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Destaques Esportivos 2015
Várias gerações de atletas se 

encontraram na noite em que o 
Grêmio Náutico União destacou 
os melhores de 2015, em com-
petições que levaram o nome 
do clube por 27 países e várias 
conquistas importantes. Antece-
dendo os seus 110 anos comple-
tados em 2016 e uma olimpíada 
que vem pela frente, o União 
fez sua festa exaltando os novos 
talentos de todas as práticas es-
portivas incentivadas pelo clube, 
reunindo nomes consagrados 
que já deram muitas glórias ao 
GNU. A cerimônia apresentou 
em primeira mão um vídeo em 
que relata um pouco da história 
do Grêmio Náutico União, desde 
sua fundação até os dias atu-
ais, em que o destaque são seus 
atletas, sócios e o crescimento do 
clube. O novo posicionamento do 
União prevê uma forte presença 
nas áreas sociais, esportivas e 
culturais ao longo de 2016. Uma 
participação 110%, conforme o 
vídeo apresentado.

Velas 
Entre as come-

morações do ani-
versário de 81 anos 
do Veleiros do Sul, 
os atletas da classe 
Hobie Cat 16, Mario 
Dubeux e Karoline 
Bauermann, foram 
Fita Azul nas regatas 
disputadas no fim de 
semana. O próximo 
desafio da equipe é 
participar do Mun-
dial da China, entre 
maio e julho de 2016.

Novo espaço
Um novo espaço de convi-

vência está surgindo na sede Alto 
Petrópolis, do Grêmio Náutico 
União. Um deck com 300 metros 
está sendo construído junto à 
piscina-lago, todo em madeira 
tratada, acrescentando uma nova 
área para o descanso e o banho 
de sol. Como o deck é suspen-
so, criará um corredor para o 
sócio que acessar o clube pelo 
estacionamento da rua contígua 
ao União. Uma ótima ideia que 
deverá estar pronta para a noite 
de Réveillon.

AABB Kids
Quando a criançada sair de férias em janeiro, a AABB Porto Ale-

gre se encarregará de sua diversão durante as tardes, disponibilizan-
do inclusive transporte para o clube. Passeios, diversão na piscina, 
esportes e atividades de recreação terão início em 4 de janeiro e irão 
até 5 de fevereiro para crianças dos 5 aos 12 anos. 

Viviane Jungbluth  

Os técnicos 
Leonardo 
Finco e 
Adriana 
Alves  
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Betina Lorscheitter e Florencia Perotti  

Guilherme Roth  

Carolina Rossi e Lucas Cardoso  

William 
Giaretton 
e Evaldo 
Morais  


