XVII Encontro
Astolfi & Dall’Acqua

Guaporé, 14 e 15 de Outubro de 2006

14ª Edição

Sumário
Sumário ...................................................................................................................................................... 1
Editorial ...................................................................................................................................................... 1
Diários de Ângelo Dall’Acqua ................................................................................................................... 2
Saiba um pouco mais sobre os Diários .................................................................................................... 11
Home-Page das Famílias .......................................................................................................................... 13
Uma Mulher ............................................................................................................................................. 14
Plínio e Vilma, 60 anos de matrimônio .................................................................................................... 17
Uma Família ............................................................................................................................................. 20
Tradições que já foram ............................................................................................................................. 25
Meu Pai .................................................................................................................................................... 26
Encanto de Canto ..................................................................................................................................... 35
Papai, Conta uma História? ...................................................................................................................... 36
Poesia ....................................................................................................................................................... 38
Minha Família .......................................................................................................................................... 39
A Família é Nosso Santuário.................................................................................................................... 40
Família: Origem, Vida e Destino ............................................................................................................. 41
Verdades das Crianças ............................................................................................................................. 42
Notícias Sociais ........................................................................................................................................ 43

Editorial
Chegamos ao XVII Encontro. Com as dificuldades e os desafios de sempre, mas também com o
mesmo entusiasmo e determinação de realizá-lo.
Fazer encontros de famílias descendentes de imigrantes é hoje um fato comum. Porém, reunir um
grande número de parentes para confraternizar e resgatar a memória dos antepassados e comemorar essa
reunião editando uma revista, ainda que de forma um tanto rudimentar, não é habitual. No caso dos
ASTOLFI-DALL’ACQUA, não se pode imaginar os encontros sem a publicação da revista, que, neste
ano, chega a sua 14.ª edição. É ela que confere uma nota especial à festa. Ela tornou-se elemento
indispensável para o sucesso do Encontro. É ela que vai guardar a memória do evento, porque o que está
escrito permanece através das gerações. É a revista que estabelece a diferença entre os muitos encontros
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que se sucedem por esse Rio Grande a fora e o nosso Encontro, comprometido que está com a história de
cada um de nós, de nossas famílias e a história da comunidade em que vivemos.
Não alcançamos todavia a participação espontânea dos parentes, que ainda precisam ser
solicitados a colaborar, como se lhes faltasse talento para escrever. Escrever sobre si mesmos, sobre a
família ou sua comunidade. Escrever experiências, fatos, histórias, curiosidades; escrever para se tornar
conhecido dentro do grande grupo familiar a que pertencem, para dizer - estou aqui, gostaria que me
lessem, que trocassem idéias comigo; escrever para criticar, se preciso, para dar sugestões, para opinar. É
isso que nós todos esperamos que o outro faça, mas o outro somos nós, e temos o que contar, basta sair
do comodismo e começar. É o que fizeram nesta edição Eda Lazzaroto Astolfi, Maribel Pohren Astolfi,
Ereci A. Peruffo.
Na próxima revista podemos contar com sua colaboração?

Tradição não é ficar ajoelhado diante das cinzas, é passar o facho adiante.
Gustav Mahler

Diários de Ângelo Dall’Acqua
Os registros diários de Ângelo Dall’Acqua começaram a ser transcritos na 3.ª
edição de nossa revista e não têm seguido uma seqüência cronológica por não
termos tido em mãos todos os cadernos anotados por Ângelo. Começamos
copiando os mais antigos, dos anos 1927-1928; à medida que descendentes
Dall’Acqua foram-nos mandando outros cadernos por eles conservados,
entramos nos registros da década de 30. Assim, na 4.ª e 5.ª edições
transcrevemos registros do ano 1931; na 6.ª e 7.ª, o ano de 1933; na 8.ª e na 9.ª,
o ano 1934. Na 10.ª edição, substituímos os registros pelo resumo da viagem
do imigrante Giuseppe Dall’Acqua ao Brasil; na 11.ª edição, o ano 1935; na
12.ª, não publicamos os registros por um acidente no nosso computador; Na
14.ª, mais um caderno do ano 1933.
Na presente edição, transcrevemos o caderno de nº XVI, ano 1934, de 2 de outubro a 31 de dezembro. Um período
tranqüilo, sem nenhum fato de maior importância, a não ser a retirada dos pontos cirúrgicos do olho direito de
Ângelo (dia 22 de dezembro), que lhe mantinham fechada a pálpebra, impedindo a visão. Para Dall’Acqua, um
acontecimento notável, pois chegou a destacar a anotação do fato. Para nós, um espanto, algo incompreensível que
um ano meio após a cirurgia do olho doente, os pontos ainda não tivessem sido removidos e que nonno Angelo
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tenha, a despeito disso, conduzido seu dia-a-dia normalmente. (Ver 6.ª, 7.ª e 13.ª e edições de nossa revista os
relatos das duas cirurgias sofridas por Dall’Acqua em Porto Alegre). Outro fato que mereceu registro foram as
fortes geadas ocorridas em Casca nos dias 8, 9 e 10 de outubro. Em Guaporé, Dall’Acqua participa da campanha
política para a eleição de senadores e de deputados, tanto estaduais como federais. Ao encerrar o comício, a
população é convidada a tomar cerveja na prefeitura.
Na transcrição do texto, respeitamos os sublinhados do autor. Nossas observações aparecem em tipo itálico.

Livro n.ºXVI
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 50km, 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 10h 30min. no caminhão de ... Gazana 1, da Linha 3.ª fomos logo para a Cooperativa de Banha Ltda2,
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 14h45min3. A condução de ida e volta foi gratuita.
4 - Quinta-feira. Para dar seqüência 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 14h30m, Moccelin parte com a sua gente sob intensa chuva.
– Chega-se a Guaporé depois de 20min. 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.
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Atílio Gazana, 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.
3
Aqui, Dall’Acqua comete um lapso: na época, a viagem entre Dois Lajeados e a cidade de Guaporé poderia levar, de carro, em torno de
50 minutos. Hoje, cerca de 15 minutos.
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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!
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 Tibulo e Michelon.
- 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; 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 20min 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.

Falaram cinco oradores em português e, dois, em
italiano. Todos foram entusiasticamente aplaudidos.
Terminado o comício, o povo foi convidado a tomar
um copo de cerveja na prefeitura.

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.
- 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 Vannini, 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
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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 8h 30min, 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.
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.
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.
10 – Quarta-feira. (Aqui Dall’Acqua retrocede aos dias 10 e 13 em suas anotações diárias; o mesmo acontece
em anotações adiante). 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.
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 quintal 4.
20 – Sábado: A serviço da Associação Nacional de Combatentes Italianos, Federação do Rio Grande do Sul5, 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 Umberto; 3. Tretto, Emilio; 4. Bortolo, 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 60m de comprimento por 3m 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 vêemse 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.
4

Um quintal corresponde a 100 quilos.
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.
5
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24 – Quarta-feira. 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 conseqüência, 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 18h, o genro
Maximino Busato, de Vila Maria, o qual, com prazer nos fez companhia ao jantar. Às 19h 30min. 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 16h, do amigo Pedro Zandoná, mestre-instrutor de solda a gás do filho
Ovídio. (Dall’Acqua fez esta anotação com tinta vermelha para dar-lhe destaque).
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.
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 Umberto Bem, 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 13h 30min 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 16h 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 Ester.
13 – Terça-feira. Esta manhã, visitei o subprefeito Sr. José Rotta, Maurício Marca e Jerônimo Busato. Almocei
na filha Ester 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.

6

14 – Quarta-feira. Esta tarde, o estafeta Sr. Laudelino 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.
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.
15 – Quinta-feira. (Outro retrocesso do autor). 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.
22 – Quinta-feira. Tendo sabido pelo fiscal de estradas Vitório 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 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. Michelon6, 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 ao aparelho de cortar cabelos para ser amolado pelo Sr. Filippon.
- Sabendo que havia chegado de viagem o Sr. Agilberto Maia, prefeito municipal, junto 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.
- Comprei na casa comercial de Giovanni Bergamini, para nosso uso, 4kg 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 40m, 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.
6

Dionísio Michelon, que depois trabalhou com táxi próprio e por muitos anos na cidade de Guaporé.
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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.
21 – Quarta-feira. 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. Ver p. 155. 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.
27 – Quarta-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 Ester, 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 Ester 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 604.000 réis, 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, 44 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 verruma automática, niquelada, que pago
2.000 réis.
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.
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.
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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 Umberto Bem, 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. Valentino Zanchet; 5. João Savaris; 6.
Filisberto Belincanta; 7. João Chiodelli; 8. José Bodanese: 9. Jacó Savaris; 10. Guilherme Capeletti. Total,
100.000 réis.
11 – Terça-feira. Às 8h, com o filho Onésimo, que me acompanha na excursão para o 2.º e 7.º distritos 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 18h, 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 Tomasini, 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 11h
30min estamos em Vila Maria, onde nos hospedamos na filha Gelsomina, esposa de Maximino Busato. Depois
do almoço inicio 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 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 no-la 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 Gollo. Pequena parada. Às 18h30min, chegamos, cansados, ao povoado
Vitória, Linha Silva Jardim, onde nos hospedamos no Sr. Benvenuto Zanchet.
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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. Valentim Zanchet, ao qual devia, por 50k 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.
10 – Sábado. Fiz as contas com o Sr. Umberto 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.
5 – Quarta-feira. Hoje, o filho de S. Ferrarese, de nome Alcides, por ordem do comerciante Albino Busato, veio
buscar oito suínos gordos, cujos pesos foram os seguintes: 74, 74, 7 8, 78, 81, 81,73 e 65. Total: 604 quilos.
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.
16 – Domingo. Mandei o filho Ovídio à Linha 20, aos contribuintes Roberto Zaffari, Domingos Brocco e Luís
Cima e à Linha Silva Jardim, aos contribuintes Francisco Tres e Albino Frison, 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. Pedro
Maccarini 15.000 réis; pelo corte de uma calça para o Vittorino, 1.600 réis; pelo corte de barba, 400 réis. Total:
17.000 réis.
- 20 – Quinta-feira. Paguei ao carteiro por 13 selos estaduais 13.000 réis; por 13 selos federais, da saúde, 1.600
réis. Total: 15.600 réis.
- Ao mesmo carteiro, Sr. Laudelino Pessutti, 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 7 a 800 réis a medida.
Total: 51.200 réis. Estava presente o Sr. Albino Busato, a quem autorizei receber a importância.
- Mandei o filho Vitorino ao Valentim Zanchet, no povoado Vitória, na Linha Silva Jardim, comprar 15 quilos
de sulfato de cobre, a 1.900 réis o quilo. Total: 28.500 réis, pagos no ato.

22 – Sábado. Hoje, depois de 19 meses da segunda operação, na Santa Casa de Misericórdia
de Porto Alegre, feita em 9 de maio de 1933, fui tirar os pontos da pálpebra do olho direito, a
qual já estava colada. A pequena operação foi resolvida em dez minutos pelo Dr. Giovanni
Maffei, da Casca, que pelo trabalho nada cobrou.

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

10

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 volontá.
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 Benjamim Cesarotto, 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 Laudamus 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.

Final do Caderno XVI (16)

Saiba um pouco mais sobre os
Diários

Os registros de Família escritos por Ângelo Dall’Acqua entre os anos de 1912 e 1947 são um registro
vivo do dia-a-dia da família. Através deles podemos conhecer um pouco das dificuldades da época, de
como estava o clima, como eram os tratamentos médicos, como eram as viagens, enfim, podemos
mergulhar no passado acompanhando os 35 anos de detalhados diários.
Abaixo seguem as relações de todos os diários que temos conosco, bem como a relação dos que já foram
traduzidos e publicados em nossas revistas.
Como se pode perceber, dos 43 diários escritos, faltam 10. Pedimos aos familiares Dall’Acqua que
porventura possuam algum, que nos informem para que possamos tirar uma cópia.
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Registro

Data Início

Data Final

0

14/11/1912

01/12/1912

I

Não Temos

II

Não Temos

III

01/10/1926

09/07/1927

IV

10/071927

27/10/1927

V

Não Temos

VI

Não Temos

VII

/12/1929

/08/1930

VIII

23/08/1930

24/09/1931

Publicado nas Revistas de 1988 e 1989

IX

Não Temos

X

01/01/1933

08/03/1933

Publicado na Revista de 1990

XI

08/03/1933

30/04/1933

Publicado na Revista de 1991

XII

01/05/1933

11/06/1933

Publicado na Revista de 2004

XIII

Não Temos

XIV

01/01/1934

24/04/1934

Publicado na Revista de 1993

XV

29/04/1934

24/09/1934

Publicado na Revista de 1995

XVI

02/10/1934

31/12/1934

Publicado na Revista de 2006

XVII

01/01/1935

30/04/1935

Publicado na Revista de 2001

XVIII

01/05/1935

12/10/1935

XIX

12/10/1935

28/12/1935

Publicado na Revista de 1987

XX

20/10/1936

30/12/1937

XXI

07/01/1938

29/07/1938

XXII

30/09/1938

20/11/1939

XXIII

23/08/1939

30/12/1939

XXIV

01/01/1940

30/03/1940

XXV

01/04/1940

15/08/1940

XXVI

22/08/1940

31/12/1940

XXVII

01/01/1941

04/05/1941

XXVIII

05/05/1941

22/10/1941

XXIX

24/10/1941

11/04/1942

XXX

Não Temos

XXXI

Não Temos

XXXII

01/01/1943

31/07/1943

XXXIII

01/08/1943

31/12/1943

XXXIV

Não Temos

XXXV

Não Temos

XXXVI

01/01/1945

28/04/1945

XXXVII

28/04/1945

12/09/1945

XXXVIII

12/09/1945

31/12/1945

XXXIX

01/04/1946

25/06/1946

XL

01/01/1947

19/03/1947

XLI

19/03/1947

31/08/1947

XLII

01/09/1947

31/12/1947

Sem a capa

Sem a capa
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Home-Page das Famílias
Começou meio por acaso, ao folhear algumas revistas antigas de nossos
encontros de família, buscando histórias e me divertindo com elas e com os
costumes de antigamente, lembrei-me daqueles parentes que não puderam estar
presentes em todos nossos encontros, daqueles que não possuem as mais de 20
revistas já publicadas e que, portanto, não podem desfrutar de todos estes
momentos incríveis.
Considerei as vantagens de ter todas estas histórias em um só lugar, e torná-las
acessíveis a todos, inclusive com fotos e imagens ilustrando cada momento.

