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 O Clube Gaúcho, realizou na 
noite, do dia 1º de abril uma homena-
gem especial em memória ao seu ex
-presidente Sr. João Nicola Medeiros 
de Farias. 
 João, foi um presidente que 
pensou “grande”, motivado no enca-
minhamento de um futuro brilhan-
te para seu clube do coração. A seus 
projetos se somaram importantes 
santo-angelenses associados do Clu-
be Gaúcho.  Nesta combinação entre 
projetos de expansão para o Clube e 
as relações de amizade, João promo-
veu inúmeras ações na Sede Social 
na cidade, realizando programações 
e festividades, como bailes, jantares, 
carreteiros e carnavais.
 Ele foi um grande incentivador 
da criação da Sede Campestre do Clu-
be Gaúcho, ocorrida sob sua presidên-
cia. Tomou posse como presidente em 
abril de 1982 e seus vices presidentes 
eram o Sr. João da Jornada de Farias e 
Sr. Armando Theisen, ficando até abril 
de 1988 como presidente.
 A construção da sede decorreu 
do planejamento assessorado pelo ar-
quiteto Dario Berto, de Porto Alegre, 
que já havia demonstrado sua compe-
tência profissional e o seu bom gosto 
em construções na cidade de Santo 
Ângelo, como arquiteto convidado 
da Construtora Medaglia. No entro-
samento social e na construção de 
projetos relevantes à cidade, apoia-
dos por anfitriões acolhedores, como 
sempre foram e são os moradores 
santo-angelenses, aconteceu a intera-
ção de João Nicola com Dario Berto.
 Na dimensão visionária de nos-
so estimado João Medeiros de Farias, 
nasceu, assim, a Sede Campestre, es-
paço de lazer, para acolher, tornar 
melhor e mais agradável os verões 
para os associados do Clube Gaúcho. 
Nasceu grande e assim se projetou 
tornando-se, como podemos todos 
constatar, um lugar privilegiado de 
convívio de seus associados, um es-
paço lindo e aconchegante que, além 
de orgulhar Santo Ângelo, muito ofe-
rece aos associados e às suas famílias. 
Podemos dizer, sem medo, que, é um 
orgulho para a cidade de Santo Ânge-
lo contar com uma sede campestre de 
inegável qualidade e beleza.
 Durante a atual gestão no mês 
de outubro de 2021 o pórtico foi re-

formulado e também construído um 
pergolado, CG iluminado, paisagismo 
e colocado bancos de espera para os 
associados, projeto realizado pela ar-
quiteta Fernanda Machado.
 Compartilhamos aqui, para os 
que não conheceram ou não convive-
ram com João Medeiros de Farias, um 
pouco sobre quem foi esse cidadão 
santo-angelense.
 João, um descendente de mãe 
italiana, Dona Ondina, e de um gaú-
cho chamado Sinval, sempre pautou 
sua vida pelo gosto e o desejo real de 
conviver e cultivar relações de amiza-
de. Amigo de muitos, João pode ser 
descrito nos atributos de uma pessoa 
que gostava de celebrar a vida, ale-
gre, animado, de boa conversa, bem
-humorado, cozinheiro de boa comida 
italiana, assador de gostosos chur-
rascos gaúchos. Assim, na prática da 
hospitalidade e da disponibilidade ao 
outro, João era a própria vida no seu 
proceder.
 Sua essência pessoal e social 
de simplicidade e de bom gosto ti-
nha na criatividade expressão inegá-
vel. Nascido numa fazenda, entendia 
desse metiê, tanto na criação de gado 
quanto na lavoura. Era uma pessoa 
movida a desafios frente aos quais en-
contrava alimento para sua alegria e 
criatividade.
 As pessoas que o conheceram 
e que com ele conviveram, podem 
confirmar que João Medeiros tinha 
em sua essência o dom nato para ser 
um engenheiro ou um arquiteto. Co-
nhecia e entendia sobre construção 
de móveis, casas, seus ajardinamentos 
e suas plantações de pomares e ou-
tras árvores com acerto, competência 
e bom resultado.

