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Outubro - 1934 

2 – Terça-feira. Como não pude, por força maior, acompanhar a Guaporé o Sr. Prefeito municipal, como foi combinado ontem, hoje, às 14h, 

embarquei no ônibus de Guaporé-Passo Fundo e às 16h cheguei na vila. Por não poder resolver os meus assuntos, fui, com a mesma 

condução, à casa de minha filha Itália na linha Colombo, aonde cheguei às 18h. Paguei de condução, de casa até a Linha Colombo, cerca de 

50 km ...................................................................................................................................................................................................... 15.000 réis 

3 – Quarta-feira. Não vou à vila porque, sendo hoje o aniversário da Revolução de 3 de outubro, penso que seja feriado. O genro José Astolfi 

convida-me a ir com ele a Dois Lajeados, sede do 5.º distrito de Guaporé. Assim, partimos às 10h30 min no caminhão de ........ Gazzana1, da 

Linha 3.ª fomos logo para a Cooperativa de Banha Ltda.2, grandioso estabelecimento de produtos suínos, da qual fui, a cerca de um mês, 

nomeado sócio propagandista para o distrito de Casca. Visitamos todas as dependências da forte Sociedade Cooperativista, admirando a 

aparelhagem e o maquinário moderno da fábrica. Recebo do guarda-livros provisório Sr. Bitarello uma cópia dos estatutos da Cooperativa, 

que agradeço, e saímos. 

– Ao meio-dia, almoçamos no hotel do Ronchetti; pago também para o genro Astolfi. Para cada um, 2.400 réis. Total: ................... 4.800 réis 

– Fazemos visita ao Sr. Aurélio Berton, proprietário de um hotel, o qual nos ofereceu um copo de ótimo vinho. Às 14h 30min nos despedimos 

e na baratinha de Fiorello Palma, de Erechim, parte-se, chegando na Linha Colombo às 14h45 min. A condução de ida e volta foi gratuita. 

4 – Quinta-feira. Para dar sequência aos meus assuntos e às práticas preliminares para obter a minha aposentadoria, conforme reza a nova 

Constituição Brasileira que, quando um empregado público completa 68 anos de idade tem esse direito, tendo eu nesse ano 67, parti a pé. 

Depois, cerca de um quilômetro, passando pela casa de Giovanni Bresolin esse me convida a entrar e me oferece um copo de vinho. Como 

o seu filho Abele ia para a vila, convidou-me a acompanhá-lo. Agradeci o vinho, despeço-me e embarco no ônibus de Abele. Pela condução 

até a vila de Guaporé, não me cobra nada.  

– Como está se procedendo a uma campanha ativíssima de propaganda eleitoral para senadores e deputados, tanto federais como estaduais 

para toda a República, nem hoje posso obter alguma informação sobre o que é do meu interesse, pois todas as autoridades municipais 

encontram-se envolvidas na propaganda política. Vendo a minha viagem até a vila perdida e não havendo condução para retornar a Colombo 

e, sendo convidado para ir até a Oitava, ao Dal Bianco, para um churrasco, onde estaria muita gente da vila, aproveitei o ônibus do Moccelin 

e fui também. 

– Às 14h, depois do churrasco, em que estavam presentes grande parte do povo, autoridades e uma boa orquestra, começou a chover  

fortemente. 

– Às 14h30min, Moccelin parte com a sua gente sob intensa chuva. 

– Chega-se a Guaporé depois de 20 min. Procuro condução para a Colombo. Encontro Gabriel Sasso, de Dois Lajeados, que me toma como 

passageiro e chego a Colombo às 16h, sem chuva. Tanto a condução do Abele Bresolin, do Moccelin, de ida e retorno a Linha Oitava, como 

a do Sr. G. Sasso, foram gratuitas. 

5 – Sexta-feira. Na paróquia de Guaporé, hoje, celebra-se a solene festa do Sagrado Coração de Jesus. Não vou à vila porque não resolveria 

meus assuntos e teria perdido o dia, e ainda por estar o tempo chuvoso. Assim, fico e visito os parentes.  

6 – Sábado. Chove todo o santo dia. Não se faz nada! 

                                                             
1 Attilio Gazzana, morador da Linha Três de Maio, tinha um caminhão, com o qual fazia fretes. Comprava produtos coloniais dos produtores, que depois 
comercializava. Foi de Gazzana que José Astolfi comprou a casa, onde instalou a loja, após ter deixado a Linha Colombo. 
2 A Cooperativa de Banha de Dois Lajeados foi fundada por volta de 1930 por um grupo de comerciantes do município de Guaporé e funcionava no extinto 
frigorífico de Soccol, Seganfredo e Cia., que tinha falido. Encerrou suas atividades no fim dos anos 40. 



7 – Domingo. Hoje, em propaganda político-eleitoral, deve chegar, pelas 13h, a caravana para os discursos e um churrasco. A população da 

vizinhança afluiu em grande número. Assim, à hora esperada chegou o ônibus de Moccelin a orquestra jazz-band da vila de Guaporé, com 

os caravaneiros. Depois do churrasco ouviu-se um convincente discurso proferido pelo advogado Manoel Francisco Guerreiro, muito 

aplaudido. 

– Não tendo ainda podido conversar com o prefeito sobre o assunto que motivou minha viagem à vila de Guaporé, resolvi, depois de 

despedir-me dos parentes e amigos, embarcar no ônibus, em companhia dos bravos músicos da jazz-band, chegando à vila às 17h, 

hospedando-me no hotel Bela Vista, de Tibullo e Michellon. 

– Antes, porém, de partir da Linha Colombo, comprei na Cooperativa Dona Cândida os seguintes objetos:  

Cinco envelopes de sementes de verduras a 300 réis cada ..................................................................................................... 1.500 réis 

50 gramas de aloés ...................................................................................................................................................................... 700 réis 

– Fui convidado pelo amigo Predebon para ir ao cinema; aceitei o convite e ele pagou a entrada. 