Assim nasceu a idéia de montar uma homepage de família. O primeiro desafio foi o de
digitar as revistas antigas, pois todas as
edições anteriores ao ano de 2004 haviam sido
feitas utilizando-se uma máquina de escrever.
Com muito trabalho e o auxílio de alguns
familiares, vencemos esta etapa. A idéia
evoluiu, e além de nossas revistas, publicamos
na net, também as fotos de nossos encontros e
muitas outras seções como: Receitas usadas
em família, genealogia, primeiros imigrantes,
fotografias antigas, histórias da vida real,
futebol em família, etc...

Mesmo estando no ar ainda de forma experimental e não com todas as
seções disponíveis, nossa home-page já está fazendo sucesso e temos
recebido muitos e-mails de familiares de várias partes do Brasil, muitos
dos quais não conhecemos, dando-nos sugestões

Confira em: www.astolfi.com.br
Alexandre Astolfi
Novo Hamburgo – RS
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Uma Mulher
Marcelina Chiamulera Astolfi

Marcelina Chiamulera reside em Xanxerê, Santa Catarina e, em 2003, completou 90 anos. Hoje,
na edição desta revista ela conta 93 anos, vividos intensamente, com muito trabalho sempre e rodeada
de muitos afetos, pois, uma das virtudes de Marcelina é fazer-se querida por todos. Reside aí talvez o
segredo de sua longevidade. As grandes tristezas que se abateram sobre sua vida a fizeram sofrer muito,
mas não a destruíram, fizeram-na mais forte. O dia-a-dia de Marcelina é movido pelo amor que ela
dispensa aos seus queridos, presentes ou não, e pelo amor que deles recebe. As atividades domésticas a
que se dedica, obedecendo a uma necessária rotina, mantém-lhe o espírito em ordem. Roberto Astolfi,
seu filho, também residente em Xanxerê mandou-nos o texto que segue.
Marcelina é filha de João Chiamulera e Teresa Tiba. Nasceu em 17 de julho de 1913 na
Linha Ernesto Alves, próxima à Linha Colombo no município de Guaporé no Rio Grande
do Sul. Seu avô imigrante chamava-se Zacharias Chiamulera, nascido em 17 de setembro de
1836 e sua avó, também imigrante era Luigia Agnoli Lucieta, nascida a 28 de outubro de
1843. Ambos da paróquia de San Martino de Valle di Cadore, Belluno, em cujos arquivos
paroquiais encontram-se dados dos Chiamulera que remontam aos anos de 1700. João, o pai
de Marcelina, nasceu em Bento Gonçalves. A família transferiu-se para Guaporé, onde João
exerceu a função de inspetor das Linhas Ernesto Alves e Fernando Abott, cargo não
remunerado, para o qual eram encarregados homens que exerciam certa liderança em suas
comunidades. Aos inspetores competia cuidar dos trabalhos de manutenção das estradas,
moderar e apaziguar litígios surgidos entre moradores e serem portadores de reivindicações
junto aos poderes municipais.

A infância de Marcelina foi como a de tantas crianças de famílias italianas de nossas colônias.
Uma infância relativamente curta se considerarmos o tempo para brincadeiras, que era muito limitado.
Pequenas responsabilidades cresciam na proporção do crescimento da criança. Assim, Aos 15 anos
Marcelina foi convidada para lecionar na escola da Linha Fernando Abott, distante alguns três ou quatro
quilômetros de sua casa. Lecionou até pouco antes de seu casamento.
Sua professora durante as quatro séries do curso primário foi a Senhora Josefina De Maman Caron
da escola municipal da Linha Colombo. Marcelina a denomina de “chefe dos professores” porque, por
seus muitos conhecimentos, a “maestra” Josefina, conhecida como “Pina”, participava da banca
examinadora que avaliava candidatos ao cargo de professores e até indicava a localidade onde deveriam
trabalhar.
Preparada pela “Pina”, a nossa biografada, ainda não bem adulta, passou a ensinar as primeiras
letras, leitura e gramática, aritmética e noções de história e geografia às crianças de Fernando Abott.
Na função de professora, Marcelina era freqüentemente convidada para festas de casamentos que
aconteciam nas duas linhas. Nessas ocasiões, era costume encerrarem a festa com um baile realizado
quase sempre na casa do noivo. Em um desses bailes, Marcelina encontrou seu príncipe encantado na
pessoa de um jovem alto e bonito da Linha Colombo. Era Silvino Astolfi, um dos gaiteiros contratados
para animar a festa. O outro gaiteiro era o Álvaro Pigatto. Logo no início do baile, Silvino deixou de tocar
e convidou a mocinha Chiamulera, que além de ser bonita era professora, para dançar. O gaiteiro Álvaro
precisou dar conta sozinho da animação do baile. Marcelina nunca tinha visto aquele jovem, mas já ouvira
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falar dele. Ela contava pouco mais de 15 anos, ele andava por volta dos 17. Após este acontecimento
ficaram quase dois anos sem se encontrar.
Marcelina conta que havia uma troca muito comum naquela
época entre uma linha e outra. Os jovens da linha Ernesto
Alves, a qual ela pertencia, participavam das festas da linha
Fernando Abott e outras e vice-versa. Assim, em uma festa da
capela da Ernesto Alves, Silvino foi convidado pelos irmãos
da Marcelina para o almoço em sua casa. Bonitão e alegre e já
enamorado, passou a tarde inteira junto aos Chiamulera e, ao
se despedir, falou para Marcelina “venho novamente no
domingo que vem”. E assim, começou o namoro entre os dois
que terminaria em casamento no dia 16 de setembro de 1935.

Comemorando seus 90 anos

Zélia Astolfi Camerini, prima de Silvino, que andava por volta dos dez anos, leu um discurso
durante a festa de casamento em homenagem aos noivos, escrito pela professora Pina. Zélia, até hoje,
recita de cor aquela oração, louvando os noivos. Outro discurso foi feito por outra prima, a Dina de
Maman, filha de Mateus e Vitória Astolfi. Marcelina ainda guarda com muito carinho, entre algumas
lembranças de seu casamento, os textos recitados pelas duas meninas, na letra da professora.
Nos dois anos em que Marcelina e Silvino ficaram sem se encontrar, o pai Chiamulera adoeceu
de câncer e veio a falecer. Era ainda um homem muito jovem.
Aqui, Marcelina conta-nos lembranças de sua infância. Diz que a capela da Linha Ernesto Alves
foi construída sobre um terreno doado por seu pai, nos fundos da propriedade e que da casa conseguia vêla. Marcelina tinha na época mais ou menos oito anos de idade e lembra ainda do construtor, o Sr. Etelvino
Bodanese, pintando o altar. Há um fato pitoresco acontecido nesse espaço de tempo: O Sr. Ângelo
Lupatini, que estava de namoro com Teresinha Astolfi, convidou o amigo Etelvino Bodanese para um
baile no salão da Linha Colombo. Esse, gostou da Teresinha e convidou-a para dançar, e dançou o baile
inteiro com ela. Lupatini perdeu a namorada em favor do amigo, que casou com Teresinha.
Ainda na infância, Marcelina teve gosto por trabalhos manuais: fazer crochê, bordar, costurar,
pintar, fazer trança de palha e confeccionar chapéus. Ela conta que certa vez, já casada, viu a Zélia Astolfi,
moradora da Linha Colombo, pintando. Zélia aprendia a pintar na época no colégio Scalabrini da cidade
de Guaporé, onde era interna. Marcelina ficou fascinada. Em casa, tentou logo imitá-la e conseguiu seu
intento.
Com a Sra. Alzira Pedot aprendeu a fazer um babado moderno, muito bonito e apreciado. Em
troca, ensinou-lhe a costurar chapéus. Com Leonor Astolfi, sua cunhada, aprendeu a bordar a máquina.
Silvino comprou-lhe então uma máquina de costura. Com ela, Marcelina fez muitos bordados bonitos e
aplicações em tecidos além de costurar. “Até parece mentira que eu tenha feito tantas coisas em minha
vida”, disse Marcelina. Aprendeu a cozinhar ainda jovem, com sua mãe, que era cozinheira de festas,
tanto das capelas como de casamentos.
Na época da Marcelina, as moças confeccionavam seu próprio enxoval, de acordo com as próprias
habilidades e possibilidades econômicas. Ajudada pela irmã Maria, o enxoval de Marcelina primou pelo
esmero e pelo bom gosto. Até hoje, ela guarda peças que ela bordou com muito carinho quando era
namorada do Silvino. Após o casamento, como era costume na época, Marcelina foi morar casa dos
sogros Isidoro Astolfi e Silene Lodi. Faziam ainda parte da família Leonor, irmã de Silvino, e o tio-avô,
Barba Gigio, já idoso.
Marcelina conta que a família Astolfi trabalhava na roça, criava algumas cabeças de gado, porcos,
galinhas; fazia o próprio queijo e também o vinho e ela participou de todas essas atividades.
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A casa de Isidoro era de madeira, em dois blocos unidos por um corredor: uma grande sala e os
quartos, e a cozinha, também grande. O tanque ficava distante da cozinha 40 metros, era feito de tijolos,
servido por água corrente trazida de uma fonte por uma canaleta de madeira. O telhado era de “scandole”
em duas águas. Logo adiante dessa pequena construção, havia um córrego de cuja água o vizinho
Bergamaschi também fazia uso. O varal era de arame liso, de aço (o mesmo, usado para as parreiras). A
roupa era lavada uma vez por semana, na segunda-feira de manhã, porque à tarde era preciso ir à roça.
Era de hábito os homens trocarem de roupa uma vez por semana, aos sábados; já as mulheres trocavam
com mais freqüência. A roupa era lavada com sabão feito pela própria família. Ingredientes: gordura de
porco ou de gado, soda cáustica, água e breu. O mesmo sabão era usado para lavar a louça, tomar banho,
lavar o chão etc. A roupa era passada com ferro a brasas, mas somente passava-se às de festa.
Marcelina ocupava-se com todas essas atividades, além do trabalho da roça. Costurava toda a
roupa da família: calças e camisas para os homens, saias, blusas, vestidos, roupas íntimas e até paletós
masculinos, que aprendeu a confeccionar com sua irmã Raquel. Os vestidos de festa de suas filhinhas
eram sempre marcados por detalhes de bom gosto que os distinguiam dos outros: eram obras de amor de
Marcelina.
À certa altura de suas recordações, Marcelina foi surpreendida pela lembrança de um fato ocorrido
quando tinha oito ou nove anos. Precisou ir à loja de José Astolfi comprar algo e ouviu dele: “E’la chi
quela toseta quà? E a resposta da Itália, que disse: L’é de Chiamulera! Um fato simples que ficou marcado
na sua memória infantil.

Em 1944, o casal Silvino e Marcelina mudou-se para Casca, onde residiu por dois anos. Foi uma
experiência financeiramente desastrosa. Nova mudança em 1946. Dessa vez para Jacutinga, onde
reiniciaram a vida vencendo os desafios e as dificuldades que marcaram os primeiros anos. Ela, sempre
animada e corajosa, incentivava o marido. Conta Marcelina que trabalhou com ele, lado a lado, abrindo e
aprofundando um poço de sete metros, para obter água para a família
Marcelina mora em Xanxerê, SC, desde 1978. Silvino faleceu em 1997. São seus filhos: Nilva
Tereza, n. 1936; Dilsa Silene, falecida; Nemésio, falecido; João Fernando, falecido ao nascer; Fernandes;
Gertrudes; Roberto; Maria Telma e Clélia.
Ao terminar os depoimentos dados ao filho Roberto, Marcelina, decidida, tomou o caminho da
horta: foi capinar, e justificou “Eu sempre gostei de capinar”.

Roberto Astolfi
Xanxerê – SC
2006

Marcelina e Silvino com a primogênita
Nilva, nascida em 1936. Linha Colombo
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Plínio e Vilma, 60 anos de
matrimônio

Vilma Amélia Dal Pizzol Astolfi nasceu no dia 16 de março de 1921 em arvorezinha,
município distante 40 quilômetros de Guaporé, Filha de Antônio Dal Pizzol e Amália Comel Dal Pizzol
proprietários de uma pequena pensão.
Ainda bem pequena, seus pais se mudaram para Guaporé, e foi trazida, com seu irmão mais velho,
dentro de cestos em um cargueiro de mulas.
Instalaram inicialmente na linha 3 de maio, também chamada de brítola, onde construíram uma
olaria e começaram a fabricar tijolos. Ao mesmo tempo, trabalharam também na agricultura.
Vilma cursou a primeira série no grupo escolar bandeirante, que, na época, situva-se em frente ao
correio.
Abandonou logo os estudos, pois, além de morar muito longe da escola, sua mãe estava muito
doente e alguém precisava ajudar nos serviços da casa e cuidar de mais seis irmãos.
Seu pai então, nas horas de folga, ensinava-lhe a ler e fazer contas.
Em pouco tempo, os pais mudaram-se da brítola para a cidade, onde compraram uma casa na
avenida Alberto Pasqualini.
Vilma aprendeu a costurar e confeccionar roupas com as irmãs do senhor Brando Costi, as
senhoras colorinda, palmira e justina. Com este aprendizado consertava e fazia roupas para toda a família.
Os Dal Pizzol tinham como vizinhos na nova casa o casal Antonio Silvestre Spiller e sua esposa
Santa, que se tornaram muito amigos. Quando dona Santa saía para fazer compras, deixava o filho
Antoninho, hoje prefeito de Guaporé, aos cuidados de Vilma.