 Seu “diploma” foi o seu fazer, 
espalhado hoje nas inúmeras cons-
truções de obras que realizou, desde 
a sua morada até outras construções 
que assessorou, dando palpites ou 
ajudando a se tornarem belos empre-
endimentos, espaços e objetos atra-
vés dos quais tornava realidade seu 
bom gosto e criatividade.
 Hoje, neste parque, podemos 
ver e constatar parte de seu legado 
ao Clube Gaúcho. João e seus compa-
nheiros de gestão trabalharam muito 
para tornar realidade esta sede. Foi 
um projeto gestado com amor e cria-
tividade e por isso segue sendo um 
estímulo à saúde, ao convívio,  à di-
versas confraternizações e lazer para 
os seus associados, famílias e convida-
dos.
 João foi, acima de tudo, um 
homem solidário e participativo na 
comunidade em que vivia, uma pes-
soa que sabia conviver e dividir sua 
alegria, tornando os lugares que fre-
quentava  espaços de rico testemu-
nho do valor de laços de amizade e de 
trabalho.



 No dia 12 de março, no comple-
xo de tênis da Sede Campestre do CG, 
aconteceu uma homenagem ao professor 
Arnoni Schmidt. Dada a relevância com-
portamental, atitudes diferenciadas e no-
táveis, como professor de Educação Física 
e associado do Clube Gaúcho. Como te-
nista ganhou 5 campeonatos brasileiros, 
jogando em dupla foi campeão em diver-
sos estados do Brasil, durante 10 anos, 
também participou de 3 campeonatos 
Sul Americanos representando o Brasil 
nos paises de Peru e Argentina, tendo 
aproximadamente 110 troféus e inúmeras 
medalhas. Também se dedicou à causa e 
a fazer boas ações em sua comunidade 
gauchana, onde então foi lhe rendida a 
homenagem, passando o complexo de 
tênis do CG a ser denominado ‘‘Complexo 
de Tênis Arnoni Schmidt’’.

Homenagem Arnoni Schmidt



Conselhos 

 No dia 15 de março, na Sede So-
cial do CG, foi realizada a Eleição dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal. 
 Foram eleitos para o Conse-
lho Deliberativo os seguintes Conse-
lheiros: Efetivos - Jocelito Zborowski, 
Fernando Vontobel Londero, Amauri 
Stringhini, Amauri Quadros de Lima, 
Edmar José Callegaro, Alcebiades Flo-

res Machado Junior, Darvin Fernando 
Thomas Filho. Suplentes - Adolfo Ade-
mir Gerloff, Rodrigo Trevisan, Douglas 
Winter Ciechowiez, Daniele Ribas Pilau 
Christensen, Felipe Moor, José Ricardo 
Margutti e Diomir José Ribeiro de Sou-
za. E para o Conselho Fiscal os seguin-
tes Conselheiros: Efetivo - Adão Lago 
Pinto. Suplentes - Marcio Rogério Atz 

e Maria Inês Van Helden.
 Já no dia 31/03 foram empossa-
dos os membros do Conselheiro Delibe-
rativo, bem como eleita sua nova Mesa  
Diretora para a Gestão 2022/2023, as-
sumindo como Presidente o Sr. Lindo-
mar Cristani dos Santos, Vice-Presiden-
te Sr. Amauri Quadros de Lima e como 
Secretário o Sr. Jocelito Zborowski.

Vice-Presidente - Amauri Quadros de Lima, Presidente - Lindomar 
Cristani dos Santos e Secretário Jocelito Zborowski.
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 Na Sede Campestre 
foram realizadas: 1- Coloca-
ção de escoras nos Quios-
ques do nº 14 ao 22. 2- Co-
locação de 36m areia nas 
quadras de vôlei. 3- Manu-
tenções nos canteiros. 4- Re-
forma na Cabana do Tênis. 
5- Manutenções e pintura 
do Pórtico João Nicola Me-
deiros de Fárias. 6- Reforma 
dos quiosques 11 e 21.
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Iluminações
 Foram concluídas as instalações das novas iluminações no entorno do Complexo de Tênis Arnoni Schmidt, bem 
como iniciada a instalação de lâmpadas de LED nas quadras 3 e 4 do tênis, nos campos de futebol 1, 2 e 3 e iluminada a 
nova quadra de beach tênnis e futebol de areia.

Páscoa
 Para celebrar a Páscoa, foi montado uma decoração 
alusiva para fotos.



Benfeitorias
 Foi realizada a troca do transformador de nº 03, sen-
do substituído o transformador antigo de 75 KVA por um 
novo transformador de 112,5 KVA, aumentando a capacida-
de energética. Também foi refeito o quadro de comandos 
da iluminação do futebol, vôlei, beach tênnis, basquete, 
futevôlei, poço artesiano e iluminação da divisa do clube. 
Para o vôlei foi adquirido um novo bebedouro com água 
gelada e natural, instalado próximo às quadras de vôlei.