8 – Segunda-feira. Como o Sr. prefeito encontra-se há alguns dias em Encantado e não tendo chegado ainda, não pude resolver meus 

assuntos. Às 11h, finalmente, o Sr. prefeito chegou de Encantado. 

– Ao meio-dia fui convidado para almoçar na casa do amigo J. Predebon, cuja esposa havia preparado uma ótima macarronada à napolitana 

e outras excelentes iguarias, acompanhadas de ótimo vinho. 

– À tarde, convidado a ir ao encontro da caravana que chegava de Porto Alegre às 16h, embarco em um dos dez automóveis de Guaporé. 

Toma-se a estrada da Linha 4.ª e depois de 20 min encontra-se a dita caravana eleitoral que vinha de Nova Prata e era composta de dois 

automóveis com dez pessoas e um ônibus. 

– A chegada a Guaporé foi saudada com estrondoso disparo de foguetes. Os 12 carros percorreram as ruas principais da cidade, fizeram um 

giro em torno da Praça Vespasiano Corrêa, sendo os componentes da caravana acompanhados ao Hotel Central, e o povo se dispersa. 

– À noite, depois do aviso por meio de foguetões, o povo vai se avizinhando à prefeitura, onde já estava tocando a orquestra da cidade. Os 

senhores oradores já se encontravam na prefeitura. Fora, encontrava-se grande multidão aguardando os discursos. 

9 – Terça-feira. Esta manhã, às 6h20min, fui ao prefeito Sr. Agilberto Maia, que me convidou a entrar na cozinha e sentar próximo a ele para 

tomar chimarrão. Comuniquei-lhe o objetivo de minha visita e lhe digo que havia lido nos jornais que, quando um empregado público 

completa 68 anos, de acordo com a nova Constituição do Brasil tem direito de ser aposentado. Respondeu-me que era verdade e me 

aconselhou que na data de meu aniversário, 17 de junho de 1935, devo fazer um requerimento a quem de direito a fim de obter a 

aposentadoria, incluindo o comprovante de idade. Despedi-me agradecendo e retirei-me. 

– Às 9h fui ao amolador Filippon buscar minha navalha que lhe havia levado para ser afiada. Pago .................................................... 1.500 réis 

– Compro na casa comercial de Giovanni Bergamini um quilo de Pó Bordalês Bayer, substituto do sulfato de cobre e da cal, que pago 

.................................................................................................................................................................................................................. 5.300  réis 

– Mais dois pares de meias para homem, 1.500 réis o par .................................................................................................................... 3.000 réis 

– Na prefeitura recebo a minha mensalidade correspondente ao mês de setembro, 150.000 réis. Resolvidos meus assuntos e tendo condução 

para retornar a casa no caminhão de Francisco Busato, às 16h pago a conta no hotel: dois cafés da manhã, um almoço, dois jantares e dois 

pernoites, tudo ....................................................................................................................................................................................... 10.000 réis 

– Às 16h30min parte-se. A estrada está muito barrenta e péssima por haver chovido muito. Às 18h chega-se à hospedaria de Giordano Dal 

Bianco, na Linha Oitava. Aqui se janta. Depois da refeição, peço permissão ao Sr. Dal Bianco para ler em voz alta um folheto em dialeto 

vêneto, assegurando-lhe que não o leria com o objetivo de atacar os adversários políticos. Depois de ter obtido a licença, li o folheto. Jamais 

o tivesse feito, pois, terminada a leitura, que não foi de seu agrado, acentuou-me que eu, no ano de 1923, em casa de seu cunhado Severino 

Vanini, de Nova Piacenza de São Domingos, disse que eu me havia expressado em termos pouco respeitosos em relação ao partido contrário 

ao Governo, isto é, o Assisista, e que eu havia dito que eram um bando de vagabundos. O Sr. Dal Bianco mostrou essa noite pouca 

benevolência e pouco respeito a minha pessoa e também porque falou com sentido de desprezar-me. Eu lhe respondi que não me recordava 

daquilo a que ele se referia, como digo e afirmo com franqueza que não me recordo de nada daquilo que ele me atribui ter dito. Respondi-

lhe também que, além de não recordar de ter falado aquilo de que ele me acusava, poderia ter falado provavelmente em estado de exaltação 

e que eu certamente lamentava o ocorrido. 

– Se tivesse desconfiado que, lendo aquele folheto “Fra Checo e Momi” [causaria o mal estar] eu o teria rasgado em muitos pedacinhos. 

Pedi-lhe que me indicasse o quarto e fui dormir impressionado com o acontecido. O Sr. Giordano Dal Bianco não faz caso de um cliente a 

mais ou a menos; assim, perdeu um freguês! 

10 – Quarta-feira. De manhã, pago o jantar e a cama: ........................................................................................................................... 3.000 réis 

– Às 6h parte-se e pela estrada péssima e difícil, chega-se à Linha Onze às 8h. Dirijo-me ao hotel de Jacinto Patuzzi, entrego ao mesmo o 

recibo de pagamento do imposto de 240.000 réis da Intendência em nome de Vitório Bertinatto e Cia., com a recomendação de que o 

mesmo seja entregue a Antônio Zanella, e 5.000 réis de troco do imposto. Tomo um copo de bom vinho, despeço-me e vou ao Hotel do 

Comércio, onde estavam tomando café os amigos de viagem, Chico Busato e Ângelo Battistella. Faço a refeição, que pago ............ 1.500 réis 

– Às 8h30min, em viagem e sem mais nenhuma parada, chego em casa às 10h em ponto. Pago de condução ................................. 10.000 réis 

– Finalmente, depois de nove dias de ausência, retorno ao seio da minha família, que encontro em boa saúde. 

– Devo dizer que, durante a minha ausência, geou nas manhãs dos dias 8, 9 e 10, causando em alguns lugares sensível dano. 

– O filho Onésimo foi hoje à Linha 20, ao Vaccaro, tirar da água os pranchões de pinho por conta da Cooperativa Vitivinícola da Linha Silva 

Jardim.  

11 – Quinta-feira. Recebi pelo correio um pacote com 10 cartazes, uma carta e três cópias do regulamento para a exposição do Centenário 

Farroupilha no ano de 1935. 