Plinio Astolfi, filho de José Astolfi e Itália Dall’Acqua Astolfi, nasceu no dia 11 de maio de
1922 na linha Colombo, hoje distrito de Guaporé.
Cursou o primeiro ano na escola municipal da linha Colombo e teve como professôra a senhora
Josefina Caron. Depois parou de estudar e às vezes, à noite, ía na casa de um vizinho distante para
aprender alguma coisa mais.
Com ... anos, foi estudar no colégio marista de Guaporé, como interno, mas só concordou em ir porque
os irmãos maristas permitiram que ele levasse junto a sua mula caborteira, que ficou alojada no potreiro
do colégio. Plínio ficou pouco tempo junto aos maristas, só até fazer o tiro de guerra, em 1939. Preferiu
voltar para casa.
Ele gostava muito de carreiras de cavalos, de futebol, mas não tinha tempo para jogar, sempre foi
apaixonado pela criação de gado, suínos e pela agricultura.
Trabalhava com carroça, ajudava na casa de comércio e no carijo da família. Levantava sempre
muito cedo e fazia café e chimarrão para os carreteiros que trabalhavam para seu pai.
Em dezembro de 1941, José Astolfi vendeu as terras, liquidou os negócios da linha Colombo e
comprou as terras de Atílio Gazzana, na linha 3 de maio, saída da cidade para porto alegre, onde se
instalou com casa de comércio.
Plínio sempre foi bom negociante de animais. Certa vez, saiu para vender 24 animais entre mulas
e cavalos. Ia para Bento Gonçalves, parou em uma casa de comércio de Santo Conti, entre dois lajeados
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e São Valentim, e apostou nas carreiras de cavalos. Ganhou muito dinheiro, mais do que o valor de todo
o lote de animais que conduzia. Continuou a viagem, passou por Monte Belo, Garibaldi, Farroupilha,
Pinto Bandeira, Caxias e Bento Gonçalves e retornou para casa com 17 animais e muito dinheiro no bolso.
Esses, vendeu-os todos para compradores de londrina, que precisavam para as lavouras de café. O curioso
é que após alguns dias uma das mulas vendidas fugiu de passo fundo e retornou para casa. Será que era
ensinada?
Plínio trabalhou com a carroça mais algum tempo, até comprar seu primeiro caminhão, um Ford
1939, com cabine de madeira.
Um momento marcante na sua vida foi quando, em 1933, seu pai ficou em coma por 42 dias,
vítima de tifo. Para agravar a situação, triste e difícil, nesse tempo a casa da família e a loja foram
assaltadas.

O namoro
Plinio andava de namoro com a Dozolina Tizziani. Um dia foi à casa dos Dal Pizzol, na Brítola,
para comprar cereais. Foi então que viu pela primeira vez a mocinha Vilma, que andava de namoro com
o Fedele Bresolin.
Após esse breve encontro, houve uma festa na linha 2a São Pedro, onde pretendia encontrá-la, mas
a “dona” Vilma fugiu, pois estava na festa o outro namorado dela.
Plínio e Vilma começaram o namoro, mas só namoravam aos sábados, depois das 21 horas, pois
o Plinio trabalhava muito. A mãe da Vilma controlava os dois por uma fresta na parede de seu quarto,
que dava para a sala. O tempo total entre namoro noivado foi de cinco anos: 1941 a 1946.

O casamento
O casamento foi realizado no dia 3 de março de 1946 na igreja matriz de Guaporé, durante a última
missa da manhã, às 10,30 horas, e os convidados foram recepcionados no hotel de Antonio Spagnol, onde
hoje está situado o residencial Monte Carlo. O juiz de paz foi o senhor Leonardo Rossi, e os padrinhos
foram, Antonio Silvestre Spiller e Mario Astolfi.
O Plinio era então proprietário e motorista de um ônibus, mas, para essa ocasião, contratou um
motorista e, as 13:00 horas do mesmo dia, partiu em lua de mel com sua Vilma, parando a primeira noite
em carazinho no hotel Scarton.
Na mesma noite, tiraram-no da cama para negociar uma excursão de carnaval para passo fundo.
No dia seguinte, os recém-casados pegaram um ônibus de linha e foram para São Miguel do oeste,
depois para águas do prado, um balneário entre Mondai e Frederico Westphalen, onde passaram oito dias,
retornando para Carazinho e posteriormente para casa.
O casal foi morar com os pais do noivo. Vilma viajava sempre com o marido até que cansou. Plínio,
também cansado de tantas andanças, vendeu o ônibus.

Os filhos
Plinio negociou umas terras com uma casa na linha 3 de maio; lá a Vilma instalou seu lar. E
começaram a vir os filhos: o primeiro era uma menina natimorta, o segundo foi o Edemar, o terceiro,
outra menina, Neuza, o quarto também menina, Marília, o quinto, um menino que faleceu após três meses
com problemas intestinais, o sexto foi Jorge e o sétimo, José.
O Plinio, até 1975, viajou bastante, e a Vilma ficava em casa cuidando de tudo, com os filhos.
Sofreu muita depressão, pois as viagens do marido eram longas e as responsabilidades muitas.
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Cada vez que o Plinio retornava era motivo de muita alegria, tanto dos familiares quanto dos
vizinhos, que se organizavam para comer mondongo, muito bem preparado pela Vilma, servido sempre
de manhã cedo, regado com um bom vinho e muito queijo ralado.

Os negócios
Entre um negócio e outro Plínio foi proprietário de ônibus, de táxi, inclusive de caminhõestanques, que transportavam combustíveis para Santa Catarina, em uma época que só existiam estradas
para carroças, muito precárias e sem condições de segurança. Muitas vezes, Plínio teve de dormir sentado
no caminhão em meio a florestas, ou atolado em estradas lamacentas.
Assim, foi construindo seu patrimônio, comprando e vendendo suínos para os frigoríficos da
região, adquirindo terras, gado, etc.
No decorrer dos anos foi sócio e proprietário de várias empresas, entre elas, serrarias, fábricas de
erva-mate, olaria, ferraria, loja, etc.
Possuía também terras, onde cultivava milho e soja além da pecuária, com a criação de gado e
suínos.

A cumplicidade
Plinio e Vilma, são um casal que deu certo, souberam vencer o tempo com muita sabedoria e
mostraram que, mesmo com pouco estudo, pode-se vencer com dignidade e ser feliz, usando alguns
ingredientes como a união da família, o respeito, a honestidade, a capacidade de fazer amigos, a ajuda ao
próximo, por prazer, sem esperar retorno nenhum. Souberam criar os seus cinco filhos, dando-lhes o
estudo que puderam mostrando-lhes sempre o caminho a ser seguido com bons exemplos, muita alegria,
persistência e humildade.
Ambos, apesar da idade, demonstram um espírito muito jovem, e muita força de vontade, são
muito felizes. Atribuímos muito desta vitalidade, ao famoso vinho fabricado pelo Plínio, tomado
homeopaticamente nas refeições, aos chás que tomam com chimarrão às 6 horas da manhã. Quem não
conhece o chá de cana do nono Plínio? Não podemos esquecer a farta e muito gostosa comida preparada
pela nona Vilma, que, com mãos de fada, não erra nos temperos e na quantidade, principalmente no amor
e na dedicação.
Apesar de aposentados, não pararam de trabalhar. A nona ainda cultiva sua horta, seus temperos
para os segredos da culinária, lava sua roupa e ajuda em todas as tarefas do lar, já o nono ainda se acha
um garanhão de 18 anos, passa o dia cuidando de suas cercas, dos animais que cria para o gasto da família,
cultiva milho, faz os consertos caseiros, e ajuda a nona a fazer comida. É ainda capaz de enfrentar um
touro a unha.
Estes exemplos todos, juntados ao amor, talvez sejam a receita da tão almejada longevidade que
todos nós sonhamos.

A festa dos 60 anos
No sábado, dia 04/03/2006, foi realizada a missa na igreja matriz de Guaporé, pelo padre Irno
Pretto, que renovou o compromisso matrimonial do casal . Uma curiosidade, foi a coincidência de a
igreja estar lançando naquele dia a campanha da fraternidade cujo tema era “ 60 anos de fidelidade”.
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Os convidados foram recepcionados na sociedade Bom Jesus, do bairro do planalto. Foi uma
festa muito marcante, onde se encontraram parentes e amigos das duas famílias, Astolfi e Dal Pizzol,
que tiveram a oportunidade de se reencontrar, e partilhar da imensa alegria do casal.
Após o jantar, cortaram o bolo, e passaram o tradicional sapato da noiva. Foi apresentado no
telão, um acervo de fotos antigas, e recentes, junto com varias tomadas de fitas de vídeo mostrando
momentos alegres do casal com a família.
Após, como surpresa, os filhos e netos se uniram e cantaram em coro a musica de Roberto Carlos,
como é grande o meu amor por você, comovendo a todos os presentes, que de pé se deram as mãos e
também cantaram a música oração pela família, culminando com um abraço fraterno geral de todos os
presentes.

Neusa Astolfi
Guaporé

Uma Família
José Dall’Acqua Acqua e Angelina De Paris
José Dall’Acqua ou Giuseppin, como era conhecido, foi o último dos cinco filhos do casal de
imigrantes Giuseppe Dall’Acqua e Anna Bonfardin e o único nascido no Brasil, exatamente cinco meses
após a chegada da família à nova terra. José nasceu no dia 8 de janeiro de 1879 na Linha Palmeiro, na
então Colônia Dona Isabel, em Bento Gonçalves.
Conforme a certidão de nascimento e batismo exarada pelo padre Giovanni Menegotto, de Bento
Gonçalves, José foi batizado, em caráter privado, ao nascer, por Luigi Dall’Acqua, primo de Giuseppe,
também imigrante, e confirmado o sacramento pelo mesmo padre Menegotto no dia 24 de fevereiro
daquele ano, sendo padrinhos o casal Luís Dall’Acqua (filho de Nicoló) e Maria Andriolo (filha de
Giuseppe). A certidão nos informa ainda que o parto foi assistido por Lucia Dall’Acqua.
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José criou-se na Linha Palmeiro, onde residia a família, na colônia número 9 e casou com Angela
de Paris, também moradora da Linha Palmeiro.
Sabemos que o casal Dall’Acqua residiu em Casca, então 2.º distrito de Guaporé, na Linha Duque
de Caxias, no lote n.º 13, de 1904 a 1909. Nesse tempo, sob a direção do irmão Ângelo e participação de
Luís, os três irmãos trabalharam na construção da casa do cunhado Antônio De Maman, na Linha
Colombo, e em outras empreitadas. Ângelo, que registrava os fatos de cada dia, escreve em uma caderneta
de notas (p.139) que o irmão José, com a família, deixa Casca para retornar à Linha Palmeiro em 27 de
fevereiro de 1909 (Il fratello Giuseppe partito com la famiglia alla volta della Palmira (BG) li 27 febbraio
1909).
Pelas pesquisas feitas, não foram encontrados documentos oficiais referentes a José, afora a
certidão de nascimento, nem mesmo da nona Angelina, porém junto aqui dados relatados por pessoas da
época que foram passados por via oral até hoje.
Através de Casemiro, filho de José, e sua filha Neusa obtive este relato: A nona Ângela, ou
Angelina, como era chamada na família, nascida em 10 de março de 1881 e falecida em 13 de agosto de
1961, residia na Linha Palmeiro em Bento Gonçalves. Casou-se, aos 17 anos, com José Dall’Acqua.
Tiveram seis filhos: Clothildes, Casemiro, Ardoíno, Gastone e Benvinda, sendo que Ramiro faleceu
criança.
Os nonos eram pessoas pobres. O nono José trabalhava na carpintaria e na ferraria; a nona cuidava
da casa e da roça, porém, sempre se preocuparam em dar estudo, amor e educação aos filhos, dentro dos
princípios da religião católica.
Um dia, o compadre Rodolfo convidou o nono a comprar terras no Paraná, e eles foram, a cavalo.
A nona ficou sozinha com os filhos, passando muitas dificuldades, fome, medo e muita insegurança, o
que a fazia levar as crianças com ela na roça.
A casa dos nonos era pequena, cheia de frestas, no meio do mato, onde havia até javalis e tigres.
Quanto ao nono, perdeu tudo o que tinha para o seu compadre com que foi ao Paraná. Foi enganado
por ele.
Certa noite, a nona ouviu uma pessoa chorando lá fora. Era o nono que havia voltado do Paraná.
A nona percebeu que ele estava muito deprimido por ter perdido tudo e não tinha coragem de contar para
a família.
A nona recebeu-o bem e lhe contou que havia falecido o pequeno Ramiro. Daí em diante nono
José entrou em depressão profunda. Passava o dia caminhando e, à noite, chorava. Foi levado então pelo
irmão Ângelo Dall’Acqua a Porto Alegre para ser internado no Hospital São Pedro.
Um dia, um dos irmãos foi visitá-lo e percebeu que ele guardava comida do hospital para os filhos
e a nona.
Não sabemos quanto tempo ele permaneceu no São Pedro, nem a data em que ele morreu, lá
mesmo, já curado, à espera que o fossem buscar. Consta que sua morte foi causada pela famosa gripe
espanhola.
Nessa época, a nona começou a trabalhar também como parteira e enfermeira. Receitava chás,
remédios para as crianças e às mães.
A nona foi parteira de todos os netos, filhos de Casemiro, Gastone e Benvinda. Os partos eram
feitos em casa, com uma bacia de água morna, uma tesoura, azeite, álcool e panos brancos.
Frequentemente, após o parto, a nona deixava seu avental para enrolar a criança, servindo como fralda.
A recomendação da nona para as mães era de que tomassem “brodo” (caldo de galinha) e chá de
funcho para ter mais leite, bem como mangerona para passar com azeite na barriga do nenê, a fim de
evitar cólicas. A nona enfrentava chuva e frio como parteira e percorria quilômetros a cavalo para atender
às mães, mas voltava feliz, dizendo: - mais um ¨popin¨ veio ao mundo!
Os seis filhos de Giuseppe Dall’Acqua e Ângela De Paris estão aqui discriminados, juntamente
com netos e bisnetos:
F1 – CLOTHILDES ERMELINDA DALL’ACQUA, nascida em 9 de junho de 1901, na Linha
Palmeiro, Bento Gonçalves, RS. Faleceu em 22 de julho de 1944. Casou com Octavinho Peruffo, nascido
em 11 de abril de 1900 em Farroupilha, RS.
Filhos do casal: Sady, José, Erecy Angélica, Inelves, Hilário e Ermes. Os netos: Paulo, Luciano,
Cristina, Eduardo, Adriano, Vera Lúcia, Clothildes, Diana, Magali e Maribel. Bisnetos: Vicente, Gustavo,
Manuela, Vicenzo e Bernardo, residentes na capital do Estado.
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Clotilde Dall’Acqua aos 22 anos

F2 – CASEMIRO EDUARDO DAL’ACQUA, nascido em Guaporé, distrito de São Luís de Casca, em
8 de agosto de 1904 e falecido em 29 de janeiro de1987. Casado com Maria Rota Colombo, falecida em
16 de junho de 1995.
O casal teve sete filhos: Geni, casada com Egidio Zanotto, sem filhos; Deoclides, casado com
Zelinda Sabedot, com quem teve cinco filhos: Moacir, Eriete, Altimer, Janete e Edivar; Amir Genor,
casado com Mística Sartor, com quatro filhos: Alfeu, Sandra, Daltro, Adilson, alem de Hermes (falecido),
Laura, Neusa e Nadir.
F3 – ARDOÌNO ZEFHIRO DALL’ACQUA, nascido em 17 de dezembro de 1906 no município de
Guaporé. Casou com Carmelina Simionata e faleceu em Curitibanos, Santa Catarina. A esposa faleceu
em 9 de outubro de 1961 em Tangará, Santa Catarina. Filhos: Benvinda, Lourdes, Lorilde e Delvir.
Tiveram 20 netos e oito bisnetos.

