividade, que desperta interesse crescente, 

provou ser uma diversão para todas as idades, já que, antes 

da pandemia, os participantes representavam as cores 

unionistas em campeonatos adultos das regras Gaúcha e 

12 Toques, no Rio Grande do Sul e no Brasil.

Com bandeiras, camisetas personalizadas e até patroci-

nadores, os times do GNU detém hegemonia em torneios 

estaduais, tanto em disputas individuais como em equipes. 

Formado por 27 confrades, o grupo se reúne atualmente em 

um espaço exclusivo na sede União Petrópole, sempre nas 

segundas e terças-feiras no turno da noite e aos sábados 

de manhã. Mesmo com limitações de capacidade e horário 

de jogos, seguem motivados.

Se tu estiver interessado em uma atividade que envolve 

estratégia, concentração, habilidade e pensamento ágil, aqui 

é o teu lugar. A Confraria é aberta para associados e não 

associados (mediante pagamento de mensalidade).

FUTEBOL DE BOTÃO

CRÉDITO JOÃO MATTOS FOTOGRAFIA

GASTRONOMIA

CURSOS COM 
VAGAS ABERTAS

A partir de 17 de junho, as 
aulas presenciais do Curso 
de Gastronomia D’Elas es-
tarão de volta, respeitando 
todos os protocolos de pre-
venção à Covid-19.

Indicado para associa-
das e não associadas maio-
res de 16 anos que tenham  
interesse em se aprimorar 
na arte da gastronomia, o 
curso terá aulas teóricas e 
práticas, sempre às quintas-
-feiras, das 19h30 às 22h30, 
na sede Alto Petrópolis. Mais 
informações através do (51) 
3025-3822 e inscrições nas 
secretarias do Clube. 

Até o fechamento desta 
edição, restavam poucas va-
gas para o Curso de Novos, 
curso de gastronomia pa-
ra homens promovido pela 
Confraria União Cooks, com 
início previsto para 6 de ju-
lho, às terças-feiras, no mes-
mo horário e local. 

Interessados devem veri-
ficar a disponibilidade nas 
secretarias do Clube ou atra-
vés do (51) 3025-3860.
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https://www.facebook.com/gnuniao
https://www.youtube.com/channel/UC3ENAiEci7qZO7VaR2j5Mng
https://gnu.com.br/
https://gnu.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC3ENAiEci7qZO7VaR2j5Mng
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