– Comprei na Farmácia Mantovani pó Bordeaux para tingir o vinho: ..................................................................................................... 2.000 réis 

– Na Farmácia Dalla Bona comprei 10 gramas de essência de groselha (Ribes) para dar sabor ao vinho. Paguei ................................ 2.000 réis 

13 – Sábado: Albino Busato mandou buscar a alfafa. Pesou 831 quilos e 80 réis o quilo, totalizando a soma de 66.480 réis. 



– Hoje renovei o contrato com o Sr. Albino Busato em relação à venda da alfafa seca. Nós devemos entregá-la em Casca ao preço de 9.000 

réis ao quintal3.  

17 – Quarta-feira. Em nome do nosso peão João Propodoski consignei em Casca, ao seu irmão Pedro Polaco, da Linha Cárpatos, 4.000 réis. 

18 – Quinta-feira. O filho Onésimo trouxe de Casca a enxada que eu comprei há cerca de um mês, em liquidação, na casa de Anolice Cunha 

e que paguei ............................................................................................................................................................................................. 3.000 réis 

20 – Sábado: A serviço da Associação Nacional de Combatentes Italianos, Federação do Rio Grande do Sul4, fui à Linha 19.ª (São Luís), em 

casa do amigo ex -combatente, a convite do Capitão F.º Cecchini Bruni, Presidente da Federação. 

21 – Domingo. Hoje, a pedido, entreguei ao peão João Propodoski 20.000 réis; por conta de sua mensalidade, resta a pagar 16.000 réis, Ele 

já recebeu 24.000 réis. 

– Ontem, em Casca, a serviço da Associação Nacional de Combatentes Italianos, tomei nota dos seguintes nomes: 1. Tomaso Sassi (ou seja, 

Sassi, Tomaso); 2. Ben, Giovanni Humberto; 3. Tretto, Emilio; 4. Bertollo, Ferdinando. 

22 – Segunda-Feira. A pedido do subprefeito de Casca, Sr. Pedro Amâncio Bueno, fui hoje à Linha 23, verificar uma questão entre dois 

colonos italianos, isto é, Abele Grando e Giacomo Rossetto. O primeiro pretende o direito a uma estrada particular na propriedade de 

Rossetto, direito que, segundo minha consciência, não posso dar. Aconselhei o Abele Grando a comprar o direito da estrada, que pode ter 

60 m de comprimento por 3 m de largura. Rossetto quer receber pela estrada 300.000 réis, e o outro, isto é, o Grando, lhe pagaria a metade. 

A questão ficou insolúvel, isto é, Grando não tem a minha autorização de passar pela colônia do Rossetto, somente comprando-lhe o direito. 

– Mandei ferrar o cavalo de Jacó Chiodelli. Custou ................................................................................................................................ 1.000 réis 

23 - Terça-feira. Dia de grande calor. A seca principia a fazer sentir a necessidade de chuva. Esta noite veem-se relâmpagos em várias 

direções. A noite passada começou a chover, mas a chuva logo parou. 

24 – Quarta-feira. Aniversário da vitória dos revolucionários Rio-grandenses contra paulistanos e coligados legalistas em favor do Presidente 

Washington Luís, chefe da Nação, o qual, nessa data do ano 1930, teve de passar o poder ao chefe da revolução, eleito presidente da 

República do Brasil, Sr. Getúlio Vargas, constituir-se prisioneiro e ir para o exílio. 

– Enviei uma carta de 40 gramas de peso ao Sr. Capitão Franco Cecchini Bruni, Presidente da Federação da Associação Nacional de 

Combatentes Italianos com sede em Porto Alegre. Paguei ........................................................................................................................ 500 réis 

25 – Quinta-feira. À noite principiou a chover calmamente; continuou durante todo o dia, toda a Sexta-feira, mas no Sábado 27 parou; 

todavia continuou um chuvisco leve, e o tempo sempre encoberto. Em consequência, com o intenso trânsito de carroças e outros veículos, 

as estradas estão em péssimas condições. 

28 – Domingo. Esta manhã prometeu bom tempo, de fato, o dia foi belíssimo. 

– Hoje, 12.º aniversário da Marcha sobre Roma das tropas fascistas, guiadas pelo Duce Mussolini. 

– Hoje almocei, a convite de Primo Scartazzini, em sua casa, com sua família. 

– Comprei no Romano Zanchet cerca de 70 gramas de cola marca Sardinha.  

– Na casa comercial de Antônio Busato comprei 50 gramas de ácido acético. 

31 – Quarta-feira. Retornando da viagem a Bela Vista, distrito de Alfredo Chaves, visitou-nos, às 18 h, o genro Maximino Busato, de Vila 

Maria, o qual, com prazer nos fez companhia ao jantar. Às 19h30min partiu para sua casa. 

 

 

Novembro - 1934 
 

1.º – Quinta-feira – Dia de todos os Santos. Fui à Casca. Comprei na farmácia Mantovani um vidro de Biotônico Fontoura, que paguei 

................................................................................................................................................................................................................... 6.000 réis 

2 – Sexta-feira. Dia dos Finados. Como de costume, fui ao cemitério antigo para tributar, como é de obrigação de consciência, homenagens 

e sentimentos religiosos aos nossos caros falecidos. 

4 – Domingo. Aniversário (16.º) da vitória de Vittorio Vêneto pelas tropas italianas no dia 4 de novembro de 1918, contra as tropas austríacas. 

– Fiquei todo o dia em casa. Às 17h, a agradável visita do genro Luís Busato, que havia partido na noite anterior de Porto Alegre em viagem 

para Curitiba, onde reside e ausente de casa há 32 dias. Fez essa viagem a Porto Alegre e Rio Grande, depois novamente para Porto Alegre 

e Rio Grande e novamente para Porto Alegre, atendendo a interesses da sua família. Até Casca esteve acompanhado por seu compadre e 

amigo José Adami, de Boa Vista do Erechim. 

5 – Segunda-feira. Fui a Casca, fazendo companhia ao genro Luís Busato, que devia partir no ônibus para Passo Fundo. Partiu às 11 horas. 