Filhas de Ardoíno em 1949 em Tangará – SC.

F4 - GASTONE RENATO DALL’ACQUA, nasceu em 10 de abril de 1910, na Linha Palmeiro, Bento
Gonçalves, casado com Margarida Di Araldi, nascida em 27 de dezembro de 1913 no 4.º distrito de
Vacaria, hoje cidade de Ipê, segundo distrito de São Paulino. Filhos do casal: Inelves, Irineu, Elsa, Erci,
Teresinha, Leonor, Celso, Romeu, Sadi, Nilza, Neuza e Ênio. Tiveram 49 netos, 51 bisnetos e quatro
tetranetos.
A avó Margarida completará no dia 27 de dezembro próximo 93 anos. Ela ainda atende o telefone
tranquilamente, prepara a comida, caminha e lê, além de contar a história do passado e do presente.
Contatos com a avó podem ser feitos pelo telefone 0 54 3233 2043, ou no endereço São Paulino 2.º distrito
de Ipê, RS.
F5 - BENVINDA DALL’ACQUA, nascida em 14 de agosto de 1911 na Linha Palmeiro, Bento
Gonçalves, casou com Mário Abramo Damiani, do 4.º distrito de Vacaria, hoje município de Ipê, falecida
em Antônio Prado.
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Filhos do casal: Elsa Assunta, Ercilda Ângela, Elir Maria, Hermes, Herrenor, Laura Helena,
Lourdinha, Irdes Terezinha e Evelir. Benvinda teve 29 netos, 31 bisnetos e quatro trinetos. Todos residem
em Caxias do Sul, RS.
F6 - RAMIRO DALL’ACQUA, faleceu ainda criança, na época em que o nono José se encontrava em
Nonoai.

Erecy Angélica Peruffo
Bento Gonçalves

Fontes:
1. Carta-documento escrita por Giuseppe Dall’Acqua a seu irmão Ângelo, quando de sua estada em Xanxerê, Paraná em 16
de março de 1912.
2. Caderneta de anotações de Ângelo Dall’Acqua, ano de 1909.
3. Depoimento da neta Neusa Dall’Acqua, filha de Casemiro à autora da matéria.

Em Pé: nono José Dall’Acqua,
Arduíno e nona Angelina de Paris
Sentados: Casemiro, Benvinda,
Clotilde e Gastão.

Carta de José Dall’Acqua ao seu irmão Ângelo, escrita de Xanxerê, onde José foi tentar a
profissão de ferreiro. A tradução é de Maria Astolfi.
Xanxerê – Paraná, 16.3.1912
Caro irmão Ângelo e família:
Espero que esta te encontre em perfeita saúde, como eu me encontro no presente.
No dia 11 do corrente cheguei aqui em Xanxerê muito cansado. O Diretor daqui convidou-me para
almoçar com ele. É um homem muito afável e rico, ama muito os italianos e disse que é o italiano que
promove o progresso, não o brasileiro, que está sempre com a cuia na mão, tanto que te digo que não os
pode ver esses paranaenses.
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No dia em que nos encontrávamos à mesa, em sua casa, perguntou-me como fazíamos nós as
plantações. Dei-lhe todas as explicações necessárias, que o deixavam encantado, voltava-se para sua
senhora e dizia: - Vê como costumam eles? Disse-me que a terra aqui dá de tudo: mandioca, vinho, trigo,
cana de açúcar, enfim tudo aquilo a que a gente quer se dedicar. A cidade é como três vezes a Casca, em
um belo lugar, banhado por um rio como o Crocrê.8 Aqui existe uma farmácia, coletorias estadual e
federal, cartório, tabelionato; aqui é impresso um jornal, o Xanxerê,9 do qual já fiz assinatura, te expedirei
um para fazeres uma ideia. Existe uma agência do Correio10, um biliar, várias casas de negócios, uma
escola, um padre católico, mas que deve ter cautela porque aqui são quase todos protestantes. Há gente
muito educada, mas há muita de se enforcar, todos bugres, que para mim se parecem com ciganos.
Quanto à minha viagem, não foi das mais felizes porque tive uma cólica, não muito forte, mas que
durou dois dias.
O dia em que deixamos a Linha 21, cheguei um pouco antes de Campo do Meio. Como o Pin Fiori
não estava em casa, e sua esposa encontrava-se doente, fiquei parado três dias esperando o Pin, que chegou
no terceiro dia. Naquele dia fomos a um tal Costa, ficamos um dia e no dia seguinte chegamos em Passo
Fundo, na fazenda do Coronel Gervásio, Intendente. Ficamos um outro dia para descanso dos animais e
prosseguimos até o Rio Uruguai. Se aqui encontramos uma montanha íngreme, no altiplano, por uns dez
quilômetros, tudo é plano, depois, um pouco de cada, até aqui na Colônia. As posições mais feias, nós as
temos lá.
Eu me encontro em um chalé da Oficialidade Paranaense de 7,5 por 7,5m, com seus corredores da
altura de 4m, é um salão, imagina, e eu sozinho, se os pensamentos não ficassem aqui dentro!
Apenas terminado o inverno, mando fazer duas roças, uma de feijão e outra de milho. O feijão
custa 25 a 30.000 réis o cargueiro; o milho, de 18 a 20 o cargueiro; um quilo de sal, 500 réis; vinho, 1.500
réis a garrafa, cana, outro tanto. Aqui se pode ganhar, mas é preciso trazer do Rio Grande do Sul uma boa
quantidade de mantimento, senão corre-se o risco de passar fome.
Se o irmão Luís tiver a ideia de vir para cá, que procure, com licença do Governo Rio Grandense,
trazer umas trinta Winchester e umas cinquenta pistolas Mauser, senão ele vai de volta como um cão que
levou pauladas. Até aqui, a viagem durou 25 dias.
Saúda o Pantaleão11, o irmão Luís e família. Algum dia, escreverei também a ele. Saúda o
Cassiano12 e família.
Quanto ao trabalho, ainda não comecei. Apenas comecei a fazer o fole e devo preparar a oficina.
Muitas saudações a toda tua família.
Teu irmão Giuseppe Dall’Acqua.

N.B. O endereço, escreve-o assim:
Ao cidadão Sr. ...
Nonoai, Colônia Xanxerê, Estado do Paraná13
8

Na tradução, preferimos a denominação atual em lugar de “Correio Governativo”, usada por Dall’Acqua.
O jornal Xanxerê, a princípio era manuscrito, depois passou a ser impresso na própria Colônia. Foi, sem dúvida, a
demonstração do grau de cultura do Diretor daquela Colônia. (Informação de Roberto Astolfi – Xanxerê).
10
A palavra está evidentemente deturpada. Não identificamos o rio a que Dall’Acqua se refere.
11
Pantaleão Prestes, Subintendente de Casca no ano de 1907.
12
Cassiano De Zorzi, vizinho e amigo dos Dall’Acqua e proveniente, como eles, da La Valle Agordina, Belluno, Itália.
13
Xanxerê e Chapecó no século XIX ficavam no caminho dos tropeiros para o Paraná. A região era, na época, cobiçada
pelos países vizinhos, especialmente pela Argentina. Em 1880, foi implantada a Colônia Militar de Xanxerê, situada na
colina de Xanxerê (na linguagem indígena, “campina da cascavel”), às margens do rio Xanxerê, dirigida pelo Capitão José
Bernardino Bormann. Em 1891, a localidade contava 688 habitantes e mais o pessoal militar. Além do jornal, Bormann
mantinha uma escola de música dirigida por Fortunato Bernardino Marçal. Xanxerê passou depois a integrar o Estado de
Santa Catarina, desvinculando-se do Paraná. (informação de Roberto Astolfi) Xanxerê). Justifica-se, portanto, ter José
Dall’Acqua situado a localidade de Xanxerê no Paraná e ter solicitado que a resposta fosse endereçada via Nonoai a fim de
que a carta não fosse parar em Curitiba.
9
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senão a carta poderia ir a Curitiba [escreve] Nonoai, que vem diretamente, em poucos dias eu a recebo;
amanhã vou postar uma também para a Angelina, mas ela a receberá primeiro que tu 14.
Dá-me notícias da tua viagem a Bento e da Casca.

Chalé similar ao citado por Dall’Acqua na carta. O da foto
foi residência de Abramo Dall’Acqua, primo de José
Dall’Acqua, em Nonoai – SC

Tradições que já foram
Como faziam o coalho

Nas duas últimas edições de nossa revista, tratamos da lixívia, um processo usado por uma corrente
infindável de gerações para lavar e branquear a roupa. O advento do sabão industrializado excluiu a lixívia
das atividades domésticas e hoje essa modalidade é só lembrança nas pessoas mais idosas.
Nesta página, falaremos de um produto que deve ser tão antigo quanto a humanidade. O coalho.
Desconhecemos sua origem, quando surgiu e como. Sua obtenção, simples e prática, garantiu ao ser
humano, desde a mais remota antiguidade, uma alimentação mais rica e saborosa. E, graças ao coalho, o

14

Sabe-se pouco da estada de Dall’Acqua naquela região. Consta-nos que tentou estabelecer-se como ferreiro, que era a sua
profissão, mas foi infeliz nos seus propósitos e, no mesmo ano, retornou a Bento Gonçalves, mentalmente perturbado.
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homem desenvolveu e aperfeiçoou um receituário de queijos que faz com que esse alimento esteja entre
os mais nobres da gastronomia em quase todo o mundo.
O coalho foi um elemento fundamental na vida do colono italiano. Indispensável para a elaboração
do queijo, foi necessário fabricá-lo artesanalmente em casa. O processo de fabricação já era do
conhecimento dos imigrantes, que, dependendo da região de onde vinham, podia sofrer alguma variação.
Procuramos saber de diversas pessoas como era feito o coalho e qual a matéria prima usada.
Itália Dall’Acqua Astolfi contou-nos, há muitos, anos, que em sua família, quando havia
necessidade de se obter coalho, era sacrificado um bezerrinho recém-nascido, que servia de doador.
Doador de quê? De uma parte do estômago chamada coalheira. A coalheira ou o abomaso é a quarta
cavidade do estômago dos mamíferos ruminantes, a qual segrega um líquido que tem efeito coagulador
sobre o leite.
Para garantir a idoneidade da coalheira, o bezerro não deveria provar outro alimento que não fosse
leite, nem sequer encostar o focinho no chão. Faziam-no mamar o leite da vaca até se saciar. Era então
sacrificado e retirado o estômago cheio de leite. A parte do estômago que interessava, ou seja, a coalheira,
era separada, amarrada para não perder o conteúdo e pendurada sobre o fogão para secar lentamente.
Quando necessário, cortavam a porção suficiente para coagular o leite e obter assim o queijo.
Conforme depoimentos, outros costumavam obter a coalheira de uma rês já adulta ou de um
cabrito, sem a necessidade de sacrificar um vitelo.
Hoje, o coalho é produzido industrialmente, segundo tecnologia específica e dentro das normas
exigidas por lei. Porém, a matéria prima continua sendo o abomaso, fornecida às indústrias pelos
frigoríficos que abatem reses.

Meu Pai
BELMIRO DIONYSIO LAZZAROTTO
Meu pai, Belmiro Dionysio Lazzarotto completou 90 anos em 1.º de abril de 2005. Festejá-lo
apenas com a reunião dos filhos, genros e noras, netos e bisnetos, com um jantar no melhor estilo, música
ao vivo, muita alegria e expansão de afetos pareceu-nos muito pouco. Seria um aniversário igual a todos
os aniversários passados. Pensamos então em surpreendê-lo com uma publicação de caráter familiar da
história de sua vida. Para isso, cometemos uma infração: surrupiamos-lhe o caderno, espécie de diário,
em que Dionysio registra as suas memórias. Feita uma cópia xerox pudemos, com tempo suficiente, fazer
uma síntese e compor um livrinho, ilustrado com belas fotografias. Demos, assim, dar um significado
maior à festa de seus 90 anos de vida.