Presenteei-o com um litro de graspa. 

4 – Domingo. Recebemos a visita, às 16 h, do amigo Pedro Zandoná, mestre- instrutor de solda a gás do filho Ovídio.  

5 – Segunda-feira. O condutor do ônibus da linha Guaporé-Passo Fundo, trouxe-nos uma caixa contendo seis garrafas de Biotônico Fontoura, 

que a pedido, mandou a filha Itália, da Linha Colombo, da Cooperativa Dona Cândida, ao preço de 4.500 réis a garrafa. Total: ..... 27.000 réis 

– Paguei ao condutor ................................................................................................................................................................................ 1.000 réis 

                                                             
3 Um quintal corresponde a 100 quilos. 
4 Associação Nacional de Combatentes Italianos, Federação do Rio Grande do Sul: Associação que reunia os ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial e 
reúne hoje os que ainda vivem e que combateram na Segunda Guerra Mundial, convocados por serem nascidos na Itália e pertencerem às classes 
consideradas pelo Exército. 



8 – Quinta-feira. O caminhão de José Brotto, de Passo Fundo, que vinha da Linha Colombo, trouxe-nos, entregue pela filha Itália, uma caixa 

contendo quatro garrafas de Biotônico Fontoura, por conta do filho Plínio, de São Domingos. 

11 – Domingo. Almocei na casa de Humberto Ben, da Casca. Às 13h30min, a meu convite fomos visitar o Padre Aneto Bogni, chegado da 

Itália aos 2 de outubro p.p. 

– O Padre partiu para a Itália na noite de 17 de abril, quando eu me encontrava, com minha esposa, em Passo Fundo, em casa do genro Luís 

Busato, por causa do acidente com meu braço esquerdo, fraturado e deslocado no ombro. 

– Como disse, às 13h30min visitamos o padre e levei-lhe, como paroquiano, os meus cumprimentos. Ele convidou-nos para um copo de 

vinho na canônica e, para meu prazer, contou-nos as boas impressões que teve na sua visita à Pátria Itália, da qual está ausente há 13 anos. 

Às 16 horas nos retiramos bem impressionados com as belas notícias da Itália de Mussolini. 

– Décimo-sexto aniversário do armistício pela vitória dos aliados contra os impérios centrais, ou seja: Alemanha, Turquia e Bulgária, menos 

a Áustria, por ter sido vencida e desmantelada em Vitório Vêneto pelas tropas do Generalíssimo Armando Dias em 4 de novembro (1918). 

12 – Segunda-feira. Visitei com o filho Plínio o compadre Leopoldo Domeneghini. Depois do almoço, com o Plínio, fui a São Domingos. Passei 

a noite na filha Estér. 

13 – Terça-feira. Esta manhã, visitei o subprefeito Sr. José Rotta, Maurício Marca e Jerônimo Busato. Almocei na filha Estér com o amigo 

Frederico Benvegnù. 

– Às 14h, parti, pagando de despesa e mais a estrebaria para o cavalo ................................................................................................ 3.200 réis 

– No Passo Alberti ........................................................................................................................................................................................ 200 réis 

14 – Quarta-feira. Esta tarde, o estafeta Sr. Laudemiro Pezzutti trouxe-me de Guaporé e recebido na Prefeitura Municipal o meu pagamento 

mensal como empregado fiscal lotador por quase 24 anos, correspondente ao mês de outubro do corrente ano, na importância de 150.000 

réis. Dei ao mesmo, pelo seu incômodo ................................................................................................................................................... 2.000 réis 

15 – Quinta-feira. Nesse dia, mandei o filho Onésimo a Casca restituir 200.000 réis que tomei emprestados ao juro de 6% ao ano, em data 

de 13 de novembro de 1932. Nesta data, falta pagar 12.000 réis dos juros desde 13 de novembro de 1933 a 13 de novembro do corrente 

ano. 

20 – Terça-feira. Lançamento 1935 (no original, sublinhado e letras destacadas em vermelho). 

– Às 8h, em viagem para Casca, com tempo magnífico. Comecei o lançamento da indústria, profissões e veículos, como de costume desde 

o dia 14 de julho de 1911. 

– Da Casca, tomei a Linha dos Polacos (15 de Novembro) e segui pelo povoado Parobé, linhas 17.ª e 16.ª. Passei a noite na casa do amigo 

José Bodanese. 

21 – Quarta-feira. Fiz três cobranças das assinaturas do “Jornal do Agricultor” dos seguintes sócios, da presente data até 31 de dezembro 

de 1935: 

– 1.º - José Bodanese, pg. 10.000 réis 

– 2.º - Guilherme Cappeletti, pg. 10.000 réis 

– 3.º - Giacomo Savaris, pg. 10.000 réis. 

– Às 11h, parti para a Linha 15.ª (Carreiro); almoço em casa de Ângelo Radin e, às 14h estou no povoado de Mauá, onde faço o lançamento 

de vários contribuintes e chego em casa às 19h. 

– O filho Onésimo, com o peão João Propodoski, fez, com a nossa carreta, três viagens para levar a Albino Busato alfafa seca a 9.000 réis o 

quintal, conforme acordo feito com o Sr. Albino Busato no dia 13 de outubro p.p. Total de quintais nas três viagens: 16,5. Importa: 148.500 

réis. 

– Hoje, em casa de Ângelo Vagliatti, no povoado Maria, recebi pelo carteiro Sr. Laudemiro Pezzutti, de Guaporé, expedido pelo Sr. Euclides 

Puperi, proprietário da Livraria e Tipografia Ipiranga, da vila, o seguinte material de tipografia, de acordo com a fatura, com data de 10 de 

novembro do ano corrente: dois blocos para cartas com clichês ........................................................................................................... 8.000 réis 

Dois blocos para cartas, simples .............................................................................................................................................. 8.000 réis 

100 envelopes, com clichês ...................................................................................................................................................... 8.000 réis 

50 envelopes simples ............................................................................................................................................................... 4.000 réis 

Total: ..... 28.000 réis 

22 – Quinta-feira. Tendo sabido pelo fiscal de estradas Vittorio Moreschi que os empregados municipais têm o direito de transitar nos 

ônibus da linha de Guaporé a Passo Fundo e vice-versa, sem pagar a condução, aproveitei hoje para fazer a viagem para Guaporé, a fim de 

receber instruções sobre a lotação para o próximo ano de 1935. Assim, às 14h, embarquei no ônibus da dita linha, dirigido pelo Sr. 

Michellon5, de Guaporé, e de propriedade de Abele Bresolin. 

– Chegamos à vila às 17h. Hospedei-me no Hotel Bela Vista. O Sr. Prefeito encontrava-se em excursão pelo sul do município, tive de passar 

a noite na vila. 

23 – Sexta-feira. Como o Sr. Prefeito não retornou na tarde de ontem, devo esperá-lo hoje. O amigo Giovanni Predebon, fiscal geral do 

município, convida-me para jantar em sua casa. Durante todo o dia não se viu o Sr. Prefeito. Certamente não chegou de sua viagem. 

24 – Sábado. De manhã, levo o aparelho de cortar cabelos para ser amolado pelo Sr. Filippon. 

– Sabendo que havia chegado de viagem o Sr. Agilberto Maia, prefeito municipal, junto ao amigo José Andreis, de Vila Maria, fui à sua 

residência, onde nos acolhe com a sua habitual gentileza. Expus-lhe os motivos de minha viagem, seja: esclarecer aquele equívoco de que 

fui acusado, ou melhor, caluniado, de distribuir, espalhar boletins do partido da Frente Única, adverso ao partido dominante, isto é, do 

governo. Depois de ter exposto ao Sr. Prefeito as minhas razões de defesa e haver-lhe entregue um memorial de autodefesa, ficou encerrado 

aquele incidente. Agradeci-lhe e pedi-lhe instruções sobre o processo de lançamento, que foram as mesmas recebidas no dia anterior do 

tesoureiro, Sr. Brasilino Loureiro. Depois de termos tomado chimarrão em sua companhia, nos despedimos agradecendo. 

                                                             
5 Dionísio Michellon, que depois trabalhou com táxi próprio e por muitos anos na cidade de Guaporé. 



– Comprei na casa comercial de Giovanni Bergamini, para nosso uso, 4 kg de Pó Bordalês Bayer e um quilo por conta de Albino Busato.  

Paguei o quilo 5.300 réis. Total: .............................................................................................................................................................. 26.500 réis 

– Recebi hoje do secretário da prefeitura Sr. Eduardo Mallmann os seguintes objetos para o meu trabalho de fiscal: Um bloco de papel 

Olímpia para cartas; três maços de papel almaço; 50 envelopes comerciais e 10 penas de aço. 

– Não havendo mais nada a cumprir na vila e não havendo mais condução para voltar a casa, resolvi ir aos parentes na Linha Colombo e 

passar lá o Domingo. 

– Por falta de condução, parti a pé, chegando na Colomba, na filha Itália à 18h. Encontrei todos os parentes em bom estado de saúde. 

26 – Segunda-feira. Despedi-me dos parentes às 5h40min. A pé vou até à residência do Bresolin, onde passo uma hora e 40 min, tomando 

chimarrão e um bom copo de vinho. Com o filho de Bresolin, Abele, em seu próprio ônibus – que estando eu, em função do meu emprego 

não pago condução, concordando com isso o próprio Abele – parte-se às 7h40min para a vila de Guaporé. Apresento-me à Prefeitura, onde 

recebo algumas instruções do fiscal Sr. Predebon, despeço-me também do Sr. Prefeito e vou ao Hotel Bela Vista, onde pago as duas diárias 

a 6.000 réis cada uma; mais uma garrafa de vinho, 600 réis. Total: ..................................................................................................... 12.600 réis 

– Como na noite anterior, à uma hora e 10 min choveu com fortes trovoadas, relâmpagos e também forte vento, as estradas estão muito 

barrentas. 

– Parte-se às 9h30min, chegando-se à Linha onze, sede do IX distrito, às 11 horas. 

– Almoça-se no Hotel do Comércio, de Valentino Dall’Agnol. Custa ...................................................................................................... 1.800 réis 

– Às 14h estou em casa, encontro a família com saúde, menos o filho Onésimo, que se encontra em estado de muita fraqueza e quase não 

come. Isso me causa alguma preocupação.  

– Choveu quase todo o dia. Chuva providencial, pois a seca já fazia antever prejuízo sobre as plantações. 

27 – Terça-feira. A meu pedido, o compadre José Donadel, trouxe-me da Linha Silva Jardim, da Cooperativa Vitivinícola, da qual sou sócio, 

50 quilos de cal, à razão de 280 réis o quilo. Total: ................................................................................................................................ 14.000 réis 

29 – Quinta-feira. Em serviço de lançamento, fui a Casca. Fiz a barba no Pietro Maccarini, paguei ....................................................... 500 réis 

– Depois tomei a estrada para Cordilheira, Linhas 18.ª, 17.ª, 15.ª, 14.ª, 13.ª Na casa comercial de meu compadre Eugênio Nardi, comprei 

três apontadores de lápis ao preço de 1.000 réis cada um. Depois tomei a estrada da Linha 13.ª até a estrada geral. Breve parada na casa de 

comércio de Antônio Bodanese e depois no industrialista José Perin. A seguir, continuei em direção a casa. Parada rápida no Ângelo Vagliatti, 

na Linha 15.ª, Mauá. Às 18h estou no povoado Dr. Parobé. Parada na venda do Camilotti. Aqui, pouco depois, chegou o Coronel Agilberto 

Maia, prefeito de Guaporé, que veio cumprimentar-me. 

– Às 19h estou em casa. 

30 – Sexta–feira. Em serviço de lançamento, estou em Casca. Almoço no Ulisses Toazza. Para aguardar o Sr. Prefeito, que se encontra em 

Vila Maria, fico em Casca, janto e durmo no Hotel Aurora, do Toazza. 