Nascido em 1.º de abril de 1915, filho de Victório Lazzarotto e de Stella Sanvido, integro uma
família de oito irmãos: Elvira, casada com Constante Moresco; Almerinda, casada com
Benjamim Begnini; Ida, casada com Albino Zardo; Hilário, casado com Elsa Dall’Igna;
Euclides, casado com Nair Zottis; Erzila, casada com Artur Pagnocelli e Iraci, casada com
Willy Becker. Assim começa o diário de Dionysio Lazzarotto.
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Seus avós paternos, Giovanni Lazzarotto e Luiza Moro, vieram da Itália em 1875, da localidade
de Valstagna, situada às margens do Rio Brenta, ao norte de Bassano del Grappa na província de Vicenza.
Seu avô materno, Sanvido, veio de Feltre, na província de Belluno.
Chegando ao Brasil, Lazzaroto foi morar na Linha Eulália em Bento Gonçalves. Mais tarde,
mudou-se para a Linha Cento, em Flores da Cunha, onde veio a falecer em 1905. Depois, a família foi
morar na Linha 13 em Nova Araçá.
Vitório Lazzarotto, filho de de Giovanni e Luiza Moro e pai de Dionysio, casou-se com Stela
Sanvido em 1909, cujo registro civil tomou em André da Rocha o número 01.
Além de muitas outras atividades, Vitório foi professor municipal e estadual, lecionando por 36
anos. Ao completar 35 anos de magistério, encaminhou seu pedido de aposentadoria, aguardando a
publicação em atividade, o que veio acontecer somente 15 dias após o seu falecimento, ocorrido em março
de 1951. Contava 63 anos de idade. Stela Sanvido faleceu em 1970, aos 80 anos.
Dionysio foi registrado em André da Rocha, na época pertencente ao município de Lagoa
Vermelha. Seu pai Vitório contava que, quando do batismo do filho Belmiro Dionysio, o padre não
aceitou o nome porque não era de santo. Naquela época, os padres ditavam as leis. Desobediência era ato
impensado. E no registro da igreja constou apenas Dionysio Lazzarotto. Foi com a vinda dos filhos que
os problemas surgiram. Uns foram registrados tendo por pai Belmiro Dionysio, outros, Dionysio. Fez-se
necessária a intervenção de um advogado para retificar as certidões e declarar que o pai era o mesmo.
Belmiro Dionysio morava na Linha 13 quando se casou com Leonor Dall’Igna em 8 de fevereiro
de 1936, ambos ainda muito jovens. Para alegrar esta vida de muito amor, foram abençoados com os
filhos Ercy, que veio a casar com Vera Regina Peruzzo; Ediles, com João Domingos Tonin; Eneide,
falecida jovem; Eda, que casou com Bruno Astolfi; Eunice, com João Carlos Stella e Maria Leonor, com
Luís Gustavo Oliveira dos Santos.
Foi um tempo de muita dedicação e trabalho. Uma vida de sacrifícios, mas também de muito amor
e dedicação.
Leonor era amada pelo esposo, filhos e todos que a conheceram. Seu prematuro falecimento em 8
de junho de 1958, quando tinha 40 anos, foi marcado por muito sofrimento. Deixou filhos pequenos e
uma vida pela frente. Mas Deus a quis a seu lado. Vieram dias de desespero, de profunda tristeza. Mas a
união da família permaneceu. E com a ajuda de amigos e parentes e muita fé, a vida continuou.
Junto com os filhos, os negócios foram sendo tocados. Aos poucos, o sofrimento dava espaço à
esperança.
Dois anos depois, em 8 de outubro de 1960, Dionysio casava-se com Olydia Edith Froener, que
assumiu a numerosa família. Ainda hoje pensamos no quanto deve ter sido difícil a opção por ela feita.
Mas com muita coragem, paciência, dedicação e amor conseguiu manter a união familiar e criou em todos
um espírito de muita parceria e amizade. A ela, nossa eterna gratidão. Deus a abençoou concedendo-lhe
um filho maravilhosos, o Ivan, nosso querido irmão, casado com Gislei Domingas Romanzini.
Filhos criados. Casamentos realizados. A família se renova com a vinda dos netos. E veio a
cobrança: quero ser bisavô! No início, alguma indecisão e certo clima de mistério. E pronto, um bisneto
por ano. Estava completa a alegria de Dionysio.
Ao sintetizar o diário, uma constatação: o primeiro casamento ocorreu em 8 de fevereiro, data do
nascimento da primeira neta, Tanise; o segundo casamento, em 8 de outubro, data do nascimento da
primeira bisneta, Ana Clara. Fatos que merecem reflexão.

Atividades
Dionysio foi agricultor. Estudou no Colégio Marista de Veranópolis em 1931. Ingressou no
segundo ano e, no final desse ano, classificou-se em segundo lugar. Em 1933 foi nomeado professor
estadual. Lecionou por dois anos.
Em setembro de 1935 ouviu seu pai Vitório lamentando com um amigo a inexistência de uma casa
de comércio na Linha Treze, onde residiam. A falta de um simples carretel de linha exigia deslocamento
à cidade de Nova Bassano, custando meio dia de trabalho. Surgiu então a idéia de se montar uma pequena
casa comercial. Todos concordaram. Após algumas reuniões entre os moradores da região, Seu Dionysio
foi escolhido para gerente do estabelecimento.
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A construção foi erguida em terreno situado em frente à igreja. Em 10 de outubro de 1935, sob a
denominação de Lazzarotto & Cia. Ltda., foi oficialmente inaugurada a casa de comércio. Embora
constituída como uma sociedade limitada, muitos a tinham por cooperativa.
A sociedade foi formada por 18 sócios. De imediato, obteve bom lucro. Para se ter um parâmetro,
enquanto as transações comerciais da época se faziam considerando juros de 5% o ano, a casa Lazzarotto
distribuía lucros equivalentes a 35% ao ano. Seus sócios podiam optar pela retirada em mercadorias ou
em dinheiro. Ao final, a sociedade contava 72 sócios.
Tudo ia bem até a chegada de um fiscal da Fazenda, que enquadrou os sócios como comerciantes
e exigiu da sociedade o recolhimento do imposto sobre vendas e consignações – IVC. Em defesa, foi
alegada a qualificação dos sócios como agricultores, sem a obrigação de recolher o IVC. A defesa, feita
por advogado, obteve êxito perante a Associação Comercial de Porto Alegre, mas sucumbiu em última
instância no Rio de Janeiro.
Sem o apoio dos sócios para saldar o IVC, cansado da sociedade e com os filhos em idade que
lhes permitia ajudar nas atividades, comunicou a decisão de não mais permanecer na gerência do
estabelecimento, fixando o limite de um ano para a definição de substituto.
Ao cabo desse prazo e não tendo sido indicado o substituto, Dionysio propôs-se a adquirir as cotas
dos demais em pagamentos parcelados. Acabou dono do estabelecimento comercial que, aos poucos, foise reerguendo.
Invejosos do progresso e desconsolados pela falta de lucro fácil, os ex-sócios passaram a fazer
compras em outras cidades, utilizando-se do transporte regular já existente.
Outra crise. Novos desafios. Hora de abrir horizontes. Vários lugares foram visitados até a
definição pela mudança para Nova Prata, onde Dionysio adquiriu uma casa com boas instalações e bem
localizada.
Tudo transcorria de modo promissor quando a família foi atingida por uma fatalidade: a perda da
querida filha Eneide, então com apenas 15 anos.
Passados dois anos, outra tragédia: a perda da esposa Leonor.
Em 1969, Dionysio, vendeu a loja de comércio ao filho mais velho, Ercy Antônio, mas continuou
a exercer a função de gerente. Em 1983 lançou-se em novo projeto: abrir uma nova casa de comércio, na
qual ainda trabalhou por mais de dez anos, vindo finalmente a se aposentar.
Desde então, Dionysio dedica-se à rotina do cuidado com a horta, onde planta e colhe alimentos
frescos e saudáveis. À tarde, diverte-se com amigos, jogando cartas.

Viagens
Em outubro de 1960, quando casou com Dona Edith, escolheu conhecer Brasília, a recém
inaugurada capital federal. No caminho, uma parada no Rio de Janeiro para visitar e conhecer os pontos
turísticos da Cidade Maravilhosa.
Em 1969 foi a vez de conhecer Buenos Aires. Um passeio pela cidade, uma casa de tangos, e a
volta, de navio pelo Rio da Prata até Montevidéu.
Em 1970 visitou o Paraguai. No caminho, conheceu as cataratas de Iguaçu e uma aldeia indígena.
Em 1981, o roteiro escolhido incluiu algumas capitais como Fortaleza, Salvador e Vitória. Esse
ano tornou-se um marco a partir do qual o gosto pelas viagens foi definitivamente consagrado. Em 1983,
a viagem foi para o Chile. Até hoje a mais comentada. Passeio por Santiago, visitas a Bariloche, Pont
Mout, Viña del Mar, Valparaiso. As águas geladas do Oceano Pacífico. Tanta beleza, impossível resistir,
ainda que seja para molhar as mãos. A imponência da Cordilheira dos Andes. Os intermináveis túneis. A
entrada na Argentina. Mendonça. Um retorno a Buenos Aires. Até hoje, um indisfarçável sorriso se forma
à lembrança dessa viagem.
O pantanal Matogrossense foi conhecido em 1985, viagem que incluiu Curitiba, Itú, Uberlândia,
Rio Verde, Cuiabá, Campo Grande e Corumbá. Uma incursão pela Bolívia selou o passeio.
O ano de 1986 foi reservado para conhecer a usina de Itaipu. Além da engenharia da obra, chamou
atenção um filme onde estão registrados os 39 dias necessários para que a represa cobrisse integralmente
as sete quedas do Rio Iguaçu.
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Em 1987, a viagem foi para Minas Gerais e suas famosas águas minerais. Na programação do
hotel, o costume de dedicar uma semana inteira para festejos em homenagem às várias etnias. Na ocasião,
o motivo eram os árabes. Muita comida, bebida e músicas típicas. Há notícias de dançarinas exibindo
lindos ventres, mas nenhum registro no diário. Possivelmente Dona Edith o lesse regularmente...
Comentários no hotel que na semana dedicada aos alemães ouvia-se, quanto muito, o som de alguma
bandinha. Já na semana dedicada aos italianos, tão cedo ninguém dormia.
As ruínas de Santo Ângelo foram visitadas em 1989, viagem que incluiu Uruguaiana, Santana do
Livramento e algumas compras em Rivera, no Uruguai.
Alguns passeios tinham um roteiro pouco usual. Em 1991, uma viagem de dez dias, percorrendo uma a
uma todas as praias entre Quintão, RS e São Francisco, SC.
Ainda em 1989, a tão almejada viagem pela Europa. Portugal, Espanha, França, Inglaterra,
Bélgica, Holanda, Alemanha, Suíça, Áustria, Itália e Hungria foram visitados. Despertou atenção em Paris
os pontos obrigatórios da grande Cidade Luz. Em Amsterdã, os canais de águas. Na Alemanha, as
extensas áreas de reflorestamento. Na Suíça, as cordilheiras. Na Áustria, os luxuosos e imponentes
castelos e seus impecáveis jardins. As valsas vienenses dançadas com Dona Edith. Na Itália, marcaram
presença Bolonha, Florença e Veneza. Seus monumentos, sua arte e beleza. No Vaticano, a Catedral e a
suntuosa e imponente Capela Sistina. A ilha de Capri, Nápoles, a Torre de Pisa, Nice. Na Espanha,
Barcelona, Valença, Sevilha, Guadalajara e Málaga. Ainda na Espanha, a máquina de colher uvas e as
videiras verticais de menos de um metro de altura. Os pavilhões à espera das olimpíadas de 1992. Os
festejos dos 500 anos da descoberta da América. Em Portugal, a capital, Lisboa, e também porto, Braga,
Coimbra e Fátima, com almoço em Nazaré.
O ano de 1993 resgatou um pouco a história do nosso Estado. Um belo passeio de barco, o Cisne
Branco, de Porto Alegre até Taquari. Depois, de ônibus, por Santa Cruz do Sul e Rio Pardo. Pontos para
a cultura.
Em 1995, a viagem foi para Cancun. No hotel, inúmeras opções de gastronomia, lazer e
entretenimento. Tudo incluído na diária. Uma beleza!
Beto carreiro foi a viagem de 1997. No caminho, visita a um estabelecimento comercial em
Brusque, SC, cujas dimensões impressionam e de tão distante um ponto do outro, havia um veículo de
transporte.
Num belo dia de 1998, o céu aberto e o sol radiante, hora de conhecer a serra do Rio do rastro e
sua deslumbrante visão.
Em 1999, retorno à Europa. Desta vez com destino à Terra Santa. A chegada por Lisboa. Uma
rápida passagem pela Itália, pontos ainda não visitados. A chegada a Israel. Um passeio pelos lugares
sagrados: a Galiléia, o Monte Tabor, o Monte Carmelo, Haifa, Nazaré. Visita à oficina de José e à casa
de Maria. A fonte onde Maria se abastecia de água. A Basílica da Assunção. A casa onde Jesus nasceu e
o local onde transformou a água em vinho. A incursão pelos lugares santos que fazem parte da história
católica da humanidade. O batismo no Rio Jordão. Jericó, a cidade mais antiga do mundo com seus 8.000
anos. O Mar Morto com suas águas pesadas. A oliveira da época de Jesus. O Muro das Lamentações e
seus 15m de altura. A fé e a natureza humana. A alma renovada. Hora de voltar para casa.
Na chegada a Porto Alegre, o encontro com a filha Eda e o genro Bruno. Era a hora de encerrar as longas
viagens. E foi, de fato, a última viagem.