 

  

Dezembro - 1934 
 

1.º – Sábado. À tarde, às 17h, depois de um churrasquinho oferecido pelo hoteleiro Avelino Mantovani, a convite do Sr. Prefeito, embarquei 

em sua baratinha, que me deixou em casa. À chegada, ofereci a ele e a seu genro Fiorello Tagliari um copo de vinho branco. 

2 – Domingo. Em serviço de lançamento em Casca.  

– Chegou de São Domingos a filha Estér, com seu filhinho Onésimo. Chegou também o filho Plínio.  

3 – Segunda-feira. Chegou hoje a nora Sibila, de São Domingos. Às 10h partiram para a Linha 11.ª e Colombo a filha Estér e a nora Sibila. O 

tempo promete chuva. 

– O filho Onésimo tratou com o Sr. Albino Busato a venda de oito suínos gordos que temos no chiqueiro, a 510 réis o quilo. Total de 604 kg, 

desconto de 3%, importância de 298.860 réis. 

4 – Terça-feira. No ônibus da linha Guaporé-Passo Fundo, às 10h, parti para a Linha Onze, IX distrito, em serviço de lançamento. Observação: 

Não viajei no ônibus da linha, mas sim no caminhão do Busato, de Vila Maria, até a 15.ª (Barão de Mauá). Paguei de condução ........ 400 réis 

– Em seguida, embarquei no caminhão do Busato, de sede Teixeira (Passo Fundo), até a Linha 12.ª, onde parei no contribuinte e hoteleiro 

Frederico Alban. Paguei de condução ......................................................................................................................................................... 400 réis 

– Aqui, almocei: ........................................................................................................................................................................................ 1.800 réis 

– À tarde, depois da chuva, com as estradas péssimas, a pé, venço os três quilômetros até a sede da Linha Onze. Fico no Hotel do Comércio, 

de Valentino Dall’Agnol. 

– Como é de norma, apresento-me à autoridade municipal, isto é, ao subprefeito, Sr. Bonetti, de quem recebo as instruções para a lotação 

naquele distrito. 

5 – Quarta-feira. Comprei na Cooperativa Estrela Guaporense uma verruma6 automática, niquelada, que pago ............................ 2.000 réis  

– Hoje, o filho de S. Ferraresi, de nome Alcides, por ordem do comerciante Albino Busato, veio buscar oito suínos gordos, cujos pesos foram 

os seguintes: 74, 74, 78, 78, 81, 81, 73 e 65. Total: 604 quilos. 

6 – Quinta-feira. Chega da Linha Colombo a filha Anita. Em serviço de lançamento e com um maldito barro, antes da noite vou ao Cesare 

Piccoli e passo a noite no seu hotel. 

                                                             
6 A verruma é um instrumento de aço em forma de espiral, que possui a extremidade inferior pontiaguda. É utilizada principalmente para perfurar madeira. 
Geralmente usada nos tempos do engenho pelos escravos. Fonte: Wikipedia.org 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira


7 – Sexta-feira. De manhã devia ir à Linha Décima, ao contribuinte Antônio Ziliotto, proprietário de uma casa de pasto (pensão), mas por ter 

chovido muito à noite e as estradas se encontrarem muito barrentas, resolvi não ir; em lugar disso, enviei-lhe uma carta com instruções 

para o pagamento dos impostos municipais. 

– Compro na Casa Comercial de Orestes Assoni um colarinho, que pago .............................................................................................. 2.000 réis 

– Às 9h por haver terminado o trabalho de lançamento municipal, apresento ao Sr. subprefeito Bonetti a relação, que ele julgou estar bem 

feita. Agradeci e despedi-me. 

– Pago a conta à dona do hotel Sra. Marina Dall’Agnol de duas diárias a 6.000 réis ao dia. Total: ..................................................... 12.000 réis 

– Devo anotar que ontem fui almoçar na hospedaria do meu bom amigo Jacinto Patuzzi, que não aceitou nenhum pagamento. Agradeci-lhe 

reconhecido.  

– Despedi-me dos amigos da Linha Onze e no ônibus de Guaporé-Passo Fundo parto para casa, aonde chego às 10 horas e meia. 

8 – Sábado. Vou à Casca em serviço de lançamento. 

– Recebo do amigo Humberto Ben, por alguns pequenos trabalhos, executados pelo filho Onésimo há alguns dias, 20.000 réis. O valor era 

de 17.000, portanto, resta-lhe o crédito de 3.000 réis. 

– Pagaram a assinatura do “Jornal do Agricultor” os seguintes assinantes: 1. Francisco Tumelero; 2. Maurício Marca; 3. Avelino Mantovani; 

3. Valentin Zanchet; 5. João Savaris; 6. Felisberto Belincanta; 7. João Chiodelli; 8. José Bodanese: 9. Jacó Savaris; 10. Guilherme Cappeletti. 

Total, 100.000 réis.  

10 – Sábado. Fiz as contas com o Sr. Humberto Ben, por pequenos trabalhos de marcenaria, executados pelo filho Onésimo, como segue: 

uma coluna, 5.500 réis; uma armação para serra manual, 3.500 réis; quatro molduras, a 2.000 réis cada, 8.000 réis. Total, 17.000 réis. 

11 – Terça-feira. Às 8h, com o filho Onésimo, que me acompanha na excursão para o 2.º e 7.º distritos a fim de ajudar-me no trabalho de 

lançamentos, parti para Casca, prevendo aqui uma parada de uma hora e meia por causa de alguns pequenos compromissos, entre os quais, 

postar para o Sr. Adolfo Randazzo, diretor do “Jornal do Agricultor” os 100.000 réis correspondentes às assinaturas.  

– Por despesas postais de registro ........................................................................................................................................................... 3.100 réis 

– Às 10h, de novo a cavalo em direção à Linha 21, 22 e 23. Pequena parada no Antônio Marcon e no Carlos Barbieri. Ao meio-dia, chegamos 

na Linha 23, onde se almoça na venda de Jacó Chiodelli. Tratam-se os animais e agradecemos à dona da casa que não quer pagamento pelas 

refeições.  

– Descemos pelo rio Gabriel, passamos pelo moinho do Pedrotti e depois pela Linha 22, no Pedro Chiodelli, e ainda mais adiante no S. 

Caetano, entramos na venda de Vitório Saggin, onde, por causa do grande calor, tomamos uma cerveja, que paguei ......................... 150 réis 

– Depois, entra-se novamente na Linha 23, no rio Jordão, vou ao moinho de Antônio Toretta. Às 18 h, chegamos ao José Gusella (de apelido 

Segatto). 

– Encontro sua esposa, que nos oferece um copo de vinho, falo com o ferreiro-aprendiz meu conhecido, que se chama Benjamin Guizzo. 

– Às 19h, de novo a cavalo pelas linhas 24 e 25. Já noite cerrada, passa-se por José Talgatti, que cumprimentei e que nos convida a passar a 

noite em sua casa, hospitalidade que aceitamos, já que por perto não havia nenhuma hospedaria. 

12 – Quarta-feira. De manhã, a convite de um certo José Pelizzari, fui a sua casa. Ele queria saber quanto paga de imposto municipal por 

ano uma “bodega”. Respondida a pergunta, deixei-o e depois dos agradecimentos ao Talgatti pela generosa hospitalidade, partimos, 

seguindo o lado esquerdo do rio Marau. 

– Às 9h estou na estrada geral que vai de Casca a Passo Fundo. Eu me dirijo ao José Orsatto e mando o filho Onésimo ao Ângelo Magrin, 

ambos da Linha Anita Garibaldi. Às 14h chego à antiga sede do 7.º distrito, Júlio de Castilhos. Depois da visita aos dois Tomazzini, vou à venda 

de José Fraccalosso, tomo um copo de vinho, que pago ........................................................................................................................... 200 réis 

– Depois, no comerciante André Rebecchi, tomo um refresco, que pago ................................................................................................. 300 réis 

– Às 11h30min estamos em Vila Maria, onde nos hospedamos na filha Gelsomina, esposa de Maximino Busato. Depois do almoço início o 

lançamento dos vários contribuintes daquela localidade. 

13 – Quinta-feira. Hoje se comemora Santa Lúcia. Continuei o trabalho, mesmo que haja um clima de festa. Sou bem tratado pelos 

habitantes do lugar, que é gente simples, mas boa. As pequenas despesas do dia montam a ............................................................. 2.300 réis 

14 – Sexta-feira. Às 11h, terminei o trabalho naquela localidade, trabalho que desejava apresentar ao subprefeito, mas não o fiz por estar 

ele ausente. 

– Antes de partir, fui à casa do amigo José Andreis, a quem restituí os 20.000 réis, que me emprestou em Guaporé ainda em 24 de novembro 

passado, encontrando-me naquela ocasião com pouco dinheiro. 

– Depois de almoçar na casa da filha Gelsomina e agradecer-lhe a hospitalidade e cumprimentando os amigos, montamos os cavalos e 

partimos em direção às linhas 21 e 20. Visitamos o amigo João Casali.  

– Chegamos à linha 20, no João Maroni às 14h. Visitamos o engenho de Jacó Vaccaro, onde travei conhecimento com o empregado do 

Sindicato do vinho, Sr. Romano Simonetti. Cumprimentei Reinaldo Maroni, Antônio Migliorini e outros cujo nome não recordo. Às 12h, 

estamos no amigo Vitório Maroni, onde almoçamos. Depois da partida de casa não mais havia saboreado uma sopa. Aqui tomei uma, 

gostosíssima. Foi uma ótima refeição também sob o aspecto de que o dono da casa a ofereceu gratuitamente. Às 14h, agradecemos a 

hospitalidade e partimos. Tomamos a estrada para a Linha 19 e, em seguida, para a 18.ª Chego em casa do amigo Alessio Bettinelli. Aqui 

encontro o amigo Pedro Pierin, abastado. Tomamos no Bettinelli uma garrafa de vinho com os amigos e faço o meu trabalho. Despedimo-

nos e partimos em direção às linhas 17 e 16. Às 17h, estamos na venda de Santo Folle, perto do rio Guaporé. Faço o trabalho e partimos.  

Visitei o moinho da viúva de Celeste Lampognani, a qual nos oferece um copo de vinho. Vinho de ótima qualidade, poucas vezes tomei vinho 

tão bom. 

– Às 18h, estamos na selaria de Alberto Giollo. Pequena parada. Às 18h30min, chegamos, cansados, ao povoado Vitória, Linha Silva Jardim, 

onde nos hospedamos no Sr. Benvenuto Zanchet. 

– À noite, faz-se filó com seu tio Valentino. Passo a noite bem e descanso. 

15 – Sábado. Belíssimo dia. Faço o meu trabalho com os seis ou sete contribuintes. Pago a hospedagem com o Sr. Zanchet (muito barato!) 

................................................................................................................................................................................................................... 8.000 reis 



– Passo em casa do maior comerciante dessa localidade, Sr. Valentin Zanchet, ao qual devia, por 50 kg de cal virgem, a 14 vinténs o quilo 

(280 réis), totalizando 14.000 réis. Cal comprada em 27 de novembro passado e trazida em casa pelo compadre José Donadel. 

– Depois das despedidas, visitamos, aqui perto, os trabalhos de construção da Cooperativa vitivinícola, da qual sou sócio, trabalhos de grande 

importância, em relação à época e aos princípios da Sociedade. Visitei o gerente da Cooperativa, Sr. João Rizzotto, depois seu irmão Vitório, 

ali perto. 

– Do negociante V. Zanchet, comprei 200 gramas de goma-laca, que paguei a razão de 16.000 réis o quilo ..................................... 2.300 réis 

– Às 11h, fomos à venda de José Deon, na Linha 18, onde o mesmo nos oferece um copo de vinho. Finalmente, também este ano, termino 

o meu longo giro em serviço de lançamento, que durou do dia 20 do p.p. mês de novembro, até hoje, em um total de 25 dias, empregados 

nos 2.º, 9.º, 7.º distritos; o trabalho no 8.º distrito, por ordem minha, foi realizado pelo filho Plínio. 