A vida em sociedade
Um líder na Linha 13
Em seu diário, Dionysio nos conta, que na Linha Treze era considerado um líder. Aos domingos,
rezava o terço com seus companheiros na capela Nossa Senhora de Lourdes, pertencente à paróquia de
Nova Basssano e mais tarde, a Nova Araçá.
A mudança trouxe descontentamento aos moradores, pois o padre de Nova Araçá não permitia
que se realizassem bailes. Acostumados a festejar aniversários e casamentos, os moradores relutaram à
novidade.
Ao tomar conhecimento das muitas reuniões e discussões sobre o assunto, o Bispo de Caxias do
Sul, Dom José Barea mandou chamar os líderes da comunidade para uma conversa. E lá foi o seu
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Dionysio. Ciente das intransigências do vigário de Nova Araçá, sentenciou: “A dança não é um pecado e
sim uma arte”.
Autorização concedida, seguiram-se as festas e os bailes.
Desautorizado pelo Bispo, sentiu-se constrangido o vigário.
Hora de arrefecer os ânimos e recompor as relações. Surge a idéia da paróquia ser presenteada
com um jipe. E com ela, a dúvida: o presente seria ao padre ou à paróquia?
Mais uma vez prevalece o conselho do líder: o veículo é da paróquia. Porém, qual não foi à
surpresa quando, transferido para outra localidade, o vigário seguiu motorizado. A comunidade achou por
bem buscar o jipe, certa da economia por não precisar adquirir um novo veículo a cada novo vigário.
Presidente do Grêmio Pratense.
Já morador de Nova Prata, foi eleito presidente do Grêmio Pratense. Um senso empreendedor;
muito zelo e dedicação. E logo a sociedade pratense era mobilizada a se engajar em um novo projeto: a
aquisição de um terreno contíguo ao da sede a possibilitar ampliação no futuro. Ou de alguma forma a
tornar-se uma fonte de recursos.
A cidade cresce. Os salões já não abrigam a população. Um novo prédio é edificado. Para orgulho
da família Lazzarotto, com a participação da filha Euduci na elaboração do projeto arquitetônico.
A paróquia de São João Batista de Nova Prata.
Fabriqueiro da paróquia de São João Batista por cinco anos, participou ativamente da construção
de uma nova sede social. Na época, a grandeza do projeto- 918m² - foi motivo de acaloradas discussões.
De um lado o visionário Dionysio na defesa árdua de um prédio de dimensões avantajadas. Do outro, um
grupo tentando reduzir o projeto. A obra foi adiante na versão original. O tempo mostrou que Lazzarotto
estava certo.
A Associação Comercial de Nova Prata.
Ao assumir a presidência da Associação Comercial, exercida por cinco anos, deparou-se com um
clima de animosidade entre os comerciantes da cidade. Na cultura da época, a concorrência era sinônimo
de amizade. O progresso era visto com desconfiança. Foi preciso muita habilidade para aproximar velhos
rivais. Mas a razão prevaleceu. Diferenças foram superadas. Análises conjuntas e novas técnicas de
administração permitiram alcançar mais rapidamente o progresso. E a cidade cresceu unida
O Círculo Operário Pratense.
Todos sabem da paixão pelo jogo de cartas de Dionysio. Certa vez, entre uma rodada e outra, teve
a atenção dispersada. Olhando com atenção o espaço ao seu redor, percebeu o quanto abandonadas
estavam as instalações.
Eleito presidente, firmou convênios, obteve verbas públicas, angariou 83 novos sócios e
remodelou a sede. Saldou dívidas e ampliou o valor patrimonial. Por ter construído novas quadras de
material sintético que passaram a sediar torneios regionais de bochas, o Círculo Operário Pratense foi
considerado um dos melhores do Estado pelo presidente da Federação dos Círculos Operários do Rio
Grande do Sul.
A associação de Pais e Mestres.
A Associação de Pais e Mestres do Colégio Nossa Senhora aparecida, exercida por oito anos, foi
marcada pela obtenção do registro do curso de formação de contabilistas.
A Rádio de Nova Prata.
Havia muito que os pratenses desejavam uma estação de rádio local. E imediatamente o seu
Dionyzio estava engajado na campanha de arrecadação de recursos provenientes de 244 adesões e coube
a ele a viagem a Porto Alegre na busca de informações. Superados os trâmites, era obtida a concessão da
Rádio Coroados.
A rede de telefonia.
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O comércio, a indústria, a agricultura e os serviços públicos sofriam com a falta de comunicação.
A resposta da Companhia Telefônica era sempre a mesma: o equipamento instalado não comportava
novos ramais.
Algumas viagens a Porto Alegre. Muitas audiências. E uma nova mesa telefônica era instalada,
disponibilizando a significativa marca de 200 novos telefones. Um grande feito.
Passados alguns anos, o equipamento estava novamente defasado. Novas viagens. Muitas
negociações. E, dessa vez, a Companhia Telefônica exigiu que fosse disponibilizado um terreno para
edificação de uma sede capaz de abrigar um equipamento superior, definindo critérios de localização.
A estrada principal.
O Governo do Estado havia autorizado o asfaltamento da estrada entre Bento Gonçalves e Nova
Araçá, passando por Nova Prata. A obra teve início, mas ao se aproximar de Nova Prata foi paralisada, a
ponto de as máquinas serem retiradas do local. O motivo, todos sabiam: divergências entre dois
engenheiros do DAER, decorrentes de interesses particulares.
Ao tomar conhecimento do fato, seu Dionysio, na qualidade de presidente da ARENA, logo
marcava uma audiência com o Governador do Estado, Sr. Arnaldo Triches, que o encaminhou ao
Secretário dos Transportes. E diante desse, foi lançada uma provocação: “Vá a Nova Prata e lhe mostro
o que está acontecendo”.
Em visita à cidade, o secretário constatou a existência de dois projetos para a estrada. Um previa
a estrada a leste da cidade, outro, a oeste, mais adequado tecnicamente.
Muito se cogitou das razões da divergência, mas bastou o retorno do Sr. Secretário dos Transportes
a Porto Alegre para que todas fossem superadas e nada mais impediu o prosseguimento da obra.
O amor à Política.
O interesse pela política despertou cedo. Herança do pai, costuma dizer seu Dionysio.
O primeiro voto aconteceu em 1934, então com 19 anos de idade, quando foi também mesário. E,
nas seis eleições seguintes, presidente de mesa.
Em razão do prestígio pessoal, conseguia mobilizar grande número de eleitores. Houve época em
que um candidato por ele apoiado chegava a alcançar 96% da totalidade dos votos locais. Mas a política
também tem suas agruras. Certa vez, ainda morador da Linha Treze, constatou a falta de professores na
escola local. Certo dia recebeu a visita da presidente do partido do então governador do Estado,
acompanhado de um fiscal da Fazenda e de uma professora. E dele recebeu uma proposta: em troca da
designação de uma professora, o seu Dionysio deveria arregimentar votos para o candidato do partido do
Governador, então adversário político.
A proposta não foi aceita, e o candidato do partido do Governador não alcançou o desempenho
almejado.
Dois dias depois, recebeu a visita do mesmo fiscal. Ao reconhecê-lo foi logo avisando: - “estás
aqui para me punir por motivos políticos, pois, querendo, sempre vais encontrar alguma coisa. Nossas
divergências não são pessoais, e teu partido não se eternizará no poder, assim agindo, amanhã sofrerás as
conseqüências”. Ouvindo isso, o fiscal se retirou, sem nem mesmo dizer adeus.
Várias vezes Lazzarotto foi convidado a se candidatar a cargo eletivo, porém não era esta a sua
inclinação. Seu gosto pela política não envolvia vantagem pessoal. Gostava do contato com as pessoas.
De acompanhar a formação dos homens públicos. Suas campanhas arregimentavam grande número de
eleitores. Apoios vinham de todos os lados e até do Governo do Estado em certas ocasiões.
Ainda hoje, seu Dionysio exerce influência positiva nas candidaturas. No discurso de posse do
atual prefeito Vitor Pletsch, em 1.º de janeiro de 2005, pôde-se ouvir o chamado para que nosso biografado
tomasse lugar de destaque, dizendo então o prefeito: -“Quero o Lazzarotto aqui comigo”. E no discurso,
saudando as autoridades presentes, dirigiu o olhar para o seu Dionysio e disse: - “Ao meu amigo
Lazzarotto, que sempre me ensinou um caminho bonito ...”

Surpresas
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Nosso pai gostava de surpresas, especialmente na data de seu aniversário, 1.º de abril. Ele mesmo
contou muitas vezes que, quando era morador da Linha Treze, alguns amigos programaram uma festasurpresa para homenageá-lo. Um churrasco. Convidados todos os moradores. Alguns, porém, não
marcaram presença. Indagados posteriormente, responderam : ... mas não era 1.º de abril?! Em uma
época em que essa data era vivenciada como o dia dos bobos, moradores da Linha Treze perderam a festa
e, com certeza, lamentaram por isso!
Outra surpresa, quando o pai completou 80 anos. No almoço que reuniu todos os familiares e
amigos mais próximos, foi lhe oferecido o presente: um fim-de-semana em Gramado a ele e a esposa.
Como ele já não dirigia, um casal, sorteado entre os filhos, os acompanharia de carro. A sorte recaiu sobre
Eda e Bruno. Ao receber o presente, seu Dionysio devolveu a surpresa e disse: - Gramado eu já conheço,
gostaria de ir para Rivera. E lá fomos nós. Boas comidas e a gelada Pilsen sempre presente. Muitas
compras, uma verdadeira diversão. Por muito tempo ouvimos deles os agradecimentos pelo presente.
Em outro aniversário, foi avisado que jantaria com os filhos em um restaurante de Nova Prata. A
“vó” Edite, que sabia da surpresa, conseguiu com muita dificuldade que a caminho do restaurante, fizesse
uma paradinha na casa da filha Eunice. Outra dificuldade, fazê-lo entrar, um tanto contrariado, na casa da
filha, pois na lógica linear de seu Lazzarotto não cabiam desvios no caminho. Ao entrar, o silêncio da
casa foi preenchido com cantos de parabéns e manifestações ruidosas, como sempre, de carinho. Ele
nunca esqueceu a surpresa.
Ver nosso pai completar seu 90º aniversário esbanjando saúde, disposição, capacidade física e
mental e tão grande ânsia de viver é para nós motivo de orgulho, satisfação e gratidão.
Com todas as suas atividades diárias, horta, jornal, TV, jogos de cartas todas as tardes, jantar com
os filhos, genros, noras e netos aos sábados, em sua própria casa, incluindo uma boa conversa sobre os
fatos da semana e lembrando outros de um passado que ainda vive na lembrança, Dionísio Lazzarotto
continua sua caminhada e, sem o pretender, é motivo de exemplo a ser seguido por quem ama a vida.

A história de Valstagna, a localidade de origem das famílias Lazzarotto que
emigraram para o Brasil não é muito diferente daquela vivida por todos os vilarejos e cidades
do norte de Itália na época da unificação: pobreza, indigência, doenças epidêmicas, pouca
terra para produzir alimentos, fome, taxas elevadíssimas, indústria artesanal deficiente, falta
de empregos e outras misérias. O desespero fez a população emigrar, seja para outras regiões
da Itália, também pobres, seja para outros países europeus ou para a América.
Diversas famílias Lazzarotto, provavelmente do mesmo tronco, tiveram por destino
o Rio Grande do Sul, espalhando-se, com o passar de tempo, para outros estados. As
distâncias dissolveram as noções de parentesco e hoje, se reuníssemos os descendentes dos
imigrantes, poucos saberiam refazer a linha ascendente até eles. A narrativa que fizemos da
vida de Dionysio Lazzarotto, baseada em seus registros diários, é um documento que
permitirá aos vindouros manterem os vínculos com o passado da família, os seus valores e
as suas conquistas.