16 – Domingo. Mandei o filho Ovídio à Linha 20, aos contribuintes Roberto Zaffari, Domingos Brocco e Luís Cimma e à Linha Silva Jardim, 

aos contribuintes Francisco Tres e Albino Frisson, avisando-os que se não querem continuar no comércio, devem dar baixa, caso contrário 

eu os incluo no lançamento. Esses contribuintes ficavam fora do meu itinerário e percurso. 

– Pela confecção de uma roupa de brim para o Ovídio, mais forro, botões, linha e fivelas, paguei ao Sr. Pietro Maccarini ............... 15.000 réis 

– Pelo corte de uma calça para o Vitorino .............................................................................................................................................. 1.600 réis 

– Pelo corte de barba .................................................................................................................................................................................. 400 réis 

Total: ..... 17.000 réis 

17 – Segunda-feira. Feitas as contas com o sobrinho Luís Dall’Acqua, do modo seguinte: por carne de porco que compramos há algum 

tempo, 56,5 quilos a 300 réis o quilo: 16.950 réis. Nesta data, nós lhe vendemos 3,5 quilos de milho em grão para polenta a 56.000 o saco:  

117.500 réis, porém, a diferença nós não a consideramos, ficando, em comum acordo, elas por elas. 

20 – Quinta-feira. Paguei ao carteiro por 13 selos estaduais ............................................................................................................... 13.000 réis 

– Por 13 selos federais, da saúde .............................................................................................................................................................. 1.600 réis 

– Ao mesmo carteiro, Sr. Laudemiro Pezzutti, entreguei, a fim de que os encaminhe ao Sr. João Predebon, fiscal geral de Guaporé, os últimos 

dois lançamentos dos distritos 2.º e 7.º, respectivamente de São Luís e Júlio de Castilhos. Pedi-lhe ainda que na próxima semana, traga-me 

seis selos estaduais de 1.000 réis e outros seis de saúde, federais, e 200 réis cada um. Total: ............................................................. 7.200 réis 

– Comprei na casa comercial de Albino Busato 10 envelopes a 150 réis cada um. 

– Hoje vendi ao Sr. José Gonçalves (chamado Faria, o bananeiro) 64 medidas de vinho a 800 réis a medida7. Total: 51.200 réis. Estava presente 

o Sr. Albino Busato, a quem autorizei receber a importância. 

– Mandei o filho Vitorino ao Valentin Zanchet, no povoado Vitória, na Linha Silva Jardim, comprar 15 quilos de sulfato de cobre, a 1.900 réis 

o quilo. Total pago no ato ...................................................................................................................................................................... 28.500 réis 

22 – Sábado. Entreguei ao peão João Propodoski 10.00 réis, mais duas garrafas de vinagre a 500 réis (com garrafas). 

23 – Domingo. A cavalo, fui à casca para um curativo no olho, feito pelo Dr. Maffei, e voltei para casa imediatamente. 

– As filhas Anita e Albertina foram a Vila Maria, a cavalo, em visita a sua irmã Gelsomina e família. Às 9h retornaram. 

25 – Terça-Feira. Santo Natal! Santa reminiscência do tradicional cepo inflamado do Espírito do recém-nascido, menino Jesus. Espírito Divino 

que faz o homem, de imperfeito, um ser superior, honesto e justo! Desejos cordiais e cristãos augúrios à minha família, aos parentes e aos 

seus familiares. 

– Glória in excelsis Deo e pace in terra agli uomini di buona volontá8.  

28 – Sexta-Feira. Entregamos hoje a Albino Busato 503 quilos de alfafa seca a 90 réis o quilo. Total 45.270 réis. 

30 – Domingo. Recebi hoje, por um carreteiro que veio de João Pessoa (Taquaruçu, município de Passo Fundo), um par de rédeas para freio 

de cavalo, bem confeccionadas, mandadas pelo genro Benjamin Cezarotto, daquela localidade, marido da filha Jones. O valor de tais rédeas, 

se fosse comprá-las, seria de cerca de 12.000 réis. 

31 – Segunda-feira. Eis-nos finalmente ao término de um outro ano. O fim de MCXXXIV da era vulgar! Terei eu a graça de Deus Nosso Senhor 

de assistir na igreja, como hoje, o Te Deum Laudamus9 mais um ano? A resposta, em 31 de dezembro de 1935! Enquanto isso, sinto-me 

obrigado a agradecer à Divina Providência por ter-me prolongado a vida por mais um ano. 

– Nesta data, conto 67 anos, seis meses e 13 dias, sendo que nasci em 17 de junho de 1867.  

 

 

                                                             
7 Uma medida de vinho corresponde a quatro garrafas. 
8 Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. 
9 Te Deum laudamos (A ti louvamos, Deus) - Das duas primeiras palavras do primeiro verso, deriva o nome pelo qual o hino ficou conhecido. Te Deum é um 
hino cristão, usado principalmente na liturgia católica, como parte do Ofício de Leituras da Liturgia das Horas e outros eventos solenes de ações de graças. O 
hino é encontrado também na hinódia ou práticas litúrgicas de outras igrejas cristãs. Fonte: wikipedia.org 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Of%C3%ADcio_de_Leitura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liturgia_das_Horas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hin%C3%B3dia


 

 

 

 

1932 – Segunda casa de Ângelo Dall´Acqua em Casca, 

 para onde se mudou no ano de 1908.  

A imagem retrata o casamento do filho 

Alcides Dall´Acqua com Zelinda Novello. 

Fonte: acervo Dall´Acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua no Caderno 17 

Mapa da região de Guaporé  

 

Desenho de Plínio Dall’Acqua (filho de Ângelo Dall’Acqua), feito para ilustrar um caderno que mostra 

aspectos históricos da região de Casca e da família Dall’Acqua. 

Através desta imagem, podemos nos localizar e entender um pouco mais sobre algumas das andanças 

relatadas por Ângelo em seus registros. 

 