Quando estávamos com esta matéria pronta para a revista comemorativa aos encontros AstolfiDall’Acqua, deparamos em uma obra sobre imigração italiana no mundo do historiador Deliso Villa,
intitulada La Valigia dell’Emigrante, com os relatos de vida de dois representantes Lazzarotto, italianos.
O primeiro é a história de Vincenzo, narrada por seu irmão Andréa a Dina Rizzardo, que a escreveu.
Andréa é de Bassano del Grappa; o outro relato, é de Ermenegildo Lazzarotto, de Pove del Grappa, a
história triste, de uma vida dura e amarga até o fim.
Escolhemos a história de Vincezo, por se identificar mais com o espírito combativo e o gosto pela
vida de Dionysio Lazzaroto. A tradução é de Maria Astolfi.
Eda Lazzarotto Astolfi
São Leopoldo
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ANDREA LAZZAROTTO
A minha, foi uma dinastia de imigrantes. Na família ainda perdura a recordação (refazendo a
história dos nossos antepassados) que o trisavô emigrou para a Hungria em uma situação particularmente
dramática: a esposa havia recém falecido, mas a urgência em partir não lhe permitiu sequer participar do
sepultamento porque seu grupo devia partir exatamente no dia seguinte de Trento, de trem, para chegar a
Budapeste.
Era o tempo do império austro-húngaro, e o meu trisavô, deixando em Valstagna quatro filhos em
mãos de parentes caridosos, venceu toda a estrada a pé para alcançar em tempo os companheiros e o trem
que os levaria a “fazer carvão” em meio aos bosques da Hungria. Dele não se teve mais notícias. Talvez
tenha constituído uma nova família, o certo é que nada mais se soube dele, nem os filhos tentaram saber.
Também meu avô e meu pai, por sua vez, tomaram as estradas da Europa a fim de ganhar o pão,
quando aqui em Valrovina levava-se uma vida de penúrias. As famílias mais afortunadas cultivavam um
pouco de tabaco e mantinham às vezes uma vaca. A terra avarenta e em grande parte pedregosa, era
cultivada em terraços com hortaliças, batatas e feijão, de que se fazia largo uso. Vivia-se daquele pouco
que se produzia “em casa”, criando alguma galinha ou coelho para as festas “grandes”.
Mas o futuro, ao menos para nós jovens, tinha outra face e na idade de trabalhar, tornava-se
imperiosa a necessidade de buscar outras saídas para uma vida, que seria igualmente pobre.
Em Valrovina ficavam as mulheres, as crianças, os velhos, enquanto os jovens partiam, ficando
“fora” sazonalmente ou por períodos mais longos, afrontando o desconhecido e os trabalhos mais duros
e perigosos que lhe atribuíam.
Meu pai, classe 1877, casou com minha mãe em 1902 e partiu com ela para a Alemanha, na
longínqua Westfália, onde alcançou um cargo de chefia nas ferrovias alemãs. Lá nasceram,
respectivamente, em 1905, 1909, 1910 os meus irmãos Vincenzo, Antonio e Arturo. Já, então, a eficiência
alemã era notável, e a ferrovia, dispondo de uma fotocopiadora (era 1914), possibilitava a meus irmãos
seu uso para imprimir as lições e os trabalhos de escola.
Todavia aproximava-se o conflito mundial que arrastou a Itália a uma guerra sangrenta contra os
alemães, e meu pai, temendo represálias, resolveu levar para casa a família e retornou a Valrovina em
1914. Os meus irmãos, entre algumas lembranças, levaram consigo os preciosos enfeites natalinos, com
os quais, segundo as tradições nórdicas, ornava-se a árvore de Natal. Em Valrovina, aquela esplêndida
novidade não tinha sido jamais vista, e a gente do lugar, tradicionalmente ligada ao costume do presépio,
espalhou aquela novidade e chegava gente até de Bassano para ver a árvore de Natal.
Meu pai, nesse tempo, ia e retornava da Alemanha e, cada vez, deixava para a esposa um recadinho
de amor (mas não apenas isso). Assim, vieram ao mundo tantas lindas crianças: Em 1907 cheguei eu; em
1912 Maria; em 1914 Guilherme, em 1915 Ema, que se tornou Irmã Martina; em 1920 nasceu Líbera e
em 1921, finalmente, o último, o irmão Atílio. Não se pode dizer por certo que, em minha família, faltasse
a bênção de Deus!
Na época, não se falava em “natalidade zero”, e as famílias, especialmente as pobres, com uma
prole numerosa, freqüentemente se encontravam em dificuldades para prover uma nutrição suficiente para
os filhos, motivo que fazia a mortalidade infantil ser muito alta. Por sorte não foi o nosso caso, todos
crescemos grandes e fortes, contando em idade avançada uma média de 84 anos cada um.
Terminada a grande guerra, eu e alguns dos meus irmãos tomamos o caminho da emigração. Eu,
em 1929, fui trabalhar na Suíça em trabalhos de aterro na empresa de Eduardo Bolli, que, do Friul, foi
estabelecer-se na Suíça, antes mesmo de 1914, especializando-se em pavimentação “à veneziana”. Meu
irmão Vincenzo, que hoje conta 92 anos (Em 1999, ano em que foi publicado o livro- nota da tradutora.)
foi para a Alemanha e, depois, para a França em 1923.
Ele era um espírito rebelde e tinha tanta aversão ao fascismo e as tiranias de seus sequazes, que
não os podia suportar. Era um jovem intrépido e audacioso, que não tinha medo de nada. Havia nascido
na Alemanha e talvez na primeira infância tenha absorvido ou assimilado o caráter indômito dos alemães,
levando uma vida aventureira a ponto de se tornar “personagem”, especialmente na segunda Guerra
Mundial.
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Vincenzo estava sempre onde os outros não ousavam estar. Assim, em 1937, em Paris, pintou “a estrutura
de ferro” da Torre Eiffel, percorrendo-a de cima a baixo. Em tempo de paz, jogou até rugby no time
nacional francês.
Iniciada a guerra, ajudou os partisãs (partigiani) franceses e as tropas inglesas, fazendo, pelo
conhecimento da língua, um duplo jogo com os alemães, operando em zona de guerra e na
clandestinidade.
Para os aliados ingleses desenhou “a planta do Altiplano de Asiago”, do qual conhecia cada atalho,
prevendo que os paraquedistas ingleses devessem pousar lá, durante a retirada dos alemães.
Ao final do conflito, foram reconhecidos os seus méritos militares, e Vincenzo foi condecorado
com a “Cruz de Guerra” pela Rainha da Inglaterra e recebeu numerosas condecorações do General De
Gaulle, de quem era admirador incondicional.
Vincenzo, emigrante especial, na sua vida aventurosa casou-se três vezes. Da primeira esposa,
separou-se; a segunda foi ferida durante um bombardeio e morreu de infecção, deixando-lhe um filho,
Andréa, nascido em 11 de novembro de 1941. A terceira mulher da sua vida foi uma viúva de guerra.
Esse temerário demonstrou não ter medo nem sequer das mulheres!
De 1923, ano em que partiu, além de algum raro escrito dando notícias, só retornou à Itália em
1949 para visitar a mãe doente, depois, em 1952 para as bodas de ouro dos pais e de 1950-60 algumas
vezes, todavia em ocasiões dolorosas, pela morte dos avós e do irmão Guilherme.
Em 1993, foi convidado para uma comemoração para recordar a Resistência no Ossário de Asiago.
Vincenzo participou com disposição, mas, sendo mutilado de guerra, um pouco claudicante por causa de
antigas feridas nas pernas, foi acomodado em uma caminhonete militar entre as enfermeiras da Cruz
Vermelha e desfilou ante as mais altas autoridades e alpinos provenientes de toda a Itália.
Assim, Vincenzo, valoroso emigrante, passou entre a multidão que exultava de alegria ostentando
as suas numerosas condecorações no peito e agitando o lenço com as cores da bandeira francesa.
No ano de 1995, Vincenzo retornou mais uma vez ao seu paese para festejar com os irmãos, irmãs
e parentes os seus esplendidos 90 anos. Pretendia chegar a Valrovina dirigindo ele mesmo o seu carro,
mas sensatamente os filhos o convenceram a viajar de avião.
No último ano, parecia estar à morte: todos nós estávamos já prontos para partir, quando um
telefonema nos informou que Vincenzo já tinha se vestido para retornar do hospital para casa.
Ainda uma vez a sorte e a fortuna assistiram àquele meu especial irmão, indômito e altivo.
Do livro La Valigia degli emigranti
Autor Deliso Villa
Editora
Relato de Dina Rizzardo; tradução de Maria Astolfi
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Encanto de Canto
Quem não tem um lugarzinho preferido. Um cantinho qualquer pra descansar ou
simplesmente aproveitar a vista?
Na casa da tia Maria tem um cantinho assim, fica na cozinha, entre a mesa e o fogão.
Tem um banco alto e dele a gente consegue olhar pela janela e ficar admirando os lindos
pássaros que do lado de fora vem no bebedor e comedor. Coisas da tia Maria, que trata esses
bichos com comida e carinho há tanto tempo que nem lembro mais. Aparece de tudo, beija-flor,
tico-tico, corruíra, alguns eu nem sei a espécie, com tudo que é cor, um mais lindo do que o
outro. Mas este canto não serve só para olhar pela janela, serve pra muita coisa. Serve pra
tomar café, comer pão com mel, beber uma xícara de chá de maçã, um copo de vinho e o mais
importante bater aquele papo. Quando tem mais gente então, fica muito melhor, a gente conta
piada ou “causos” da vida. A tia Maria, por vezes, ri até chorar, aí a gente tem que parar um
pouco, recuperar o fôlego e começar tudo de novo. A gente pede conselhos e dá conselhos
uns para os outros, só de escutar o que tem para dizer já ajuda um monte. Todo mundo quer
sentar no canto, é mais quente e dá pra ver o quem tem nas panelas, ah! aquela polenta
derramada com carne e queijo derretido! É um canto muito especial, nele a gente escuta a tia
Maria contar histórias de família, coisas tristes e engraçadas. Ela tem uma memória de dar
inveja, é só fazer uma pergunta sobre qualquer irmão, sobrinho, primo, tio, parente ou vizinho
do tempo de Guaporé ou da Colomba que lá vem ela com as histórias, é uma aula de história.
Lembra tudo de Novo Hamburgo, fala das crianças como se fosse hoje. Mas voltando a este
canto que é um encanto, se você nunca viu, tem que ver, de preferência sentar. Sentir o cheiro
da comida da tia Maria, aproveitar a vista e ouvir as histórias que ela tem para contar. Agradeço
a Deus por ter oportunidade de ter uma tia Maria, somos abençoados por tê-la em nossas vidas.
Tia MARIA, obrigado pela acolhida e pelo carinho e muito obrigado por este canto que é um
encanto.

Maribel Pohren Astolfi
Novo Hamburgo

Vista do canto
O tapete embaixo da mesa é a cama do guardião da casa, o Eros.
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Papai, Conta uma História?
Quando a família do nono Antônio Astolfi chegou a Porto Alegre, depois de muitos dias no mar,
foi encaminhada para Bento Gonçalves, então Colônia Isabela. As terras que receberam na Linha Zamith
situavam-se na encosta de Monte Belo. Eram terras muito difíceis de trabalhar, pela grande quantidade se
pedras. Pedras grandes, que se amontoavam, deixando pouco espaço para plantar. Antônio resolveu
procurar novas paragens, e assim que terminou de pagar ao governo sua dívida, procurou quem comprasse
suas terras, pois já tinha conhecimento da nova colônia, situada ao norte: a colônia de Guaporé. Com seu
irmão, filhos maiores e genro, foi conhecer a nova colônia e fizeram suas compras, pois as terras eram
planas, ricas em água, enfim tinham o que desejavam. A distância de Bento Gonçalves à Linha Colombo,
onde se situavam os lotes comprados, era de aproximadamente 70km, mas só havia estrada por Alfredo
Chaves, hoje Veranópolis.
Nova viagem para construírem suas casas: Antônio no lote nº 33, Guzatti, seu genro, no nº 31.
Antônio construiu a casa como era comum na época. A cozinha, distante da casa de dormir, para evitar o
perigo do fogo, já que esse era feito no “fogoler”, um fogão montado sobre um quadrado de 1/2m de
altura e 2m por 2m de área, preenchido com pedras ou tijolos, sobre, sobre o qual ardia o fogo. Uma
corrente presa a uma trave da casa sustentava a panela de polenta, sopa ou batatas doces, além do pinhão.
Uma grelha junto às brasas, para molhos, assados e grelhados.
Feita a casa, voltaram à Linha Zamith para preparar a mudança, mas nesse meio tempo, rompeu a
revolução federalista - era o ano de 1893 – a qual foi bem intensa na região de Guaporé. Foi imperioso
esperar que a calma voltasse e, quando finalmente se transferiram, a casa nova estava cheia de buracos de
balas, pois ela havia servido de refúgio aos revolucionários, que não pouparam tiros.
Para transportar as crianças e alguns haveres, prepararam cestões, onde, em cada um, iam duas
crianças. Papai ainda lembrava a terrível dor nas pernas que havia sentido por ficar tanto tempo na mesma
posição.

As crianças eram transportadas
dentro de cestos carregados por
burros..
Ilustração de Maria Astolfi

O trajeto era feito por Veranópolis, atravessando o Rio das Antas e, mais adiante, o rio Carreiro,
em balsa ou botes.
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Aqui estão duas histórias verdadeiras em uma só; história que papai contava quando éramos
crianças. Lanço, nesta edição de nossa revista, uma página que leva por título: Papai, conta uma
história? Sabemos, no entanto, que todas as crianças e todos os adultos têm histórias para contar,
história de vidas, histórias tristes e alegres, piadas, mas sempre histórias que lembram o passado, a vida
de labutas, mas também de compensações e de união entre as famílias. E o que mais queremos hoje e
sempre é que o AMOR DE FAMÍLIA seja sempre guia, abrigo e arrimo dos jovens em formação, porque
a FAMÍLIA é a mais importante célula do Amor.

Zélia Astolfi
Acomodada a família na nova casa, a vida seguia seu curso normal. Uma bela manhã, o pequeno
José, chamado por todos de Bepi, teve uma oferta tentadora de seu futuro cunhado, que estava lá em visita
a sua noiva Eugênia: - “Eu te dou um tostão, se cuidares do meu cavalo para que não se afaste muito da
casa.” Bepi achou ótimo ganhar um dinheirinho e procurou ficar sempre perto do cavalo. Nem percebeu
que ele se afastava cada vez mais. De repente, deu-se conta de que já não avistava a casa. E o cavalo,
sempre mais longe. Bem que o Bepi se esforçava por alcançá-lo e conduzi-lo de volta. Em vão. O tempo
passava, o menino sentia fome, sede e talvez, medo! Notou que já havia andado muito mato adentro. Em
dado momento, ouviu vozes, falavam português, e teve medo, pois só tinha ouvido essa língua em
andarilhos, aquelas pessoas de aspecto feio e sujo que percorriam as estradas pedindo favores e comida.
Tantas vezes fora alertado para ficar longe deles. E, ouvindo falar português, Bepi não se aproximou.
Seguiu andando, na tentativa de alcançar o cavalo. Não tinha idéia de quanto já caminhara e quantas
voltas havia feito por aquele mato escuro. Foi quando ouviu vozes. Era uma mãe conversando com suas
crianças, ouviu vozes de animais domésticos. Que bom! Foi se aproximando um pouco temeroso e logo
foi visto pelas crianças, que alertaram a mãe. A mulher conversou com ele, fez-lhe perguntas, fê-lo lavarse, depois deu-lhe comida. Já era noite. Por fim, Bepi adormeceu.
Voltemos agora à casa dos Astolfi: Bepi não aparecia, nem o cavalo. Bepi não respondia ao
chamado da mãe e dos irmãos; todos foram tomados de angústia e apreensão. O pai não se encontrava
em casa, havia ido à vila para abastecer seu pequeno negócio. Foram avisados os homens da vizinhança,
que saíram para uma batida, mas chegou a noite e não havia como andar mais por aqueles matos.
Na manhã seguinte, menos esperançosos, retomaram as buscas, foi estabelecida uma senha: um
tiro de espingarda se o menino fosse encontrado, mas se estivesse vivo, um segundo tiro seria disparado
após alguns minutos.
Quando o pai daquela família que acolheu o Bepi, chegou em casa naquela noite, na Linha Felix
da Cunha, viu aquele menino no mais profundo sono. Soube então pela mulher o nome e como havia
chegado até ali. Surpreso ele falou: - Eu passei a tarde com o pai desse menino e retornei da cidade com
ele até a Linha Colombo!
Começa um novo dia. O reboliço normal de crianças correndo, galinhas e porcos sendo tratados.
Bepi levanta e vai ver o movimento, come o que lhe é oferecido: uma fatia de polenta “brustolada”, um
naco de queijo, uma tigela de leite. Logo ouve-se um tropel de cavalos, e ele, com os demais da casa vai
ver de quem se trata. Eram as pessoas que o procuravam. Surpresa agradável! Após algumas explicações,
um dos homens dispara o tiro de espingarda convencionado.
Na casa dos pais ouve-se o sinal. O menino fora encontrado. Paralisados, aguardam! Ouvem
então o segundo tiro. Prorromperam em lágrimas e abraços, dessa vez, de alegria. E orações em
agradecimento a Deus. Por volta do meio dia, chegava o grupo trazendo a sua casa o menino que havia
vivido uma aventura que jamais foi esquecida.
Era essa a história que ele contava, quando nós, crianças, pedíamos: -“Papai, conta uma
história? E ele contava e recontava e sempre arrematava sua narração, dizendo-nos que nosso nono
Antônio, seu pai, que não era dado a sentimentalismos, fora ao seu encontro e, feliz, deu-lhe duas
rapaduras, que Bepi menino pôde, pela primeira vez, saborear sozinho, sem precisar repartir com os
irmãos. E recordava comovido o quanto de amor ele reconheceu no gesto paterno.
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Poesia
Gabriela Granata Astolfi é premiada pela ACL (Academia Criciumense de Letras)

Gabriela é filha de Tarso Astolfi e Marta Granata, tem 12 anos e cursa a 5.ª série do ensino
Fundamental II do Colégio Marista de Criciúma, SC.
Gabriela participou da 6.ª edição do Concurso Literário da Academia Criciumense de Letras na
categoria “Poesia Infantil” e ficou em 2.º lugar com a poesia Ler um livro.

Ler um livro
Ler um livro é viajar,
É viajar para qualquer lugar.
Ler um livro de contos de fadas é acreditar,
Acreditar que você pode sonhar.
Ler um livro de terror faz você ter medo,
Porque parece que você está lá dentro da história.
Lendo você pode ir para qualquer lugar. Paris, Inglaterra, Itália...
Qualquer lugar que a sua imaginação criar e inventar!
Mas, você vê, como tem gente que lê um livro só por ler,
Não se interessa na história e não viaja...
Mas eu sou diferente!
Gosto de ler!
Se você quiser venha comigo.
Viaje junto comigo...
Então você vai se divertir pra valer!

Parabéns, Gabriela, a família Astolfi-Dall’Acqua inteira se sente honrada e se alegra por seres a
menina que és: aplicada, estudiosa, querida e ademais, talentosa. Continua fazendo poesia!
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Minha Família
Felipe, filho de Alexandre Pedro e Carmen Astolfi, nascido em 1979, passou férias em Gramado no
inverno de 1993 e aproveitou para fazer alguns exercícios de redação. O trabalho que apresentamos a
seguir, foi conservado com muito zelo pela tia Maria e vem ao encontro da enquete Crianças e jovens
respondem, realizada por nossa revista ou do tema de nossa exposição de fotos.

29/07/93 - Gramado

Minha Família
Eu tenho uma família muito boa. Minha mãe é muito afetuosa comigo. Eu tenho três irmãos, dois estão
casados e um está namorando muito fortemente. Meu primeiro irmão é o Alexandre, é o que está
namorando. Ele é meu padrinho e é muito engraçado. É dentista e tem um jipe. Meu segundo irmão se
chama Márcio, ele é muito estudioso, é brincalhão, afetuoso e gosta muito de matemática e está casado
com a Carla, que é quase uma irmã para mim. A namorada do Alexandre se chama Valéria e é médica. A
Cláudia é minha madrinha, ela é minha terceira irmã, é muito bonita e dizem que eu sou parecido com
ela, é casada com o Marcelo, que é um irmão e um amigo para mim. O Marcelo vê minhas notas e estuda
comigo e também joga vídeo-game com os meus amigos. Eu gosto muito dele.
Meus irmãos são todos mais velhos que eu, a diferença de idade com o meu irmão mais velho é
de dezoito anos e, com a minha irmã, treze anos. Meu pai morreu há alguns anos atrás, ele era bonito,
gostava de barcos, principalmente o dele, ele era médico e fumava muito e era muito inteligente. Hoje é
o aniversário da morte do meu pai, ele se chamava Alexandre. Minha mãe está muito triste até hoje, mas
ela já está superando isto.
Gosto muito de minha família, e meus irmãos são como pais para mim, e minhas irmãs são como
mães. Eu também tenho uma tia aqui no Sul, que é como uma mãe para mim. Ela é bem bonita e tem o
mesmo olhar de minha mãe e minha avó. Eu conheço poucas pessoas como mesmo olhar.
Minha família é a melhor do mundo, eu não trocaria ela por nada.
Felipe Astolfi Pedro
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A Família é Nosso Santuário
Pequena reflexão sobre a família e a história da grande
Família Astolfi
A família é o grupo das pessoas que nós confiamos, que nós gostamos, que convivemos desde
sempre e que sempre nos ajudaram. A família tem um carinho especial por nós, mais do que
qualquer amigo. E é por isso que devemos tratar a família com todo o respeito e carinho que
ela merece.
Junto com a família, geralmente, acontecem as melhores coisas da nossa vida. Nascemos,
crescemos e nos tornamos adultos. Com o sobrenome que carregamos até o fim da vida,
levamos tudo que nós somos e seremos, tudo que nossa família ensinou.
Minha família (a família Astolfi) tem suas origens na Itália. Sei que eles vieram para o Brasil
com uma leva de imigrantes italianos. As causas da saída da Itália foram, dentre outras, a
pouca terra para plantar, pobreza enorme, impostos exagerados...
Lá na Itália diziam para eles que seriam muito bem tratados aqui. Teriam um pedaço de terra
para cuidar e viver. Mas quando chegaram as coisas foram bem diferentes. Sei que há notícias
de que passaram por grandes dificuldades e que nos primeiros dias tiveram que dormir nas
florestas, deixando as crianças sujeitas a terem as orelhas engolidas por ratos, coisa muito
séria... A família foi se expandindo, crescendo, desde a chegada dos antepassados.
Eu vivo com minha “pequena família” dentro da grande família Astolfi, ou seja, com meu pai,
minha mãe e minha irmã. Posso dizer que nós somos felizes, apesar de alguns
desentendimentos que, na verdade, toda família tem. Gosto de brincar, pensar, conversar com
meus pais e minha irmã sobre várias coisas. Acho muito legal quando vamos para a casa de
minha avó paterna, Lourdes Astolfi Vivan, em São Marcos. Lá encontramos primos, tios,
parentes,... Tenho cinco tios de minha avó com Valdir Vivan, meu avô, já falecido. Enfim, adoro
ir para São Marcos, pois lá toda família Astolfi “derivada” de Lourdes e Valdir se encontra
formando uma grande família feliz.

Gerson Tadeu Astolfi Vivan Filho,
12 anos.
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Família: Origem, Vida e
Destino

Família são todas aquelas pessoas com quem nascemos, vivemos e morremos no meio delas.
São as pessoas que têm sobrenome igual ao nosso. O importante é que para ser família não
basta ter o mesmo sobrenome. São pessoas em quem podemos confiar, amar, ensinar,
acreditar e muitos outros sentimentos que nos tornam felizes. Com sentimento de que fomos
acolhidos, pois só assim temos uma família alegre e feliz.
A minha família foi “criada” há muito tempo. Se chama Astolfi. Todos são descendentes de
italianos, pois algum dia uma família que morava na Itália veio para o Brasil junto com uma leva
de imigrantes. Esta família só veio para cá porque prometeram que aqui teria terra e bom
trabalho.
Eu gosto muito de ver a família reunida. Gosto de ir andar de bicicleta com todos, fazer um jogo
no inverno com a lareira acesa, ir para a praia na casa da minha avó onde encontro os outros
parentes. Lá, gosto de jogar canastra, ir na beira da praia jogar taco... Gosto de ir a Gramado,
onde há frio, o que nos faz ficar reunidos, abraçados, para nos esquentarmos. Também gosto
de ver toda a família reunida, na casa da Vó Lourdes, em São Marcos, para festejar Natal ou
Ano Novo. Mas para mim o que importa mesmo é a minha família estar unida e feliz!!!

MANOELA ASTOLFI VIVAN,
10 anos ,
neta de Lourdes Astolfi Vivan
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Verdades das Crianças
Ricardo Astolfi (9 anos, e o primo Guilherme Bier (11 anos) em férias
na casa da tia Maria, conversavam. De repente o entendimento se tornou
difícil e Ricardo, um tanto irritado, disse:
- Eu estou falando de “sips” (chips) e não de “zip” (jeep)!
Artur Sbroglio, hoje quase vovô, quando criança, por volta dos sete anos, foi ao hospital com a mãe para
uma visita. Na portaria, uma senhora jovem estava aos prantos por ter recém falecido um dos seus dois
meninos, ali hospitalizado. Sem compreender a dor da pobre mãe, Artur comentou alto para sua mãe: Não sei pra que essa mulher chora tanto, se ela ainda tem outro filho!!
Breno Pinto aguardava ansioso a chegada do novo irmãozinho. Perguntado o que seria quando fosse
grande, respondeu:
- Irmão mais velho, ué!
Na época em que o Papa morreu, nas rádios e TVs era só a vida e a morte do Papa. O Augusto Basile (4
anos) foi brincar na casa da prima Ana Clara Justo (6 anos); os dois foram para a casinha dela, no pátio
e, ao entrar, o Guto viu um porta-retrato com a foto da avó paterna da Clara, falecida havia pouco tempo,
e perguntou: - Quem é? - É minha avó, respondeu a prima. E com lágrimas nos olhos, disse: - Estou com
muita saudade dela...O Guto, muito sensível, querendo consolar a menina, disse: - Eu também estou com
muita saudade! Ana Clara, um tanto espantada porque a avó era dela e não do primo, falou: - Saudade da
minha avó? Ao que ele prontamente respondeu: - Não, eu tenho saudade do Papa!

João Antônio Gonçalves (3 anos) foi dormir na casa dos primos Ana Clara e Vinícius (6 e 2 anos).
Brincaram até não poder mais e resolveram dormir. Ana Clara convidou os dois para dormirem no quarto
dela. Felizes, aceitaram. A menina conduziu a oração: agora vamos rezar juntos, agradecer: - obrigado,
meu Deus pelo dia maravilhoso! O João interrompeu a reza dizendo – dia maravilhoso, que nada! Hoje
quando eu acordei na minha rua estava chovendo!
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Augusto Basile (4 anos), estava tomando banho com a mana dele a Lívia (1ano). Brincava com um
vidro de shampoo vazio, ameaçando jogá-lo na irmã. A Karina falando; Guto isto não se faz, podes
machucá-la, ela é muito pequena, etc... Foi só a Karina se distrair que o Guto jogou e acertou na cabeça
da Lívia. Pai (Paulo) e mãe (Karina) retiraram o Guto do banho e depois de vestido, mandaram-no
direto para a cama pensar no que havia feito. Em alguns minutos já estava dormindo. E a Lívia com um
galo na cabeça. No dia seguinte, enquanto Guto tomava seu café, chega a mana e ele pergunta: -e aí
mana, pronta para levar outro galo na cabeça?
João Antonio. Ele está com três anos, e acha que está grande e quer um irmão. Todos os dias ele
lembra os pais que quer um irmão, pode ser menino ou menina. Já tem até nome escolhido, para ambos
os sexos. A Letícia estava com ele, aguardando o elevador para ir à Escolinha, e ao entrarem no
elevador, uma senhora, que muito gentil comentou.
Que lindo menino! Como é teu nome, Onde moras. Ele olhou para ela e disse: - Eu moro no 5º andar
deste prédio, me chamo João Antonio Astolfi Gonçalves e não tenho irmãos.

Notícias Sociais
Nascimentos
Lívia Astolfi Basile, de Carina Astolfi e Paulo Basile, em São
Leopoldo, RS, no dia 14 de abril de 2005, neta de Bruno
Astolfi e Eda Lazzarotto.
João Pedro Dall’Acqua, de Marcelo Cavalheiro Dall’Acqua
e Jarzis Maris Angélica Machado, em 21 de outubro de 2005
em Curitiba, PR, neta de Ângelo Dall’Acqua (falecido) e
Claudete Cavalheiro.
Nicolas, de Cláudia Astolfi Pedro e Marcelo Pinto, em 7 de dezembro de 2005 no Rio de Janeiro. Neto
de Carmen Astolfi e Alexandre Pedro.
Lauro Artur Camerini, de Domenico Camerini e Ana ..em 27 de janeiro de 2006 em Novo Hamburgo.
Neto de Zélia Astolfi e Francisco Camerini.

Casamentos
Ângela Feijó, filha de Alceu Feijó F.º e Maria de Lourdes Braga, com João Carlos
Nascimento Coura no dia 5 de novembro de 2005 em Dois Irmãos, RS. Ângela é
neta de Elsa Astolfi e Antônio Braga (falecido) e passou a residir na cidade de
Jundiaí, SP.
Gisele Dall’Acqua Vechiato, filha de Oneide Dall’Acqua e Iduir Vechiato, neta de Lidovino Dall’Acqua
e Matilde Betiato, com João Romagnoli, em Lucas do Rio Verde, MT em abril de 2006.
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Falecimentos
Victor de Conto Vivan, filho de Gerson e Lourdes De Conto, nascido em 7 de julho de
1997, falecido em 15 de fevereiro de 2005 em Caxias do Sul, onde residia. Era neto de
Lourdes Vivan Astolfi e tetraneto de Antônio Astolfi

Jones Dall’Acqua Cesarotto, em 19 de maio de 2005 em Nonoai. Era filha de Ângelo Dall’Acqua e
Marina Sbardelotto, nascida em Casca em 1914.
Ângelo Dall’Acqua, filho de Alcides Dall’Acqua e Zelinda Novello. Neto de Ângelo Dall’Acqua e
Marina Sbardelotto. Em Curitiba, de 29 de julho de 2005. Era casado com Claudete Cavalheiro e deixou
os filhos Marcelo, Daniel e Ângela e três netos. Contava 71 anos.
Antônio Braga, em 31 de julho de 2005 em Novo Hamburgo. Contava 82 anos. Era casado com Elsa
Astolfi e deixou os filhos Marília, Tânia, Maria de Lourdes, Gerson, Luciana, 10 netos e um bisneto.
Matilde Betiato Dall’Acqua, viúva de Lidovino Dall’Acqua, mãe de nosso colaborador Idemar
Dall’Acqua, em 24 de março de 2006 em Passo Fundo. Contava 75 anos.

Formaturas
Júlio Cesar Camerini, filho de Francisco Camerini e Zélia Astolfi, de Porto Alegre,
em Direito pela UNISINOS, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo
no dia 8 de janeiro de 2005.
Domenico Rafael Camerini, filho de Tito Lívio Camerini e Gessi Kehl, de Novo
Hamburgo, em Direito, pela UNISINOS, Universidade do vale do rio dos Sinos, São
Leopoldo, no dia 8 de janeiro de 2005.
Mateus Astolfi, filho de Roberto e Iara da Silva Ruas (falecida),de Xanxerê, em Medicina pela
Universidade Federal de Florianópolis. Mateus exerce sua profissão em Atalanta, Santa Catarina.

Outras
Idemar Dall’Acqua é empossado presidente do Lions em passo Fundo para o exercício de 2005-2006.
Plínio Astolfi e Vilma Dal Pizzol Astolfi comemoraram com inesquecível festa os 60 anos de matrimônio
em 4 de março do corrente ano.
As primas Giovanna e Rafaela Camerini e Eliza Moeller comemoraram com festas seus 15 anos.
Giovanna, filha de Flávio Camerini e ..... em 5 de agosto em Novo Hamburgo; Eliza, filha de Maria Zélia
Camerini e Claudionor Moeller, em 29 de agosto em Novo Hamburgo; Rafaela, filha de Júlio César
Camerini e Karen ..., em 18 de setembro em Porto Alegre. As três aniversariantes são netas de Zélia
Astolfi e Francisco Camerini (falecido)
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Diogo Luís Dall’Acqua, filho de Eliezer Dall’Acqua e Dirce Comin, neto de Lidovino Dall’Acqua e
Matilde Betiato, aprovado para o curso de Direito em duas faculdades, optando por cursar a UPF, Passo
Fundo, fazendo assim companhia ao irmão Douglas.
Idemar Antônio Dall’Acqua, filho de Lidovino Dall’Acqua e Matilde Betiato, concluiu seu mandato
como Presidente do Lions Clube de Passo Fundo Integração, período de 2005-2006.
Idemar Dall’Acqua e Elisabeth Keffer Dall’acqua trocaram Passo Fundo, RS por Itapema, SC, onde
passarão a residir. Ele após 36 anos de vida naquela cidade, e Elisabeth, desde o nascimento.
Gabriel Roos Sebben, filho de Adriana Astolfi Roos e Rodolfo Sebben, faz sua Primeira Comunhão em
28 de outubro do corrente ano na Igreja Matriz de Guaporé. Gabriel é neto de Roberto Roos (falecido) e
Ornela Astolfi.

FIM
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